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SESSÃO ORDINÁRIA 10 DE ABRIL DE 2018
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Rodson do Carmo, 1º Secretário
Aos dez dias do mês de abril de 2018, às quinze horas, no plenário “Dr. Antonio Stella
Moruzzi” da Câmara Municipal, realizou-se a presente sessão ordinária. PRESIDENTE
JÚLIO CESAR: Muito boa tarde a todos. Peço aos Srs. Vereadores que tomem seus lugares.
Quero cumprimentar a todos os nossos servidores aqui, a imprensa, quem está no Plenário da
Câmara Municipal, Srs. Vereadores Assessores, e quem em casa, nossos servidores, o Baiano
sempre atento, quem em casa, quem nos acompanha tanto pela rádio ou pela TV, sites
também, muito boa tarde. Damos início nesse momento à 10ª Sessão Ordinária, hoje 10 de
abril de 2014... 2018. Dois mil e quatorze já foi faz tempo, né, secretário? Peço ao secretário
que proceda a chamada dos Srs. Vereadores. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Atenção, Srs. Vereadores para a primeira chamada do dia 10 de abril de 2018. Presidente
Julio Cesar. PRESIDENTE JÚLIO CESAR: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Marquinho Amaral. Ausente do Plenário. Chico Loco. VEREADOR CHICO
LOCO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Rodson. Presente.
Sérgio Rocha? Ausente do Plenário. Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE
MARTINS DE FRANÇA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente.
Cidinha do Oncológico. Ausente do Plenário. Dimitri? VEREADOR DIMITRI SEAN:
Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Edson. VEREADOR EDSON
FERREIRA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Elton. VEREADOR
ELTON CARVALHO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Gustavo Pozzi.
João Muller. Presente. Laide? Ausente do Plenário. Leandro. VEREADOR LEANDRO
GUERREIRO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Lucão.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Presente. Luis Enrique. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Presente. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Malabim. VEREADOR MALABIM: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Moises Lazarine. VEREADOR MOISES LAZARINE: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Paraná Filho. Paraná ausente do Plenário. Robertinho Mori.
VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Presente. Roselei Françoso? Sr. Presidente, gostaria de saber se tem alguma
justificativa de alguns vereadores? Uma justificativa da vereadora Cidinha do Oncológico.
"Maria Aparecida Rodrigues dos Santos, conhecida como Cidinha do Oncológico, vereadora
pelo Solidariedade, venho por meio deste justificar o atraso da 10ª Sessão Ordinária realizada
no dia 10/4/2018 por participar de abertura da Campanha do Agasalho de 2018". Então, a
vereadora Cidinha do Oncológico, então, já está justificada a sua ausência. E registrar também
a presença da vereadora Laide das Graças Simões. Dezessete vereadores presentes até o
momento, Sr. Presidente. PRESIDENTE JULIO CESAR: Havendo número regimental,
declaro aberta a presente Sessão. Convido o vereador Chico Loco para assumir a presidência e
que todos fiquem de pé para ouvirem o Hino Nacional e o Hino de São Carlos. [troca de
presidência]. [execução do Hino Nacional Brasileiro]. [execução do Hino de São Carlos].
PRESIDENTE CHICO LOCO: Dando continuidade nesta tarde, nós vamos pedir para um
dos vereadores fazer a leitura da Bíblia. O vereador Elton se manifesta pela leitura da Bíblia?
Como é de costume nessa Casa. VEREADOR ELTON CARVALHO: Vou ler a palavra de
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Atos 17 ao 21. "Paulo chega à Jerusalém. Tendo nós chegado à Jerusalém, os irmãos nos
receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Thiago, e todos
os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera
entre os gentios por seu ministério. Ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: Bem
vez, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram e todos são zelosos da
lei e foram informados a teu respeito que ensina todos os judeus entre os gentios e apostarem
de Moisés, dizendo-lhes que não deve circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes
da lei". Palavra do Senhor. PRESIDENTE CHICO LOCO: Vamos pedir ao secretário
Rodson do Carmo que faça a leitura dos votos de pesar às pessoas que faleceram na última
semana. VEREADOR RODSON DO CARMO: Relação de votos de pesar: José Domingues
dos Santos, Roberto Cesar Ferreira, Maria dos Santos Tozzi, Carmen Leme de Jesus, Clineu
Garcia, Benedicta Marião Biribilli, Gustavo Gonçalves Lino, Dilza Manzini Barreiros,
Malvino de Souza, Paulo Donizeti Casarini, Miguel Porta Pilla, Wilson Aparecido Neo,
Aparecido Ademir Pedrella, João Valentim França, Cleunisse Aparecida de Oliveira, Mariana
Itália Giacomini Zoia, Paulo Dagnesi, Carmen Vaz, Helena Fineta Nicoletto, João Mariano
Cordeiro, Silvio Cano, Augusto Espelio Lopes, Jusifina Alves Tinin, Aparecida Zampieri
Piccolo, Vitalina Gonçalves de Mace... perdão, Vitalina Gouvea de Macedo, Eli Martins Dias,
Lázaro Vieira, João Milton da Silva, Maria Cely Correia Chaves, Cristian Julius Folz,
Guiomar Soares e Anna Maria Benine Nunes. Esses são os votos de pesar, Sr. Presidente.
PRESIDENTE CHICO LOCO: Peço a todos, em pé, estaremos prestando uma homenagem
com um minuto de silêncio àqueles que faleceram. [um minuto de silêncio]. PRESIDENTE
CHICO LOCO: Dando continuidade, essa Casa aprovou, nesta data, 49 propostas dos
vereadores sendo trazidas a ela, sendo 2 projetos de Lei Ordinária, 32 requerimentos,
desculpe, 35 requerimentos, 6 indicações, 6 moções, totalizando 49 proposições nessa tarde
de hoje. Há solicitação aqui de dois requerimentos de urgência, um deles proposto pelo
vereador Gustavo Pozzi, Requerimento nº 475, que requer manutenção e reparo no Cemei
Vicente Botta. O outro, também do vereador Gustavo Pozzi, requer a leitura extraordinária 10
de abril de 2018, o serviço de corte do mato e implantação da ondulação transversal defronte a
CEMEI Vicente Botta. VEREADOR RODSON DO CARMO: Pela ordem, Sr. Presidente.
Vereador João Muller, por favor, será que o senhor poderia trazer o requerimento do senhor
para que possa ser lido para ser aprovado? PRESIDENTE CHICO LOCO: Requerimento
de urgência, Processo 872/18, do vereador João Muller. Um processo de lei que pediu
urgência para discussão e votação na presente Sessão Ordinária ao Processo 872/18, "que
requer cópia integral ao Processo 15.679/2017, de 15 de março de 2017, que versa sobre o
serviço de consultoria e assessoria". Quero colocar em votação esses três projetos. Aqueles
que concordam permaneçam como estão, aqueles que se manifestarem estão discordantes a
esses requerimentos de urgência. Aprovado por unanimidade. Quero também, nesse
momento, apresentar aqui a Ata da Sessão Ordinária do dia 27 de março de 2018, Ata que foi
lida e conferida pelo vereador Rodson do Carmo, nosso primeiro secretário. Peço a todos que
se manifestem contrários ou permanecendo sentados para a aprovação da Ata da Sessão
anterior. Aprovada por unanimidade. Tribuna livre hoje nós temos, senhor? Não havendo
destaque, não havendo nenhuma solicitação para a Tribuna Livre, nós começaremos o grande
expediente. Ah, sim, sim! Há dois requerimentos que têm um prazo para a votação. O
primeiro: Requerimento nº 0244, do vereador Júlio Cesar. O requerimento requer
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providências urgentes no imóvel abandonado na Avenida Professor Luiz Augusto de Oliveira,
altura do nº 237, na Vila Marina. Avenida Professor Luiz Augusto de Oliveira, na Vila
Marina. Ele quer... Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, manifestandose contrários. Aprovado pela maioria. O segundo requerimento em caráter de urgência, requer
providências urgentes em terreno localizado na Rua Doutor Donato Ferreira dos Santos, na
altura do nº 221, esquina com a Vitório Giometti, no bairro Nova Santa Paula. Requerimento
também de autoria do vereador Julio Cesar. Peço a [falha no áudio]. Não havendo
manifestação contrária, o requerimento, sim, está aprovado por unanimidade. Gostaria de
consultar a Casa quanto se há algum requerimento que algum vereador queira destaque nessa
data? Não havendo, vamos dar início ao grande expediente em que cada orador, cada vereador
tem dez minutos para a explanação. GRANDE EXPDIENTE – INSCRIÇÃO DE
VEREADORES – PRESIDENTE CHICO LOCO - O primeiro vereador a discursar nessa
tarde de hoje é o vereador Robertinho Mori, do PSDB. O vereador Robertinho Mori está
sendo chamado à Plenária para discursar por dez minutos. VEREADOR ROBERTO MORI
RODA: Boa tarde, Sr. Presidente Chico Loco, que ora preside essa Sessão, Sras. Vereadoras,
Srs. Vereadores, população que nos acompanham. O assunto hoje que vamos comentar aqui
na Tribuna é uma moção de autoria deste vereador, de 19 de novembro de 2008.
Manifestando o apelo para a vinda do Instituto de Reabilitação Rede Lucy Montoro para a
cidade de São Carlos. Foi feito também no mesmo ano uma indicação sugerindo empenho da
municipalidade para trazer o Instituto de Reabilitação Rede Lucy Montoro. Foi direcionado
então, o José Serra era o governador da época, e não conseguimos êxito. No mandato passado,
o vereador Penha foi um dos vereadores que lutou bastante também para isso e a gente vê
também uma preocupação da Cidinha do Oncológico. Hoje, em uma reunião com o secretário
de Saúde, o Caco, ficou determinado que a gente pudesse estar reunindo forças, João Muller,
e todos os vereadores estarem assinando uma moção juntamente, é isso, Lucão? Com a
Comissão de Saúde e todos os vereadores para que a gente possa estar buscando. Foi
recentemente inaugurado, recentemente, foi no mandato passado, também foi inaugurado em
Ribeirão Preto. Existem mais de dez, não sei se o termo é esse, polos em São Paulo. Muito
importante para a nossa cidade. Nós contamos aqui com a Universidade Federal de São Carlos
que existe lá um espaço muito importante, muito bom. E temos já fisioterapia em algumas
outras faculdades aqui, a Unicep, na USP, na Universidade Federal, e é muito importante que
a gente possa contar com esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço na cidade de São Carlos. É
muito importante. Então ficou um acordo entre, acho que oito vereadores. O Roselei colocou
para que todos os vereadores pudessem estar assinando. Então farei para que na próxima
semana, Roselei, constando, inclusive, o empenho do vereador Penha, a moção que foi feita
em 2008. A Cidinha do Oncológico esteve em São Paulo parece que juntamente com o
secretário de Saúde, o Caco Colenci. Então existe aí uma força tarefa desta Casa, todos os 21
vereadores, quem sabe a gente possa, no ano agora propício, para que a gente possa estar
pedindo para o Márcio França. Foi feito um requerimento também, está passando agora, sobre
o monitoramento por câmeras. O contato foi juntamente com a Fabiana, da Secretaria
Municipal de Transporte e Trânsito, a respeito do monitoramento de câmeras e vagas na Área
Azul de São Carlos. E ela relatou que, no início, foi realizado um trabalho de conscientização,
mas eu creio que não foi um trabalho bastante incisivo, um trabalho onde pudesse estar
levando a toda a sociedade e todos os usuários da vaga. O que a gente vê, eu mesmo não

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

tenho ciência, se eu parar e for tirar o tíquete ou se eu parar, estiver parado dentro do carro,
que tipo de monitoramento está tendo com o carro que passa depois de dez minutos, ele vem e
ele pode estar multando os veículos. Então, eu gostaria que pudesse ser feito um trabalho de
conscientização à população. Mesmo porque, se eu tiver dentro do carro esperando minha
esposa ou esperando alguém que possa estar indo em algum local, passar o carro, eles nem
sabem que tem gente dentro, está certo e...VEREADOR EDSON FERREIRA: Sr. Vereador,
o senhor cede um aparte? VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Pois não.
VEREADOR EDSON FERREIRA: Com respeito a isso, eu li o contrato que tem dessa
empresa que faz o monitoramento de Área Azul, e com respeito às pessoas dentro do carro
não são consideradas, é considerado como carro estacionado. Não importa se tem ou não
pessoas dentro. Então, o senhor está falando que seria muito importante, sim, que a Prefeitura
Municipal fizesse uma divulgação do que pode, o que não pode. E um outro caso muito
importante que está nesse contrato, é com respeito a duas horas de estacionamento. A pessoa,
ela não pode renovar o contrato dela, tirar o ticket de novo e ficar duas, quatro, seis horas ali
trocando, porque não é contabilizado e é multado. É assim que está no contrato.
VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Eu entendo perfeitamente. Só que existe uma
prática de todos os usuários, que às vezes ficavam ou dentro aguardando ou, recentemente eu
fui, o parquímetro estava quebrado. Aí você procura alguma garota para poder... Você não
consegue fazer. Então, eu gostaria que pudesse ser divulgado isso aí para a sociedade, para os
usuários, de que forma está sendo feita essa divulgação. Mesmo porque, eu não tenho ciência.
Então, eu gostaria que pudesse, tá certo? Da mesma secretaria, estamos passando novamente
aqui alguns requerimentos em relação aos carros abandonados na cidade de São Carlos. Está
demais! Então, já fomos penalizados em relação à Lei da Poluição Sonora, que somente
depois de nove anos, onze anos, desculpa, depois de onze anos que foi feito o decreto
regularizando. Adianta muito ter a lei e não ter uma regularização da lei, um decreto onde a
gente possa saber onde vai esse carro? Então, está demais os carros abandonados na cidade de
São Carlos. Como a lei sai, a gente vem, comenta, os vereadores comentam, a população às
vezes acaba ligando no gabinete e quer saber como que a gente pode fazer em relação a isso.
O que a gente pode fazer é aguardar a boa vontade do secretário municipal de Transporte e
Trânsito da cidade de São Carlos. Eu gostaria que fosse, pelo menos, respondido a contento.
Porque, o que tem de requerimento feito para algumas secretarias e vem rotulado lá da mesma
forma, todos os requerimentos, que está na ordem de cronograma da secretaria. A hora que
você vai conversar, às vezes, com o responsável, ele nem sabe o que assinou às vezes,
entendeu? É lamentável. Então, isso é muito ruim para esta Casa, muito ruim para a cidade de
São Carlos. É um desrespeito, inclusive, tá certo? Porque ninguém está fazendo aqui os
requerimentos, indicações, para aparecer na mídia ou para poder... É para realmente atender o
pedido da população, daqueles que são eleitores ou daqueles até que estão confiando no
mandato de cada vereador que aqui está. Então, os requerimentos não são feitos para serem
respondidos de forma, assim, coletiva, de uma forma, assim, que está no cronograma dos
trabalhos a serem feitos. O trabalho da poluição sonora é um... O gabinete, o nosso gabinete,
ele fez um folder, presidente Chico Loco, fez um folder indicando, colocando o número do
telefone e colocando também o site para reclamações junto à Ouvidoria do Município de São
Carlos. Hoje, ouvimos na InterSom que também estão lá recebendo, através do WhatsApp, as
mensagens e, inclusive, os sons que possam estar atrapalhando, para que eles possam
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cooperar e colaborar. Fiquei muito feliz, muito contente, porque é uma emissora bastante
ouvida na cidade de São Carlos e é uma lei deste vereador já de 2006, que eu consegui
somente agora, na administração do Airton Garcia, que a gente pudesse, juntamente ao
Giuliano Cardinali, que a gente pudesse estar regulamentando. Foi uma vitória, foi um ganho
muito grande. A gente vê algumas ações da Polícia Militar, ações da fiscalização. Agora, foi
destinado, também, juntamente à Secretaria de Governo ano passado, ainda eu lembro que
eram R$ 17 mil, e o Dr. Edson Fermiano, ele falou, "Não, pode colocar R$ 20 mil que eu
quero assumir, quero cooperar. Pode colocar os R$ 20 mil". Então, eu gostaria que pudesse
estar fazendo um convênio, fazendo uma capacitação, juntamente à Polícia Militar, que
pudesse, com a atividade delegada e juntamente com a Guarda Municipal e outros que
pudessem estar cooperando, como 'Amarelinho', como Defesa Civil, que pudesse estar
operando nesse perímetro, aí sim a gente [interrupção no áudio]. PRESIDENTE CHICO
LOCO: Para conclusão. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Uma ação mais efetiva,
porque a gente sempre depara na hora extra. Que a Secretaria de Administração não pode
liberar hora extra. Quer dizer, nós podemos trabalhar juntamente a fiscalização até às 18h.
Então, eu gostaria que pudesse, nesses R$ 20 mil que foram destinados para isso, e não foi
feito através da Secretaria de Habitação no ano passado, que a gente pudesse, de uma vez por
todas, estar capacitando novos monitores para que a gente possa fiscalizar a tal da poluição
sonora em nosso município. Parabéns a todos que estão empenhados, envolvidos nisso. Muito
obrigado. PRESIDENTE CHICO LOCO: Obrigado, vereador Robertinho Mori Roda.
Dando sequência, estamos chamando o vereador Rodson Magno do Carmo, que é o segundo
vereador inscrito nessa tarde, do PSDB.VEREADOR RODSON DO CARMO: Boa tarde,
Sr. Presidente Chico Loco. Boa tarde, Srs. Vereadores, Vereadoras, população que nos
acompanha, imprensa escrita, falada e televisionada. Eu quero aqui parabenizar Vossa
Excelência, vereador, que mais uma vez, cansativamente, vem pedindo, implorando para a
prefeitura a questão dos carros abandonados. Essa semana, lá no bairro de Vila Izabel,
vereador Robertinho Mori, um cara, um indivíduo tentou assaltar outras pessoas, e adivinha
aonde ele fazia o esconderijo dele? Dentro de um carro abandonado. Olha o perigo que a
sociedade está correndo, as pessoas, os menores que andam pelas ruas, as crianças, as
mulheres, de ser assaltado e os marginais se esconderem dentro dos carros abandonados.
Então, eu venho aqui reforçar o pedido do vereador Robertinho Mori, do meu partido, para
que a Secretaria de Trânsito, urgentemente, faça uma reunião com todos nós, para a gente ter
uma alternativa para que se tire todos os carros abandonados da nossa cidade. A fala do
vereador tem toda razão, porque não é de hoje que a gente se luta nessa questão de carro
abandonado. Até quando a capital da tecnologia terá carro abandonado na rua? Até quando
vai ter vítimas de assalto e pessoas que se escondem dentro dos carros abandonados? Com
todo respeito que eu tenho ao secretário Coca, que é um secretário de mente aberta, um
secretário que sabe ouvir, nós te pedimos, secretário, dê ouvido a esta situação. Nós
precisamos, urgentemente, resolver a questão dos carros abandonados. Eu tenho certeza,
vereador Robertinho Mori, vamos marcar uma reunião com o secretário para que ele faça
urgentemente essa operação na cidade que não pode esperar mais nem uma semana. Pois não,
vereador. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Um aparte. É rapidinho, vereador,
somente para não precisar nem utilizar um minuto. Olha, o folder que foi feito para poluição
sonora, também pode ter a reclamação na Ouvidoria, 3362-1080. 3362-1080 é a Ouvidoria da
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Prefeitura Municipal, é muito importante, funciona de segunda a sexta, mas vamos pedir
também, inclusive na hora do almoço não funciona, mas tem ali o site,
ouvidoria@sãosarlos.sp.gov.br, vou estar colocando na minha página...VEREADOR
RODSON DO CARMO: Repete o número, por favor, vereador. É 3362-- VEREADOR
ROBERTO MORI RODA: É 3362-1080. E ouvidoria@saocarlos.sp.gov.br. Mas estamos
também à disposição aqui na Câmara Municipal, com certeza. Obrigado. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Muito obrigado, vereador. Outra situação que lamentavelmente
deixa a nossa cidade envergonhada, você que recebe visita, visita de pessoas de fora, é a
questão do mato que está nessa cidade. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Vereador
Rodson. VEREADOR RODSON DO CARMO: Só um minutinho, só terminar de concluir,
eu já dou a palavra para o senhor. A questão dos matos da nossa cidade está muito precária.
Vereador João Muller, que teve a brilhante ideia de mandar um requerimento para o Tribunal
de Contas para ver o que está acontecendo que não sai essa bendita dessa licitação. O governo
já está fazendo um ano e três meses. Cada local que a gente passa da nossa cidade o mato dá
medo. E agora, está começando a atingir as nossas crianças. A questão das escolas municipais
da nossa cidade. Eu recebi um telefonema da minha amiga Vanessa Fortuna no meu gabinete,
e ela me mandou umas fotos, na sexta, última sexta-feira, se der para pegar aqui. O filho dela,
ele estuda na escola do Santa Felícia, Keppe, Geraldo Keppe, e o filho dela, lamentavelmente,
foi picado por uma aranha. E isso nos preocupa, porque os bichos peçonhentos estão entrando
dentro das escolas. Eu estarei, daqui a pouquinho, até pediria permissão ao presidente, estarei
em contato agora com o secretário da Educação, para que faça a limpeza urgente, não só da
Escola Geraldo Keppe, mas de todas as escolas da nossa cidade, porque a coisa já está
começando a ficar séria. O mato em volta das escolas está muito alto, as crianças que brincam
nos parquinhos estão correndo sérios riscos de ser picada pelo escorpião, ser picada por
aranha. Já aconteceu a primeira vítima na nossa cidade, é esse garoto de apenas quatro anos
de idade, que estava brincando na última sexta-feira na Escola Geraldo Keppe e foi picado por
uma aranha. Não sei se dá para vocês verem por aqui o tamanho que está a perna desse garoto
por causa de uma aranha, porque se tinha muito lixo. Nós temos a rua João Dagnone, que
faz... para quem não conhece a cidade, aonde tem a rotatória do Tonin, que tem o avião do
Botelho, naquele meio, o mato está enorme. Então, os bichos, as aranhas, os escorpiões, eles
se transferem para escola que fica próxima. Então, a gente vai pedir urgentemente para o
secretário de Educação, que é responsável pelas escolas, o secretario Mariel, que tem que
haver uma limpeza urgentemente na nossa cidade. É lamentavelmente todo lugar que gente
anda, todo lugar que a gente vai, a reclamação é única, a questão do mato. Será possível que
não tem um santo que possa nos ajudar, uma cabeça pensante da prefeitura, no que fazer, ir lá
no Tribunal de Contas conversar para que se libere essa situação da questão do mato. Daqui a
pouco vai começar, os bichos vão começar a picar gente da família de vocês. Será que vai
precisar acontecer isso? Eu acho que não, queira Deus que não para que se tome providência
antes. Porque o mato... E ainda tem munícipes que são porcos, que joga sujeira na rua para
colaborar mais ainda para os bichos peçonhentos. Aí a prefeitura não faz a sua parte, deixa o
mato lá enorme. Então, eu peço encarecidamente para todos os responsáveis, para que tomem
uma atitude o mais rápido possível. Não se pode acontecer na nossa cidade, as pessoas que
contribuem com seus impostos, o mato da altura que está, as marginais, misericórdia, só Deus
na causa, muito alto. As pessoas que caminhavam pela Marginal já não podem caminhar mais,
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já está tomando conta da calçada. As rotatórias, Santo Deus, está difícil. Vamos tomar
providência, se precisar ajuda dessa Casa, vamos pensar de alguma forma, para que a gente
possa mudar isso aí, para não ter que esperar mais um ano e meio. Daqui a pouco acaba a
administração e o mato continua o mesmo. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Vereador, cede
aparte? VEREADOR RODSON DO CARMO: O vereador Roselei primeiro, depois eu
passo para Vossa Excelência. Pode falar. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Vereador
Rodson, eu agradeço a parte, e quero contribuir com a fala de Vossa Excelência e do vereador
Robertinho Mori Roda. Esse telefone que está aí divulgando a questão da perturbação de
sossego, deveria ser o telefone da Guarda Municipal, que funciona 24 horas. Essa semana
recebi, em meu gabinete, uma reclamação de um bar que fica ali na Avenida dos Crisântemos,
e não há instrumento por parte da prefeitura para fazer a devida fiscalização. Nós aprovamos
aqui a atividade delegada, tem aí a Cogem, é uma outra, um outro instrumento feito junto com
a Polícia Militar, né? Mas esse serviço não é eficiente no município. Então, eu queria
aproveitar aqui e fazer um requerimento formal, verbal às pessoas que estão nos
acompanhando, da Secretaria Municipal de Governo, da secretaria responsável pela
fiscalização, e que pensasse nessa Ouvidoria, na Guarda Municipal, que tem um atendimento
24 horas...VEREADOR RODSON DO CARMO: Ótima ideia, vereador. VEREADOR
ROSELEI FRANÇOSO: Acho que é salutar. E quero, só para concluir, parabenizar a vossa
fala, no sentido de trazer à essa Casa nesta tarde, a discussão da limpeza das nossas escolas
municipais que, realmente, estão terríveis. Depois vou falar no meu tempo. Obrigado.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Sérgio. VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Então, parabenizar você pela preocupação da cidade suja. Toda essa Casa, todos os
vereadores já cobraram e parece que o Poder Público não está nem um pouquinho preocupado
em contratar empresa. Vereador, eles estão contando com a sorte que está chegando agosto,
setembro, o fogo vai limpar a cidade. Você vai ver a 'fogareira' que vai virar São Carlos daqui
dois, três meses. Aí o foguinho vai limpar a cidade, pode ter certeza. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Outra coisa que está acontecendo também, é a questão, Srs.
Vereadores, a questão dos ofícios que se respondem para essa Casa, vereador Malabim.
Ofício com vício. A Secretaria de Serviços Públicos mandou um ofício para mim, que a gente
pediu o Projeto Renova São Carlos, que é um projeto de limpeza da cidade, falou que o
projeto já tinha encerrado. No dia seguinte, vereador, se publicou uma matéria no site da
prefeitura, a minha assessoria atenta, que o Renova São Carlos estava fazendo a limpeza.
Quer dizer, se assina os ofícios e nem se olha o que está assinando. Quer dizer, está tudo a
Deus dará. Uma vergonha, uma barbaridade o que está acontecendo. Porque quem padece é a
população. Mas eu não vou me calar. Eu vou ficar atento a essas demandas. Pois não,
vereador Edson. VEREADOR EDSON FERREIRA: Não, só lembrando, parabenizar o
senhor, está acabando o tempo. O senhor falando de limpeza nas escolas, eu tenho aqui um
requerimento de pedido também de limpeza, a escola Benedicta Stahl Sodré, na Rua Antônio
Martines Carrera, no Jardim Beatriz [interrupção no áudio]. PRESIDENTE CHICO
LOCO: Dando continuidade. VEREADOR RODSON DO CARMO: Então, ele quis dizer
então que na Benedicta Stahl Sodré, né, ele fez o requerimento e que a escola também está
com mato alto. Então, vamos ver se acontece alguma coisa, se alguém trabalha pela nossa
cidade e faça esse serviço o mais rápido possível. Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRESIDENTE CHICO LOCO: Próximo vereador inscrito, vereador Roselei Françoso, para

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

a alegria da galera. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Sr. Presidente, vereador Chico
Loco, vereadora Laide, vereadora Cidinha, que está por aqui, colegas vereadores, público
presente, a imprensa, a população que nos acompanha em seus lares, muito boa tarde. Quero
aproveitar a oportunidade, já que foi discutido pelos dois vereadores que me antecederam,
essa questão da limpeza das escolas. É uma questão que acho que preocupa todos os
parlamentares, nós temos visitado algumas escolas. Hoje, eu tive a informação, a escola já
citada nessa tarde, aqui pelo vereador Edson Ferreira, Benedicta Stahl Sodré, uma criança foi,
poderia dizer que foi agredida, foi mordida por uma ratazana. Isso é muito sério, né? Por quê?
Porque há muito entulho no interior da escola. Há, na verdade, uma quantidade de mato muito
grande, não só na escola, mas no entorno da escola. Nós estivemos em alguns Cemeis, o
Cemei João Muniz, ali no Cruzeiro do Sul. Nós recebemos imagens de outros Cemeis e eu
penso que a Secretaria Municipal de Educação, ela precisa ter uma equipe para cuidar desse
serviço, são serviços básicos que precisam acontecer nas escolas municipais. Então, eu faço
aqui, eu não fiz requerimento tratando desse assunto essa semana, na semana que vem, vocês
vão observar, porque nós tivemos hoje visitando algumas unidades escolares, não quis
protocolar de urgência. Mas aproveito a oportunidade nessa Casa, nessa Tribuna para fazer o
apelo à Secretaria Municipal de Educação, para contratar algumas pessoas ou utilizar a equipe
já existente para cuidar da manutenção das escolas. As escolas não podem ficar nessa situação
precária que se encontra. Escola Maria Ermantina Tarpani, que tem ali uma nascente de água,
e a gente sabe que precisa ter uma frequência maior na limpeza porque o mato cresce mesmo.
E se não tiver limpeza, vai ter problema, fica impossível de se utilizar as escolas quando não
há limpeza. Do ponto de vista de limpeza das escolas, eu observei hoje, vereador Lucão
Fernandes, que a gente, quando entra na cidade pela Miguel Petroni, naquele acesso do Santa
Felícia, nós percebemos ali um contraste muito interessante. Por quê? Ao entrar na cidade,
nós observamos uma coisa terrível, um mato alto, num canteiro central. Então, dá impressão
que nós estamos entrando numa cidade abandonada. Aí a gente chega numa rotatória bonita,
em frente ao Parque Fehr, toda cuidada, despraguejada, né, bem, tem uma zeladoria
formidável. Em frente à Unicep, eles cuidam também. Passando a Unicep, no muro do
Montreal até o avião onde o vereador Rodson citou aqui, é uma selva. Aí, alguém contratou,
durante ali, o canteiro central da Avenida Miguel Petroni, fizeram a limpeza no barranquinho,
ali, tem um barranquinho em frente à pastelaria ali, em frente ao depósito de telha Acapulco,
ali está limpinho. Do lado do canteiro existe uma outra selva, que daqui a pouco o Ibama vai
intervir para a prefeitura não poder mais fazer a limpeza, de tão alto, de tão abandonado que
está. Quando você chega na avenida citada aqui já hoje, João Dagnone de Melo, na entrada da
USP, que é um cartão-postal, é um dos cartões-postais da cidade de São Carlos, a entrada da
USP. Nós observamos ali um descaso terrível, porque, além do mato alto, nós temos ali um
depósito de entulho que não adianta fazer mutirão no final de semana. Precisa ter um serviço
eficiente, eficaz, com uma empresa que de fato faça esse serviço de zeladoria, de asseio na
cidade. E aí eu quero contribuir com a fala dos meus colegas, porque não dá para vir à Sessão
e a gente não fazer a discussão. Nós estamos observando isso, cobrando todas as Sessões. Ó,
mas a gente tem acesso aqui às nossas páginas no Facebook, ou até mesmo no WhatsApp, as
pessoas, perguntam: "O que esses 21 vereadores estão fazendo?". O que nós podemos fazer,
infelizmente, é gritar aqui ou, então, nos unirmos ao Leandro e começar, de fato, a fazer a
limpeza da cidade, coisa que eu entendo que não é a minha atribuição. A minha atribuição é
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fiscalizar o Poder Executivo para que ele faça, porque existe, no orçamento da prefeitura, um
orçamento de mais de R$ 15 milhões para cuidar do asseio, e eu tenho que fazer essa
cobrança, porque são recursos financiáveis, são programas, são financiáveis pelos
contribuintes dessa cidade, para que a cidade tenha um atendimento básico. Não estamos
cobrando nada faraônico, nada excessivo, são serviços essenciais, que a prefeitura precisa ter
a honradez de executar. Eu quero, também, além dessas questões muito chatas que a gente
traz nessa Casa, eu tenho que fazer um cumprimento à Prefeitura Municipal de São Carlos,
que nós tivemos aqui a felicidade de apresentar um projeto de lei, nós aprovamos no final do
ano passado, e particularmente eu fiquei muito feliz hoje, né - de um lado triste, e vou contar
primeiro por que triste e depois por que feliz. Visitando uma escola, Escola Aracy Leite
Pereira Lopes, na manhã de hoje. Essa escola, Lucão, eu fiz uma matéria ali e coloquei o
número de 70% das lâmpadas acesas, mas depois, pensando melhor, eu observei que na
verdade não são 70, porque em uma sala em que tem dez lâmpadas, uma está acesa, são 90%
das lâmpadas apagadas. Noventa por cento das lâmpadas apagadas. Isso compromete a visão
das nossas crianças, em especial essas crianças de 4, 5 e 6 anos, que estão num momento de
desenvolvimento. E aí fui questionar a Secretaria Municipal de Educação, e aí vem o lado
bom, que a gente também tem que reconhecer, e aí, lógico, tem o lado bom, mas precisa ser
eficiente, senão não adianta nada comprar a lâmpada e deixar estocada. A prefeitura fez uma
compra de 5 mil lâmpadas de LED, nós aprovamos aqui no ano passado. E isso eu fico feliz,
porque eu acho que tem tudo a ver com a questão de formação das crianças também, tem a ver
com a questão da sustentabilidade, da economia, né, no interior da escola, né, com a
manutenção escolar que facilita, tem um tempo de vida maior essas lâmpadas, tem a ver
porque ajuda, na verdade, que essas lâmpadas fluorescentes, além de ser um lixo eletrônico
terrível, difícil de ser descartado, né? A lâmpada de LED, ela tem um tempo de vida muito
maior, e acho que tem um acúmulo menor quando da troca dessas lâmpadas. Então, eu penso
que é muito positivo isso e tenho aqui que cumprimentar a Secretaria Municipal de Educação
por ter atendido, na verdade, essa legislação que previa aí uma troca, uma substituição, algo
em torno de 20% ao ano, e com essas 5 mil lâmpadas, pelo histórico que conheço um pouco
da educação, nós trocaremos aí algo em torno de 80%, se for um ano ou dois, nós estamos
num saldo muito positivo. Então, acho que nós temos que reconhecer essa questão. De outro
lado, nesses dois minutos que me restam, tem outros assuntos aqui, mas vou tratar depois na
discussão dos projetos. Quero dizer que eu gostaria muito que a prefeitura fizesse uma nota
explicativa, falando, eu acabei fazendo um áudio, em decorrência de uma informação que eu
tive ontem com o Dr. Edson Fermiano, mas esse áudio talvez não é tão eficiente como uma
nota da prefeitura sendo transmitida a toda a imprensa local, a questão das cestas básicas. Nós
temos sido cobrados bastante pelo silêncio que a prefeitura está, em decorrência dessa cesta
básica. Cesta básica é alimentar, as pessoas dependem dessas cestas básicas para poder fazer
aí a sua mesa, a sua alimentação, uma parte muito significativa, em especial os servidores
operacionais, né? Tem um reflexo muito significativo na mesa desses trabalhadores. Então eu
queria pedir à prefeitura, né, que, além do projeto que deve encaminhar essa Casa para
realizar o pagamento em dinheiro, em decorrência do conflito existente entre os licitantes, que
fizesse uma nota, explicando para os servidores, eu sei que o sindicato está empenhado nisso,
mas eu acho que essa atribuição não é somente do sindicato, eu acho que em especial é uma
atribuição da Prefeitura Municipal de São Carlos, e o sindicato, de maneira colaborativa,
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deve, também, fazer o comunicado aí com os servidores. Já fez? Hoje? É, então eu quero
agradecer que já foi publicado uma nota, comentei ontem com o Dr. Edson. Estava, na
verdade, percebemos essa ausência, né, e os servidores o tempo todo nos perguntando, então
eu agradeço. Para concluir, nesses 12 segundos, eu termino por aqui, não vou deixar as coisas
pela metade, não. Obrigado. PRESIDENTE CHICO LOCO: Muito obrigado, vereador
Roselei Françoso. Dando seguimento, vereador Azuaite Martins de França terá dez minutos
para sua explanação. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Sr. Presidente,
Srs. Vereadores, público presente, imprensa. Senhoras e senhores. A cidade de São Carlos
tem uma dívida recente muito grande com a sua população. É o mato na cidade, são os
buracos, é a questão da saúde, que até agora não foi resolvida da forma a satisfazer a
população. É uma cidade que está às escuras, e nós não encontramos soluções a curto prazo
para resolver esse problema. E estando às escuras, está abandonada e colocando em perigo a
segurança dos nossos munícipes. Gente de bem gosta de ruas claras, de logradouros
iluminados. Vagabundo, bandido, desocupado gosta do escuro, e lá, no escuro, é o ambiente
mais propício para a perpetração do crime. Mas existem outros problemas na cidade,
problemas banais que podem, que devem ser resolvidos. Eu não entendo porque é que não
foram resolvidos até agora determinados problemas que não exigem altos investimentos, nem
médios investimentos. Se você for tapar buraco do asfalto, você vai precisar de muito
dinheiro. Para iluminar a cidade, você vai precisar de muito dinheiro. A saúde precisa de
muito dinheiro. Mas me respondam: quanto é que se gasta de dinheiro para diminuir a
incidência de motos e automóveis com escapamentos abertos, trafegando nesta cidade,
durante o dia, durante a noite, em feriados, em finais de semana e em dias de trabalho?
Quanto é que custa para coibir isto? Quanto é que custa para proibir isto? Quanto é que custa
para coibir a alta velocidade com que trafegam determinados veículos nesta cidade? Quanto é
que custa para coibir o desrespeito à sinalização? Porque é só ficar em algumas avenidas de
São Carlos para que se perceba o volume de motoristas com seus veículos a atravessarem o
sinal vermelho sem que nada lhes aconteça. Não acontece a eles em termos de multa, mas
pode acontecer para um desavisado, pedestre ou outro motorista que, obedecendo as regras,
obedecendo a lei, acabam se expondo ao perigo, e perigo que pode ser fatal para as pessoas
que cumprem a lei. Além disso, lembro o vereador Lucão, e eu tenho aqui anotado, o som
alto. O quanto custa para coibir o som alto na cidade de São Carlos? Os carros que passam
com seus aparelhos de som trepidando de tão alto, como se fossem surdos à procura de
alguma audição. Porque os que não são surdos, os que não são surdos não têm que serem
obrigados a ouvir o som desses carros. Eu não sei se não é alguma mensagem que esses carros
estão passando naqueles pontos em que estão com som alto, "olha, eu estou por aqui, eu sou o
cara do som alto! Eu não distribuo apenas o mau gosto das músicas que eu ponho no meu
aparelho de som, eu distribuo outras coisas, podem vir que eu estou passando por aqui."
Quanto custa para coibir esse tipo de coisa? E a pergunta que é fatal: por que ninguém faz
nada? Quanto custa para coibir os mendigos, os apoiadores de campanhas existentes ou
inventadas que agora habitam os semáforos da cidade de São Carlos? Você para num
semáforo em qualquer ponto e vem um enxame de gente para te procurar, para vender alguma
coisa, para pedir alguma coisa, é ajudar a campanha disso, é ajudar a campanha daquilo, é
ajudar obra não sei de onde, e que nem de São Carlos é. Eu estou falando nas ruas, eu poderia
estar falando também nos telefones, nesses telemarketings da vida, que atazanam a vida de
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todos nós, mas esse não tem como a prefeitura acabar com eles, mas o semáforo sim. O
semáforo sim. Será que não tem jeito? Ou será que não existe vontade? E, além disso, como é
que vai o crime em São Carlos? O crime vai bem, obrigado. O que vai mal, obrigado, é a
insegurança das pessoas. Tomei conhecimento hoje que um amigo meu, com mais de 80 anos,
ex-vereador nesta Casa de Leis, ex-prefeito desta cidade de São Carlos, teve a sua casa
invadida por bandidos e eles maltratados por esses bandidos. Isso é traumático. Isso é
traumático. Olha, a Polícia Militar vem desenvolvendo um bom trabalho, a Polícia Civil
também, mas isso é muito pouco, isso é muito pouco! É preciso que a polícia mostre as
garras, é preciso que bandido tenha medo de polícia! É preciso dar um jeito nisso. Será que eu
tenho que, nesse meu pronunciamento, lembrar o nome do Scozzafave outra vez? Bandido
tem que ter medo da polícia. Homem de bem tem que ter confiança na polícia. Para finalizar,
tenho pouco menos de dois minutos, quero dizer o seguinte: hoje vai ser composta aqui a
comissão, a CPI do transporte coletivo. Eu não assinei, eu não assinei. Fui procurado por
algumas pessoas e disse para essas pessoas que não assinariam, mas eu tenho que dar uma
satisfação para o povo de São Carlos. O dia em que o prefeito Airton Garcia cometer um
crime, claro, provado e comprovado, eu serei o primeiro a votar uma CPI, o primeiro a votar
pela sua cassação. Agora, existem aqueles pescadores de águas turvas na cidade de São Carlos
que buscam, em qualquer incidente, um motivo para cassar o mandato de alguém que foi
legitimamente eleito pelo povo de São Carlos e com larga margem de votos. Se faz uma boa
administração ou não, é uma outra questão, é uma questão de outra ordem, mas querer se
aproveitar dessa CPI para cassar o mandato do prefeito Airton Garcia, essas pessoas têm a
minha repulsa. A minha repulsa e um recado: candidatem-se a prefeito em 2020, vençam as
eleições, sejam os titulares do Poder Executivo, venham a ser prefeitos... PRESIDENTE
CHICO LOCO: Por favor, dá continuidade, vereador. VEREADOR AZUAITE MARTINS
DE FRANÇA: E aí sim, sem golpe, sem trapaça, sem tapetão, sem nada, venha a governar a
cidade de São Carlos. Mas querer ganhar na mão grande aquilo que não conquistou nas
eleições, por cima de mim, não. Muito obrigado. PRESIDENTE CHICO LOCO: Muito
obrigado, vereador Azuaite. Dando sequência, agora é a vez do vereador Chico Loco, que sou
eu que vou falar, o vereador Julio Cesar está voltando, já esteve por aqui, e vou pedir para o
vereador Sérgio Rocha interinamente assumir a presidência, que já, já o vereador... O
vereador Julio Cesar já voltou. Então, o próximo vereador inscrito sou eu, eu vou ocupar a
Tribuna por dez minutos. Muito obrigado. [troca de presidência]. VEREADOR CHICO
LOCO: Sr. Presidente, Srs. e Sras. Vereadores, a plateia aqui presente, ao telespectador, a
mídia da mesmice que está aqui. Boa tarde. A mesmice continua, a mesmice continua, que
você viu, o campeão do futebol é o mesmo no Brasil inteiro, são sempre os mesmos que
ganham, os mesmos times, no Brasil de Norte a Sul. O único estado que saiu da mesmice foi o
Paraná, não porque o campeão tenha sido um outro, mas é porque eles trocaram a emissora.
Aliás, a emissora campeã de mesmice, a emissora campeã de mesmice perdeu os direitos do
campeonato paranaense nesse ano, muito bom. Quer dizer, alguma coisa saiu da mesmice, e
as notícias são sempre as mesmas, tudo acontece da mesma forma, do mesmo jeito. Parece
que nada muda. A gente fala da mesmice aqui, que São Carlos precisa de eficiência
administrava, a gente fala isso há meses. Hoje, o que se discursou aqui nessa Plenária é que a
mesmice do mato que cresce, é a mesmice do trânsito que não floresce, é a mesmice de ter um
ótimo secretário, conceituado, PhD nisso, naquilo, mas que não funciona. É como se a gente
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trouxesse um Cristiano Ronaldo para jogar no gramado da quinta divisão no Brasil. Ele não
vai jogar tão bem. Precisa ter um pouco mais de eficiência no transporte. A Secretaria de
Transporte está realmente muito lenta. Assim como a Secretaria de Serviços Públicos está
deixando muito a desejar, desejar porque o vereador Sérgio Rocha, que não veio falar aqui,
me mostrava uma ciclovia na Avenida João de Lourenço, no Itamarati, em que o mato tomou
conta da ciclovia. A ciclovia é até pavimentada, é adequada, mas o mato tomou conta. Então a
gente vê que está faltando eficiência na administração de São Carlos, parece que os nossos
secretários não começaram, não perceberam que têm que correr atrás da bola, como se fosse
uma equipe, um time de futebol, como se fosse o time do Airton. Nem todo mundo está
correndo atrás da bola como deve, e aí quem padece? É a população. O vereador Azuaite está
colocando aqui uma coisa muito importante, a população está cansada de ser sempre
sangrada. Colabora aqui, colabora ali, paga uma taxa nova, um imposto novo, no Brasil
inteiro, é de Norte a Sul isso que acontece. Quando que essa nação vai acordar e pedir
mudança? A mudança é necessária, porque nós estamos cansados das mesmas coisas, das
mesmas ideias, dos mesmos pensamentos. Seria muito oportuno que na cidade de São Carlos
as pessoas começassem a ocupar melhor o seu lugar. Se você for nomeado secretário, Lucão,
seja secretário. Ocupa a sua cadeira, chega cedo e sai tarde. Se você não tiver condições de
fazê-lo, não aceite. Mas você, se morasse em outra cidade, tem um horário para entrar e um
horário para sair. Você tem que cumprir o seu horário. Não dá para a gente imaginar que o
secretário venha aqui no horário que lhe faculta, que ele acha interessante, pertinente. Não dá
para imaginar que o cargo seja, assim, um gozo para delírio do secretário. O secretário tem
que realmente ocupar a cadeira e tem que ter a maestria de fazer com que o serviço público
funcione. Do contrário, dá aquela imagem que nada é eficiente no serviço público. Parece até
que existe uma indolência no meio, mas se existe essa sensação, ora, cabe ao Executivo, aos
secretários do governo Airton compensar, corrigir essas distorções. Qual que é o problema?
Não existe liderança do secretário em relação aos seus funcionários públicos? Não existe uma
equipe formada adequadamente? Tudo isso é necessário discutir, conversar com o prefeito,
providências têm que haver. Eu tenho uma queixa essa semana de uma situação muito grave.
Acredite, pasmem, a Secretaria de Agricultura está aguardando um concurso para veterinário.
Gente, nós temos uma faculdade de medicina veterinária aqui, em São Carlos, nós temos
excelentes veterinários em São Carlos. A Secretaria da Agricultura do estado, da cidade de
São Carlos não tem um veterinário para vistoriar e expedir um laudo de aprovação de um
novo laticínio na cidade. Um laticínio que vai gerar emprego, que vai gerar impostos, vai
gerar riqueza. As pessoas que têm essa atividade rural na produção de leite, seus derivados,
estão amarradas, ou seja, o leite tem que ser desperdiçado, comercializado de outra forma, por
quê? Falta, na agricultura, um agrônomo... um veterinário para autorizar, para que essa
empresa consiga o seu SIM, sucessivamente o Sisp, depois o SIF, e também seu registro no
Dipoa. Enquanto isso, nós estamos aguardando. A Secretaria de Gestão de Pessoas e Recursos
Humanos de São Carlos tem mostrado eficiência? Tem, mas tem que trabalhar com menos
rigor, tem que haver alguma flexibilidade, porque senão a cidade para! A cidade para em
função do rigor! É claro que ninguém vai para a prisão, porque trata-se de uma necessidade do
município, gerar emprego, gerar renda. Nós não podemos parar a cidade por falta de um
veterinário na Secretaria da Agricultura. O secretário de Agricultura também precisa pedir ao
Sr. Prefeito providências. Será que ele está dormindo? Será que está chegando no trabalho na
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hora certa? É necessário que, como eu falei no início, vamos fazer uma analogia ao futebol,
que as pessoas comecem a correr mais atrás da bola. Acabou o tempo de festejar a eleição,
gente. Nós já estamos no segundo ano de governo, estamos na metade do segundo ano, temos
que mostrar eficiência administrativa em São Carlos. Essa é uma promessa do prefeito Airton
Garcia, mudar as coisas, a cidade estava com muitas dificuldades. Se nós não mostrarmos
serviço, nós não podemos justificar a que viemos. O prefeito Airton Garcia empenhou sua
palavra à população de São Carlos. Não dá para a população cobrar do Airton Garcia aquilo
que os secretários não estão fazendo. Então, Srs. Secretários, vamos trabalhar, vamos pegar
firme no batente, vamos chegar cedo, vamos resolver as questões, vamos nos organizar diante
dos nossos funcionários públicos e fazer o time jogar para frente. Vamos fazer a cidade de
São Carlos ser realmente a capital da tecnologia, orgulho de todos nós. VEREADOR
SÉRGIO ROCHA: Permite um aparte, vereador? VEREADOR CHICO LOCO: Permito.
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Vereador, parabéns pela sua cobrança. Quando o prefeito
Airton Garcia assumiu, ganhou a eleição, ele teve uma dificuldade para montar o time de
secretário, e demorou um pouco. Naquele momento, ele falava para contratar um Messi, era
demorado; o Ronaldo Gaúcho, o Neymar, ele citou o que o senhor citou hoje aí, um time de
futebol, um time bom. Mas hoje o senhor veja que o Messi é de Araraquara, o Ronaldinho é lá
de Marília, é de um time fraco. Não está resolvendo muita coisa na cidade de São
Carlos...VEREADOR CHICO LOCO: Veja...VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Montou
um time fraco. VEREADOR CHICO LOCO: Se o time é fraco ou se os jogadores não estão
jogando a contento, eles precisam ter a consciência de pedir para sair ou o próprio prefeito
dispensá-los. É necessário que se faça uma solicitação, uma mudança! VEREADOR
AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Coalhada joga nesse time? VEREADOR CHICO
LOCO: Pois é, é, parece, né, vereador Azuaite, parece que realmente a equipe está muito
fraca, e esse time precisa melhorar a sua forma de jogar, realmente, para que São Carlos saia
da mesmice. Muito obrigado. PRESIDENTE JULIO CESAR: Na sequência, com a
palavra... [Vai falar?] A vereadora Cidinha, por até dez minutos. VEREADORA CIDINHA
DO ONCOLÓGICO: Sr. Presidente, colegas vereadores, vereadora Laide, pessoal que nos
assiste, pessoal da imprensa. Eu queria fazer uma colocação, que a gente ouve falar que
acabou a fila lá na porta do Centro de Especialidades. Tudo bem, eu concordo que a fila lá
acabou, só que o que acontece? os pacientes que usavam fila lá, deixam o nome, eu não sei se
é em um caderno ou se é no sistema lá, de que... e pedem para o paciente aguardar em casa
que ele vai ser chamado para a consulta ou para o retorno. E agora eu recebi uma reclamação,
um paciente que está com resultado de exame para mostrar para urologista e não consegue, já
faz uns 6 meses que está na fila lá, então não adianta tirar a fila da porta e deixar a fila dentro
de um caderno ou no sistema lá. Eu acho que tem que fazer andar, porque não é justo o
paciente ficar nessa espera, nessa agonia, para mostrar um exame que muitas vezes o médico
pediu com urgência, e com frequência eu estou recebendo esse tipo de reclamação. E outra
coisa, o vereador que me antecedeu estava falando sobre a administra... a secretária de
administração. Nós estivemos uma reunião hoje sobre a saúde com o Caco no meu gabinete,
né, e nós estávamos falando, e ele estava dizendo para nós, nós estamos cobrando a abertura
da UPA lá do Santa Felícia, e tratamos outros assuntos também relativos à saúde. E, pelo que
eu sei, ele falou assim que ia ver de se fazer uma... de fazer agora de imediato, Lucão, antes
do... de invés de fazer o concurso, fazer um processo seletivo para agilizar essa abertura da
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UPA. E só que já ouvi, gente lá de dentro já me falou que não vai ser feito esse processo
seletivo, e nós demos um prazo de um mês para abertura dessa UPA. Agora, até fazer o
concurso público e tudo, vai demorar muito, e agora vem a época de frio aí, muita criança usa,
utiliza da UPA. Então, o que vai acontecer? Muita criança com pneumonia, idoso com
pneumonia, vai correr aonde, gente? Então, eu vou propor para o Lucão, né, da gente estar
indo falar com a secretária, com o prefeito, de a gente fazer uma agenda para tentar resolver
essa situação. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Um aparte, vereadora. Na verdade,
essa reunião aconteceu na parte da manhã, alguns vereadores participaram, a Comissão de
Saúde, esteve lá o vereador Roselei, o vereador Sérgio Rocha, vereador Malabim. Me ajudem
aí, quem mais? VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: O...VEREADOR
LUCÃO FERNANDES: O Robertinho Mori também participou. Quem mais? E a gente
representa, na verdade, a totalidade dos Srs. Vereadores. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Exato. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Todos não puderam
participar, mas a gente se sente, com esses vereadores reunidos com o secretário, levando o
incômodo que todos os Parlamentos sentem no dia a dia. E muito bem a fala do vereador
Chico Loco, que ele fala da lentidão, da morosidade, né? E na questão da saúde não existe
isso aí, a morosidade, a preguiça. As coisas têm que acontecer com muita rapidez. Então, o
que acontece, no mês de maio, me parece que vai haver concurso público para preencher esses
cargos, foi publicado hoje, mas até maio, se não me engano. Aí vai ter mais um tempo para
publicação e contratação, e, nesse intervalo, nós falamos da possibilidade de um processo
seletivo para antecipar esse tempo para ajudar na abertura da UPA do Santa Felícia, está certo,
para não ficar todo esse tempo; contratação de enfermeiras e auxiliar de enfermagem também,
até médico também, não é, Roselei? E, na verdade, gente, o que nós precisamos fazer, viu,
Srs. Vereadores, João Muller, eu acho que está na hora de nós fazermos aqui uma nova
audiência, Roselei, igual àquela que você já provocou uma vez, mas dessa vez, quem sabe,
trazer alguém lá do ministério. Ministério da Saúde. E também você falou da possibilidade de
estar marcando para a gente estar lá no ministério para levar essa questão do hospital-escola,
porque não dá mais para a gente ficar aceitando uma Santa Casa com superlotação, né? Esses
dias me parece que trouxeram uma criança que teria que passar pela regulamentação de
Araraquara, trouxeram direto para São Carlos e não tinha o que fazer com a criança, não tinha
onde colocar a criança. Então, não dá mais para ficar aceitando essas questões enquanto a
gente vê um HU fechado, de portas fechadas, gente! Que não consegue abrir nem para atender
pediatria. Espera aí! Vamos ajudar, gente, pelo amor de Deus! A saúde pública está pedindo
socorro, e eles ficam lá, no seu cantinho, de portas fechadas, até vereador para entrar lá parece
que você tem que ligar e pedir autorização para entrar. Nós não podemos ficar assistindo mais
isso daí, aceitando mais, João Muller. Se nós tivermos que ir lá no Ministério da Saúde, então
vamos fazer aqui, Srs. Vereadores, não só a comissão, juntamente com o prefeito municipal,
que deveria também se interessar nessa questão, e também o secretário de saúde, quem sabe
montar uma grande comissão, e nós comparecermos lá no Ministério da Saúde para saber o
que ele quer com esse hospital-escola. Nós não podemos aceitar isso aí, tem que abrir ali pelo
menos para atender a pediatria, gente! São crianças, recém-nascidos, crianças pequenas que
precisam do atendimento. Não consegue tocar essa demanda com as UPAs, e também com as
nossas UBSs do jeito que elas estão hoje, com falta de médico, com falta de auxiliar de
enfermagem, enfermeiro. Então, o Ministério da Saúde precisa vir aqui e falar por que esse
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hospital-escola está aí. Para ficar... eu estou fazendo aqui uns requerimentos, uns ofícios,
porque eu quero saber a produção de atendimento de criança... por idade, eu não sei como é
que fala...VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Faixa etária. VEREADOR
LUCÃO FERNANDES: Por faixa etária de atendimento de criança na Santa Casa, nas
nossas UPAs, e também vou querer saber do HU, depois nós vamos ver a quantidade que faz
atendimento em outros lugares aí. O que nós não podemos mais aceitar é esse HU fechado,
que não atende ninguém. "Ah, só referenciado". E a criança, vai morrer? Que nem aquela que
a caminho de lá morreu? Ah, não dá, Chico. Eu concordo com você. Essa morosidade, essa
lentidão, essa preguiça. Tem que trabalhar, gente! Então coloca servidor público municipal,
como nós temos o nosso secretário da Fazenda, que é servidor público municipal. Tantos
outros foram colocados aí que entram 8 horas da manhã e sai 7h, 8 horas da noite. Não
pessoas que vêm aqui de fora e não têm horário, não têm compromisso. Não têm sangue na
veia, não sente as coisas, gente. Não sabe o que é isso. O vereador Guerreiro foi lá no
hospital-escola, também num desconforto durante a semana. Sabe, nós somos chamados a
toda hora, gente, para atender aqui, atender lá. A carroça está carregando o burro, está pondo
o burro em cima, João Muller, para carregar. Aquela questão que você está defendendo
também, João Muller, em relação lá que você viajou para tratar, aquilo lá não é coisa nossa.
Nós estamos fazendo o que é deles. Sabe, vamos se juntar, cidade de São Carlos, prefeito
municipal, Srs. Secretários, vereadores, nós sempre colocamos aqui à disposição do interesse
nosso de querer ajudar. Nós não vamos ajudar Airton Garcia, nós não vamos ajudar Caco
Colenci, nós não vamos ajudar nenhum secretário, nós estamos ajudando a população da
nossa cidade, que precisa dos atendimentos. Olha há quanto tempo está o mato alto, João
Muller? Olha há quanto tempo que o mato está alto e espalhado pela cidade. Olha os buracos
pela cidade, e tem uma equipe tapando buraco quase um ano já. Mas não vai conseguir tampar
os buracos, entendeu? O transporte resolveu? Ainda não. A saúde pública, continua. Então,
são uma infinidade de coisas que nós precisamos já colocar nos trilhos, para começar a andar.
Senão, não dá, né? E não vem falar que a gente está aqui jogando contra, que nós não estamos
jogando contra, nós estamos jogando a favor, a favor do quê? Da população, para que a
população seja de fato atendida. Eu escuto...VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Vereador...VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Viu, Fábio, e a
cobrança em cima desse Parlamento é muito grande. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Lucão? VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Então, a postura nossa,
nós precisamos mudar mesmo a nossa postura, parar de coisas pequenas e pensar em coisas
grandes, cobrar, de fato, aquilo que tem que ser feito, aquilo que tem que ser feito, que essa
questão da limpeza da cidade, gente, espera aí, é dormir sem tomar banho todo dia, sabe? Não
limpar a cidade é a mesma coisa que não tomar banho nenhum dia, dormir sujo, está fedido,
está feio, gente, pelo amor de Deus. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO:
Lucão, já que o senhor vai fazer o pedido lá para o HU, a respeito da demanda dos
atendimentos, e tudo, e eu recebi reclamação que tem médico lá que está ocioso, que sobra
vaga de consulta lá, e está cobrando também no AME. Tem vaga, está faltando paciente no
AME e está [interrupção no áudio]. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Mas no AME
falta, sabe por quê? [interrupção no áudio]. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Ah, para
concluir. Bom, é que acabou, terminou o tempo. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Porque o encaminhamento, Lucão, tem que...VEREADOR LUCÃO
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FERNANDES: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Não, tem que ser, não...VEREADOR LUCÃO FERNANDES:
[pronunciamento fora do microfone]. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Tem
que ser de UBS e tem que ser do próprio hospital, certo? PRESIDENTE JULIO CESAR:
Na sequência, vereador Edson Ferreira, pelo tempo regimental de dez minutos. VEREADOR
EDSON FERREIRA: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, vereadoras, senhores e senhoras
presentes, a imprensa, senhores e senhoras que nos acompanham em casa. Na semana
passada, como eu já comentei aqui, a gente teve uma reunião, juntamente com o secretário de
governo, e o Jorge, que é da CPFL, para questão de iluminação na cidade. Além de falarmos
sobre a Rua Tetracampeonato e a Rua Sebastiana Rodrigues da Silva, do Zavaglia, a gente
teve vários assuntos abordados. Um deles, a gente ouviu, numa reclamação de uma rádio, que
marcaram esse vereador e eu precisava da resposta, era com respeito ao tamanho da letra que
vem na conta de luz para as pessoas pagarem. Então, algumas pessoas reclamou que o
tamanho é muito pequeno. Conversamos com a CPFL, eles nos informaram que é um
tamanho padrão, por lei eles têm que colocar muitos, várias informações, porque ali é uma
nota fiscal, e não teria muito o que fazer. Mas ele já adianta, nos informou nessa reunião, que
está em andamento, na empresa, um projeto para a implantação de leitura em braile nas contas
de energia. Quer dizer, na verdade, não vai ajudar a essas pessoas que têm um pouco de
dificuldade de ler, mas, por outro lado, as pessoas que têm uma deficiência visual vai ter
oportunidade de ter, futuramente, o braile ali nas contas de energia elétrica. Quero também,
Sr. Presidente, aproveitar o meu expediente falado e passar algumas informações sobre a
iluminação ali na rotatória do Novo Mundo. Vi que o senhor também fez mais um
requerimento, entendeu? E, no início do meu mandato, estive lá no local, juntamente com os
vereadores Lucão Fernandes, estava o Sérgio Rocha, o vereador Leandro Guerreiro, e nós
estivemos junto com o Jorge da CPFL, com o secretário de Serviços Públicos para ver como
poderia ser iluminado aquela rotatória, porque ali no CDH... na travessia que liga o bairro
Novo Mundo, não é só o Novo Mundo, ali nós temos o Ceat também. E várias pessoas que
trabalham ali passam por aquela rotatória e, principalmente, por debaixo do viaduto que dá
acesso àquela Rodovia Domingos Innocentini. Nessa quarta-feira, eu tive uma reunião,
presidente, com a Valéria, que é do DER, Departamento de Estradas e Rodagem, para saber
sobre os procedimentos para poder executar a iluminação da rotatória. E, conforme orientado
o DER, a empresa encaminha um ofício, né, a prefeitura teria que encaminhar um ofício
pedindo autorização e já apresentando também um projeto para poder executar o trabalho ali,
a iluminação. Após essa reunião, entendeu, com o DER, na última quarta-feira, me dirigi à
prefeitura, solicitando imediatamente esse ofício juntamente com uma licitação de orçamento
junto a CPFL, para darmos andamento com o máximo de urgência. Agora, é com respeito lá à
Tetracampeonato e a Rua Sebastiana Rodrigues da Silva, nós já tínhamos encaminhado para a
Secretaria de Serviços Públicos para poder fazer esse orçamento com a CPFL. E, depois dessa
reunião que a gente teve com a Valéria, a gente também já enviou esse ofício para a
prefeitura, a prefeitura já enviou o ofício, primeiro, para a Secretaria de Serviços Públicos
para poder dar andamento, mas, infelizmente, eu fui perguntar para o Jorge hoje, ligamos para
ele, e até agora não chegou nenhum orçamento. Então, quero pedir aqui ao secretário Mariel
que não fique parado a documentação na sua mesa, por favor, nos ajude. Nós temos aqui todo
o aval, fomos muito bem recebidos pela Valéria, lá no DER, inclusive quero agradecê-la. Já
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conversamos com o prefeito, já conversamos com o secretário de governo. Agora, o que não
pode é parar na Secretaria de Serviços Públicos o documento e a gente precisa dar andamento,
né, porque a meta é que, nesse semestre, antes de terminar o semestre ainda, a gente possa ter,
primeiro, a Tetracampeonato iluminada, a Sebastiana Rodrigues da Silva iluminada, e pós
isso, ainda esse ano, a rotatória do Novo Mundo. Sr. Presidente, é só isso que eu tenho que
falar, e obrigado. PRESIDENTE JULIO CESAR: Na sequência, o vereador Gustavo Pozzi,
tempo regimental de até dez minutos. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Boa tarde a todos.
Presidente Julio. População que nos assiste, população aqui presente, as pessoas que escutam
no rádio, televisão, essa Sessão. Bom, primeiramente, gostaria de dizer que ontem eu estive na
Cemei Vicente Botta, Deputado Vicente Botta, para estar verificando as instalações da escola.
A partir dessa semana, eu comecei, eu fiz isso um pouco no ano passado, a partir dessa
semana, uma vez por semana, eu vou visitar uma escola municipal, uma Cemei, para ver
como está sendo feito o atendimento das crianças no nosso município, qual é a demanda do
diretor, quais são as condições que os professores estão trabalhando, vou acompanhar um
pouco mais de perto essa relação dos professores, alunos, direção e Secretaria de Educação, e
não vou com um olhar de querer achar problema, eu vou lá para ser um colaborador, para
solucionar os problemas da educação na nossa cidade. Na quinta-feira, tivemos reunidos com
o prefeito Airton Garcia, entregando a minuta do... sobre o transporte por aplicativo, né?
Então, eu gostaria de fazer aqui alguns destaques, né, apesar que já foi muito falado pela
mídia, semana passada também ocupei essa Tribuna falando nisso, mas só para a gente
entender o que aconteceu nessas quatro semanas de estudo. Nós tínhamos que regular três
coisas: primeira delas é o carro, quais são as condições desse carro, como, qualquer carro
pode ser? Muito bem, então nós temos aí o carro com uma... o carro tem que ter, no mínimo,
de oito a novo, né, então oito anos é o mais velho carro pode ser, ou de oito anos. Os carros
terão que fazer vistorias, né, então isso é uma situação. O carro tem que ter seguro para o
motorista, para o passageiro e para terceiros, né? O motorista é a segunda coisa que nós
estávamos para regular. O motorista, qualquer pessoa poderia se cadastrar no aplicativo? Não,
aí colocamos as condições, a carta de categoria B com a questão do exercício em atividade
remuneratória. Então, e a questão do aplicativo, né? Qual é a responsabilidade do aplicativo
junto à prefeitura, né? Porque eles vão fazer o cadastro no aplicativo, só que as pessoas, antes
de fazer o cadastro no aplicativo, elas devem fazer o seu cadastro na prefeitura municipal. E
um último tema que a gente debateu foi sobre a questão da tarifação. Qual vai ser a
contribuição que essas pessoas vão fazer? Então, na minuta que nós colocamos duas formas
de tarifação: uma de taxa anual e a tarifação por quilômetro rodado. Se você me perguntar
hoje assim, mas Gustavo... Não, colocamos as duas aí. O valor a prefeitura escolhe e o que
acontece? Muita gente se cadastra no Uber de maneira... uma complementação de renda.
Então, a gente idealizou uma taxa pequena por ano e pagamento anual, mas quem vai definir
essa taxa é a prefeitura, o valor tanto da anual, como por quilômetro rodado, mas daí fala:
"Não, mas aí vai ficar muito caro". O que nós não podemos deixar é um aplicativo que não
paga imposto algum, porque se você abre uma loja hoje, você paga imposto, se você abre uma
padaria, você paga imposto, os taxistas pagam imposto. A gente não poderia deixar os
aplicativos sem nenhuma contribuição para a cidade, então, é necessário uma contrapartida
também das pessoas que vão explorar esse serviço, que eles possam fazer a sua contribuição
também com a cidade de São Carlos, uma vez que estão explorando atividade remuneratória.
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Então, basicamente foi isso que nós apresentamos para o prefeito. Eu acredito que essa
comissão de estudo foi o espaço democrático. Nós tivemos representantes da Use Táxi, nós
tivemos representantes dos aplicativos, tivemos representantes de mototáxi, na primeira
reunião tivemos representantes do pessoal da van. Então, foi um espaço democrático, onde as
pessoas podiam opinar de como seria construída essa minuta para ser encaminhada para a
prefeitura. Na quinta-feira agora, começamos as reflexões sobre o mototáxi. Então, as
próximas reuniões vamos tratar especificamente sobre o mototáxi. E eu quero deixar meu
cumprimento à Cidinha, ao Moisés, ao Paraná e ao Robertinho Mori, que junto comigo são os
vereadores que fazem parte dessa Comissão, isso não é mérito meu, é um mérito coletivo
qual, é um mérito dos vereadores, um mérito das pessoas da população que estava lá
discutindo conosco essa minuta de contrato, de projeto de lei. Então, eu sou muito grato a
vocês pelo trabalho e vamos em frente que ainda tem muito o que fazer, muito obrigado.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Na sequência pela inscrição, o vereador João Muller por até
dez minutos. VEREADOR JOÃO MULLER: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, população
que nos acompanha, imprensa aqui presente. Uma das atribuições do parlamentar, seja no
âmbito municipal, estadual ou federal, vereador Sérgio Rocha, é representar a população.
Além de legislar e fiscalizar, uma função importante é representar a população que passa o
parlamentar a ser o intermediário, entre as necessidades do cidadão e a possibilidade de
prestação de serviço público daquele que arrecada os nossos impostos para oferecer à
população. Faço essa introdução, porque os nossos discursos estão muito parecidos aqui
dentro. O Lucão Fernandes, constantemente, na sua atribuição de membro, de presidente da
comissão de saúde tem levantado essa questão, tem aqui um grupo que defende a questão da
família, tem vereador, como o Roselei, que defende a parte da educação. O vereador Azuaite
hoje fez uma fala muito interessante em relação à questão da segurança pública na cidade de
São Carlos, e aí eu queria pontuar ou colocar a minha visão sobre os problemas
administrativos que nos levam a ficar discutindo, discutindo, propondo, propondo, sugerindo
e sugerindo e quase sempre não tendo atendidas as demandas que nós colocamos aqui na
Tribuna da Câmara. Não adianta, vereador Sérgio Rocha, contratar para um time: o Messi, o
Cristiano Ronaldo, o Neymar e outros craques, se dentro do vestiário, nós não tivermos um
comando e não tivermos uma boa relação entre os jogadores, que devam ter o mesmo
objetivo: ganhar a partida, fazer o gol, apresentar um bom espetáculo. Estou fazendo essa
metáfora, porque o senhor colocou um discurso do prefeito antes de assumir a administração.
Período este que a prefeitura perdeu um bom tempo, por dificuldade de transição e de escolha
dos seus... do seu primeiro escalão, ou seja, dos seus agentes políticos que - nós perdemos um
bom tempo ali - porque o prefeito, ele tinha uma tese muito interessante, que eu vejo que ela é
muito difícil de ser aplicada. Como é que se forma o primeiro escalão numa administração que são os chamados agentes políticos - que não tenham vínculo com o Legislativo, que em
contrapartida lhe dá sustentação política? Eu estou passando por uma experiência nova e vejo
que não é tão simples, como o prefeito imaginava. E ainda mais, Sérgio, quando fica
centralizado um governo de uma cidade de 240 mil habitantes, numa única pessoa, de um
governo que não tem o diálogo com a população, como se teve em determinado momento na
história, através do orçamento participativo, que muitos achavam que era só política, mas era
uma forma de ouvir também e chegar mais próximo da população. E hoje, o governo do
Airton está centralizado no secretário de governo, Dr. Edson Fermiano, que ainda que seja um
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bom político, que ainda que seja hábil, não tem condições de dar conta - pois não - não tem
condições de dar conta das demandas, inúmeras demandas que são apresentadas, diariamente,
em todas as áreas de um governo. Pois não, vereador Chico Loco. VEREADOR CHICO
LOCO: Eu quero parabenizar o senhor, vereador João Muller, porque essa questão da
discussão democrática do orçamento, ela é vital, ela é fundamental no século 21. Você não
consegue ter assim, a legitimidade de uma ação política sem uma consulta pública. A
discussão democrática do orçamento municipal - que antigamente se chamava orçamento
participativo - é necessária, é imperiosa à cidade de São Carlos. Nós temos que ter o 'vox
populi', é uma maneira de fazer a democracia da maneira certa, precisamos ter realmente uma
campanha aqui na Câmara para trazer de volta esse tipo de trabalho, esse tipo de discussão é
muito importante a consolidação da democracia. VEREADOR JOÃO MULLER: Agradeço
a fala de Vossa Excelência. E retomo a minha fala no seguinte sentido, que a gente percebe,
que um ponto estratégico da prefeitura chamado planejamento e gestão, que hoje é ocupado
pelo engenheiro Roberto Paulo Ignátios - se não me engano, o sobrenome dele - ele acabou
ficando em segundo plano dentro de um governo, que deveria estar fazendo o planejamento. E
aí vem aqui o seguinte questionamento: a limpeza da cidade, que nós falamos aqui a semana
passada, e que fiquei sabendo, inclusive, que hoje o secretário de Serviços Públicos está lá no
Tribunal de Contas, dialogando para ver se agiliza aquela questão da licitação para a
contratação de uma empresa especializada. Você tem, primeiro, uma opção equivocada, que é
não contratar a empresa, mas quando você parte para algumas áreas, por exemplo, o vereador
Azuaite, de forma inteligente disse o seguinte: "Quanto custa para combater tal coisa? Quanto
custa para combater o som alto? Quanto custa para combater a velocidade"? Tem custo, mas
tem receita. E aí o que a gente percebe nesse governo que para chegar dentro do limite
prudencial, a secretaria de Administração e Gestão muitas vezes não chega no limite
necessário para prestar um bom serviço. Vou dar exemplo: Os semáforos da cidade, quando
acontece um problema aos sábados e domingos, o que acontece com o semáforo que deu
problema? Ele passa o sábado e o domingo com problema! Você não tem ninguém de plantão
para tratar de um serviço de extrema importância para a segurança das pessoas, porque não se
pode pagar horas extras, a tese dentro do atual governo não se pode pagar horas extras. Mas
tem que ter a exceção, é claro que não pode ser regra, não pode ser complementação de renda,
mas é preciso que se tenha exceção. Vou dar outro exemplo: perturbação do sossego público,
fiscalização de bares à noite. Eles pagam horas extras para que nós tenhamos fiscais à noite
para prestar esse serviço para a comunidade? Para não ter a perturbação do sossego público?
Para não ter o risco de enfrentamento dentro de um bar que está desrespeitando, às vezes, um
alvará? Não, não pode pagar hora extra, de jeito nenhum! Vou repetir: não pode ser regra, mas
é preciso que você tenha os serviços essenciais colocados à disposição da população. Vou dar
o terceiro exemplo, que aí é pior ainda, não se pode contratar ninguém! Vai lá, digo assim
para qualquer cidadão que queira ir na prefeitura, até por que nós frequentamos a prefeitura.
Hoje no departamento judicial... jurídico da prefeitura, nós temos lá um servidor público, que
nome, Roselei? Dr. Alexandre, um servidor público, excelente profissional, mas que não dá
conta dos serviços que lhes são colocados, do número de processos que estão em sua mesa e
que não tem sequer um assistente administrativo, para fazer tramitar o processo. E aí você
pergunta: "Mas cadê a estrutura"? Porque aí tinha a Fernanda Favoretto - que sejamos justos fazia o serviço às vezes por quatro pessoas, excelente funcionária a Fernanda Favoretto, que
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acabou se aposentando recentemente por problemas com o ex-chefe de gabinete da
procuradoria-geral do município. Mas se a Fernanda aposentou, se as pessoas aposentaram, se
saíram, se deixaram o Poder Público, como é que eu vou deixar Dr. Alexandre abandonado lá
sem condições? E esses dias eu estive lá, e ouvi o seguinte, levando a demanda de um
empreendimento que traz geração de emprego e renda. Eu tenho aí no chão aproximadamente
dez empreendimentos para dar parecer, mas não tem como dar prioridade, eu tenho muita
coisa. Jesus amado, Jesus amado! Imagine as pessoas querendo investir na cidade, fazer
empreendimentos, trazer empresas, loteamentos e, de repente, nós não temos os profissionais
sequer para dar um parecer no processo, para tramitar e melhorar a qualidade de vida das
pessoas? Então, não adianta Messi, não adianta Cristiano Ronaldo, não adianta Neymar, se
não tiver um time - aliás, brincou comigo agora o vereador Lucão - aliás, "O Carille com um
time fraco, mas forte no coletivo, passou por cima do Palmeiras no individual", né?
PRESIDENTE JULIO CESAR: Para concluir, por favor. VEREADOR JOÃO MULLER:
Vou concluir. Fiz essa metáfora do futebol - às vezes, a gente consegue entender melhor,
porque é o esporte nacional, que nós adoramos -, mas para mostrar o seguinte: ou o governo
para e se planeja, que ainda faltam 2 anos e 8 meses, ou será um governo de apagar fogo.
Então é melhor colocar bastante gente na Defesa Civil, enche de gente da Defesa Civil,
porque se é só para apagar fogo, fica mais fácil. Agora, se quiser ter um planejamento para
entregar para o futuro prefeito e para as futuras gerações uma cidade melhor, é preciso
planejar, medir e corrigir, senão, não vai fazer um bom governo. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Com a palavra, na sequência, o vereador Leandro Guerreiro por até dez minutos.
VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Sr. Presidente, obrigado. Colegas vereadores,
plateia presente, pessoal da imprensa. Rapaz, demorou para chegar eu hoje, hein? Vocês não
sabem como que eu espero essa hora chegar, E essa mudança que teve no regimento foi muito
bom, porque quase toda Sessão, eu estou conseguindo falar. A princípio, alguns vereadores
podem não ter achado legal no começo, termina 8 horas da noite. Mas dificilmente precisa
estender a Sessão até às 8 horas da noite, e o vereador que não quiser falar, fica quieto, que
sobra para quem quer falar. Eu acho que ficou bom, pelo menos 12 vereadores é garantido
que fala por Sessão. Anteriormente, falava quatro vereadores, três, tinha dia que falavam um
ou dois e não tinha tempo. Tem alguns assuntos importantes que eu quero falar hoje e eu
começo a fazer um alerta numa coisa muito séria, que o prefeito Airton Garcia já teve várias
demonstrações que ele quer dinheiro, o danado, ele quer dinheiro. A gente tinha aquela
impressão: "Pô, Airton é milionário, um dos políticos mais ricos que tem, com declaração de
bens". Dizem também, um boato, que o Airton anda quebrado. Por isso que ele parou de pagar
o salário para Apae e passou a receber o seu salário. Eu já tenho informações e aí sim, é um
alerta para todos os vereadores, para a classe política, para a justiça, Ministério Público. Já
tivemos um escândalo sobre isso e volta o assunto, e eu tenho o nome da empresa que está
interessada em pegar o nosso Saae novamente, com membros do governo Airton Garcia,
homens da confiança do Airton Garcia, já tramam a possibilidade de estar entregando o Saae
novamente. Então, daqui para frente, alerta do sucateamento do Saae, alerta nessas
movimentações, a empresa Equipav, que seria a interessada. E se investigar a Equipav, já tem
traços na Lava Jato, cuidado! Vocês podem pensar: Pô, mas é muito difícil, já teve escândalo
com o Barba, com o Altomani envolvendo a Lava Jato, a venda do Saae, será que eles se
atreveriam? Se atreveriam. Já teve escândalo com o ovo de páscoa o ano passado e se
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atreveram novamente esse ano. Roselei sabe o que eu estou falando, Malabim, Sérgio Rocha,
Moisés Lazarine sabem o que eu estou falando, que foram lá na agricultura degustar o ovo de
páscoa. Novamente e tentaram novamente a afronta. Então, esse pessoal do governo é
destemido. O Lula ir preso para eles não importa. A vergonha, o nome da nossa cidade ser
esculhambado, a nível nacional, para eles não importa, eles só pensam nele. O Airton Garcia
só pensa nele, e já trama, já existe essa trama em privatizar o Saae, quem está falando é o
Leandro Guerreiro. Desafio o Airton Garcia, eu tenho certeza que os repórteres vão perguntar
para você e você vai se fazer de inocente, que você não sabe de nada! Desafio alguma coisa
do Leandro Guerreiro nessa questão para você ver! Agora, um assunto menos importante, que
é "briga" minha com o servidor público, entre aspas, e o sindicato. Tudo aconteceu, porque o
Sr. Adail, presidente do sindicato, não foi homem o suficiente para ir atrás da verdade.
Falaram alguma coisa no ouvido dele: que eu havia ofendido toda a categoria do Sindspam.
Cada vereador aqui recebeu uma cópia desse documento que eu fiz, que é a Ata da Sessão,
que tudo começou a briga, onde aprovou o aumento do servidor público, os benefícios, o
cartão, vale-tíquete e ali eu dei minha opinião contrária, e aí não aceitaram, quiseram falar,
quiseram vender a imagem que havia chamado o servidor público de vagabundo - até agora
não provaram - porque não existe isso. Só que o mais feio de tudo isso aí é a mentira que foi
lançada. E o presidente do Sindspam, fraco, Sr. Adail, não sei se é porque tem muito tempo de
Casa, está perdendo habilidade de trabalho, deixou-se induzir por pessoas mal-intencionadas.
Agora, todos vocês passam vergonha e aí como é que fica? Está aí, todos os vereadores, está
grifadinho, sem ter o trabalho, é só pegar e ler... isso aqui é a própria Câmara, Ata Oficial, de
tudo que eu falei, palavra por palavra, aonde está, vereadores? Algum momento - tem cópia
para a imprensa - algum momento que eu ataquei toda a categoria, eu sou bem claro no que eu
falo, e eu sei o que eu falo! Agora é o seguinte, para finalizar esse assunto aqui. Servidores
começam a me procurar, porque estão sem cesta básica, pegaram os servidores municipais
desprevenidos. Cadê o Sindspam nessas horas? Sindicatozinho fraco. Onde está o Sindspam
nessas horas? Onde está o Sr. Adail? Aqui, cartaz para você, Adail. E o que me deixa mais
triste é que essa Casa não está mais cheia igual a semana passada, eu esperava os "servidores
públicos", entre aspas, aqueles que fazem parte da panela do sindicato, eu esperava eles aqui
novamente hoje. Espero, que terça-feira que vem, vocês estejam enchendo o Plenário
novamente. Viu, Sr. Adail, isso é recado para o senhor, servidores públicos, sem cesta básica,
judiação, sindicato fraco, sindicato não previa que isso ia acontecer, onde estava o Sindspam?
Onde estava o Sr. Adail? Chegou um vídeo no meu celular que ele estava num boteco no dia
da Sessão, no dia da manifestação aqui e estava bem contente, estava bem feliz. Estavam
filiando pessoas ao partido, o Airton Garcia. Mostra claramente que o Sr. Adail, do Sindspam,
tem um bom contato com o Sr. Airton Garcia nesse vídeo, no boteco, e com esse bom contato
não foi o suficiente para garantir a cesta básica dos servidores e não dá uma resposta?
Batemos na Rádio, eu e o Tucura no Fala São Carlos, semana passada, o Adail entrou ao vivo,
deu uma explicação meia-boca lá sobre a licitação lá da cesta básica, estava meio perdido
desorientado. Hoje nós batemos novamente, eu pus áudio, servidor me procurando, e aí chaga
para essa Casa agora de urgência, de urgência um projeto para nós, vereadores, novamente
aprovar, porque a prefeitura, na sua lambança. Sr. Roselei, pode falar. VEREADOR
ROSELEI FRANÇOSO: O senhor me dá um aparte? Eu quero contribuir com a fala de
Vossa Excelência, até porque nós temos a informação, Leandro, que esse processo da cesta
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básica, ele foi aberto no mês de janeiro. Portanto, nós estamos no mês de abril. VEREADOR
LEANDRO GUERREIRO: Quarto mês. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: E nós
temos a informação também que em decorrência do departamento jurídico, né, essa bagunça
toda que virou, tira jurídico, bota no trânsito, o processo fica parado 2 meses na secretaria, no
departamento jurídico da prefeitura. Isso, sem dúvida nenhuma, trouxe um prejuízo muito
grande. E eu acho que aí dentro da fala do vereador que antecedeu Vossa Excelência, o
vereador João Muller, outros vereadores, Chico Loco falou sobre isso hoje, a questão do
planejamento que precisa ser repensado na Prefeitura Municipal de São Carlos, porque um
projeto como esse, havia uma previsão, um término, um contrato de quase cinco anos, findou
no mês de janeiro e não poderia - desculpa, no mês de março - e não poderia continuar da
forma que estava. Portanto, houve uma falha, sim, na administração pública, avalio que o
sindicato poderia estar acompanhando mais de perto essa questão, para a gente não chegar na
situação que chegou agora. Agora, eu tenho absoluta convicção que esse projeto chegando
nessa Casa, eu tenho certeza absoluta os vereadores aprovarão, porque os servidores não
podem pagar por isso. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Com certeza, mais uma
vez, os vereadores arrumando a bagunça da prefeitura. Agora, o Airton não merece uma nota
de repúdio, Sindspam? Pode confrontar o vereador Leandro Guerreiro com mentira, mas não
pode confrontar o Airton Garcia que tirou o alimento do servidor público? E aí, continuarão
covardes? Sr. Adail, eu espero que, terça-feira, o senhor encha essa Tribuna novamente. O
senhor protocolou um documento aqui nessa Câmara, nessa Casa, com algumas assinaturas.
Então, é dever do senhor encher novamente, pressionar esses vereadores para me levar à
comissão de ética e cassar o meu mandato, é sua obrigação fazer isso. Não seja covarde, não
recue agora! Vá até o fim, coloque os pingos nos 'is' como eu estou fazendo. Terça-feira, eu
quero esse Plenário Lotado, tragam o máximo de servidores que vocês conseguirem, aqueles
servidores que se sentiram ofendidos, porque aqui nos documentos e nas minhas palavras até
agora ninguém achou nada. Vocês vão sustentar a mentira, Adail, Sindspam? Outra coisa, a
fala do Sr. Azuaite para eu terminar. O Sr. Azuaite falou sobre a CPI, eu também não
concordo que se use de um instrumento para poder ganhar no tapetão, para poder tirar o
Airton Garcia apenas por birra ou por qualquer outro interesse político, erradíssimo. A
imprensa já divulgou em colunas de Torpedo, Tiro Curto e outras colunas que tem nome, tem
Azabra, várias vezes que a CPI acaba dando em pizza. Essa é a imagem que todos nós e a
população tem que CPI não serve para nada. Está aqui com o pedido de CPI do Vereador
Dimitri, na questão da intervenção do transporte, e os partidos teriam que indicar. Eu fui o
indicado, do meu partido, para fazer parte da CPI. Eu não pedi em nenhum momento, nem
conversei com ele sobre isso, mas veio o documento, para mim não tem problema. Vamos
para CPI. O DEM indicou o Luis Enrique, o PMDB indicou o Marquinho Amaral, e o
presidente, o propositor da CPI, o Dimitri, que é do PDT. Ai, falta um vereador. Para
concluir... PRESIDENTE JULIO CESAR: Para concluir. VEREADOR LEANDRO
GUERREIRO: Falta a indicação de um vereador. Aí acontece o seguinte: sem essa
indicação, CPI não anda. Os partidos e que faltam indicar e que deram suas justificativas não
vão indicar: PPS, do Sr. Azuaite, PSDB, Robertinho Mori e vereador Rodson, o PTB, Sérgio
e Malabim. Solidariedade, Cidinha. O Rede, Roselei. PR, Gustavo Pozzi, e o PTB, do Edson
Ferreira, PRB. Se esses partidos não indicarem nenhum, a CPI vai ficar enrolada. Agora, o
que é a CPI? O que é a CPI? O povo quer saber o que é CPI. É instrumento para investigar e
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ver se houve irregularidade, sim ou não, ou é realmente uma grande pizza que divide um
pedaço para cada um e não nada? Ou seja, se os vereadores não indicarem, população vai ter o
seguinte raciocínio: "Por que indicou"? Porque está no colo do prefeito Airton Garcia, o
próprio PSB do Airton Garcia indicou e indicou o vereador que faz oposição, que sou eu. Por
que os outros partidos não estão indicando? Estão no colo do prefeito Airton Garcia? Esse é
um motivo. O prefeito Airton Garcia ameaçou esses partidos a cortar as benesses, a cortar
cargo, se caso não indicar alguém? E o último motivo: os vereadores são tão ocupados que
não podem, um desses ter tempo para poder investigar a CPI? Obrigado. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Com a palavra...VEREADOR GUSTAVO POZZI: Fui citado.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Foi citado o vereador Gustavo Pozzi, tem um minuto.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Bom, infelizmente, Leandro, eu sou único representando
o PR. Então, se tivesse que me indicar, eu teria que me autoindicar. E aqui com toda
tranquilidade. Infelizmente, eu não tenho condições de participar, infelizmente não estou
publicamente colocando. Já tenho a manhã comprometida com escola, que a minha profissão
é professor, minha profissão não é vereador. Tenho a comissão de educação, faço parte da
comissão de estudos do transporte alternativos, me comprometi com o Kiki de participar da
comissão dele. Seria uma situação, para mim, Leandro - justificando para o Dimitri - não
tenho condições - quem abraça tudo, alguma coisa sai malfeito. Então, diante dessa situação,
eu quero justificar para a imprensa, para o Leandro que fez essa questão e Dimitri o porquê da
minha não indicação... PRESIDENTE JULIO CESAR: Concluir. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Eu não teria condições de fazer um bom trabalho dentro da CPI. E para
fazer meia-boca é melhor eu me abster nessa situação. Muito obrigado. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Na sequência, o vereador Lucão Fernandes pelo tempo regimental de até
dez minutos. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Sr. Presidente, Srs. Vereadores,
população que sempre nos acompanham de Casa, companheiros que vêm aqui no Plenário,
muito boa tarde. Sr. Presidente, nós tivemos, mais ou menos mais, mais de 30 dias, eu
acredito que mais que 30 dias - não me recordo a data - mas nós tivemos um encontro lá na
UPA de Santa Felícia com a comissão de saúde, a imprensa também estava presente e o
secretário Caco Colenci também, o diretor das UPAs, que é o Marcos Palermo. E uma
cobrança que nós fizemos naquela oportunidade, em relação ao secretário, a possibilidade de
abertura da UPA do Santa Felícia, e ele colocou a possibilidade de em 30 dias a abertura.
Mas, infelizmente, estivemos reunidos hoje, pela manhã, diversos assuntos foram tratados,
estiveram conosco o vereador Roselei Françoso, vereador Malabim, Sérgio Rocha e vereador
Robertinho Mori e também a Comissão de Saúde da Câmara Municipal - e eu quero falar em
relação à possível abertura da UPA. O secretário falou que depois de um levantamento que ele
fez vendo, na estrutura da prefeitura, a possibilidade da abertura com quadro de servidor que
se encontra no momento, ele percebeu que a quantidade de médico até que teria uma
possibilidade. Mas o restante do servidor público como: auxiliar de enfermagem, enfermeiras
e outros profissionais ligados a essa área, fica impossibilitado da abertura no momento. Então,
eu tive a notícia que saiu ontem - se não me engano - o concurso público, que vai ser
realizado, acho que em maio, até 7 de maio, as inscrições. E vamos contar aí depois 30, 40
dias para que sejam chamadas essas pessoas que passam pelo concurso, aí sim haveria
possibilidade da abertura da UPA de Santa Felícia. Não existe nenhuma outra forma, a não
ser, uma cobrança que nós fizemos ali, todos os vereadores, porque eu costumo dizer que eu
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costumo dizer que a gente representa o desejo de toda a Casa. Não são todos vereadores que
podem participar, quando a comissão se reúne e mais alguns vereadores representam a
vontade dessa Casa aqui. Então, nós colocamos da possibilidade de o processo seletivo, nesse
intervalo de tempo, para que nós pudéssemos antecipar a abertura dessa UPA, mas nos chega
aí as informações, ela não é oficial, que Dra. Helena descarta essa possibilidade. Então, nós
vamos, a partir de amanhã, estar fazendo contato com ela para ver a veracidade dessa
informação. De qualquer forma, nós estamos percebendo que existe movimentação dessa
Casa, existe sim uma grande preocupação na totalidade de todos os Srs. vereadores para que
possamos conseguir a abertura da UPA de Santa Felícia. Até porque, existe hoje uma
superlotação, Sr. Presidente, da Santa Casa, né? Existe ainda da UPA Vila Prado uma grande
demanda de atendimento - eu não sei se alguns vereadores têm acompanhado o atendimento
lá - existe lá uma demora no atendimento ainda, eu não sei no Cidade Aracy. Mas existe, além
dessa superlotação na Santa Casa, não existe vaga, por exemplo, na UTI neonatal, na UTI
infantil e também na UTI adulta. Aí fica, às vezes, a cobrança desse parlamentar aqui. E eu
percebo que também se estende a todos colegas e vereadores dessa Casa, inclusive do nobre
vereador Marquinho Amaral, que foi um dos grandes desbravadores daquele hospital-escola.
O que nós não conseguimos entender por que nesse momento de sangria que nós estamos
passando, de atendimento para a população da nossa cidade, por que não pode abrir, pelo
menos para fazer atendimento, meu caro vice-presidente dessa Casa, vereador Marquinho
Amaral, na questão da pediatria? Nós não podemos ficar assistindo aquele hospital continuar
com portas fechadas. Por isso que eu falei, Sr. Presidente, meu caro vice-presidente dessa
Casa, vereador Marquinho Amaral, na possibilidade de marcamos uma comissão, juntamente
com a comissão de saúde, para que nós possamos fazer uma visita ao ministro da Saúde, Sr.
Presidente. Ou então fazermos aqui novamente uma Audiência Pública e, quem sabe, com
representantes da DRS de Araraquara hospital-escola, Santa Casa, prefeitura e também com
membros do ministro lá da saúde pública. Porque a UPA, por exemplo, ela não tem pediatria,
ela não pediatria. Ela tem os seus clínicos lá que fazem atendimento, mas não tem
atendimento com pediatria. A Santa Casa, ela não tem ali na porta de atendimento ao público,
que ela faz isso, também não tem pediatria. É um atendimento que se nós formos analisarmos,
ela não tem obrigação fazer atendimento porta aberta. Muitos que estão ouvindo, às vezes,
essa fala minha, podem se assustar, como que não? Ela não deveria fazer o atendimento de
portas abertas, ela teria que atender pessoas que passaram, encaminhadas talvez pela UPA, ou
por um outro órgão de atendimento, unidade da família, e aí sim, com esse encaminhamento,
ela fazia o atendimento. Mas ela percebe que, nesse momento de dificuldade, no
entendimento com a prefeitura municipal, ela acaba fazendo esse atendimento para ajudar a
população da cidade de São Carlos. E por que não há por parte do HU de São Carlos esse
também entendimento, de pelo menos fazer um atendimento para pediatria? Nós não podemos
mais, gente, vereador Roselei. E aí a gente se sente - eu não sei que palavra dizer - de não ter
poder, meu caro vice-presidente - não vou falar impotente, porque outro dia eu falei e soou
mal esse negócio - mas parece que não consegue lá... incapaz, vamos falar incapaz, meu
presidente, fica melhor, esse negócio que falou não dá certo. Então, a gente se sente incapaz
de poder resolver esse problema, fazer esse atendimento na pediatria. Você que tem filho aí
pequeno, gente, eu tenho meu netinho, meus dois netinhos, Roselei tem seis, sete filhos, não
sei quanto é, quatro filhos e o Leandro tem uns par dele, uns três, quatro, e todos crianças
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pequenas que precisam do pediatra, precisam do atendimento da pediatria, e
infelizmente...VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Lucão, o senhor me
permita um aparte? VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Pois não, vereador.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Para colaborar com a fala de Vossa Excelência,
eu sei que é um assunto sério - mas brincadeiras à parte - a minha esposa foi professora de
vários filhos do vereador Roselei e ele chega na porta da escola, ela fala para ele: "Olha, não
para de fazer filho, senão eu perco o emprego, hein"! VEREADOR ROSELEI
FRANÇOSO: Ela já pediu mais um, Marquinho. VEREADOR LUCÃO FERNANDES:
Então, meu caro presidente, vereador Julio Cesar, é a minha indignação na minha fala de hoje,
percebendo essa demanda muito grande que está ocorrendo na nossa UPA da Vila Prado, lá
no Cidade Aracy, na Santa Casa, não só esse grande fluxo de atendimento no pronto-socorro,
mas também não existem vagas mais nas UTIs, tanto infantil, como na adulta e aquele grande
Elefante Branco lá, que poderia ter lá mais UTI infantil, mais UTI adulta, um atendimento
bom com pediatria, já deveríamos estar... quantos anos Roselei? Mais dez anos?
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Mais de dez anos. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Mais de dez anos que nós temos nosso hospital-escola, mas até hoje a
população pergunta para quê? Então nós vamos fazer aquele levantamento de quanto
atendimento com criança na Santa Casa por faixa etária, na UPA da Vila Prado, na Vila do
Cidade Aracy e também no HU, e nós estaremos trazendo para essa Casa esse informativo dos
Srs. Vereadores e também para a população que está nos acompanhando. Por ora, são essas as
minhas palavras na tarde de hoje. Muito obrigado, Sr. Presidente. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Na sequência, o vereador Malabim, também se utilizará do tempo de dez minutos,
conforme determina o regimento. VEREADOR MALABIM: Cumprimento o Sr. Presidente,
toda a Mesa, Sras. e Srs. Vereadores e a população que nos acompanha, a imprensa sempre
atenta também aos trabalhos dos vereadores, aos programas da cidade, fazendo suas
cobranças. Também a população em casa, através do rádio e da TV, da internet que nos
acompanha e que sempre está dando um sinal para gente de ok, também fazendo as suas
cobranças. Vou falar pouca coisa a respeito da reunião de hoje, que já foi colocado aqui pela
Cidinha do Oncológico e também pelo vereador Lucão. Foi uma reunião produtiva com o
secretário Caco e com o diretor Marcos Palermo, onde nós abordamos vários assuntos. Viu,
vereador Lucão, só um minuto da sua atenção, só para reforçar a sua fala, a gente queria fazer
uma moção de apelo, e quando for no Ministério da Saúde, com vários vereadores, eu acredito
que dá para ir uma caravana de vereadores para gente fazer essa solicitação da abertura de
pediatria ali no hospital universitário, vamos dizer assim. Só isso e me desculpem. Saindo
desse assunto, nós estivemos essa semana acompanhando e fiscalizando - que eu recebi
algumas, vamos dizer, denúncias, algumas reclamações - que o asfalto estava sendo muito
malfeito o recape lá no Cidade Aracy. E a população não entendeu, de primeiro momento,
algumas ruas que estavam esfareladas, que tinha que se fazer primeiro um trabalho, para
depois, sim, fazer um recape decente. E é o que está sendo feito. Então, é a resposta que nós
damos aí para aqueles que procuraram e fizeram suas críticas. Nós, juntamente com o
prefeito, estivemos acompanhando o prefeito, e também o secretário de esporte, Edson Ferraz,
e nós aproveitamos que alguns munícipes do Antenor Garcia estavam ali e fizeram as suas
reclamações referentes às Ruas Guerino Baldan, Luiz Paulino dos Santos e Maria Eugênia
Fabiano, que ambas as ruas, três quartos das ruas têm asfalto. E um quarto das ruas estão na
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terra, sem asfalto. Então, eu ouvi também de algumas pessoas lá do Antenor que o vereador
Leandro Guerreiro - eu não sei se tem outro vereador - estou citando o Leandro, porque foi
repassado pelos moradores, que o Leandro Guerreiro também está nessa briga, para asfaltar
esse um quarto de rua, de três ruas que tem ali no Antenor Garcia. Eu chamei os munícipes
que falaram comigo, levei até o prefeito e o prefeito se comprometeu - veja bem - o prefeito
se comprometeu a estar asfaltando esse um quarto de rua que está faltando ali no Antenor
Garcia, de três ruas. É uma vergonha estar nessa situação. Três ruas sem asfalto, as pessoas
mostraram que quando chove não tem a mínima condição de sair com o carro da garagem, e
também barro nas garagens com suas famílias, mulheres reclamando, enfim. É um trabalho
que precisa ser realizado e não é culpa desse governo, logicamente. Esse governo assumiu há
um ano e três meses. Tem questões que nós debatemos aqui como: mato, como buracos,
enfim, que precisa ser solucionado, como a UPA do Santa Felícia. Que nós fizemos a reunião
e debatemos hoje aqui, de manhã, essa questão, essas questões, sim, o prefeito tem que alinhar
e resolver, que foi aqui neste mandato que aconteceram essas questões. Agora, essas questões
de afastamento podiam já terem sido resolvidas com outros prefeitos que passaram por nossa
cidade, principalmente aquele que desenvolveu um trabalho de asfalto naquele local que
deixou um quarto de três vias sem asfaltamento. Não entendi muito bem o porquê que ficou
esse um quarto. Mas enfim, o prefeito se comprometeu estar resolvendo esse problema, nós
vamos cobrar. E eu peço aí a ajuda do Leandro que continue, que já está nessa briga, continue
o vereador lutando e brigando para que a população daquele local possa ser atendida e sanada
essa dívida do poder público com a população daquele local. Também nós temos feito reunião
lá escola da Estrada do Querigma, é uma escola que abriga 600 alunos. A escola está pouco
transitável, alguns pontos intransitáveis que não dá para passar, nós cobramos o Mariel
secretário de Serviço Público. O Mariel disse: "Malabim, eu tenho duas niveladoras,
motoniveladoras e elas estão quebradas". Eu falei: Quem conserta? Ele falou: "O trânsito".
Fui até a Secretaria de Trânsito, falei com o senhor Coca Ferraz e o Sr. Coca Ferraz,
juntamente com a Ingrid, que está cuidando dessa situação, se comprometeram a estar
consertando as máquinas o mais rápido possível, o qual já aconteceu, o conserto dessas
máquinas. Então, agora, eu acredito que essa semana, amanhã, hoje, não sei, por esses dias aí,
estão sendo liberadas essas máquinas. E nós pedimos atenção, agora sim para o Mariel que, há
muito tempo, essa estrada está, em alguns pontos, intransitáveis, que possa ser solucionado
esse problema daquela escola, onde 600 alunos estudam naquele local. Então, nós pedimos
uma atenção do Sr. Mariel para que resolva esse problema. É só isso. Sr. Presidente.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Vereador Leandro foi citado, tem um minuto.
VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Quero agradecer o Malabim por ter me citado,
referente esse assunto. Essa rua que você citou, Malabim, Guerino Fracasso, morador do
Presidente Collor sofre todo esse tempo que existe o bairro. O Aracy 1 existe 35 anos, o
Presidente Collor não é muito longe disso, deve estar beirando 33, 30 anos, e a última rua foi
esquecida. O Cidade Aracy I, a última rua que é por número Rua nº 27, um pedaço de 70
metros também na terra, também na areia, quando chove um transtorno, tem famílias com
crianças especiais e só eles sabem o transtorno. O mesmo se repete no Antenor Garcia,
naqueles pontos de ruas que está sem asfalto. Eu já me propus mandar toda a emenda
parlamentar que é no valor de R$ 340 mil para a que prefeitura não tenha desculpa o ano que
vem, e que esse dinheiro seja investido para fazer ali o asfalto, tudo que precisa ali. Então, é aí
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que eu vou ficar em cima da emenda parlamentar, para que ela seja realmente usada naquilo
que merece. Obrigado. PRESIDENTE JULIO CESAR: Muito bem, vereador Malabim foi
o último inscrito. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e comunicar que nós vamos, esses
detalhes da apresentação comissão parlamentar e outros assuntos, a gente vai agora na reunião
na Presidência iremos definir. Então, pequeno intervalo, voltamos já. [Sessão suspensa].
[Sessão reaberta]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Retornamos então à nossa 10ª Sessão
Ordinária. Hoje, 10 de abril de 2018, peço ao vereador Marquinho Amaral, secretariando a
Mesa nesse momento, que proceda a chamada dos Srs. Vereadores. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Presidente Julio Cesar. PRESIDENTE JULIO CESAR:
Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Marquinho Amaral, presente.
Vereador Chico Loco. VEREADOR CHICO LOCO: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Rodson. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Sérgio Rocha. Vereador
Azuaite. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereadora Cidinha. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Dimitri.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereador Edson. Vereador Edson? VEREADOR EDSON FERREIRA: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Elton. VEREADOR ELTON
CARVALHO: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Gustavo.
Vereador João Muller. VEREADOR JOÃO MULLER: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereadora Laide. VEREADORA LAIDE SIMÕES: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Leandro. VEREADOR LEANDRO
GUERREIRO: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Lucão Fernandes.
Vereador Luis Enrique. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Malabim. VEREADOR MALABIM: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Moises Lazarine. VEREADOR
MOISES LAZARINE: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador
Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Presente. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Robertinho e vereador Roselei Françoso. Vinte e um Srs. Vereadores
presentes. PRESIDENTE JULIO CESAR: [ininteligível] aí, ó. Atenção. Eu vou anunciar,
caso queira declinar, fique à vontade. Eu vou anunciar, depois se quiser declinar, fique à
vontade. Atenção, Srs. Vereadores, a população que acompanha. Está aqui o ofício. Está aqui
o ofício. Ele declina, como qualquer um tem o direito, que já fizeram isso em uma... O
assunto, para que todos entendam, nós estamos discutindo a formação da CPI, que nós
tínhamos quatro integrantes e recebemos a quinta indicação do PTB. Então, fiquem à vontade
para fazer o que acharem melhor. Nós temos hoje a CPI que vai investigar esse período de
intervenção do transporte coletivo, as indicações: vereador Dimitri Sean, que foi o propositor,
vereador Marquinho Amaral, pelo MDB, o vereador Leandro Guerreiro pelo PSB, o vereador
Luis Enrique pelo Democratas e o vereador Sérgio Rocha pelo PTB. Esses são os cinco
nomes que são... que foram apresentados pelos partidos. Pela ordem, vereador Sérgio Rocha.
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sr. Presidente, eu tinha até comentado ali dentro,
participar da CPI, mas conversando com o meu líder, o Malabim, então ele achou bem o PTB
não participar da CPI, tá? Eu não tenho tempo, eu tenho a empresa, eu tenho um monte de
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compromisso, é muita reunião, eu queria declinar aqui, não participar dessa CPI.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Então...VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Eu não assinei
ainda, eu não assinei a CPI, eu não participei na assinatura, não assinei ainda, então eu acho
que eu estou tirando meu nome novamente. PRESIDENTE JULIO CESAR: Então o PTB
está retirando a assinatura, o vereador Malabim, líder do partido, vai fazer o ofício indicando,
mas eu suspendo a Sessão por alguns minutos e chamo todos os vereadores aqui para a gente
tomar a decisão em conjunto, uma vez que o Plenário é soberano, e essa decisão é de todos os
vereadores. [Sessão suspensa]. [Sessão reaberta]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Atenção,
senhores. Srs. Vereadores, tomem assento, por favor. Vereador Marquinho Amaral, por favor,
a chamada dos vereadores. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador, presidente
Julio Cesar. PRESIDENTE JULIO CESAR: Presente. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Marquinho Amaral, presente. Vereador Chico Loco. VEREADOR CHICO
LOCO: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Rodson.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Azuaite de França. VEREADOR
AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereadora Cidinha. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Dimitri. VEREADOR DIMITRI
SEAN: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Edson. Vereador
Elton. VEREADOR ELTON CARVALHO: Presente. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Gustavo. Vereador João Muller. VEREADOR JOÃO MULLER:
Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereadora Laide. VEREADORA
LAIDE SIMÕES: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Leandro.
VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Presente. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Lucão. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Luis Enrique. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Malabim.
VEREADOR MALABIM: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador
Moises Lazarine. Vereador Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Robertinho Mori. VEREADOR
ROBERTO MORI RODA: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador
Roselei Françoso. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vinte e um Srs. Vereadores presentes. ORDEM DO DIA
PRESIDENTE JULIO CESAR: Muito bem. Só para esclarecimento de todos, então a
formação da Comissão Parlamentar de Inquérito... Srs. Vereadores, por favor, só atenção, para
eu não perder o raciocínio. O Processo nº 820, Requerimento nº 436, do vereador Dimitri
Sean, com as devidas assinaturas para formação. E no momento todos os partidos foram
oficiados para indicarem quem irá participar da comissão. Indicou o MDB, vereador
Marquinho Amaral, indicou o PSD, o vereador Leandro Guerreiro, indicou o Democratas, o
vereador Luis Enrique, o Dimitri é o presidente propositor, e o PTB, o vereador indicado,
Sérgio Rocha, abriu mão e já se explicou o porquê. Nós, no nosso regimento, nesse novo
regimento, não dispõe, na matéria, o número de integrantes de formação da CPI. É óbvio que
as comissões permanentes da Casa têm um número. As comissões de estudo, ela indica no
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regimento de três a cinco participantes, e as comissões processantes são três vereadores que
participam. Há no art. 352... desculpa, art. 354 no Regimento Interno da Câmara, dos
precedentes regimentais, ou seja, se o assunto não está contemplado no regimento, abre
também os precedentes no art. 354 que diz: "Os casos não previstos nesse regimento serão
submetidos ao Plenário e as soluções constituirão precedentes regimentais, mediante
requerimento aprovado pela maioria dos Srs. Vereadores". Muito bem, o que nós faremos
após acordado com os Srs. Vereadores? Nós vamos colocar à disposição do Plenário, dos Srs.
Vereadores, que essa comissão parlamentar de inquérito, a proposta é que ela se mantenha
formada, composta por quatro vereadores. Então seria esse o precedente aberto em relação a
essa comissão, uma vez que não temos o quinto vereador, ok? O quinto indicado, tem alguns
casos que, por exemplo, o presidente não pode participar das comissões, nem das comissões
permanentes, e também das comissões de inquérito e também das comissões de estudo. Então,
eu vou colocar à disponibilidade do Plenário, que a formação da comissão parlamentar de
inquérito já estabelecida por essa Casa se mantem na sua composição com quatro vereadores
indicados. Nós faremos isso através do Plenário, os Srs. Vereadores decidirão essa posição.
Por voto, votação nominal, atenção. Os vereadores favoráveis a esse precedente sim, ok? Os
vereadores favoráveis à formação, à continuação dessa comissão com quatro, quatro
integrantes, sim. Então para que essa comissão tenha os seus trabalhos iniciados com quatro
integrantes. Lembrando que o regimento diz que nas reuniões da comissão há necessidade de,
no mínimo, três vereadores participando da reunião das comissões parlamentares de inquérito.
Então eu coloco à disposição do Plenário, em votação nominal. Os vereadores favoráveis que
a composição da CPI possa ser feita com quatro integrantes, sim. Contrários, não. Ok?
VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Pela ordem, Sr. Presidente.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Pela ordem, vereador Azuaite. VEREADOR AZUAITE
MARTINS DE FRANÇA: O jurídico da Câmara Municipal não fundamentou devidamente
essa questão. Então eu gostaria que houvesse uma fundamentação melhor para que a gente
pudesse discernir melhor essa questão, para que ela não entre aqui como um precedente. Sou
contra o precedente. Agora, se for bem fundamentado, se for bem fundamentado,
devidamente fundamentado, não terei nada a opor, mas sou contra o precedente.
VEREADOR JOÃO MULLER: Pela ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Pela ordem, vereador João Muller. VEREADOR JOÃO MULLER: Eu gostaria de
seguir o pela ordem do vereador Azuaite, porque eu também seria contra o precedente, mas eu
acho que nós vamos entrar num vácuo jurídico. Nós deixaríamos de ter um instrumento que é
da minoria na Casa. Se nós rejeitarmos esse precedente, nós não teremos a CPI. Então eu acho
que seria melhor estudar esse assunto com maior profundidade, talvez abrir o precedente de
um prazo para a gente rever na próxima Sessão. Porque eu tenho a impressão, veja bem, os
vereadores que não assinaram a CPI, certamente vão votar contra o precedente, é questão
lógica, é uma disputa política que existe no Plenário. E se isso acontecer, e vai vencer a
maioria, nós não teremos o instrumento que é garantido pela constituição para a minoria. Olha
a situação que nós vamos ficar. Pode virar alguma questão inclusive judicial. Então eu
preferia que Vossa Excelência colocasse a possibilidade de dilatar um pouquinho o prazo para
a próxima Sessão, para que nós estudássemos com carinho essa questão. Caso contrário, nós
vamos ter um problema muito sério, que os membros que assinaram poderão ir para a justiça e
derrubar a decisão do Plenário. Fica ruim para a Câmara no meu entendimento. VEREADOR
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CHICO LOCO: Pela ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE JULIO CESAR: Pela ordem,
vereador Chico Loco. VEREADOR CHICO LOCO: Eu concordo plenamente com o
vereador Azuaite, concordo com o vereador João Muller, nós temos que ter argumentação
jurídica, a sustentação legal para que nós possamos fazer essa votação. Enquanto nós não
tivermos esse esclarecimento, eu acho que nós estamos imobilizados na votação. Então...
PRESIDENTE JULIO CESAR: Questão de ordem, vereador Paraná. VEREADOR
PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, eu acredito que inclusive, só para corroborar com a fala do
vereador João Muller, que essa Casa não teria como aprovar uma comissão com quatro
membros. Toda composição de comissão, seja ela qual for, inclusive a comissão, essa Casa
aqui é formada por número ímpar, 21. Como que eu vou ter o voto de desempate, como que
eu tenho o voto de desempate com quatro membros, Sr. Presidente? Completamente inviável.
E essa Casa, já nesse momento, o critério para a Comissão Parlamentar de Inquérito são cinco
membros. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde, já está com o relatório pronto, mas
ainda está vigente nessa Casa com cinco membros. Então nós temos que ter o mesmo peso e
uma mesma medida. Se a comissão proposta pelo vereador Dimitri não atingiu o número de
vereadores interessados em participar, é uma outra questão. Não quero entrar aqui no mérito.
Mas, de forma alguma, nós poderíamos votar aqui uma Comissão Parlamentar de Inquérito
com quatro vereadores, pois nós não teríamos o voto de minerva, o voto de desempate. E
quero também fazer uma observação a questão do prazo, que se eu não estou enganado, nós,
não sei se a gente teria prazo para fazer isso na próxima Sessão. PRESIDENTE JULIO
CESAR: O Plenário, se decidir, sim. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento
fora do microfone]. PRESIDENTE JULIO CESAR: O Plenário tem essa...VEREADOR
PARANÁ FILHO: Agora, é claro, já quero fazer essa, inclusive à Mesa, também todos os
vereadores, nós precisamos sanar essa obscuridade do Regimento Interno urgentemente. Não
podemos ficar nessa situação. PRESIDENTE JULIO CESAR: Já determinamos essa
alteração. VEREADOR PARANÁ FILHO: Muito obrigado, Sr. Presidente. PRESIDENTE
JULIO CESAR: A gente sabe que a tentativa nossa é de ter o melhor regimento possível, é
óbvio que no andar de todo processo, todos os vereadores participaram, todos vereadores
tiveram acesso à informação, aos artigos, e às vezes faltou essa atenção. As outras comissões
está observado. Então nós vamos corrigir essa falha. VEREADOR LEANDRO
GUERREIRO: Pela ordem. PRESIDENTE JULIO CESAR: Pela ordem, vereador
Leandro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Questão é a seguinte, isso aí que está no
regimento e o que não está, o que deixou de estar, isso aí é conversa fiada. Não vai abrir a CPI
hoje porque não tem assinatura de mais um vereador. Então essa Casa hoje está sendo
covarde. Quem não teme, não tem nada a esconder. Ou estão mostrando que a CPI é tão
importante assim que pode encontrar algo que vai escandalizar a nossa cidade? Vai encontrar
algo nessa CPI que vai escandalizar o prefeito Airton Garcia. Essa Casa hoje está deixando de
tomar o seu verdadeiro poder e se acovardando para ficar no colo do prefeito Airton Garcia.
Não é o regimento que está deixando de abrir a CPI, é a assinatura do vereador, não vamos
misturar as coisas. Não sejamos covardes. O PSB indicou, o DEM indicou, o MDB indicou e
o Dimitri, aqui do PDT, que é o propositor. Não vai ter CPI, não é por causa de regimento,
não é porque o jurídico deixou de colocar alguma coisa. Não vai ter CPI porque os vereadores
estão se acovardando. Essa é a verdade. Aquele que se sente ofendido, Tribuna.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Eu... nós vamos colocar em votação. Acredito... nós vamos
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colocar em votação. Vou dar outra oportunidade, tá? Então a decisão... o Plenário decide. Eu
tenho quatro assinaturas, são quatro componentes, desculpa. Então eu vou acatar, a pedido do
vereador João Muller, Azuaite. Vou também com aval do Paraná, como disse. Nós, o Plenário
é soberano, pode decidir por isso, nós remeteremos a formação final para a próxima terçafeira e eu já peço de antemão, não só o departamento jurídico, a comissão também vai
participar, a Comissão de Justiça e Redação, também nós pedimos a participação da Conam
nessa decisão que tem que ser rápida, e será. Para que a gente tenha até a próxima terça-feira
essa demanda resolvida, ok? Vou colocar em votação nominal, extensão de prazo para a
finalização da comissão para a próxima terça-feira, composição. A CPI já está estabelecida, a
composição para a próxima terça-feira, para que todos tenham esse respaldo jurídico,
conforme colocou o vereador Azuaite. VEREADOR RODSON DO CARMO: Atenção, Srs.
Vereadores, para a segunda votação dessa noite. Vereador Azuaite Martins de França.
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 do Oncológico. Sim. Vereador Dimitri.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Não. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não.
Vereador Edson. Sim. Vereador Elton. VEREADOR ELTON CARVALHO: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador João
Batista Muller. Sim. VEREADOR JOÃO MULLER: Sim. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Julio Cesar no exercício... espera aí, eu falei vereador João Muller. VEREADOR
JOÃO MULLER: Eu falei sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Desculpa.
VEREADOR JOÃO MULLER: [ininteligível] nós estamos votando aqui adiamento de
prazo, prorrogação de prazo. VEREADOR RODSON DO CARMO: Prorrogação de prazo
para a próxima Sessão. Vereador João Muller, sim. Vereador Julio Cesar, no exercício da
presidência, não vota. Vereadora Laide das Graças Simões. VEREADORA LAIDE
SIMÕES: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Leandro.
VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Não. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Não. Vereador Lucão. Sim. Vereador Luis Enrique. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Malabim. Sim. Vereador Marquinho
Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sim. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Sim. Vereador Moises. VEREADOR MOISES LAZARINE: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Paraná. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Robertinho Mori. Rodson, sim. Roselei
Françoso. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Sim. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Sim. Sérgio Rocha. Sim. PRESIDENTE JULIO CESAR: Para que se conste na
Ata da Sessão do dia de hoje novamente. Como havia apenas quatro vereadores, nós
propusemos abertura de um precedente. Não houve acordo na abertura do precedente. Votouse agora prorrogar o prazo porque foi o pedido do parecer jurídico, para que todos os
vereadores tenham o conhecimento do parecer jurídico, tanto do nosso departamento jurídico,
da comissão, e também da Conam. Então esse é o motivo da votação, do qual o vereador
secretário passa o resultado nesse momento. VEREADOR RODSON DO CARMO: SR.
Presidente, 18 vereadores votaram sim, dois ao contrário e abstenção do senhor como
presidente. VEREADOR JOÃO MULLER: Pela ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE
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JULIO CESAR: Só para corrigir, não é abstenção minha. O presidente não vota nesse
momento. VEREADOR RODSON DO CARMO: Isso, desculpa. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Pela ordem, vereador João Muller. VEREADOR JOÃO MULLER: Sr. Presidente,
nós deixamos de votar um precedente e abrimos outro precedente na verdade. Então eu acho
que deve constar, não sei se ainda existe termo, do livro de precedentes. Porque nós estamos
abrindo um precedente, tá? Então gostaria que fosse considerado um precedente a dilação
desse prazo. PRESIDENTE JULIO CESAR: Sem dúvida. Por isso que fiz questão de falar
novamente aqui, está sim estabelecido um precedente nesse momento. Nós temos ainda...
apenas para informar, a Comissão de Estudo proposta pelo vereador Luis Enrique, o vereador
Kiki. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Questão de ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Questão de ordem, vereador Luis Enrique. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: No corpo do texto havia colocado que essa comissão seria composta por três
pessoas: o presidente, o relator e um membro. Contudo, foram seis as indicações e há alguns
vereadores que fazem questão de participar. Nós achamos por bem, uma vez que o Regimento
Interno também preconiza isso, fazer uma emenda ao texto alterando de três para cinco, assim
ficaríamos com cinco vereadores compondo essa Comissão de Estudos em Defesa da Vida e
da Família. PRESIDENTE JULIO CESAR: Podemos sugerir então para que seja a semana
que vem já estabelecido toda a comissão e dar o tempo necessário para as alterações?
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Perfeito. PRESIDENTE JULIO CESAR: Coloco à
disposição do Plenário, para que gente possa adiar em uma semana a formação da comissão?
Atenção, Srs. Vereadores, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se
os contrários. Então a próxima semana retorna à Pauta. PROCESSOS EM REGIME DE
URGÊNCIA ESPECIAL – ÚNICA DISCUSSÃO – PRESIDENTE JÚLIO CÉSAR - Nós
temos na Mesa da Presidência Projeto de lei do vereador Malabim, que: "Altera o dispositivo
da Lei Municipal nº 17.504, de 25 de junho de 2015 e dá outras providências". (processo nº
895/18). Os vereadores já conhecem o texto. Eu vou colocar à disposição do Plenário, votação
nominal dos vereadores, alteração da Lei nº 17.504, de 25 de junho de 2015. Tem um
substituto. Então, primeiro o substituto. Ah, só o substituto, desculpa. Projeto de Lei
Municipal nº 15.701, de 25 de maio de 2011 e dá outras providências. Adequação na
lei...ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE JULIO CESAR: Ok, ok. Está aqui ó. Então o Projeto de Lei Substitutivo de
nº 15.701, de autoria do vereador Malabim. Atenção, Srs. Vereadores, votação nominal.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Atenção, Srs. Vereadores, para a terceira votação
dessa noite, vereador Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE
FRANÇA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim ao processo. Vereador Chico
Loco. VEREADOR CHICO LOCO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim ao
processo. Vereadora Cidinha do Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim ao processo. Vereador
Dimitri. VEREADOR DIMITRI SEAN: Não. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não
ao processo. Vereador Edson. Edson Ferreira. VEREADOR JOÃO MULLER: Ausente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Ausente do Plenário. Vereador Elton. VEREADOR
ELTON CARVALHO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador
Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Sim. Vereador João Muller. VEREADOR JOÃO MULLER: Sim. VEREADOR

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

RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Julio Cesar, no exercício da presidência, não vota.
Vereadora Laide. VEREADORA LAIDE SIMÕES: Sim. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Sim. Vereador Leandro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Lucão. Sim. Vereador Luis Enrique.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim.
Vereador Malabim. VEREADOR MALABIM: Sim. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Sim. Vereador Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Moises. VEREADOR
MOISES LAZARINE: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Paraná.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Não. VEREADOR RODSON DO CARMO: Um
minutinho só. Vereador Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Rodson, sim. Vereador Roselei
Françoso. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Sim. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Sim. Vereador Sérgio Rocha. Vereador Sérgio Rocha. Ausente do Plenário.
Vereador Edson Ferreira, sim. Sr. Presidente, 17 vereadores votaram sim, 2 ao contrário.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Aprovada então a alteração. Projeto de Lei Substitutivo à
Lei nº 15.701, 25 de maio de 2011. Passamos agora, passamos a votar o Processo nº 898,
Projeto de Lei nº 117, projeto, interessada a Prefeitura Municipal de São Carlos, referente à
cesta básica dos servidores. Queria dizer que o processo chegou às 16 horas e a Câmara
novamente entende e sabe da importância e sempre está do lado do servidor público, não
tenha a menor dúvida disso. Tem todas as assinaturas, os pareceres necessários e nós vamos
votar de urgência nesse momento esse processo. Atenção, Srs. Vereadores, em discussão. Não
havendo, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Fica aprovada a alteração da Lei Municipal nº 14.921, de 27 de maio de 2009, que:
"Autoriza a concessão de cesta básica aos servidores públicos municipais". Na Pauta também,
Srs. Vereadores, atenção, apenas para informar já decidido, em relação à comissão, a nossa
comissão permanente, a Comissão de Ética, que no final do ano... começo do ano teve ofício
encaminhado a essa Presidência pelo vereador Azuaite Martins de França, pelo vereador
Robertinho Mori, pedindo a sua saída dessas comissões por motivos pessoais. É óbvio que
essas comissões têm que ter três integrantes e eu queria comunicar a todos que a Comissão de
Ética da Câmara Municipal de São Carlos passa a ser formada. Colocar em votação o
primeiro nome que foi encaminhado pelo PSB, o vereador líder do partido, o vereador Paraná
Filho, indicou o seu próprio nome para composição da comissão. Então vou colocar à
disposição do Plenário para votação. Atenção, Srs. Vereadores, a inclusão do vereador Paraná,
do PSB, como membro da Comissão de Ética será votada nesse momento. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão. Eu vou falar o próximo, votação individual. Vereador
então agora, o vereador Marquinho Amaral continua na comissão, como sempre esteve desde
o início, Marquinho Amaral, presidente da Comissão de Ética. Assume agora no lugar, por
exemplo, do vereador Azuaite, o pedido do vereador Paraná Filho que eu coloco em votação
nesse momento. Os vereadores favoráveis à inclusão do vereador Paraná Filho na Comissão
de Ética permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Vereador Paraná
Filho faz parte da Comissão de Ética. O segundo nome, houve a inscrição, para participação
da Comissão de Ética da vereadora Cidinha do Oncológico. Sai o vereador Robertinho Mori,
a pedido, e nós vamos colocar à disposição do Plenário a vereadora Cidinha integrar essa
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Comissão de Ética. Atenção, Srs. Vereadores. Em votação. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovada a indicação da vereadora
Cidinha para participar da Comissão de Ética. Fica então integrantes dessa Comissão de Ética:
presidente, o vereador Marquinho Amaral e fazem parte da comissão o vereador Paraná Filho
e também a vereadora Laide, desculpa, a vereadora Cidinha do Oncológico. Ok? Pela ordem,
vereador Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sr. Presidente,
como houve uma mudança na composição da comissão, nós vamos nos reunir para decidir se
meu nome continua como presidente ou não. PRESIDENTE JULIO CESAR: Muito bem.
Democrática essa decisão, uma vez que dois novos integrantes, a participação é importante.
Aí a comissão conversa entre si e o presidente vai convocar uma reunião, o atual presidente.
PROCESSOS EM REGIME DE TRAMITAÇÃO COMUM – ÚNICA DISCUSSÃO –
PRESIDENTE JÚLIO CÉSAR - Atenção, Srs. Vereadores passamos agora a discutir os
processos da Pauta. Processo nº 779, Projeto de Lei nº 98. Interessada: vereadora Laide das
Graças Simões, que: "Denomina de Profa. Marilda Geraldo Gimenes a Rua 24 do Loteamento
Residencial Arcoville". Solicito a vereadora, quer fazer agora a leitura? Por favor, vereadora,
a leitura do currículo e da homenagem. VEREADORA LAIDE SIMÕES: Boa tarde,
vereador Julio Cesar, presidente dessa Casa, Srs. Vereadores, população que nos acompanha,
familiares da Profa. Marilda. Essa homenagem, na verdade, é uma homenagem da cidade de
São Carlos e de todos os alunos da Profa. Marilda e os colegas de trabalho, como nosso Prof.
Azuaite Martins de França, que trabalhou com a Profa. Marilda. Também tem alunos aqui, o
vereador Rodson, parece que foi aluno, e o Gilverson, que é meu assessor, que foi realmente
uma iniciativa dele porque eu não sei se eu conheço a Profa. Marilda, pode ser até que eu
conheça, mas no momento não tenho lembrança. Então nós vamos fazer a leitura da
justificativa da homenagem: "Profa. Marilda Geraldo Gimenes. No dia 19 de janeiro de 1953,
nascia na Maternidade D. Francisca Cintra Silva Marilda Geraldo Gimenes, filha do mecânico
Deolindo Geraldo e da dona de casa Durvalina Gomes Geraldo. Marilda teve a sua infância
no Jardim São Carlos, foi estudante das Escolas Estaduais Eugênio Franco e Dr. Álvaro
Guião. Trabalhou em alguns comércios da cidade como J Casale Materiais para Construção.
No dia 5/5/79, casou-se com Vanderlei Gomes Gimenes, engenheiro civil, professor e
funcionário público. No dia 16/9/1983, tornou-se mãe pela primeira vez, após longo
tratamento para engravidar de sua filha Kátia Fernanda Geraldo Gimenes, aqui presente. Hoje,
arquiteta. E no dia 17/3/1988, também após tratamento, foi mãe de Karen Maria Geraldo
Gimenes, bacharel em Direito e hoje administradora de empresas. Aqui também filmando.
Assim realizou seu maior sonho que era ser mãe. No ano de 1974, ingressou na Universidade
Estadual Paulista, Unesp, no curso de matemática. Onde concluiu em três anos e meio, pois
puxou matéria, formando-se em julho de 1977. Formada, prestou concurso público e deu aula
em várias cidades, como Torrinha, Brotas, até conseguir a sua transferência para sua cidade
natal, São Carlos. Aqui começou a dar aula na Escola Estadual Bispo D. Gastão, sendo anos
depois, com a reforma estudantil, transferida para Escola Estadual Jesuíno de Arruda, onde
continuou até aposentar. No mesmo período, começou a lecionar no Colégio Cecília Meireles,
depois de aposentada, no Colégio Objetivo, pois dar aula era a sua maior paixão. Suas marcas
registradas eram sua vestimenta e seus saltos, pois era uma pessoa muito vaidosa. Professora
muito dedicada e exigente, ela não só ensinava como também educava, pois amava os seus
alunos. Apaixonada pela sua profissão, tinha como maior propósito que seu aluno passasse a
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gostar e assim aprender a matemática. E para isso, sempre com muita paciência, não se
cansava de explicar, com o seu jeitinho mãezona, até o aluno aprender. Não era só vista como
professora pelos alunos, mas também como uma amiga. Muitas vezes, desabafavam
problemas pessoais com ela e a mesma não só os ouvia pacientemente, como também dava
um abraço acolhedor e uma boa conversa para amenizar ou até mesmo ajudar a solucionar o
problema. Marilda Geraldo Gimenes faleceu no dia 22 de julho de 2017 aos 64 anos. Foi uma
professora muito marcante na vida de todos que aprenderam com ela, sendo digna dessa
homenagem e certamente ficará na memória de todos aqueles que tiveram o prazer de
conviver com essa pessoa tão especial. É a homenagem que nós podemos fazer, merecedora, à
Profa. Marilda Geraldo Gimenes, dando seu nome à Rua 24 do Loteamento Residencial
Arcoville". Muito obrigada a todos os vereadores que com certeza votarão a favor e parabéns
à família pela mãe. [aplausos]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Queria dizer à família que
nós registramos, está tudo gravado também, é transmitido ao vivo, porque às vezes dá
problema com celular, enfim, mas depois a fala fica disponível, né? E eu quero agora colocar
em votação, Srs. Vereadores. Os vereadores... é declaração de voto. Pode ser declaração de
voto? Já tem a inscrição aqui, os vereadores vão falar. Vou colocar em votação o projeto,
depois eu abro para declaração de voto. Atenção, Srs. Vereadores, em votação o Processo nº
779, Projeto de Lei nº 98 da vereadora Laide das Graças Simões, que de forma feliz denomina
de Profa. Marilda Geraldo Gimenes a Rua 24 do Loteamento Residencial Arcoville. Em
votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovado. Passo para a declaração de voto. Primeiro inscrito o vereador Rodson. Na
sequência, a vereadora Cidinha, depois o vereador Azuaite, por até dois minutos.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar e
parabenizar a vereadora Laide, por essa belíssima homenagem. Eu tive o prazer, Karen e
Kátia, eu acho que eu lembro até de vocês, do D. Gastão, de ter tido o prazer, ela foi minha
professora e eu fiquei muito entristecido de saber que ela faleceu. Eu não sabia, e que Deus a
tenha num bom lugar, uma grande mulher e tudo que foi dito nesse currículo é o que ela era.
Uma mãezona, eu me lembro dos meus anos que estudei no D. Gastão, na época da D. Lili, do
seu Francisco. Uma pessoa maravilhosa que tinha carinho pelas pessoas, pelo ser humano,
então essa mais bela e justa homenagem. Mais uma vez, parabéns, e aonde ela estiver, vocês,
filhas dela, vocês podem ter certeza que ela estará num bom lugar. E queria cumprimentar o
teu pai, o Sr. Vanderlei também, um grande professor de matemática, um exemplo de família
a ser seguido. Parabéns, vereadora, que Deus abençoe vocês e dê muita força para que vocês
possam continuar a vida de vocês, tá bom? Parabéns, mais uma vez. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Declaração de voto, por até dois minutos, vereadora Cidinha do Oncológico.
VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Primeiro lugar, eu queria cumprimentar a
vereadora Laide por ter dado esse nome, que é uma pessoa que eu sempre gostei e eu vou
contar o caso aqui. Nós fomos criados juntas, eu e a Marilda, ela morava na Jesuíno de Arruda
e eu na Aquidaban, e nós estudávamos juntas no Jesuíno de Arruda. Íamos a pé de manhã,
voltávamos a pé e de tarde tinha educação física. Aí, a Marilda falava assim: "Vamos de
bicicleta?". Aí meu pai falou: "Não vai. De bicicleta você não vai". Mas nós íamos. Um dia,
indo para a educação física, quando chegamos perto do Jesuíno era só aqui, ela deu uma
derrapada lá na areia, no areião lá perto do Jesuíno, eu furei o joelho tudo, que saiu... eu fiquei
dias com o joelho inflamado e eu não podia falar para o meu pai. E tive que ir ainda, foi na
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Semana Santa, na Procissão do Sr. Morto da catedral ainda e não podia falar para ninguém da
minha dor. Mas.. E eu estou feliz pela homenagem, é merecida, eu gostava demais da tua mãe
e eu não sabia, gente, que ela tinha falecido, fiquei sabendo hoje pelo Gil. Parabéns, viu,
Laide? Pela homenagem, é merecida, viu? PRESIDENTE JULIO CESAR: Declaração de
voto, vereador Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE
FRANÇA: Bom, que as primeiras palavras sejam de cumprimento à vereadora Laide, pela
graça, por isso é Laide das Graças, pela graça, pela felicidade de ter apresentado esse projeto
de lei. Os cumprimentos ao Vanderlei e às filhas. E dizer que é sempre, sempre bonito quando
uma cidade reconhece os seus professores, quando uma cidade homenageia os seus
professores. Professores que deixam lembrança, deixam história para contar e deixam na alma
do intelecto e no sentimento das pessoas a grandeza e a certeza da beleza da vida. Então,
trabalhei com a Marilda. Marilda foi alguém que foi reconhecida pelos seus alunos e
reconhecida pelos seus pares. Não é por acaso que ela recentemente, recentemente... há alguns
anos, foi homenageada na Sessão do Dia do Professor indicada pelos seus pares. Não foi a
professora do ano, não foi a professora emérita do ano, mas foi homenageada, foi indicada
pelos seus pares. É sempre muito bonito, sempre muito gratificante que vocês, filhas, vocês
carregam para vida a imagem de alguém em que vocês podem se espelhar...[interrupção no
áudio]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Para concluir. VEREADOR AZUAITE
MARTINS DE FRANÇA: E reproduzir todo esse sentimento, toda essa generosidade para os
filhos que haverão de ter. Meus parabéns. Minhas homenagens. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Muito bem, é óbvio que é uma homenagem que a gente não gosta de fazer, né? A
gente gostaria que estivesse aqui a professora, mas, sem dúvida nenhuma, também é um novo
ciclo, uma homenagem que vai ficar para todos. Parabéns, viu? A família toda. Passamos
nesse momento a discutir e votar Processo nº 2.972, Projeto de Lei nº 301, que: "Altera o
dispositivo da lei municipal, que autoriza o Saae a instalar mais de um ramal de derivação de
água hidrometrada em um único imóvel e dá outras providências". Em discussão. Em
discussão. Não havendo...[falas sobrepostas]. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Eu gostaria
de pedir... PRESIDENTE JULIO CESAR: Questão de ordem, vereador Gustavo Pozzi.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Questão de ordem. Eu gostaria de pedir a retirada por
duas semanas. PRESIDENTE JULIO CESAR: Muito bem. O vereador Gustavo Pozzi, que
é o interessado, o propositor, pede duas semanas de prazo em relação a esse processo. Vou
colocar à disposição do Plenário. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Por duas semanas a votação do processo.
Passamos agora para a explicação pessoal. Temos, na ordem, primeiro inscrito o vereador
Roselei Françoso. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Sr. Presidente, eu fiz a inscrição
no início, bem no início dos trabalhos e no decorrer aqui das discussões eu declino do uso da
palavra, estou contemplado. PRESIDENTE JULIO CESAR: Muito bem, o vereador já foi
contemplado. Declínio da palavra. EXPLICAÇÃO PESSOAL - PRESIDENTE JÚLIO
CÉSAR - Na sequência, vereador Leandro Guerreiro, por até cinco minutos, explicação
pessoal. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: É o seguinte, você está assistindo em
casa, nós vamos sair da Sessão novamente com aquela coisa que fica no ar. Tem algo errado
que possa ser descoberto? O porquê tanto medo do governo Airton Garcia em deixar a CPI ser
formada? Isso tem interferência do governo, querendo ou não, tem interferência do governo.
O Azuaite disse que poderia ser com quatro membros e ele não está errado, como poderia ser
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com dois, três, do jeito que está no regimento, é uma falha que está no regimento. Só que se
tivesse a quinta assinatura, se tivesse o quinto vereador, tiraria qualquer dúvida, porque
sempre foi feito as CPIs com mais de cinco membros, com cinco membros. Então hoje nós
sairemos daqui sem a CPI formada porque não apareceu esse quinto elemento, esse quinto
vereador. Só que deixar claro que o Partido PSB, que é o mesmo partido do prefeito Airton
Garcia, indicou o vereador Leandro Guerreiro, o DEM indicou o Luis Enrique Kiki, o Dimitri
do PDT é o propositor, e teve o MDB que indicou o Marquinho Amaral. Agora, os vereadores
perdem mais uma oportunidade, mostrou que a Câmara está com falhas no regimento, precisa
rever algumas questões, infelizmente. Mostrou aqui que há vereadores que pouco estão se
importando se vai ter CPI, se não vai. Fica... é triste a situação, é triste a situação. Então eu
não sei... Às vezes quando a população vem para cima dos vereadores, vem para cima dessa
Casa, a gente tem que abaixar mesmo a cabeça e deixar o eleitor desabafar. Quando eles
falam que naquela Casa lá, a Câmara Municipal não serve para nada. Quando eles falam que
os 21 vereadores não servem para nada. Nós temos que entender o eleitor, respeitar, porque
hoje deu uma demonstração que nós não servimos para nada. Essa é a verdade. Doa a quem
doer. Obrigado, presidente. PRESIDENTE JULIO CESAR: Vereador Dimitri Sean, pelo
tempo regimental de cinco minutos, explicação pessoal. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sr.
Presidente, olha só a situação que nós chegamos, uma situação vexatória para este
parlamento. Saímos do acordo de Pauta com cinco vereadores membros de uma comissão.
Algo aconteceu daquela porta até essa mesa, porque o quinto vereador declinou, Vossa
Excelência chegou a anunciar os cinco membros e algo aconteceu porque o vereador não pôde
mais, não participará mais da CPI. E mais uma vez saímos dessa Sessão sem a abertura de
uma comissão que pode investigar. O que aconteceu? Há indícios de coisas erradas durante a
intervenção da Suzantur, deveria ser interesse de todos os vereadores, enquanto representantes
do povo, ter certeza de que houve ou mesmo de que não tenha havido nada de errado durante
essa intervenção. Agora, o que é muito triste é ver vereadores que deveriam cumprir seu papel
de fiscalizadores do Poder Executivo, vereadores que deveriam respeitar a separação de
poderes, completamente entregues à prefeitura, ao Poder Executivo. Vereadores debaixo da
saia, vereadores debaixo da saia do prefeito e que ficam quietos, como o Leandro já disse. Se
não tem nada de errado, por que o medo? Por que tem reunião com secretário de Governo
pedindo para os vereadores não assinar? Porque tem muito vereador que tem benesses do
poder, que tem cargo, que tem medo de desagradar o prefeito. Olha, vereador, você não foi
eleito para agradar prefeito. Se com um ano e quatro meses de mandato o senhor não percebeu
isso ainda, então talvez o senhor não sirva para estar aqui. Honre, vamos honrar o voto de
cada um. E o vereador que não tiver cargo no governo, que suba aqui e fale. Olha, eu não
tenho! Pode aqui subir e falar, mas faça a verdade, fale a verdade, porque muitos têm benesses
no poder, muitos fazem muitas coisas mandadas pelo prefeito. ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: O senhor precisava deixar mais claro isso aí. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Queria agradecer a todos os vereadores. Coloco... Não, as inscrições... explicação
pessoal. Vereador Sérgio Rocha, chamada final do Srs. Vereadores. VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Srs. Vereadores, chamada final. Vereador Julio Cesar, presente. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Presente. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Vereador Marquinho do
Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Presente. Vereador Chico Loco. Presente. Vereador Rodson Magno, presente.
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Vereador Sérgio Rocha, presente. Vereador Azuaite Martins de França. VEREADOR
AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Presente. VEREADOR SÉRGIO ROCHA:
Presente. Vereadora Cidinha do Oncológico, presente. Vereador Dimitri Sean. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presente. Vereador Edson
Ferreira, presente. Vereador Elton Carvalho. Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Vereador João Muller.
Vereadora Laide da Uipa. VEREADORA LAIDE DAS GRAÇAS SIMÕES: Presente.
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Vereador Leandro Guerreiro, presente. VEREADOR
LEANDRO GUERREIRO: Presente. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Vereador Lucão
Fernandes, presente. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Presente. VEREADOR
SÉRGIO ROCHA: Vereador Luis Enrique, presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Presente. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Vereador Malabim, presente. Vereador Moises
Lazarine, presente. VEREADOR MOISES LAZARINE: Presente. VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Vereador Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Presente. VEREADOR
SÉRGIO ROCHA: Presente. Vereador Roberto Mori. Vereador Roselei Françoso. Sr.
Presidente, 21 vereadores presentes. PRESIDENTE JULIO CESAR: Gostaria de agradecer
a todos, essa Sessão terminamos agora, desejar a todos que acompanham a Sessão pela TV
Câmara, pela rádio, em casa, nosso muito boa noite. Obrigado aos Srs. Vereadores,
assessores, a toda imprensa. Uma boa-noite a todos, declaro encerrada a presente Sessão. Eu,
Maria Cristina Roque Novaes Keppe
lavro a presente ata, que após lida e
achada conforme, será devidamente assinada.

