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SESSÃO ORDINÁRIA 08 DE MAIO DE 2018
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Rodson do Carmo, 1º Secretário
Aos oito dias do mês de maio de 2018, às quinze horas, no plenário “Dr. Antonio Stella
Moruzzi” da Câmara Municipal, realizou-se a presente sessão ordinária. PRESIDENTE
MARQUINHO AMARAL: Boa tarde. Boa tarde a todos, a todas. Dando início à 14ª Sessão
Ordinária do dia 8 de maio de 2018. Eu solicito ao Sr. Secretário, vereador Rodson, que
proceda a chamada inicial dos Srs. Vereadores. VEREADOR RODSON DO CARMO: Boa
tarde a todos, nós iniciaremos a 14ª Sessão Ordinária do dia 8 de maio de 2018. Chamada,
Júlio César. Marquinho Amaral. PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Presente, Sr.
Secretário. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Chico Loco. Rodson, presente.
Sérgio Rocha. Azuaite Martins de França. Cidinha do Oncológico. Dimitri. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Edson. Edson
Ferreira, ausente do Plenário. Elton. VEREADOR ELTON CARVALHO: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. João Muller. Presente.
Laide. Laide da Uipa, presente. Leandro Guerreiro. VEREADOR LEANDRO
GUERREIRO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Lucão
Fernandes. Presente. Luis Enrique. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Malabim. Moises Lazarine. Paraná Filho, presente. Robertinho
Mori, presente. Roselei Françoso, ausente do Plenário. Edson Ferreira. VEREADOR
EDSON FERREIRA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Sr.
Presidente, gostaria de saber se tem alguma justificativa de algum dos vereadores que não
responderam. Já coloquei presença para Vossa Excelência. PRESIDENTE MARQUINHO
AMARAL: Sr. Secretário, nós temos a justificativa do nosso presidente, vereador Júlio César,
que encontra-se em São Paulo numa importante reunião, tratando dos interesses do município.
Da vereadora Maria Aparecida Rodrigues dos Santos, que está, a Cidinha do Oncológico, que
está acompanhando a sua mãe internada na Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, e
também do vereador doutor Francisco Márcio Carvalho, Chico Loco, que encontra-se em
reunião na cidade de São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, para tratar de assuntos
relacionados aos problemas do município. Essas são as 3 justificativas que essa presidência
tem. VEREADOR RODSON DO CARMO: Acatado, Sr. Presidente, então a justificativa
que Vossa Excelência acabou de ler, muito obrigado. PRESIDENTE MARQUINHO
AMARAL: Havendo número regimental, declaro aberta a presente Sessão. Sob a proteção de
Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Cantando e ouvindo, em pé, os hinos Nacional e de São
Carlos. VEREADOR RODSON DO CARMO: Só para deixar registrado, Sr. Presidente, 15
vereadores presentes. [execução do Hino Nacional]. [execução do hino de São Carlos].
PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Eu solicito ao nobre vereador Kiki que faça,
Luis Henrique, que faça a leitura da Bíblia sagrada. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Salmo
113. "Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor,
agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor.
Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória, acima dos céus. Quem há
semelhante ao Senhor, o nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que
se passa no céu e sobre a terra? Ele ergue do pó o desvalido e do monturo, o necessitado, para
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o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril
viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia." PRESIDENTE MARQUINHO
AMARAL: Peço ao Sr. Secretário que faça a leitura dos nomes das pessoas falecidas durante
a semana na cidade de São Carlos. VEREADOR RODSON DO CARMO: Relação de votos
de pesar: Maria de Fátima Roque da Silva, Benedita Garbo Lugon, Aurea Cieto, Antonio
Lopes, Marcio Rosales da Silva, Iracema Frederico de Oliveira, Rosemeire Balthazar, Jair
Jorge de Carvalho, Maria José Alves da Costa, Reinaldo Cremonezzi, Aparecida Picão
Piccoli, Olga Tinto Picharillo, Thereza Basso Gallo, Aparecida Domingos Cecílio, Maria José
Napolitano, Lucilia de Fátima Losápio de Lima, Augustinho Osvaldo Chiusoli, Aureliano de
Almeida Nogueira, Lenita Garcia Rodrigues, Benedito Valter do Nascimento, Aurimar
Muniz, Agnelo Ramos Carvalho, Reinaldo Zancheta, Maria Glecy Zambon, Clêdina Araújo
Rios, Antônio Zanchetta, Vilma Aparecida Gigante Espolau, José Nicanor Dias Filho,
Fernando do Nascimento Monteiro, Odete de Almeida Santos, José Romeu Faria Junior,
Jorge Pedro Pinto, Valdemir Braz da Silva, Mariusa Verginia Piovesan da Silva e Júlio
Alexandre Saez. Sr. Presidente, esses são os votos de pesar. PRESIDENTE MARQUINHO
AMARAL: Eu solicito a todos os presentes que, em pé, possamos guardar um minuto de
silêncio em memória das pessoas falecidas. [um minuto de silêncio]. PRESIDENTE
MARQUINHO AMARAL: Eu comunico aos Srs. Vereadores e ao público que nos
acompanha, que foram apresentadas as seguintes proposições pelos Srs. Vereadores: 19
requerimentos, duas indicações, 11 moções, totalizando 32 proposições, que não houve
destaque para nenhuma delas. Portanto, todas aprovadas pela totalidade dos Srs. Vereadores.
Eu consulto o Plenário, há sobre a Mesa um requerimento de Sr. Prefeito Municipal, Sr.
Airton Garcia, solicitando 15 dias de prazo para apresentar informações solicitadas através do
Requerimento nº 433, de autoria do vereador Francisco Márcio de Carvalho, o Chico Loco.
Eu consulto os Srs. Vereadores se há concordância com a solicitação. Havendo concordância,
aprovada a solicitação de prazo para mais 15 dias para a resposta ao Requerimento nº 433.
Comunico aos Srs. Vereadores que encontra-se sobre a Mesa dessa presidência, a Ata da
Sessão Ordinária do último dia 24 de abril de 2018. Ata esta lida e conferida pelo nobre
vereador, primeiro secretário desta casa, Rodson do Carmo. Eu solicito aos Srs. Vereadores se
há discussão da citada Ata. Não havendo discussão, eu coloco a mesma em votação. Nenhum
dos Srs. Vereadores se manifestando contrário, aprovada a Ata da Sessão do dia 24 de abril
pela totalidade dos vereadores presentes. GRANDE EXPEDIENTE (Suprimido pelo Art.
298, do R.I) PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL - Não havendo mais nada a ser
tratado no pequeno expediente, como houve na pauta, como está na pauta da Ordem do Dia,
na Sessão de hoje, o relatório apresentado pelo Tribunal de Contas em relação às contas do
ex-prefeito Paulo Roberto Altomani, do exercício 2014, e nós, diante disso, por força do
regimento interno, houve a suspensão da tribuna livre e também do grande expediente. Nós
recebemos, esta Casa recebeu, às 12h59, um documento: "Excelentíssimo Sr. Presidente da
Câmara Municipal dos vereadores do município de São Carlos. Tribunal de Contas. Contas do
exercício 2014 da prefeitura municipal de São Carlos, Paulo Roberto Altomani, ex-prefeito do
município de São Carlos nesse Estado vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência,
com fundamento no art. 296 do Regimento Interno desta Casa de Leis e no art. 5º da
Constituição Federal, expor e ao final requerer o que segue. O processo em epígrafe foi
incluído na pauta de julgamento da 14ª Sessão Ordinária desta Casa, que será realizado no dia
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8 de maio do corrente exercício, a partir das 15h. Com efeito, pretende o requerente produzir
defesa oral e o fará por meio de seu advogado, na forma do permissivo previsto no Regimento
Interno desta egrégia Casa. Pede então, se digne Vossa Excelência, determinar a retirada dos
autos de pauta, com o intuito de preparar defesa consistente amealhar informações
derradeiras, tudo para que se possa levar ao julgamento desta colenda Casa de Leis.
Argumentos jurídicos e fáticos, importantes para a aprovação das contas em apresso. Esse
pedido se faz realmente necessário, posto que se trata de oportunidade para o requerente
provar que suas contas junto à Executiva de São Carlos estão mesmo em condições de serem
aprovadas, sendo de mister garantir-se essa importante condição para a sua ampla defesa.
Assim, amparado no direito de ampla defesa previsto pelo art. 5º, inciso da Constituição
Federal, é a presente para requerer a retirada dos autos em epígrafe da pauta de julgamento
ora mencionado, com o intuito de preparar defesa consistente, embasada em informações
derradeiras, que possuem relevância sobre a matéria em análise. Requer ainda, que sua citação
se dê com antecedência quando da inclusão do processo do Tribunal de Contas, referente às
contas do exercício 2014 e nova data a ser incluída por esta Câmara Municipal. Certo de
contar com o deferimento desse seu importante e derradeiro pedido de defesa, aguarda
confiante o deferimento. É o que se requer, temos em que pede deferimento. São Carlos, 8 de
maio de 2018, Paulo Roberto Altomani, RG nº 4488313-4, CPF nº 594.281.808-82."
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Presidente? PRESIDENTE MARQUINHO
AMARAL: Hã?! VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Presidente, questão de ordem.
PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Pela ordem, o nobre vereador Roselei.
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: O senhor fará a leitura do art. 296? Só para...
Obrigado. PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Art. 296 do nosso Regimento
Interno recém-votado por esta Casa, suas modificações e alterações, art. 296. "Na Sessão de
votação do parecer do Tribunal de Contas, dar-se-á a palavra ao relator da Comissão
Temporária de Julgamento de Contas e aos advogados dos acusados, sucessivamente, pelo
prazo de 20 minutos, para apresentarem suas teses. Os acusados poderão dispensar a presença
do advogado, hipóteses em que pessoalmente ocuparão a Tribuna desta Casa para a
sustentação de sua defesa." Aplicam-se... Não, aí já é outro artigo. Portanto, cabe razão o
requerimento de solicitação do ex-prefeito Paulo Roberto Altomani. Questão de ordem do
nobre vereador, presidente da Comissão de Justiça, vereador Paraná Filho. VEREADOR
PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, eu, ao contrário de Vossa Excelência, não entendo que
exista razão. O direito de usar dessa Tribuna está, será garantido ao Sr. Paulo Altomani, aos
seus advogados, a quem queira, está aqui. Em nenhum momento, acho que nem Vossa
Excelência, nem ninguém vai, vai tentar cercear esse direito. Um direito líquido e certo dele,
né? Então, não assiste razão o requerimento do Sr. ex-Prefeito Paulo Roberto Altomani em
primeiro lugar, porque o art. 296, ele fala sobre o direito de fala, sobre o direito de defesa,
sobre o direito de usar dessa Tribuna por 20 minutos, pelo relator da Comissão Temporária,
como Vossa Excelência disse, por ele ou por seu advogado, tanto faz, um ou outro. E esse
direito será garantido. Em nenhum momento, o artigo utilizado pelo Sr. ex-Prefeito Paulo
Altomani, 296, fala de adiamento, prorrogação, vista, prorrogação, dilação, em nenhum
momento. Então, não assiste razão esse requerimento, não há fundamento regimental. A
pauta, inclusive, Sr. Presidente Marquinho Amaral, como todo mundo sabe, ela é publicada na
sexta-feira, ou seja, na sexta-feira passada era público para todo o Brasil e para todo mundo,
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hoje através do site da prefeitura, da Câmara, qualquer cidadão saber qual era a matéria
embutida na pauta de hoje. O Sr. Prefeito, ex-prefeito Paulo Altomani poderia ter tido ciência
disso na sexta, no sábado, no domingo ou ontem, mas não, Sr. Presidente... PRESIDENTE
MARQUINHO AMARAL: Conclui, por favor, nobre vereador. VEREADOR PARANÁ
FILHO: Para concluir, mas não, Sr. Presidente, da forma desrespeitosa que fez, protocolando
quase 1 hora da tarde do dia de hoje, desrespeitando muito essa Casa aqui, como se aqui
tivesse 21 palhaços. Por quê? Certamente porque o senhor Paulo Altomani não tem votos hoje
para aprovar suas contas. Se ao contrário fosse, não teria entrado com esse pedido. Quem
subscreve, Sr. Presidente? Quem é o advogado que subscreve esse pedido, Sr. Presidente?
PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Eu já fiz a leitura, nobre vereador.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Tudo bem. PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL:
Não é, não é nenhum advogado, é o próprio prefeito Paulo Altomani, não obstante estar num
papel timbrado do advogado Waldomiro Antônio Bueno de Oliveira e o senhor José Augusto
Marques de Souza. VEREADOR PARANÁ FILHO: Exatamente, que tem o seu escritório
de outro lado da rua. Então, isso é uma afronta à essa Casa, um desrespeito, e é por isso que o
povo brasileiro está cada dia mais de saco cheio com político.
PRESIDENTE
MARQUINHO AMARAL: Eu, como consta na pauta da Ordem do Dia, e há uma
solicitação do prefeito Paulo Roberto Altomani, eu vou colocar em votação a solicitação pela,
pelo adiamento da votação. Pela ordem, o nobre vereador, presidente da Comissão de Justiça,
de Finanças e Orçamento desta Casa, vereador João Batista Muller. VEREADOR JOÃO
MULLER: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, população que nos acompanha. Eu, de qualquer
maneira, se adiar ou se for para discussão e votação, como relator eu tenho que, inclusive, vir
aqui na Tribuna da Câmara e me expressar, mas eu até entendo a fala do vereador Paraná
Filho, mas vamos lembrar, e o vereador sabe disso, nós até comentamos um pouquinho antes
de começar, que no direito brasileiro nós usamos, inclusive na Câmara, o processo civil.
Existe um direito, estava na pauta, o prefeito poderia, ele tem razão, ele poderia até vir aqui
pessoalmente nesse momento para se defender, mas se nós não tivermos a citação ou a
notificação no processo, nós teremos a nulidade total daquilo que nós fizermos aqui hoje.
Então, eu defendo, uma semana a mais, uma a menos não vai mudar nada, as pessoas já têm a
sua convicção formada. Se o regimento permite que um advogado venha até essa Tribuna e
faça a defesa da pessoa que está sendo imputada, um erro ou um crime, então nós temos que
atender. Caso contrário, nós não estaremos dando direito ao contraditório e a ampla defesa,
que é uma questão da nossa Constituição brasileira. Então, eu, particularmente, vou opinar
pelo adiamento dessa discussão e votação. PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Está
em votação nominal a solicitação do ex-prefeito, Paulo Altomani. VEREADOR ROSELEI
FRANÇOSO: Sr. Presidente, questão de ordem.
PRESIDENTE MARQUINHO
AMARAL: Pela ordem, o nobre vereador Roselei Françoso, por até dois minutos.
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Para votação dessa pauta hoje, nós teríamos que ter
um quórum mínimo de 2/3 para aprovação ou rejeição das contas. Nesse caso, como não há
uma previsão no regimento, qual é o quórum que nós vamos seguir para retirar essa matéria
da pauta no dia de hoje ou dar prosseguimento? PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL:
Nós vamos fazer por votação simples, como é qualquer solicitação para retirada de projeto
constante da pauta na ordem do dia. VEREADOR RODSON DO CARMO: Atenção, Srs.
Vereadores...VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente... PRESIDENTE
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MARQUINHO AMARAL: Pela ordem, o nobre vereador Paraná Filho. VEREADOR
PARANÁ FILHO: Eu quero fazer um encaminhamento como líder do meu partido.
PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Encaminhamento de votação, por até dois
minutos, o vereador, cinco minutos, o vereador Paraná filho. Pela bancada do PSB.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, aqui eu quero comentar a fala do vereador
João Muller, quando ele diz dessa, do acompanhamento do que diz, do que preconiza o
Código Civil. O Código Civil, ele age de forma subsidiaria no nosso regimento quando há
omissão. Nesse caso, nós estamos inventando um pressuposto regimental que não existe.
Como o prefeito Paulo Altomani não foi citado? Ele passou a manhã inteira aqui nessa Casa.
Ou é mentira? Quantos vereadores aqui receberam a visita, a ilustre visita do senhor Paulo
Altomani hoje de manhã? Quantos vereadores receberam a visita do seu ilustre, ex-prefeito
Paulo Altomani ontem? Quer dizer, isso aqui virou uma palhaçada! O regimento, ele serve
para a malandragem, para o que é certo o regimento não serve. O prefeito Paulo Altomani
sabia desde sexta-feira que esse processo estava aí, que estava colocado aí. Desde sexta-feira.
Sexta, sábado, domingo, segunda, aí hoje, praticamente uma hora da tarde ele protocola esse
pedido, está certo isso, gente? Está certo isso? É brincar com os vereadores, é brincar com a
cara do povo, é brincar com a cidade de São Carlos. Se ele não conseguiu o número de votos
suficientes para aprovar as contas dele, quer dizer, para contrariar o entendimento do
Tribunal. O que eu posso fazer? Mas a gente não pode manipular o Regimento Interno, o
entendimento das coisas dessa forma. Qual é a segurança que nós temos aqui hoje nessa Casa
para fazer qualquer coisa, inventa-se precedente para isso, inventa-se precedente para aquilo.
O nosso regimento, você pode rasgar ele que não serve para nada. Usa-se um artigo que não
tem nem pé nem cabeça, o art. 296 não serve para isso. O direito, o princípio do contraditório
e ampla defesa será garantido, Sr. Prefeito Paulo Altomani. Ele poderá usar aqui da Tribuna,
20 minutos, o advogado mais 20, se quiser até usar um pouco mais não tem problema. Agora,
gente, manipular desse jeito, ficar falando de nulidade, nulidade... E outra coisa, quer dizer
então que a presidência da Câmara, a Mesa da Câmara e essa Comissão é incompetente?
Porque se tinha que citar e não citou... Agora, não tinha que citar, gente, isso aqui não é uma
comissão processante. Vamos parar de ficar inventando moda. Eu tenho certeza absoluta que
se o Paulo Altomani tivesse o número de votos hoje, não estaria acontecendo nada disso. Tem
secretário geral, presidente, vice-presidente, secretário da Mesa, vice, vogal, tem todo mundo,
tem o presidente da Comissão, tem o relator da Comissão. Tem 300 técnicos, tem 50 mil
analistas, todo mundo pode errar, todo mundo pode fazer 'cagada', pode fazer coisa errada,
ninguém viu. Mas é claro que tem que deixar uma brechinha, vai que o homem não consegue
o número de votos necessários. O encaminhamento, na verdade que eu queria fazer, dito tudo
isso, porque essa Casa aqui está passando do ridículo já faz um tempo, não só essa Casa, mas
o parlamento brasileiro, a política brasileira. E é por isso que o povo está cada dia mais
enojado da gente. Enojado de político. Por quê? Por conta dessas politicagens. Porque
ninguém quer fazer o que é correto, o jeitinho brasileiro. Todo mundo aqui discursa querendo
um Brasil melhor, uma São Carlos melhor, uma política diferente, mas pratica a política
velha. A política nova parte de nós, que somos eleitos e estamos no mandato hoje, não é a
gente ficar falando do futuro, a gente tem que fazer diferente é agora. Será que a gente foi
eleito para ficar fazendo esse tipo de coisa? Eu acho que não, pelo menos eu não fui. Eu não
fui. E a minha consciência de votar não por essa, por esse adiamento e orientar não pela
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bancada do PSB vai ficar. Essa é a minha orientação. Isso aqui não é uma palhaçada, como
diz o próprio prefeito Altomani em uma postagem dele do Facebook, que ele estava na casa
dele tomando um vinho e assistindo o circo. Esse é o circo e nós somos os 21 palhaços. E hoje
mais uma vez o Sr. Paulo Altomani poderá, tomando um vinho na sua casa, assistindo o circo,
dar risada da nossa cara novamente. Que memória curta a gente tem. Que memória curta a
gente tem. É lamentável a gente... PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Só para
concluir. VEREADOR PARANÁ FILHO: É lamentável a gente ver esse tipo de manobra, é
lamentável, e eu espero que esse parlamento não caía nessa manobra suja, malandra,
politiqueira. A minha orientação de bancada, Sr. Presidente, é pela, pelo não adiamento dessa
votação, que a gente vote hoje. O senhor, o vereador João Muller, o vereador Roselei
entregaram esses relatórios dessa comissão temporária há tempos para todos os vereadores.
Muito obrigado. PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Vamos passar à votação
nominal. Peço ao Sr. Secretário que faça votação nominal dos Srs. Vereadores. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Atenção, Srs. Vereadores para a primeira votação dessa tarde.
Vereador Azuaite Martins de França. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Questão de ordem,
só um minuto, por favor. Sim é pelo adiamento e não é para que se vote hoje?
PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Isso, isso. VEREADOR GUSTAVO POZZI:
Obrigado. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Vereador Azuaite sim. Vereador Chico Loco, ausência justificada.
Vereador Dimitri. VEREADOR DIMITRI SEAN: Não ao adiamento. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Não ao adiamento. Vereador Edson, sim. Vereador Elton?
VEREADOR ELTON CARVALHO: Não ao adiamento. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Não ao adiamento. Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI:
Não. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não. Vereador João Muller? VEREADOR
JOÃO MULLER: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Júlio César
no exercício da presidência não vota. Vereadora Laide... Sr. Presidente, o senhor me perdoe,
eu falhei. PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Tá bom. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Vereador Júlio César, ausência justificada. Laide das Graças Simões, sim.
Vereador Leandro? VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Não ao adiamento.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Não ao adiamento. Vereador Lucão Fernandes, sim.
Vereador Luis Enrique. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Não. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Não ao adiamento. Vereador Malabim? Vereador Malabim, sim. Vereador
Marquinho Amaral.
PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: No exercício da
presidência eu não voto. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não vota. Vereador Moises
Lazarine, sim. Vereador Paraná, não. Vereador Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTO
MORI RODA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Rodson, sim.
Vereador Roselei Françoso, não. Vereador Sérgio Rocha, sim. Sr. Presidente, 10 vereadores
votaram sim e 7 ao contrário. PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Portanto,
aprovada a solicitação do ex-prefeito Paulo Roberto Altomani. Fica adiada a votação e
discussão das contas do exercício 2014. VEREADOR MALABIM: Pela ordem, Sr.
Presidente. PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Pela ordem, nobre vereador
Malabim. VEREADOR MALABIM: Eu gostaria de fazer declaração de voto.
PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Declaração de voto, nobre vereador Malabim.
Até dois minutos. VEREADOR PARANÁ FILHO: Questão de ordem, Sr. Presidente, até
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que o Malabim assuma. PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Questão de ordem,
nobre vereador Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: É, por quanto tempo o
adiamento? PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Eu não posso responder a Vossa
Excelência, porque eu não sou o presidente titular desta Casa. Eu vou
encaminhar...VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, o senhor está como presidente
e foi deliberado. Quer dizer que todos os atos feitos na sua presidência são nulos?
PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Não são nulos, nobre vereador Eu quero
respeito de Vossa Excelência...VEREADOR PARANÁ FILHO: Não, eu peço respeito por
Vossa Excelência... PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: A esse vereador que sempre
o tratou com respeito...VEREADOR PARANÁ FILHO: Eu peço respeito, eu sou que peço
respeito. Eu estou perguntando para o senhor se é nulo também... PRESIDENTE
MARQUINHO AMARAL: E eu estou respondendo, o senhor escute, por favor!
VEREADOR PARANÁ FILHO: E o senhor não precisa gritar, que eu não sou surdo.
PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Então, o senhor escute. ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: Questão de ordem, Marquinho. [falas sobrepostas]. VEREADOR
PARANÁ FILHO: Eu estou perguntando, é... PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL:
Então, o senhor escute. Eu estou respondendo, o senhor vai deixar eu responder ou não?
Agora, o que será feito, nobre vereador? O processo voltará ao presidente desta Casa que
tomará a decisão junto com o Colégio de Líderes, junto, não é o Plenário que decide, nobre
vereador! VEREADOR PARANÁ FILHO: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Não foi pedido, na solicitação não foi, então
peça, Vossa Excelência. Peça, Vossa Excelência! Então, nós estaremos adiando por uma
Sessão. Pronto, decisão dessa presidência. Decisão dessa presidência, por uma Sessão. Não
sei por que a Vossa Excelência está tão irritado, nobre vereador...VEREADOR MALABIM:
Boa tarde, Sr. Presidente...PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Eu garanti a palavra
de Vossa Excelência, vereador Malabim, por até dois minutos. VEREADOR MALABIM:
Boa tarde Sr. Presidente, senhoras e Srs. Vereadores, população que nos acompanha. Simples,
Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu gostaria da sua atenção, Sr. Presidente. Simples a minha
votação pelo adiamento. Eu acho que essa Casa de Leis tem que ter responsabilidade aqui
com todos os vereadores. Eu acho que tem vereadores aqui, não quero acreditar nisso, mas
que está se escondendo dessa votação. Então, todos os vereadores têm que estar presentes e
todos os vereadores têm que ter um posicionamento, têm que ter um lado. Eu quero acreditar
que na próxima Sessão, os 21 vereadores estejam aqui presentes, que nenhum vereador ou foi
aqui, ou foi ali, ou foi lá. É só isso, Sr. Presidente. PRESIDENTE MARQUINHO
AMARAL: Ninguém mais? Declaração de voto por até dois minutos, o nobre vereador
Roselei Françoso. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Sr. Presidente, eu votei contrário
ao adiamento. Eu entendo que essa Casa teve tempo, já era para estar na pauta da semana
passada essa matéria, para ser votada e por conta dos feriados foi adiado uma semana. Eu
entendo perfeitamente a preocupação do prefeito Paulo Altomani, das manifestações do
vereador Paraná Filho, mas eu entendo também, como membro da Comissão de Orçamento e
Finanças, que o prefeito teve tempo suficiente e após a fala do vereador Paraná Filho, eu
estava olhando que o prefeito Paulo Altomani chegou a apresentar nessa Casa uma defesa
prévia, que está aqui, protocolada no dia 18 de abril de 2018. Então, não faz sentido dizer que
não sabia. Então, eu, particularmente, entendo a preocupação, acho que essa Casa pode dar a
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oportunidade para os outros colegas que não estão aqui hoje se manifestarem, votar na
matéria, mas dizer que não sabia é, no mínimo, falta de respeito com a gente também. Só isso.
PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Com a palavra, declaração de voto por até dois
minutos, o nobre vereador Gustavo Pozzi do PR. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Boa
tarde a todos. Eu acredito, eu acredito que a alegação do desconhecimento do que estava
acontecendo aqui hoje não seria desculpa razoável para o adiamento, mas respeito os colegas
que votaram favoravelmente. Roselei apontou um outro fato também, essa questão da defesa
prévia e aqui é notório. Eu acredito que não foi só para mim, que incessantemente o exprefeito Paulo Altomani e o Waldomiro ficaram ligando. Então, falar que não sabe, no meu
celular eu mostro que ele sabe, porque senão ele não me ligava. Então, o fundamento do
desconhecimento não era razoável para mim para que se fizesse essa adiação. Muito obrigado.
PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Declaração de voto por até dois minutos, o
vereador Dimitri do PDT e em seguida o vereador Paraná Filho do PSB. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Boa tarde, Sr. Presidente. Muito feio esta Casa de Leis ficar em cima do
muro. É obrigação e encargo dos vereadores julgar as contas do prefeito municipal. Na outra
semana já foi dada uma desculpa de que o relatório havia chegado há muito pouco tempo e
adiamos. Nesta semana, mais uma vez fazemos um adiamento. Mais feio ainda, os vereadores
que inventaram viagem para não participar dessa votação. A começar pelo vereador
presidente Júlio César, que coincidentemente arrumou uma viagem inadiável no dia de hoje.
Vereador tem que ter coragem, não pode ficar em cima do muro, não pode se esconder. Quer
votar não, vote não. Quer votar sim, vote sim. Faça o que a sua consciência lhe disser ser
correto, mas ficar fugindo, no dia da votação inventar qualquer tipo de compromisso, aí sim é
falta de vergonha na cara, Sr. Presidente. Me desculpe pelo desabafo. PRESIDENTE
MARQUINHO AMARAL: Continua o vereador Paraná Filho, declaração de voto, por até
dois minutos. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, quero aqui respeitar o voto
de cada um dos vereadores, é democrático, cada um é dono de seu mandato, da sua
consciência, mas, como o vereador Malabim aqui disse que nós temos que esperar que todos
os vereadores estejam na Casa. Vereador, cada vereador é dono do seu mandato, da sua
conduta. Eu não vou votar sim ou não porque o senhor votou. Eu vou votar porque eu estou
convicto que vou votar sim ou não. Não precisam estar aqui a Cidinha, o Júlio, o Chico, para
eu votar sim ou não. Eu sou vereador, dono do meu mandato, dono da minha consciência. Eu
não escoro no senhor, nem em ninguém aqui para votar e nem quero dividir a culpa por
qualquer voto que eu tiver. Então, eu só não concordo com Vossa Excelência nesse sentido.
Eu não preciso estar o Chico Loco aqui para votar não e nem sim. Então, eu acho muito feio a
gente votar pelo adiamento, mas se escorar nessa argumentação. Esse artigo aqui, 289, é quem
vai disciplinar, Sr. Presidente, essa prestação de contas, porque pelo que, a leitura que a gente
faz, foi desastrosa a forma que essa Comissão tocou isso. Não foi obedecido o art. 289, não
foi obedecido nada. Quer dizer que isso aqui é uma chacota, isso aqui é uma brincadeira, isso
aqui é uma palhaçada e eu me sinto nesse momento um palhaço também. Por quê? Tentaram,
vamos passar a conta do homem aí que... Não é assim, gente. Quem tiver o Regimento
Interno, dê uma lida do 289 em diante. Vereador João Muller, foi uma chacota o que essa
Comissão fez, foi uma chacota, são vários artigos, vereador, eu não tenho tempo, senão eu
leria. Eu tenho mais 3 segundos, mas é uma brincadeira, não foi obedecido nada, foi tentado
dar uma passa-moleque na Câmara, passar um relatório quiabo aqui, o que é isso? Agora, veja
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bem, vamos ficar aqui, vamos ver se essa, vamos ver essa Comissão trabalhar agora.
PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Só para concluir, vereador, por favor.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Vamos ver essa Comissão trabalhar. É regimental? É para
seguir o Código Civil? Então, vamos, então agora vamos. Eu vou fazer questão de
acompanhar o trabalho da Comissão. Muito obrigado. PRESIDENTE MARQUINHO
AMARAL: Declaração de voto, por até dois minutos, o nobre vereador João Batista Muller.
VEREADOR JOÃO MULLER: Sr. Presidente, o nosso, a nossa Comissão, muito pelo
contrário. Nós fizemos a análise, recebemos, inclusive, o ex-prefeito Paulo Altomani na
Comissão, tomamos depoimento, anexamos documentos, tivemos divergência dentro da
Comissão e tivemos a coragem, inclusive, de elaborar dois relatórios, ninguém é, nisso o
vereador tem razão, ninguém é obrigado a seguir o meu relatório nem o do Roselei. Agora,
como é que vai fazer passa-moleque numa Câmara com 21 homens, maiores de idade, que
têm a sua responsabilidade...ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Dezenove. VEREADOR
JOÃO MULLER: É 19? ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Dezenove homens e duas
mulheres. VEREADOR JOÃO MULLER: Dezenove homens e duas mulheres, em que
todos eles receberam antecipadamente o relatório, tiveram a oportunidade e ninguém é
obrigado a seguir. Agora, a votação eu queria concordar com uma coisa, o vereador pode estar
ou não estar no Plenário, não vai mudar o voto meu, nem do vereador Malabim, nem de
ninguém. Cada um é dono do seu voto, cada um foi eleito para ter a sua responsabilidade
perante os seus eleitores. Imagine eu, que sou relator desse processo, emitir parecer contrário
ao Tribunal de Contas. Eu tenho que ter os argumentos para defender aqui e vou defender no
momento certo, daquilo que eu formei a convicção. Aqui ninguém é dono da verdade. Eu
tenho o meu posicionamento e respeito aqueles que pensam diferente. Isso é democracia.
Pensar diferente, respeitar os diferentes é que nos conduz a ter essa convivência. O que não dá
é para achar, por exemplo, não concordo o que foi dito pelo vereador que me antecedeu, de
passa-moleque. Nós tiramos na semana passada da votação, atendemos na sala da presidência,
que não seria naquela semana e deixamos para semana seguinte. PRESIDENTE
MARQUINHO AMARAL: Para concluir, nobre vereador. VEREADOR JOÃO
MULLER: Ninguém pode alegar desconhecimento do relatório, nem do meu, nem do
vereador Roselei.
PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Ninguém mais?
VEREADOR EDSON FERREIRA: Declaração de voto. PRESIDENTE MARQUINHO
AMARAL: Vereador Edson Ferreira, por até dois minutos, declaração de voto. VEREADOR
EDSON FERREIRA: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, eu só votei sim pelo adiamento,
porque eu vi entre os vereadores aqui também que existe uma grande dúvida entre muitos
aqui, inclusive muitos que eu vi conversando com o Altomani, junto, o Altomani com todos
os vereadores, não adianta falar, ah, mas não conversou comigo. Pode ter um ou dois que não.
Eu vou procurar votar o que eu bem entender. Votar a favor da mudança do dia não quer dizer
que eu vou a favor ou contra a decisão do Tribunal de Contas. Eu não dei a minha posição
ainda, isso eu falei para o próprio Altomani. "Ah, mas poxa, dá uma força para mim." Eu não
sei. Eu vou analisar muito bem e vou votar o que eu achar melhor, seja pelo Tribunal de
Contas, ou vou analisar o argumento que vem da parte do Altomani, eu vou analisar.
PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Ninguém mais? Consulto os Srs. Vereadores se
nós podemos fazer interrupção da Sessão aqui mesmo na Mesa da presidência para a gente
decidir sobre os projetos, não tem nada de urgência, sobre os projetos que estão na pauta.
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Então, eu suspendo a Sessão. Não vai ter. Eu suspendo a Sessão pelo tempo necessário para o
acordo de pauta. Falei que não tinha urgência, está chegando um aqui, pelo tempo de acordo
de pauta. [sessão suspensa]. [sessão reaberta]. PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL:
Solicito ao vereador Rodson que faça a chamada dos Srs. Vereadores para reiniciarmos os
nossos trabalhos. VEREADOR RODSON DO CARMO: Atenção, Srs. Vereadores. Eu peço
a atenção de todos os senhores e senhoras para que a gente faça a segunda chamada do dia.
Vereador Júlio César, ausência justificada. Vereador Marquinho Amaral, presente.
PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Vereador Chico Loco, ausência justificada. Vereador Rodson, presente. Vereador
Sérgio Rocha, presente. Vereador Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE
MARTINS DE FRANÇA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereadora
Cidinha, ausência justificada. Vereador Dimitri. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Vereador Edson. Edson Ferreira, ausente
do Plenário. Presente. Vereador Elton. Elton Carvalho, ausente do Plenário. Vereador
Gustavo Pozzi, presente. Vereador João Muller, presente. Vereadora Laide. Vereador
Leandro. Vereador Lucão. Vereador Luis Enrique. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Malabim. Vereador Moises
Lazarine. Vereador Paraná. Paraná Filho, presente. Vereador Robertinho Mori e vereador
Roselei Françoso. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Presente. PRESIDENTE
MARQUINHO AMARAL: Havendo número regimental, reiniciamos os nossos trabalhos.
ORDEM DO DIA – PROCESSO EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL – ÚNICA
DISCUSSÃO – PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL - Passamos agora à votação do
projeto de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, Processo nº 1.109, Projeto de Lei nº
147. Interessado: Prefeitura Municipal de São Carlos. Assunto: Autoriza o Poder Executivo a
abrir crédito adicional especial na Prefeitura Municipal de São Carlos para a realização dos
jogos regionais na cidade de São Carlos. Está em votação. Ninguém se manifestando contra.
Aprovado. PROCESSOS EM REGIME DE TRAMITAÇÃO COMUM – ÚNICA
DISCUSSÃO – PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL Passamos agora, passamos
agora ao Processo nº 668. Interessado: Prefeitura Municipal de São Carlos. Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito especial suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos,
pagamento de emendas dos vereadores Roselei Françoso, Laide das Graças Simões e Gustavo
Pozzi. Está em votação. Ninguém se manifestando contra. Aprovado. Passamos agora à
votação do Processo nº 781. Interessado: Prefeitura Municipal de São Carlos. Altera
dispositivo da Lei Municipal nº 18.429, de 6 de dezembro de 2017, e dá outras providências.
Emendas dos vereadores: Sérgio Rocha, Roberto Mori, Paraná, Muller, Edson e Malabim.
Está em votação. Ninguém se manifestando contra. Aprovado. Passamos agora à votação do
processo de interesse da Prefeitura Municipal de São Carlos, Processo nº 1.024. Autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos.
Emenda de autoria do vereador Rodson. Está em votação. Ninguém se manifestando contra.
Aprovado. Passamos agora ao processo. (processo nº 1043/18) Interessada: Prefeitura
Municipal de São Carlos. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial
suplementar na prefeitura. Emenda da vereadora Laide, para a compra de um veículo para o
parque ecológico e R$ 10 mil, R$ 40 mil, e R$ 10 mil para custeio de um motor para moto
niveladora da Secretaria de Serviços Públicos de autoria do vereador Paraná Filho. Passamos
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agora ao Processo nº 1.045. Interessada: Prefeitura municipal. Autoriza o Poder Executivo a
abrir crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos, R$ 60 mil do
vereador Marquinho Amaral para a compra de um automóvel para a Secretaria Municipal de
Cidadania e Assistência Social, para a Casa de Acolhimento Cláudia Picchi Porto, do
vereador Edson Ferreira, R$ 5 mil para o Centro Comunitário do Castelo Branco e do
vereador Elton, R$ 10 mil para o Cras do Santa Felícia. Está em votação. Ninguém se
manifestando ao contrário. Aprovado. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Empresta aqui,
Roselei. PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Passamos agora ao Processo nº 1.046,
Prefeitura Municipal de São Carlos. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar na prefeitura, emenda do vereador Rodson, R$ 12.400 para equipar a Unidade de
Saúde da Família do Jardim São Carlos. Está em votação. Ninguém se manifestando
contrário. Aprovado. Passamos agora à votação do Processo nº 1.025, de autoria da Prefeitura
Municipal de São Carlos, que autoriza abrir crédito adicional suplementar na prefeitura.
Autoria e emenda do vereador Paraná Filho, R$ 50 mil, para Unidade Básica de Saúde do
Cidade Aracy II e do Elton de Carvalho para a Secretaria Municipal de Saúde. Está em
votação. Ninguém se manifestando contra. Aprovado. Passamos ao Processo nº 1.094.
Interessado: Prefeitura municipal. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos, no valor de R$ 990 mil para a contratação
de transporte de serviços de arbitragem e ambulância para os campeonatos oficiais, para o
passe atleta, e também para serviços de manutenção e adequação de praças esportivas. Está
em votação. Aprovado. Passamos agora ao último processo, Processo nº 1.097. Interessada:
Prefeitura municipal. Assunto: Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos. Emenda da vereadora Cidinha do
Oncológico, de R$ 10 mil. Emenda do vereador João Muller, de R$ 10 mil. Emenda do
vereador Paraná Filho, R$ 21 mil e do vereador Roselei, R$ 20 mil. Está em votação. Referese ao movimento Pró-Tênis e também à ONG Associação Nave Sal da Terra. Está em
votação. Ninguém se manifestando contrário. Aprovado. Tendo encerrado a pauta da Ordem
do Dia, vamos passar agora ao expediente, a explicação, não tem explicação pessoal, porque
foi suprimido pela votação nas contas do ex-prefeito Paulo Altomani. Tendo, portanto,
encerrado a pauta da Ordem do Dia, eu solicito ao vereador Rodson que faça a chamada final
dos Srs. Vereadores. VEREADOR RODSON DO CARMO: Júlio César, ausência
justificada. Marquinho Amaral. Chico Loco, ausência justificada. Rodson, presente. Sérgio
Rocha, presente. Azuaite. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Cidinha, ausência justificada. Dimitri.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Edson.
Edson, ausente do Plenário. Elton Carvalho, presente. Gustavo Pozzi. João Muller, presente.
Laide. VEREADORA LAIDE SIMÕES: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Leandro Guerreiro, presente. Lucão? Lucão Fernandes, presente. Luis Enrique. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Malabim.
Moises. Paraná? Paraná Filho, ausente do Plenário. Robertinho Mori. VEREADOR
ROBERTO MORI RODA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. E
Roselei Françoso. PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Agradecendo o trabalho
desenvolvido pelos Srs. Vereadores, pelos assessores, pelos funcionários desta Casa,
agradecendo a imprensa e todos aqueles que aqui estiveram na tarde de hoje, todos aqueles
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que nos acompanharam, eu declaro encerrada a presente Sessão. Eu, Maria Cristina Roque
Novaes Keppe
, lavro a presente ata, que após lida e achada conforme, será
devidamente assinada.

