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SESSÃO ORDINÁRIA 12 DE JUNHO DE 2018
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Rodson do Carmo, 1º Secretário
Aos doze dias do mês de junho de 2018, às quinze horas, no plenário “Dr. Antonio Stella
Moruzzi” da Câmara Municipal, realizou-se a presente sessão ordinária. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Muito boa tarde a todos. Damos início, nesse momento, a 19ª Sessão
Ordinária. Hoje, dia 12 de junho de 2018. Quero desejar uma boa tarde a todos os presentes
no Plenário, a nossa equipe de servidores e estender também o boa tarde a todos que nos
acompanham pela TV e também pelo rádio. Cumprimentar os Srs. Vereadores que estão aqui
e pedir ao secretário que proceda a chamada inicial dos vereadores. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Atenção, Srs. Vereadores. Começará a 19ª Sessão Ordinária do dia 12 de
junho de 2018. Presidente Julio César. PRESIDENTE JULIO CESAR: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Marquinho Amaral. Marco Antonio do
Amaral. Ausente do Plenário. Chico Loco. VEREADOR CHICO LOCO: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Rodson, presente. Sérgio Rocha. Sérgio
Rocha? Ausente do Plenário. Azuaite Martins de França. Azuaite? Ausente do Plenário.
Cidinha do Oncológico. Cidinha? Ausente do Plenário. Dimitri. VEREADOR DIMITRI
SEAN: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Edson. VEREADOR
EDSON FERREIRA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Elton.
VEREADOR ELTON CARVALHO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Presente. Gustavo Pozzi. Ausente do Plenário. João Muller, presente. Laide das Graças
Simões. VEREADORA LAIDE SIMÕES: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Presente. Leandro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Lucão. VEREADOR LUCÃO FERNANDES:
Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Luis Enrique. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Malabim. Malabim? Ausente
do Plenário. Moises. Moises Lazarine? Ausente do Plenário. Paraná Filho. Paraná? Ausente
do Plenário. Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Roselei Françoso. VEREADOR
ROSELEI FRANÇOSO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sr. Presidente,
eu gostaria de saber se tem alguma justificativa de alguns vereadores que não responderam.
Cidinha do Oncológico, presente. Gustavo Pozzi, vereador do PR, "Sirvo-me do presente para
justificar a minha ausência na Sessão de hoje do dia 12 de junho de 2018 por motivo de saúde.
Na primeira oportunidade será apresentado atestado médico. Vereador Gustavo Pozzi, PR".
Então a justificativa, por enquanto, só do vereador Gustavo. Dezessete vereadores presentes,
Sr. Presidente, até o momento. PRESIDENTE JULIO CESAR: Havendo número legal,
declaro aberta a presente Sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Em pé,
cantaremos e ouviremos o Hino Nacional e o Hino à São Carlos. [execução do Hino Nacional
Brasileiro]. [execução do Hino de São Carlos]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Solicito ao
vereador Lucão Fernandes que proceda à leitura de um trecho da Bíblia. VEREADOR
LUCÃO FERNANDES: Evangelho de Mateus 24, de 21 a 28 diz: "Porque haverá, então,
grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, tampouco haverá
jamais. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos
escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então se alguém vos disser: Eis que o Cristo está
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aqui ou ali, não lhes dê crédito, porque surgirão falsos Cristos, falsos profetas, que farão tão
grandes sinais e prodígios, que se possível fora enganariam até os escolhidos. Eis que vo-lo
tenho predito. Portanto, se vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais. Ou eis que ele
está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se
mostra até o ocidente, assim será também a vinda do filho do Homem. Pois, onde estiver o
cadáver, ali se ajuntarão as águias". É isso aí, Sr. Presidente. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Muito obrigado. Recebemos semanalmente a relação de votos de pesar, que eu peço
ao secretário que proceda a leitura nesse momento. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Relação de votos de pesar. Elvira Caetano. Sebastião Martins Braga. Carlos Santa Maria
Junior. Mariana Gonçalves Pardo. Antonio Afonso Maffei. Edleuza Maria da Conceição
Oliveira. Benedita de Toledo Toniolo. Maria Rita Ribeiro de Almeida Mariano. José
Paschoalin Filho. Oraide Moreno dos Santos. Valter Luiz de Carvalho. Dorival Mello.
Geraldo Eustáquio Lordeiro Bragança. Lúcia Aparecida Assandre Rezende. José Santolia
Borelli. Maurício Donizetti Gonçalves. Paulo Estefini. Célia Aparecida Marchesin Olivato.
Cláudio de Fátima Galiforni. Marilena Conceição Lopes Brasileiro. Helio Aparecido Oliveira
Martins. Maria Catarina de Souza. José Olavo de Azevedo. Jose Carlos Mezzotero Junior.
Nicolly Duarte Rodrigues. Elza Benedita Soares Victorino. Antonio Spadacini. Modesto,
prefeito Modesto Salviatto Filho. Prefeito de Brotas. Por fim, o Sr. Pedro Alfredo Maffei. Sr.
Presidente, esses são os votos de pesar. Ah, esqueci, Sr. Presidente. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Eu peço a todos os presentes para que em pé a gente possa guardar um minuto de
silêncio em memória daqueles que nos deixaram. [um minuto de silêncio]. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Atenção, Srs. Vereadores, vou colocar à disposição do Plenário a Ata da
Sessão Ordinária do dia 19 de junho de 2018. Srs. Vereadores em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Para registro,
aprovada a Ata da Sessão Ordinária de 29 de junho de 2018. Apenas uma correção, 29 de
maio a Ata da Sessão Ordinária. Fazer a correção. Quero comunicar a quem acompanha a
Sessão, os vereadores, que os mesmos encaminharam a esta Presidência o total de 57
proposições. Sendo elas: 3 projetos de lei ordinária, 33 requerimentos, 11 indicações, 10
moções, totalizando, como eu disse, 57 proposições. Além das de urgência já com as devidas
assinaturas. Coloco à disposição do Plenário, uma vez que não houve destaque para a votação.
Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado,
então, todas as proposições apresentadas pelos Srs. Vereadores. TRIBUNA LIVRE
PRESIDENTE JÚLIO CÉSAR - Nós temos a solicitação de dois pedidos de utilização de
tribuna livre. Uma do Instituto de Física de São Carlos, que eu não vejo ninguém presente
ainda, vou esperar, vou passar para um segundo momento. E também da Sra. Andréia Oliveira
de Souza Santos, solicita o uso da tribuna livre. Encaminhou um requerimento a essa
presidência. "Venho através desse requerer a tribuna livre do dia 12 de junho de 2018, na
Sessão Ordinária do dia 15, tendo como meta a última Sessão do dia 29 de maio. Com cópia
na Ata. Andréia Oliveira de Souza Santos. Endereço comercial: Rua José Zavaglia, 290".
Andréia assinou com as devidas assinaturas. Vamos dividir, então, o tempo nas duas
utilizações da Tribuna. Então, sete minutos e meio para cada. Sra. Andréia está aí? SRA.
ANDRÉIA OLIVEIRA DE SOUZA: Boa tarde. Bom, não é nenhum prazer estar aqui.
Porque eu tive que sair, deixar meus afazeres para vir aqui falar para os senhores que a atitude
que teve aqui nessa Casa no dia 29 foi lamentável. Uma Casa de Leis que a lei não é
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respeitada, é lamentável. Só para informar, não vou tomar muito tempo, porque também não
tenho muito o que dizer. Só para informar que não vai ficar assim, que nós vamos levar às
últimas consequências porque é inadmissível um cidadão ser tratado dessa maneira dentro da
Casa do Povo. Sendo assim nós vamos levar às últimas consequências para que nunca mais
aconteça isso aqui dentro como ninguém mais! Só isso, boa tarde. [aplausos].
PRESIDENTE JULIO CESAR: Passo agora a palavra para o Instituto de Física de São
Carlos. Se não houver ninguém presente, nós vamos transferir para a próxima Sessão a
tribuna livre. GRANDE EXPEDIENTE
- INSCRIÇÃO DE VEREADORES –
PRESIDENTE JÚLIO CÉSAR - Passamos agora ao expediente dos Srs. Vereadores.
Primeiro vereador inscrito, vereador Robertinho Mori. Sessão começa no seu grande
expediente às 15h22. Vereador Robertinho, boa tarde. VEREADOR ROBERTO MORI
RODA: Boa tarde, Sr. Presidente. Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos
acompanha. O meu é breve também. Primeiramente agradecer a parte da Secretaria de
Trânsito, com o diretor Paulinho, que foi fazer a pintura lá do Militão de Lima, e obviamente,
tenho certeza que já está correndo atrás juntamente com o Secretário de Obras, para que seja
feito lá o que foi comprometido com a diretora e com este vereador, que é a travessia segura.
Então, de qualquer forma, já houve um avanço, já foram lá fazer uma pintura que, de qualquer
forma, vai ajudar bastante. Com o compromisso também de estar fazendo no Sapiens, ainda
essa semana no período da noite. Foi feito... protocolado uma indicação desse vereador.
Porém, vai entrar para a Sessão da próxima semana, indicando um trabalho de
conscientização e orientação sobre o vitiligo. Atendendo a Lei nº 18.088, de autoria também
desse vereador, e até mesmo porque existe uma pesquisa desenvolvida no programa de pósgraduação em psicologia da UFSCar que aponta que mulheres que tem vitiligo, uma doença
que causa a perda gradativa da pigmentação da pele, apresentam mais chance de ter uma
baixa autoestima, o que ocasiona sofrimento emocional e possibilidade de sofrer depressão.
Foi passado por essa Casa, aprovado por unanimidade, hoje é lei. Então, a gente vê aí a
Prefeitura Municipal com um belíssimo trabalho em relação às divulgações na área de
marketing do nosso município, mas tomara que esse marketing não fique somente para o
futebol ou para área de lazer que nós temos para cidade de São Carlos. É muito importante,
sim. Mas existe um departamento de divulgações, propagandas e obviamente o de saúde
junto, que possa está fazendo esse trabalho, um trabalho de conscientização, um trabalho de
valorização, um trabalho, quem sabe, em conjunto com a UFSCar. Protocolado também hoje
uma indicação, o Arautos do Evangelho, lá na sede. Arautos do Evangelho é uma associação
internacional de fiéis de direito pontifício, composta predominantemente por jovens, estando
presente em 78 países. Não é isso, Kiki? Então eles solicitam, conversando com umas das
pessoas envolvidas, eles pedem, Kiki, porque o Arautos do Evangelho, eles têm... é
reconhecido como... como um ponto de...VEREADOR LUIS ENRIQUE: Uma associação
pontifícia, vereador. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Não, não é isso. Eles
colocam que eles têm um reconhecimento não somente de utilidade pública, mas em turismo,
de ser um ponto de turismo na cidade de São Carlos. Então eles solicitam que possa ser feita
lá uma sinalização, aquela sinalização marrom, que eu creio que seja da secretaria, hoje que é
o Bragatto, né, que tem o departamento o Turismo, ou até mesmo o Coca que faz o
emplacamento da cidade, as sinalizações da nossa cidade. Sr. Presidente, é somente isso.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Com a palavra o vereador Rodson Magno do Carmo, por
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até dez minutos. VEREADOR RODSON DO CARMO: Boa tarde, Sr. Presidente,
vereadores e vereadoras, população que nos acompanha, a imprensa escrita, falada e
televisionada, cumprimento a todos. Eu gostaria aqui, Sr. Presidente, de começar a minha fala
em agradecer a presença do Alisson. O Alisson é superintendente gerente-geral da RNI
Empreendimentos, a professora Mara, a Mara que é supervisora da Educação, por favor,
fiquem de pé os dois. É um prazer em receber vocês aqui, presidente. Eu trouxe eles aqui.
Estou fazendo até uma moção de congratulações para RNI. Porque o Alisson está fazendo um
empreendimento ali ao lado do asilo, e uma contrapartida, Sr. Presidente, ele vai restaurar
toda a escadaria do asilo e em torno do asilo, eles estão fazendo junto com a empresa RNI.
Então ontem eu estive lá à tarde, a Mara ne levou, me convidou para que eu conhecesse esse
belíssimo empreendimento da nossa cidade. Gostaria de parabenizar você, Alisson, pelo
belíssimo trabalho que tem desenvolvido. Quando começar a construir esse prédio vai gerar
milhares e milhares de empregos para a nossa cidade. E, acima de tudo, vai realizar sonhos de
muitas pessoas de terem o seu apartamento. Então eu quero aqui parabenizá-lo em nome da
cidade de São Carlos, em nome do povo são-carlense, a você e toda a sua equipe. Meus
parabéns por essa pessoa maravilhosa que você é. Veio lá de São José do Rio Preto para a
nossa cidade e trazendo muita alegria para a nossa cidade. É um prazer imenso receber você
aqui na Câmara Municipal, você e toda a sua equipe. E eu quero te desejar, em nome da
Câmara Municipal de São Carlos, muito sucesso. Que Deus abençoe você e que você tenha
mais sucesso que você tenha na sua vida, que Jesus sempre esteja ao teu lado. Professora
Mara, parabéns pelo seu trabalho que você tem acompanhado essa equipe, e que vocês
cresçam cada dia mais. Parabéns mais uma vez. E eu quero aqui falar da minha fala também,
a respeito ali do Botafogo, fazer um alerta para o Secretário de Obras, porque tem uma ponte
lá que já vai fazer quase um ano e essa ponte está quase desabando, eu acho que eles estão
esperando cair um carro lá dentro dessa ponte, ali na Ferradura, atrás da Multi Esporte para
consertar essa bendita dessa ponte. Uma coisa vergonhosa, lamentavelmente! Há quanto
tempo que esse vereador está pedindo e nada se acontece. Parece que a prefeitura tapa os
olhos para as coisas da nossa cidade. A semana passada caiu uma moça lá de bicicleta à noite,
porque o mato está mais alto do que esse prédio aqui e a ponte do mesmo jeito. Nós temos a
sorte que nós não estamos no tempo de chuva. Porque a próxima chuva que der naquele local
vai levar aquela ponte embora. Eu acho que vocês estão esperando acontecer um óbito para
consertar aquela ponte. Ou vocês estão de palhaçada com a nossa cara! Já virou uma
palhaçada a história dessa ponte! Eu recebo vários WhatsApp no meu celular cobrando dessa
bendita ponte e nada foi feito. Será que nós teremos que levar no Ministério Público para
consertar uma ponte? Será que o engenheiro da Secretaria de Obras não pode descer lá nessa
bendita dessa ponte? Eu acho que meio caminhão de cimento, um pouco de tijolo e a boa
vontade de fazer alguma coisa para restaurar essa ponte. Vergonhoso! Porque alguém da sua
família pode cair lá e aí, como é que fica? Às vezes a gente tem vergonha de sair na rua,
porque o vereador é cobrado. E a gente enche o nariz dele de ofício e sabe o que acontece?
Nada! É revoltante! Porque a gente está fazendo papel de palhaço aqui. Deveria colocar um
nariz de palhaço aqui nessa Tribuna, porque é lamentável o que acontece. Não se respeita! A
gente faz ofício lá por besteira, por brincadeira. A gente faz ofício que é para atender a
população, porque nós somos pagos para representar o povo. E, muitas vezes, a gente é
criticado porque os nossos ofícios não atendidos. Temos que se curvar no pé de algum
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secretário para que se atenda uma pequena obra, para que se faça alguma coisa pela nossa
cidade. Até onde vai isso?! Vamos abrir o olho, secretário! Vamos trabalhar pela nossa
cidade! Honre o salário que o senhor ganha! VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Me
dá um aparte, vereador? VEREADOR RODSON DO CARMO: Quem pediu um aparte?
VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Robertinho. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Pode falar, Robertinho. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Parabéns,
Rodson. Parabéns pela luta. Eu também já fiz um requerimento para essa ponte. E na frente
dessa ponte aí eu fui lá inclusive com o Everaldo, da Secretaria de Serviços Públicos, onde ele
se comprometeu em fazer. Se comprometeram em fazer, trabalhar nessa ponte, e na frente
também tem uma área lá de preservação que precisa ter um pouquinho mais de cuidado,
precisa ter um pouquinho mais de atenção. Porque lá eles também anotaram para fazer um
pedido à secretaria competente que possa dar uma olhada lá que, infelizmente... Mas parabéns
pela sua fala. Eu também tenho um requerimento lá. Recreio dos Bandeirantes. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Recreio dos Bandeirantes. Eu tinha esquecido o nome, vereador. É
isso mesmo. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: É Recreio dos Bandeirantes e o
diretor Everaldo esteve comigo lá, estive também com o secretário, e quero fazer coro com a
sua voz para que seja resolvido o mais rápido possível. Parabéns. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Agora, vereador, a situação está tão séria, da questão dos matos da cidade,
estão limpando. E agora estão largando mato e estão largando os galhos de árvore à mercê na
nossa cidade. Vocês vão nas praças da nossa cidade. Galho de árvore, mato. Por quê que se
não pega um caminhão, acabou de cortar, uma hora depois vai atrás e vai catando. Por que o
quê que acontece? Será que a gente precisa explicar? Vem vento, vem pessoas, tacam fogo.
Os galhos, pedaço, matos, cai dentro do bueiro, entope. Às vezes passa uma, duas, três. Um
mês! E fica lá o mato. Seca o mato. Aí vai lá um, coloca fogo no mato, pega fogo. É mais
problema para a cidade. Então a questão, limpou, cortou, leva embora! Pois não, vereador.
VEREADOR ROBERTO MORI RODA: É breve. Olha, eu levei agora recentemente, me
trouxeram uma multa de setecentos e poucos reais porque tacaram fogo numa capinação de
um terreno particular. Eu acho que a prefeitura não poderia autuar ninguém enquanto não
fizesse a limpeza, porque nas praças públicas também estão colocando fogo. E é impossível
ter uma fiscalização somente para pessoa, para o munícipe, e a cidade não fazer a parte dela.
Parabéns. VEREADOR RODSON DO CARMO: Às vezes, eu não entendo, vereador. A
gente, às vezes, abre o cérebro da gente para tentar entender o que acontece nessa cidade, que
é lamentável o papel do dono da empresa que se recebe uma grana violenta, que são mais de
R$ 2 milhões por ano que recebe, a empresa se recebe, e não se tem uma orientação para a
questão da limpeza da cidade. A limpeza é primordial na nossa cidade. É vergonhoso as
pessoas chegarem na nossa cidade e ver a nossa cidade com o mato alto, as árvores entrando
na fiação. Não se tem uma parceria com a CPFL, não se tem uma reunião com a CPFL para
conversar o que se tem que fazer. Vai se fazendo as coisas tudo pelas cochas. Tudo mal feito!
Mas na hora de receber, ah, mas é uma beleza. Na hora de receber todo mundo quer receber.
E na hora de cumprir com suas obrigações rá, rá, um absurdo! Um absurdo! Então eu quero
que se tome vergonha na cara. Só falando desse jeito, e manter as coisas em ordem. Porque
dinheiro tem para pagar, só falta planejamento. Ordem! Vamos botar ordem na casa para que
se faça as coisas direito, porque desse jeito não dá. Para mim basta! Muito obrigado, Sr.
Presidente. PRESIDENTE JULIO CESAR: Na sequência, o vereador Roselei Françoso,
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por até dez minutos. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Sr. Presidente, vereador Julio
César, vereadora Cidinha, vereadora Laide, colegas vereadores, público presente, a imprensa
local, população que nos acompanha dos seus lares, muito boa tarde. Eu quero, nessa tarde,
tratar de três assuntos apenas. O primeiro assunto diz respeito... Na verdade, é um
requerimento que foi protocolado nessa Casa, é o Requerimento nº 0787, não solicitei
destaque, mas aproveito a oportunidade para falar sobre esse requerimento. É um
requerimento do vereador João Muller, que requer da Secretaria Municipal de Educação a
cobertura da quadra do Cemei Carmelita Rocha Ramalho. Por que eu estou pedindo, querendo
discutir esse requerimento? Porque essa obra do Cemei Carmelita Rocha Ramalho é um
projeto que vem sendo discutido desde a época do prefeito Paulo Altomani. Paulo Altomani
contratou o projeto, o prefeito Airton Garcia, no primeiro de ano governo, fez a licitação, a
licitação foi sancionada, foi homologada, melhor dizendo, e, no entanto, até hoje, a empresa
vencedora da licitação não recebeu a ordem de serviço para iniciar essa cobertura da quadra
Carmelita Rocha Ramalho. Além da cobertura da quadra, vereador Sérgio Rocha, tem a
previsão também da reforma da piscina, dos vestiários. E é um recurso, na verdade, que já
estava garantido no governo desde o ano passado. Então eu quero fazer coro aqui com o
pedido do vereador João Muller para que a Secretaria Municipal de Educação, ou melhor, até
a Secretaria Municipal de Obras, dê prosseguimento nesse projeto. Essa quadra, a exemplo
das poucas que ficaram sem ser cobertas nos governos do ex-prefeito Nilton Lima, ex-prefeito
Barba, essa quadra e a quadra do Cruzeiro do Sul são as duas que eu me recordo, e a do Julien
Fauvel, lá no Antônio Blanco, que não foram contempladas porque elas não estavam dentro
da norma. Precisou desenvolver um projeto. Na época nós tínhamos conseguido conveniar a
cobertura dessa quadra, mas o ex-prefeito Paulo Altomani também perdeu o recurso para a
cobertura dessa e daquela do Cruzeiro do Sul. No entanto, foi feito a licitação e foi publicada
a homologação em outubro de 2017, e até o momento, ou seja, quase um ano, a empresa não
recebeu ordem de serviço. Não sei se a empresa consegue fazer no preço de um ano atrás, mas
seria importante, porque nem revogada foi a licitação. Então seria de extrema importância que
esse processo desse prosseguimento, caso haja interesse dos interessados, para que que gente,
de fato, tenha essa obra concluída. Beneficiando toda a rede municipal de ensino daquela
unidade escolar, não apenas as crianças, mas os professores. A quadra esportiva para os
professores de educação física, para os professores de arte, de cultura, é uma sala de aula.
Nada difere de uma sala de aula, para poder dar a aula com qualidade para os nossos alunos,
de zero a... Desculpa, o Carmelita Rocha Ramalho, da fase quatro até a fase seis, ou seja,
crianças de quatro anos de idade até seis anos de idade, mais a recreação que é atendido
naquela importante escola Cemei, né, Centro Municipal de Educação Infantil, na região da
Vila Prado. Aliás, é uma das poucas escolas que atende a educação integral, ou seja, a
recreação naquela região da Vila Prado. Então, fazendo coro aqui, somando-se a esse
requerimento, queria fazer aqui o pedido formal ao Dr. Edson Ferraz, Dr. Edson Fermiano.
Ao Edson Ferraz, ao Nino Mengatti, ao secretário de Obras Públicas, Reginaldo Peronti, para
que isso se torne realidade. Uma vez que a prefeitura já fez todos os procedimentos
necessários para assinar um contrato, autorizar a empresa a fazer o serviço. Porque, salvo
engano, a empresa K2, que foi a vencedora desse processo, aguarda essa ordem para poder
executar esse serviço há quase um ano. Então, eu gostaria muito que isso se tornasse
realidade, beneficiando essa importante unidade escolar da região da Vila Prado. Quero trazer
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mais um assunto aqui, relacionado à educação, e depois eu vou para a saúde. Na educação a
gente vem solicitando uma intervenção da Secretaria Municipal de Educação no Cemei
Walter Blanco, lá na região do Santa Felícia. Esse Cemei atende crianças de 0 a 5 anos de
idade e 11 meses. Essas crianças, que totalizam hoje quase 500 crianças no interior dessa
Cemei, possui duas unidades, duas salas de aulas que estão comprometidas com o seu
processo estrutural. Já foi dezenas de pessoas fazerem levantamento, uma hora a obra vai ficar
'X', outra hora a obra fica '2X', outra hora a obra fica '3X'. Ocorre que essa escola alocou
centenas de crianças, eu diria, de dois anos de idade, no pátio da escola. E isso tem trazido
muita dificuldade para os professores aplicarem, desenvolver uma aula com qualidade. Porque
é muito barulho, não tem ventilação, não é arejado, traz uma dificuldade enorme. E, hoje pela
manhã, alguns professores me pararam no portão da escola, ou melhor, nos corredores da
escola, para demonstrar a sua insatisfação com a demora com a demora para se fazer a
reforma de duas salas de aula. Nós fizemos um requerimento esse ano, em janeiro. Nós
tivemos como resposta da Secretaria Municipal de Educação que em 60 dias já havia a
conclusão dos trabalhos. E já se passaram mais de 90 dias, sequer a licitação foi aberta. Então
eu queria pedir a atenção do secretário Nino Mengati, do Sr. Reginaldo Peronti para que
tenham um empenho maior nessa questão. Porque as crianças realmente estão em uma
situação muito precária nesse corredor. Além do mais, além de comprometer o ensino dessas
crianças, compromete também o ensino daquelas que utilizavam o refeitório para fazer
atividade física, para fazer a sua alimentação. Digo refeitório, mas é um grande pátio, na
verdade, onde ele é compartilhado com o refeitório. Então poderia ser melhor utilizado. Faço
um apelo ao secretário da Educação para dar celeridade, para dar urgência máxima nesse
caso, uma vez que há uma reclamação generalizada, conceituada, inclusive como um grande
desrespeito por parte da administração, porque está lá parado desde outubro de 2017, e nada
acontece no interior dessa escola no que diz respeito a manutenção dessas duas salas de aula.
Que, na verdade, são quatro turmas que se totalizando, Rodson, dá mais de cem crianças
comprometidas, tanto no período da manhã, quando no período da tarde. Então eu apelo aqui
à prefeitura para que agilize esse trabalho no sentido de devolver as salas de aula aos
professores e aos seus alunos, que estão hoje alocados em um pátio. Para finalizar, também
gostaria de fazer um pedido, e gostaria muito de ter o apoio da Comissão de Saúde nesse
pedido que eu farei, que diz respeito a um prédio recém-construído que teve a visita do Chico
Loco, teve a visita do deputado Lobbe Neto, um prédio que é um objeto de um convênio feito
ainda na época do ex-prefeito Oswaldo Barba, que era o Caps III. O Caps III tem uma
característica própria, deveria funcionar 24 horas, não há equipe suficiente. Ocorre que, nós
recebemos uma reclamação de parte dos funcionários, usuários que tem aquele espaço para
fazer os seus tratamentos psicossocial, mental, utilizando-se das salas. E a administração
pretende deslocar para esse local um outro serviço público, que não tem nada a ver com o
tratamento de saúde mental, que é a Vigilância Sanitária. Eu acho que a prefeitura poderia...
Tem diversos prédios parados na cidade, poderia buscar outros caminhos em respeito a essa
importante equipe de saúde mental que hoje presta serviço com toda a dificuldade que possui,
fazendo das tripas coração para atender as demandas existentes no município, com poucos
funcionários que estão lá e que ganharam esse prédio, funciona o Caps II lá hoje, não o Caps
III, né? Mas gostaria muito que a prefeitura tivesse o devido respeito funcionando o Caps II
enquanto não se contrata os funcionários para o devido funcionamento do Caps III. Vinte e
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quatro horas dando atendimento às oficinas, tudo o que for necessário para garantir o bom
atendimento da saúde mental no município. Uma obra de quase R$ 1,5 milhão, financiado
pelo governo federal. PRESIDENTE JULIO CESAR: Com a palavra vereador Sérgio
Rocha, por até dez minutos. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sr. Presidente, desculpa aí
dos vereadores aqui presente, população aqui no Plenário, pessoal que nos acompanha em
casa, a imprensa, meu boa tarde. Sr. Presidente, nós continuamos subindo nessa Tribuna já faz
um ano e meio, todos os vereadores sobem aqui e bate na mesma tecla. Por quê que bate na
mesma tecla? Porque a gente anda na rua hoje, nós andamos em todos os bairros da cidade, e
estamos nos quatro cantos da cidade, e a cobrança sempre é a mesma, da população. A
cobrança é grande em cima do vereador. Porque o vereador é um para-choque da
administração. O vereador está na rua 24 horas, encontra os companheiros, encontra o pessoal
dos bairros. E o pessoal cobra mesmo, e cobram duro. E não tem vergonha de cobrar e cobra
com razão. Eu estava aqui falando, já um ano e meio, de buraco na nossa cidade, mato na
nossa cidade, lixo na nossa cidade, falta de saúde, UPA fechada e a gente não vê nada
acontecendo. A gente vê muita propaganda, muita enganação e muita falação, e tentando
passar para a população que as coisas estão andando. Mas não está. As coisas estão
complicadas. Ainda não pegou no tranco, a administração ainda não acordou, os secretários
ainda estão brincando com a população da cidade de São Carlos. E brincando, e brincando
muito. Eu tenho cobrado, indo na Secretária de Serviço Público, Secretária de Trânsito, feito
reunião, cobrando alguma situação... de alguma situação que a população nos cobra. E a
promessa que vai fazer a semana que vem, que vai fazer o mês que vem, e está passando o
ano e nada de providência está tomando... nada de providência os caras toma... estão
brincando, estão brincando com essa Câmara, estão brincando com a população. E nós aqui
continuamos no mesmo padrão. O senhor visitando o Jardim Tortorelli, que é um bairro aqui
do lado do Santa Felícia, fui lá por quê? O pessoal nos cobrou. Eu quero falar do Jardim
Tortorelli, é um dos jardins da nossa cidade. O Jardim Tortorelli, faz um ano e meio dessa
administração, está abandonado o Jardim Tortorelli. Não tem rua, um monte de lixo nas portas
das casas das pessoas. As praças do Jardim Tortorelli não vão precisar mais de roçadeira, tem
que ser de motosserra para resolver o problema daquelas praças ali no Jardim Tortorelli que
ela... do lado da Bruno Ruggiero, aqui no Santa Felícia, do lado Posto Vovó Felícia, para o
lado debaixo. Um ano e meio a administração ainda não chegou no Jardim Tortorelli para
fazer o tapa buraco. E aquela população ali está revoltada. População não aguenta mais o
desleixo que está naquele jardim. Jardim Abdelnur, conjunto de mil casas, os lixos, os
entulhos, estão tomando conta das ruas. Estive lá a semana passada, estive essa semana, não
dá para aguentar a população do Jardim do Abdelnur, não aguenta mais. Entrada da cidade faz
um ano que está sem iluminação. Que furtaram aqueles fios lá. A Secretária de Serviços
Públicos não consegue colocar iluminação naquele trevo lá no Jardim Abdelnur. É coisa de
R$ 1,5 mil resolve o problema. Mas os caras não têm coragem. Olha a falta de competência!
Que faz vergonha. Nós não precisávamos chegar aqui e ficar cobrando o dever de casa. Isso é
um dever de casa, limpeza é o dever de casa, o lixo, mato na nossa cidade, o tapa buraco,
estão fazendo, mas fazendo no passo do boi, lento. A administração tem que entender que o
pessoal paga IPTU, paga IPVA. A nossa cidade arrecada quase R$ 800 milhões por ano.
Dinheiro do povo tem que ser respeitado. Como a população paga o imposto, ele quer o
benefício na porta da tua casa, eles querem, pelo menos, que tenha rua descente para sair da
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tua residência. Ele quer ver, pelo menos, a iluminação da praça, a iluminação perfeita, que é
só trocar a lâmpada. É ir lá e trocar uma lâmpada, os caras não tem competência para trocar
uma lâmpada da praça. Os caras não conseguem contratar uma empresa para fazer a limpeza
das praças. População dos bairros quer as praças, quer uma praça limpa, uma praça iluminada,
para um sábado de manhã, um domingo de manhã, levar as tuas crianças para brincar em uma
praça. A prefeitura não consegue. O vereador Leandro, como vereador, sem recurso já limpou
dez vezes mais praças do que a prefeitura com orçamento de R$ 800 milhões na mão. O quê
que está faltando? Falta de gestão? Falta de capacidade? Vamos respeitar o dinheiro público,
o dinheiro público é para ser investido na população, não é para fazer caixa, economizar
dinheiro com reeducando. Oitenta reeducandos não vão limpar a cidade! Como é que o cara
quer que limpa a cidade com 250 mil habitantes, com 80 reeducandos? Eu não consigo
entender a cabeça dos nossos administradores que está administrando a cidade nesses últimos
10, 12 anos. Aonde a gente vê os nossos parques industriais abandonados, cheio de lixo,
ninguém se preocupa. Eu não deveria aqui estar falando, Julio César, de tapa buraco, de mato.
Nós tínhamos que estar falando aqui de projetos maiores para a nossa cidade. São Carlos,
hoje, nós temos milhares de pessoas desempregadas, por quê? Porque os últimos tempos,
ninguém se preocupa de incentivar as empresas. Dar incentivo no nosso parque industrial,
convidar empresas de outros municípios para vir instalar em São Carlos. Quando o
empresário chega no Poder Público para pedir ajuda, eles são recebidos como bandido que
quer tirar proveito do Poder Público. Mas, por outro lado, o Poder Público não pensa que
quando se instala uma empresa na nossa cidade vai gerar emprego, e se gera emprego o nosso
comércio vai bem. Tudo anda em uma direção só. Mas me parece que quando o empresário
chega no Poder Público para pedir uma ajuda, "Vou me instalar com uma empresa na cidade,
eu preciso de pelo menos um pouquinho de incentivo", a prefeitura acha que esse empresário
está querendo tirar aproveito. Não pensa, não raciocina que uma empresa vai ser instalada e
vai gerar emprego para a nossa cidade, vai salvar famílias. Quantos pais estão desempregados
hoje, precisando de um emprego e o Poder Público não está nem aí. Nem um incentivo para as
indústrias. Deixa nosso Parque Industrial Ceat, Parque São José abandonado. Chega ali, o
vereador Julio estava lá, o Leandro já cobrou, alguns vereadores já cobraram. Continua do
mesmo jeito, um parque... O empresário chega de manhã para trabalhar, para gerar emprego,
para gerar produção, o cara chega desanimado. Em frente a tua fábrica tem um matagal. É
lixo, é fogo, é buraco, é uma rua... não tem rua, é uma vala. O cara tem que pensar para passar
com o carro para chegar na tua empresa. E o Poder Público não consegue enxergar. O cara
não consegue ir lá, colocar pelo menos um pedrisco, uma pedra lá para arrumar pelo menos
aquelas ruas, limpar a sujeira daquele bairro. E nós temos que chegar aqui todas as Sessões e
cobrar a mesma coisa. O quê que está faltando? Visão do Poder Público? Visão do Poder
Executivo? O quê que o secretário... Tem que mostrar aonde está o problema? É que nem o
Rodson falou agora a pouco de ponte. Continha simples, está aqui um exemplo, aqui em
frente os Sesc. Tem uma ponte ali que está caindo faz seis meses, uma ponte de Eucalipto.
Não consegue ir lá fazer aquela ponte. Quem quer chegar ali no Sesc ali tem que fazer uma
volta. Quase um quilômetro para chegar no Sesc. Não pode passar em uma ponte de madeira
que os caras não conseguem lá dar uma manutenção em uma ponte. O quê que está faltando?
Gestão, Julio? Coragem? Falta de visão? Não dá para entender. Eu queria entender a cabeça
do Poder Público com recurso... PRESIDENTE JULIO CESAR: Para concluir.
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VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Isso é só meu desabafo aqui. Andei bastante na cidade,
estou andando final se semana, sábado, visitando os bairros. O pessoal está de saco cheio. Não
está aguentando mais de tanto abandono nos nossos bairros. E vou continuar cobrando. Não
vou aqui ficar passando a mão, não. Enquanto estiver nessa situação, vou continuar cobrando.
Vou cobrar, vou cobrar no Facebook, vou jogar na rede social, estou fazendo requerimento
todo o dia. E eu acho que uma hora tem que pegar a linha. O prefeito tem que enxergar. O
prefeito Airton Garcia ganhou a eleição prometendo que ele ia mudar a cara de São Carlos.
Mais até agora, prefeito Airton, ainda dá tempo ainda. O senhor tem dois anos e meio para
mostrar por que que o senhor veio. Porque até agora, a gente está conseguindo ver pouca
coisa. Só isso, Sr. Presidente. PRESIDENTE JULIO CESAR: Na sequência, o vereador
Azuaite Martins de França, também com o seu tempo regimental de dez minutos.
VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Sr. Prefeito, Srs. Vereadores, público
presente, imprensa, senhoras e senhores. A Sessão de hoje está interessante nos seus
pronunciamentos. E eu, de certa forma, me preparei para falar de um assunto que tem tudo a
ver com aquilo que as pessoas, meus colegas vereadores estão falando. Nós, brasileiros,
somos descendentes do povo português, um povo que viveu a sua glória e o seu auge no
século 16, até por volta de 1580, quando Portugal passa as mãos... o governo português passa
as mãos no governo espanhol, inimigo da coroa portuguesa, e o rei da Espanha vira, ao
mesmo, tempo rei da Espanha e rei de Portugal. E na história recente de então, em Portugal,
aquele rei Dom Sebastião, aquele menino feito rei, que foi para a Guerra Santa, que de santa
não tinha nada, e lá se perdeu, lá morreu. Seu corpo nunca foi encontrado. Virou o símbolo da
esperança perdida pelo povo português. E por séculos e séculos Portugal esperou a volta de
Dom Sebastião para resgatar Portugal, para salvar Portugal de todos os problemas que vivia
da decadência, da decadência portuguesa. Daí o nome sebastianismo, essa tendência de buscar
em algo que não existe aquilo que não vai chegar nunca. A busca do salvador da pátria.
Galileu Galilei diz - é um grande pensador - diz o seguinte: "Infeliz do povo que necessita de
heróis. O herói do povo é o próprio povo". Pois bem, nos nossos discursos aqui, nós estamos
falando da responsabilidade do prefeito, da responsabilidade dos secretários, que estão sendo
cobrados, e muito bem cobrados, e devidamente cobrado, e é preciso que se faça isso, mas a
responsabilidade também é dos vereadores que tem que ser cobrados, tem que dar exemplo,
tem que trabalhar de fato. Mas não vamos transferir aquilo que é nossa responsabilidade para
terceiros. Maior que o prefeito de São Carlos, maior do que todos os 21 vereadores de São
Carlos, é o povo de São Carlos. E este povo tem que escolher bem o seu prefeito, tem que
escolher bem os seus vereadores, os seus deputados, os seus senadores, o seu governador, o
presidente da República. Saber escolher bem. Mas não esperar que outros façam aquilo que é
sua responsabilidade. Nós somos uma cidade de um potencial invejável. Todas as cidades
brasileiras, as cinco mil e tantas, invejam a condição que São Carlos tem. Nós somos a maior
concentração de pesquisadores per capita deste país, e não sabemos disso. Eu já contei aqui,
nunca é por demais relatar novamente, que há alguns anos fui conhecer algumas experiências
exitosas em prefeituras brasileiras, e dentre alguns desses municípios, foi até a Nova Iguaçu,
no estado do Rio de Janeiro, e lá conheci o primeiro aterro sanitário habilitado a receber
créditos de carbono. Eu fiquei lá o dia todo. E, no final da minha visita, o pessoal de Nova
Iguaçu, os técnicos, com o sorriso nos lábios, enigmático sorriso, me fez despertar a
curiosidade e perguntar: "Mas por que esse sorriso? Por que vocês estão sorrindo?". "Foi
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porque você vem de São Carlos aqui para a Nova Iguaçu conhecer uma experiência que é
ímpar no Brasil, mas essa experiência nós fomos buscar em São Carlos. Essa experiência é de
São Carlos. É lá na USP, o professor Valdir Schalch. Você não conhece?". Pois é, tem
tecnologia disponível. Esses dias o G1 traz uma matéria, eu vou relatar rapidamente para
vocês. Escrever no World, o editor de texto da Microsoft, é uma rotina para um bom número
de pessoas em todo o Brasil. Mas o que pouca gente sabe é que um dos principais recursos do
programa foi desenvolvido aqui mesmo, em território nacional. O embrião do corretor de
textos, que é aquele que grifa com vermelho as palavras que a gente escreve errado, que dá as
possibilidades de grafia das palavras ou das frases, aquele que procura compreender até
mesmo o recurso estilístico, o embrião do corredor que hoje indica as palavras e sentenças
escritas fora da norma padrão do nosso idioma, foi criado dentro do Instituto de Ciências
Matemáticas e de Computação da Universidade de São Paulo, localizado em São Carlos.
Inicialmente, projetado para ser comercializado em CD, o corretor foi criado a pedido da
Itautec, uma tradicional fabricante brasileira de computadores. A ideia inicial era
simplesmente de um corretor ortográfico para empresas, mas o projeto apelidado de 'Regra'
evoluiu e se tornou capaz de realizar correções gramaticais e de estilo. Ele foi criado em 1993,
faz 25 anos. E sete anos depois, a Itautec o licenciou para a Microsoft, que desejava inclui-lo
em todos os programas de pacote Office. Em 2008, a Itautec vendeu definitivamente os
direitos do produto à Microsoft e, portanto, o projeto chegou ao final com bastante sucesso.
Por sinal, afirma em entrevista à BBC de Londres, Maria das Graças Volpe Nunes, do
Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, coordenadora do projeto. Primeiro do
mundo feito para o português. O corretor desenvolvido pela equipe de Nunes foi o primeiro
no mundo feito para o português, conta um dos participantes do projeto, o físico Osvaldo
Novais de Oliveira Junior, do Instituto de Física da Universidade Federal de São Carlos.
Quase na mesma época, uma empresa de Portugal ativa até hoje, desenvolveu o revisor para a
versão no idioma como é falado lá. O lançamento deles ocorreu pouco depois do nosso. E vai
por aí. Então, foi a colaboração dos pesquisadores, dos cientistas dos campus da USP, do
campi da USP de São Carlos, da Universidade Federal de São Carlos e o pessoal da
linguística de Araraquara, da Unesp. Ora, nós estamos sentados em cima de um poço de
petróleo. E não sabemos que embaixo do nosso sentar esplêndido e ocioso e preguiçoso, está
uma riqueza incalculável: o conhecimento que é essa cidade gera. É preciso que a gente
prospecte tudo isso e transforme isso em ação. É preciso pensar estrategicamente. É preciso
pensar na vantagem competitiva que esta cidade tem, e colocá-la à disposição do seu povo.
Independentemente da vontade do seu prefeito ou dos seus vereadores, é preciso que a
sociedade de São Carlos, que é aquilo que São Carlos tem de melhor, de mais honesto, de
mais limpo e de mais vivo, se levante para botar São Carlos no eixo e na altura das promessas
que o destino traçou para... PRESIDENTE JULIO CESAR: Para concluir. VEREADOR
AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Que o destino traçou e determinou para nós, para nós
são-carlenses. Ora, é preciso que a gente discuta a saúde, a educação, o asfalto que está
esburacado, o mato que domina a cidade, a falta de iluminação que contrasta com as luzes da
nossa universidade. É preciso que a gente fale de tudo isso. Mas é preciso que a gente coloque
São Carlos, que é o Vale do Silício brasileiro, à disposição da sua sociedade. E isso depende
de todos nós. Depende de descruzarmos os braços. Os homens de bem precisam descruzar os
braços e ir à ação. Fazer política, eles sim, e fazer bem feito. Muito obrigado. PRESIDENTE
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JULIO CESAR: Com a palavra o vereador Chico Loco, por até dez minutos. VEREADOR
CHICO LOCO: Sr. Presidente, Srs. e Sras. Vereadores, a plateia aqui presente, ao
telespectador e o rádio ouvinte em sua casa, também a imprensa aqui presente, os meus
cumprimentos. Estar ocioso e preguiçoso. O vereador Azuaite foi muito feliz a colocar essas
palavras. Porque quando o vereador Rocha esteve aqui apontando problemas que a cidade de
São Carlos tem apresentado, e os demais vereadores assim também, nós temos que lembrar o
seguinte: o governo se faz o prefeito com seus secretários. Mas parece-me que os nossos
secretários estão realmente, como o vereador Azuaite falou, ociosos, preguiçosos. Porque não
é só o prefeito que governa, todos os secretários de governo são o Executivo. E é preciso que
eles tragam inspiração necessária para buscar mecanismos disponíveis, seja no governo
federal, seja no governo estadual para que São Carlos prospere e que vá adiante. O que nós
vimos nesse um ano e meio de governo é que está na hora desse secretariado vir aqui prestar
contas do que realmente foi feito. Porque a cidade de São Carlos está demandando, está
precisando de realmente inovações e mudanças. Por exemplo, a política dos resíduos sólidos,
em que pé está? Se nós vemos hoje os Ecopontos, se nós vemos hoje toda uma população
reclamando que há um acúmulo de lixo no ecoponto, que ninguém conduz aquilo
adequadamente, por que é que nós temos que ouvir isso toda semana e por quanto tempo
assim ouviremos? Será que ninguém tem, assim, a percepção que algo tem que ser feito? É
necessário que o secretariado do Airton, acorde. O Airton indicou o secretariado e ele tem
uma maneira assim, muito tranquila de lidar com as pessoas, esperando que as pessoas façam
a sua parte também. Mas vamos falar o que é verdade, o nosso secretariado está a desejar, está
deixando a desejar. E é preciso, realmente, que esse secretariado todo do Airton venha prestar
contas à população, começar a apresentar o que foi feito. Porque realmente há muitas lacunas
na cidade de São Carlos. A tão sonhada capital da tecnologia esbarra com a realidade aqui no
dia a dia, no nosso chão das ruas, nos nossos bairros, com sérios problemas. Sejam na saúde,
alguns na educação, seja na questão do desemprego que na cidade é muito sério, e que parece
que nós também não estamos tendo a inspiração adequada para trazer coisas novas à cidade.
Demorou-se muito para se conseguir agora uma licitação para poda de mato. Mas depois de
muito sofrimento até de apelos, muito assim, claros que as pessoas realmente estavam
ansiosos por isso. E se o mato cresce, as enfermidades, as doenças podem aparecer. É o caso
da dengue, Chikungunya, do Zika. E é necessário tomar essa providência. A questão do
cemitério municipal, dos cemitérios municipais. A questão dos maus cuidados que estão
sendo dados aos cemitérios. As pessoas estão ali perdendo a sua dignidade sepultando os
familiares. Nós temos que ver providências e o secretariado municipal tem que arcar com essa
previdência ou simplesmente falar assim: "Eu não dou conta. Eu tenho que sair do cargo.
Porque o cargo realmente é pesado e há responsabilidades". Quando se assume uma
secretaria, a pessoa que assumiu o desafio de ser secretário, ele está colocando o seu nome, o
seu CPF, a mercê de todo um ciclo de responsabilidades que pode culminar com a
improbidade administrativa dessa pessoa. Se essa pessoa não se manifestar, se omitir e não
tiver realmente uma regência adequada do seu cargo. É muito importante que o secretariado
do Airton acorde. Porque nós vemos todas as semanas uma sequência de queixas, mais
queixas. É a população que não está satisfeita. Manifesta aqui com a expressão dos Srs.
Vereadores, todos querem mudanças, todos querem providências. Agora, é claro que há
necessidade desse secretariado abrir mais o sorriso à população e conversar mais com os
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parlamentares. Nós vemos que o secretariado do Airton conversa muito pouco com os nossos
parlamentares. Tem buscado muito pouco o entendimento, esclarecimento e muito menos
ainda a informação às pessoas. São sérios os problemas que São Carlos enfrenta e que, muitas
vezes, a gente até se pergunta: Será que é aqui o Vale do Silício, é esse aqui, é aqui mesmo?
Será que é aqui que é a capital da tecnologia, a Atenas Paulista, a Capital do Clima? Será que
é aqui mesmo? Porque parece que os cuidados que nós estamos recebendo não estão sendo
suficientes. E se você está no Executivo, se você é secretário, você tem que assumir essa
responsabilidade. Porque você está envolvido, você pode ganhar um processo de improbidade
administrativa se for um trabalho omisso, se houver omissão, se houver inércia no seu cargo.
Portanto, secretários, preciso é, vamos colocar a mão na massa e trabalhar pela cidade. Não é
apenas tocar o expediente, dia a dia, marcar o ponto às 8h, sair às 5h que nós precisamos.
Precisa de inspiração, precisa de inovação, de coisas novas para São Carlos para fazer a
diferença, para que São Carlos se atualize, para que São Carlos volte a ser uma cidade em que
as pessoas tenham orgulho, um sorriso no rosto ao habitar aqui. É necessário que nós
reflitamos sobre isso. O prefeito está eleito, o prefeito vai ficar mais dois anos e meio. Esse
secretariado pode ser modificado, pode e deve. Porque se houver inércia, a cidade de São
Carlos não vai estar aguentando. O tempo está passando e esse secretariado que aí está já teve
seu tempo para mostrar serviço. E se não mostrou está na hora de começar a trabalhar um
pouquinho, trabalhar um pouquinho mais e vir a público mostrar o que está sendo feito.
Porque as queixas na cidade são muito grandes, manifestas pela insatisfação da população e
também aqui pelo grito dos vereadores. Os vereadores têm demonstrado muito isso todas as
semanas. Então, não é cobrar apenas do prefeito Airton Garcia. O Airton Garcia tem lá seus
18, 19 secretários que estão trabalhando junto com ele, e que precisam mostrar serviço. É
preciso mostrar serviço. Porque o prefeito municipal é eleito com a esperança da população, e
a população ainda espera algo de bom em São Carlos. Portanto, secretariado tem que acordar,
tem que começar a correr atrás daquilo que é necessário para uma capital da tecnologia. Nós
precisamos ter uma Secretaria de Abastecimento e Agricultura funcionando adequadamente.
Nós temos que ter políticas de resíduos sólidos no município de São Carlos. Nós temos que
ter uma preocupação com geração de emprego. Nós temos que ter várias ações que começam
a implicar na necessidade do pessoal começar se movimentar um pouquinho mais e pensar
muito menos no conforto que é ocupar uma sala com ar-condicionado. Era isso que eu tinha
para hoje. Muito obrigado. PRESIDENTE JULIO CESAR: Na sequência, vereadora
Cidinha, por até dez minutos. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Sr.
Presidente, colegas vereadores, vereadora Laide, pessoal que nos assiste aqui no Plenário,
pessoal da imprensa. Eu apenas tenho... todo mundo estava falando do ecoponto. Mais uma
vez eu vou falar do ecoponto lá do São Carlos VIII. Está barrotado outra vez de lixo. E,
recentemente, colocaram fogo lá, e o pessoal vai na minha casa reclamar pelo fato de eu
morar lá perto. Então eu gostaria de pedir para que fosse limpar. Eu já pedi para o Mariel, já
fiz requerimento, tudo. Foi prometido que ia cercar o ecoponto. E tem um pedaço lá que não é
do ecoponto, é vizinho da USF, de se fazer uma pracinha no local que está virando ecoponto
também. Esse é uma das coisas. Outra coisa o matagal que está...VEREADOR AZUAITE
MARTINS DE FRANÇA: Vossa Excelência me concede um aparte? Vereadora Cidinha, eu
vou à São Paulo semanalmente ou quinzenalmente. E sempre vou à Liberdade. Vou ali
pertinho da Casa de Portugal, pertinho de algumas universidades, ali no CPP, e passo em
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frente ao ecoponto da Liberdade. Não existe ninguém ali na região que reclame do ecoponto.
Sabe por quê? Porque o ecoponto é limpo. Porque tem administração. Porque tem gente que
cuida. Se Vossa Excelência quiser, e os demais vereadores quiserem, eu devo ter foto aqui no
meu celular do ecoponto da Liberdade, bem no Centro de São Paulo, uma região comercial,
uma região importante, uma das mais importantes de São Paulo, para mostrar para as Vossas
Excelências. O ecoponto não é ruim em si. Ruins, péssimos, são os administradores do
ecoponto daqui de São Carlos. Obrigado. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO:
Concordo. Inclusive eles acabam de limpar, a gente vê caminhões, carroças descendo a
Capitão Luiz Brandão, rumo ao ecoponto, descartam de tudo lá. Outra coisa, o matagal que
está a Comendador Alfredo Maffei, próximo ao Parque da Chaminés. A redondeza toda ali, a
população está cobrando, em Facebook e toda a rede social, cobrando a limpeza daquele local.
E tem gente que usa aquele... um trecho lá para fazer caminhada. E eu gostaria que desse uma
atenção para aquele espaço que é um local muito bonito, inclusive a Laide, a vereadora Laide
e outros vereadores contribuíram para a reforma, né, do parque lá. Então que dessem uma
atenção melhor para aquele local. Que o pessoal está usando até para caminhada lá. É um
espaço bonito, que podia ser melhor aproveitado. E, por último, queria dizer... Foi aberto a
Rua Padre Teixeira há umas quatro quadras até o final dela, quatro quadras, era um terreno
que pertencia ao asilo, e ele liga a Padre Teixeira à Rua Paulo Pinheiro Werneck, no Santa
Mônica. Tinha uma cerca que dividia a Rua Padre Teixeira com a Rua Paulo Pinheiro
Werneck. Aí abriram uma rua ali, na época do... na gestão passada, e falaram que iam fazer
condomínios de ambos os lados, e até agora não se fez nada. E ali vai virar ecoponto já, já
também. Está tendo descartes ali de móveis, de entulhos, terra estão levando de monte para
aquele local. E os carros, caminhões que passam ali, passam em alta velocidade, e a primeira
casa da Rua Paulo Pinheiro Werneck, ela... o pessoal não consegue fazer reforma na casa,
porque ali era asfalto, de tanto passar carros em alta velocidade, caminhões, agora está tudo
pedrisco ali. Conforme passa, os veículos as pedras vão tudo para o imóvel. Sem contar com a
poeira, tem muita gente ali com rinite. Eu fui ontem com o Reginaldo Peronti, secretário de
Obras ao local. Prontamente ele ficou de dar uma providência para o local lá. Porque uns
falam que o terreno é do asilo e que foi cedido, foi vendido, não sei, para a prefeitura. Outros
falam que foi vendido para outra pessoa, e que ficou de se fazer condomínio. Mas a rua está
uma rua de terra. Então se não forem fazer nada, que fechem de novo ali. Porque os
moradores dali do comecinho da Santa Mônica estão sendo prejudicados, por isso. Obrigada,
gente. PRESIDENTE JULIO CESAR: Com a palavra o vereador Edson Ferreira, por até
dez minutos. Vereadora Laide das Graças Simões. VEREADORA LAIDE SIMÕES: Boa
tarde, vereador Julio César, presidente desta Casa, Srs. Vereadores, população que nos
acompanha. Eu... essa tarde eu quero aproveitar para esclarecer algumas coisas em relação ao
trabalho desenvolvido pela prefeitura na área de defesa dos animais. Eu quero ocupar essa
Tribuna para esclarecer meu posicionamento, referente a algumas situações que vem
ocorrendo na área pela a qual dedico o meu mandato e a minha vida. É sabido por todos aqui
que escolhi a proteção aos a animais como bandeira de minha vida e, consequentemente,
entrei para a política objetivando a criação de uma política pública efetiva que atendesse esses
seres e todos as pessoas que necessitam de auxílio para garantir os cuidados para os seus
melhores amigos. Mesmo antes de me tonar vereadora, busquei trabalhar junto a todos os
prefeitos de nossa cidade, pois sempre entendi que somente colocando o meu ideal acima até
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de minhas preferências pessoais, eu poderia alcançar algum sucesso na criação dessa política
pública. E após me tornar vereadora, também trilhei meu caminho da parceria entre poderes
Executivo e Legislativo para conquistar espaços e avanços. E, mais uma vez, sou obrigada a
apresentar aqui algumas conquistas de todos esses anos de trabalho, como a criação do
Departamento de Defesa e Controle Animal e vários programas de atendimento aos animais e
à população. Dentre eles, o atendimento veterinário ambulatorial gratuito, as vistorias e
fiscalização de maus-tratos, o programa de atendimento a animais de grande porte, a
manutenção adequada de animais e campanhas públicas de doação de animais domésticos e
também o controle populacional de animais através da esterilização, a castração. Tudo o que
foi criado nessa área foi graças à parceria entre meu trabalho, antes e depois do mandato, e os
prefeitos que vieram durante todos esses anos. São anos e anos de um árduo trabalho e,
consequentemente, muita experiência adquirida. Sempre respeitando todos os envolvidos.
Acontece que, na atual gestão, não ouve nenhuma movimentação no intuito de aproximação
para a realização desta parceria. O prefeito usou de sua legítima prerrogativa e buscou, para
gerenciar esse trabalho, pessoas que buscaram trabalhar essas ações de maneira diferente do
que vinha sendo feito até então. Em momento algum fui chamada para discutir as políticas
implementadas, seus avanços ou mesmo programas para área que batalhei para implementar.
Respeitei a decisão e dei tempo para que os novos administradores pudessem trabalhar e
mostrar resultados. Como vereadora, só fiz o que me cabia que era: apoiar as ações que
entendia viável e fiscalizar e criticar quando algo não estava caminhando bem como em
algumas outras oportunidades que usei essa Tribuna. Demonstrei preocupação com várias
ações que entendia como prejudicial a esse trabalho, mas não cabia a mim mudar o rumo da
gestão. Até porque, nunca me foi consultado sobre como eu via essas mudanças. Me coloquei
à disposição dos gestores, e em algumas conversas com o antigo diretor do departamento e
com o Secretário Municipal de Serviços Públicos, externei algumas preocupações e a
disposição de ajudar até com emendas parlamentares para garantir o sucesso desse trabalho.
Pois, como disse, está acima de minhas preferências pessoais. O que temos visto desde então
são ações prejudiciais ao trabalho criado, que culminaram, entre outras coisas, na demissão do
diretor e na não nomeação até a presente data de uma outra pessoa capaz de recolocar esse
trabalho nos trilhos. Acontece que, por ser ligada umbilicalmente a esse trabalho, sou cobrada
diariamente por esse desmonte que vem ocorrendo. E mesmo não tendo a sintonia de parceria
como em outros governos, algumas pessoas, por desconhecimento ou algumas vezes por máfé, realizam comentários maldosos e inverídicos sobre minha atuação na área. Como
vereadora posso fiscalizar e cobrar, mas as ações do dia a dia não dependem de mim. Posso
ajudar, mas até para ajudar é necessário que o governo aceite essa ajuda. A dificuldade de
administração da atual gestão levou a parar no momento um dos principais pilares da proteção
animal, que é o controle populacional através da castração. Várias pessoas, protetores ou não,
se posicionaram em redes sociais sobre a falta de realização desse procedimento devido ao
afastamento da médica veterinária que realiza essas cirurgias, por licença-maternidade. Desde
a descoberta da gravidez da servidora me posicionei junto aos administradores alertando da
minha preocupação da não continuidade das cirurgias durante o afastamento. Muitas
explicações, muitos projetos, a discussão da possibilidade de uma parceria com a Unicep, mas
nada de efetivo que pudesse solucionar esse problema e suprir essa demanda. Via que alguns
vereadores motivados pelas pessoas nas redes sociais ou até mesmo por munícipes que os
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procuraram buscar informações sobre a descontinuidade desse programa. Fui criticada e
responsabilizada injustamente sobre esses problemas que o departamento vem sofrendo. O
gerenciamento dos trabalhos não cabe a mim e nem como vereadora poderia fazê-lo. Tentei
orientar, mas não fui ouvida. Participo da decepção e do descontentamento de ver esse
importante trabalho sucumbir nessa administração. E sempre vou me empenhar para, na
medida do possível, buscar melhorias nesse atendimento, mas sempre dentro da minha
possibilidade de atuação. Enfim, apesar de estar buscando resolver esse problema, que bem
antes eu já antevia, quero aqui colocar o que pude fazer dado esses fatos. Tenho procurado o
secretário de Serviço Público e o secretário municipal de Governo para garantir uma forma da
continuidade do programa de castração. O canil municipal possui três médicos veterinários,
sendo que dois atendem diariamente os animais abrigados no período da manhã, e aos animais
da população de nossa cidade no ambulatório veterinário no período da tarde. A outra
veterinária é a que brilhantemente realiza sua função no programa de castração, e que no
momento está afastada. Os dois veterinários já estão atarefados durante todo dia e, portanto,
não teriam como assumir as cirurgias. Nós, vereadores, sabemos que não é autorizada a
contratação de médico veterinário sem a realização de concurso público. E também não existe
vaga, verba, nem tempo hábil para realização dessa contratação, que seria uma contratação
temporária. A contratação de um externo seria então, ilegal. Cabe então, apenas a parceria
entre o Poder Público e uma instituição através de termo de fomento para realização dessa
parceria. O que pude fazer é conversar com a direção de entidade que pode realmente realizar
um importante trabalho de castração na cidade. Onde, somente este ano, de janeiro a maio,
foram feitas 1.612 cirurgias de castração. E ela poderia ver a possibilidade de assumir um
número de animais atendidos pelo Departamento de Defesa e Controle Animal. Conversei
com o Departamento de Convênios do Município e coloquei essa possibilidade da ONG em
ajudar o Poder Público por esse período. Essas tratativas estão sendo avaliadas. E espero que
possa, num rápido período de tempo, gerar frutos para que os animais possam ser atendidos.
O Departamento de Convênio juntamente com o setor Jurídico e a Secretaria Municipal de
Governo e de Serviços Públicos estão realizando os trâmites burocráticos. Acredito que, se a
parceria sair, um número considerável dessa demanda estará coberto. Mas, mais uma vez,
deixo claro que cabe a prefeitura trabalhar por esta possibilidade. Outros problemas
enfrentados pelo departamento... Acredito ser de fundamental importância a nomeação de um
diretor. É inadmissível e preocupante não ter no momento uma pessoa à frente desse
departamento, organizando suas ações, planejando suas rotinas e progressos, e cobrando uma
realização de um trabalho efetivo e de resultados. Também espero e cobro da prefeitura a
nomeação de alguém para esse cargo. Sem isso, continuaremos vendo um trabalho muito
aquém do que já realizou o departamento e atingindo diretamente o atendimento aos animais e
à população de nossa cidade. Como vereadora posso cobrar e buscar melhorias. Não posso,
infelizmente, resolver esses problemas, pois não cabe a mim essa atribuição. Peço bom senso
e atenção ao prefeito municipal e espero realmente que as coisas possam melhorar. Me coloco
à disposição a todos os interessados e tentando colaborar sempre para um atendimento do qual
eu acredito e que motiva minhas ações parlamentares. Então, era isso que queria dizer,
esclarecer parte dessa polêmica e dessa discussão. Acredito que, muito rapidamente, esse
diretor será nomeado para que a gente possa, realmente, ter um norte. Uma pessoa
responsável comandando o trabalho, tudo tem mais chance de ser normalizado, tanto os
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atendimentos como essa parte de convênios. Está faltando gente na secretaria, a gente
entende. Mas é isso que eu espero. Eu acredito que o governo vá tomar as suas providências o
mais rápido possível. Muito obrigada pela atenção de todos. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Na sequência, com a palavra o vereador Leandro Guerreiro, por até dez minutos.
VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, colegas
vereadores, plateia presente, a toda população que está nos assistindo também. Minha fala vai
ser bem curtinha hoje. Hoje não tem muita briga. Então eu consigo usar os dez minutos
quando tem pancada, quando não tem pancada não tem porque usar os dez minutos. Eu ouvi
no começo, quando virou o ano, já desde o ano passado, muita gente na imprensa falar de uma
tal união para eleger um deputado em São Carlos a deputado estadual. Acabou essa união.
Ninguém fala mais nada. Agora cada um por si porque está chegando perto, né? Começa a
chegar os interesses. Agora eu me pergunto: Antonio Walter, Juquita e muitos outros da
imprensa estão preocupados realmente com São Carlos? E eu não quero nem saber se
acidentou, se está machucado ou se não está. Está realmente preocupado com São Carlos? E
pessoas que usam de comunicação para fazer o próprio mal? Por interesse. É complicado a
situação. Complicado. Você vai buscar a fundo por que a pessoa está fazendo isso, e aí você
descobre que a pessoa queria dinheiro e não recebeu dinheiro. Por isso que está falando mal.
Você vai a fundo da história, você descobre que é o interesse que não teve. Eu pego exemplo
aqui da cidade vizinha. Eu vejo todos os sites divulgando, né, as coisas de Ibaté, as coisas
positivas de Ibaté. Bastou acontecer o rodeio e aparecer o Zé Parrella no jornal com o
presidente aqui da Câmara, Julio César, aí começaram a atacar Ibaté. Por quê? Será que
atacando Ibaté, atacando o Zé Parrella tiraria voto do presidente Julio César? Eu não consegui
entender a lógica. Então, realmente estão preocupados com a cidade de São Carlos? Vamos
jogar a limpo quem é o candidato que se sair a candidato deputado estadual tem chance de
ganhar, tirando o Julio César? Ninguém mais. Aí você fala: "Não, mas é democracia,
Leandro, todo mundo tem chance". Não é todo mundo que tem chance. Não tenta, não é todo
mundo que tem chance. Infelizmente, não é. Todo mundo pode dar seu nome e disputar.
Chance é outra situação. E quem realmente tem chance hoje para ir representar a cidade de
São Carlos é o vereador Julio César. E espero que se concretize a sua candidatura, Julio César.
Vai contar comigo, meu irmão. E aqui também temos outro colega vereador Dimitri, que quer
ser candidato a deputado federal. Pode contar comigo, Dimitri. Vou apoiar dois colegas da
Casa. Dois colegas da Casa, e os dois colegas da Casa não precisa me dar nada, é
voluntariamente. De graça, que é o jeito que a população entende. Vou apoiar os dois colegas
de graça. Agora, cadê aqueles que falavam que precisa de união? Sumiu, não tem mais união.
Não precisa de mais união. Cada um por si agora. E eu que não te prometi nada no início do
ano, até mesmo não votei em você para presidente, pode contar comigo. Vai ter o meu apoio.
Você, o Dimitri. Espero que vocês vão muito bem na urna. E eu sei o que é o peso da inveja.
Pensa que não chegou pessoas falando para mim, Julio César, que apareceu seu rosto lá em
Ibaté no rodeio de Ibaté? Se o Parrella, se o prefeito de lá quis mostrar que você estava ali
com ele, qual que é o problema? Qual é o problema? O problema é a inveja. Você não pode
brilhar, meu irmão. Você não pode brilhar. Você brilhou, você é motivo de 'nego' meter o pau.
O bom de eu estar apoiando dois colegas aqui da Casa que eu que vou enfrentar a turma do
mau. É o que eu gosto. Tudo que é maldade para cima do Julio César, Leandrinho está na
área. Eu ver atacando o Dimitri e eu ver que o Dimitri não merece aquele ataque, o
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Leandrinho está na área. Se for por causa disso, São Carlos vai ter deputado dessa vez. A
gente tem que começar a colocar os pingos nos 'is'. Jotinha, o Abner, Luís e todos os amigos
que sentam ali, eu nunca achei ruim que ele eles fizeram alguma matéria negativa sobre o
nome Leandro Guerreiro e nunca vou achar. E vou repetir, sabe por que, Jotinha, Abner?
Vocês deram voz para mim quando eu não era vereador. Vocês deram voz. Jotinha falava que
eu era o vereador sem mandato. Era Leandro [ininteligível]. Era o Leandrinho subindo na
caixa da água, era o Leandro sendo algemado, era o Leandro brigando com São Carlos Agora
para defender o povo do Aracy. Vocês têm total liberdade para falar qualquer coisa do
Leandro Guerreiro hoje, mesmo que seja negativo. Porque vocês deram voz para o povo
quando eu não tinha esse microfone para usar. Jamais eu vou tirar satisfação com um de
vocês. Mas eu peço ajuda para vocês. Cuidado com as armadilhas. São Carlos precisa de um
deputado. Cuidado com as pessoas que usa por maldade, porque o colega está brilhando,
porque o colega tem chance, cuidado. Se realmente São Carlos é importante, começou, virou
o ano, nós assumimos o mandato falando de uma tal união, vamos continuar falando, vamos
se unir, vamos eleger um deputado. Queria encerrar por aqui. Quero agradecer a todos que
estão nos assistindo. E eu usei o microfone dessa vez mais por respeito às pessoas que estão
em casa. Que as pessoas ligam lá na rádio de São Carlos também, "Leandro, a gente assiste a
Sessão esperando o momento que você vai falar". Então muito obrigado a vocês.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Com a palavra o vereador Lucão Fernandes, por até dez
minutos. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Meu presidente Julio César, Srs.
Vereadores, vereadora Laide, população que sempre nos acompanha de casa, amigos que vem
aqui no Plenário, eu quero trazer um assunto importantíssimo na Tribuna desta Casa hoje,
meu presidente. Eu acho que Vossa Excelência e todas as excelências que estão aqui, os Srs.
Vereadores, a população da nossa cidade, principalmente vocês que estão aqui, toda terçafeira conosco, às vezes em Audiências Públicas, reuniões que fazemos aqui aberto para a
população, há de concordar comigo do grande trabalho da Comissão de Saúde, meu
presidente, que tem o respaldo e representa a totalidade de todos vereadores. Mas esta
Comissão, ela tem feito a marcação implacável no Executivo para que nós possamos ter uma
qualidade de atendimento muito melhor para a população da nossa cidade. Desde o primeiro
momento que as UPAs foram fechadas, nós não cessamos os nossos trabalhos. Foi aberta aqui
uma CPI para que nós pudéssemos estar investigando. Concluímos a CPI. Teve um relator
que, nas suas conclusões, colocou coisas pesadas nas suas conclusões. E somos muito
cobrados pela população da nossa cidade. Mas hoje o puxão de orelha, meu caro presidente, é
para a população. Essa mesma população que, muitas vezes, se dirige a esse Parlamento, essa
população que, muitas vezes, nos cobra nas ruas, às vezes, até em alguns eventos que
participamos, dos quais eu já falei que não tem problema de ser cobrado, essa é a vida do
homem público. Mas, eu trago números aqui, estarrecedores. Estarrecedores. Vossas
Excelências sabem, a população também, que no próximo dia 15, sexta-feira, se eu não me
engano, encerra-se a vacinação da Influenza, H1N1, se eu não me engano, na próxima sextafeira. É a picada que pode salvar vidas e olha os números... Primeiro eu vou falar os grupos
que precisam se dirigir aos pontos para fazer a vacinação. Os grupos prioritários que fazem
parte da campanha que devem receber a vacinação são: crianças de seis mês a menores de
cinco anos, mulheres gravidas, mulheres que acabaram de ter bebê até 45 dias após o parto,
profissionais da área da saúde, idosos maiores de 60 anos, indígenas, população privada de
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liberdade e de funcionários do sistema prisional, professores e funcionários da educação,
doentes crônicos, pessoas que têm doenças cardíacas, diabetes, pessoas com problema renal
crônico, idosos mórbidos, pessoas que fazem transplante, pessoas com Síndrome de Down,
pessoas em tratamento de radioterapia, quimioterapia, HIV e Aids. Olha a quantidade de
pessoas que abrange essa vacina. Agora, pasmem com os números. Essa mesma população
que vem aqui cobrar, às vezes, que falta o pediatra no posto, que falta o clínico no posto, que
reclama que a UPA da Vila Prado atende 600 pessoas. Foram vacinadas até agora 5.256
crianças de um total de 12.619. Aonde estão essas crianças? Aonde estão os pais dessas
crianças, meu caro vice-presidente dessa Casa, vereador Marquinho Amaral? Foram
vacinadas 5.256 crianças, vereador João Muller, no total de 12.619 no nosso município. E se
encerra agora, na próxima sexta-feira. A picada que pode salvar, pode salvar teu filho! Seu
filho pode estar aqui nesse número. Está entre essa quantidade, entre 5 mil para 12 mil que
ainda não se dirigiram aos postos de saúde ou nos postos de atendimento para tomar picadinha
que pode salvar vida. Espera aí, meu Deus do céu! Espera aí! Trata-se de crianças. Eu vejo
que a coisa mais importante que eu recebi de Deus foi meus filhos, e agora os meus netos.
Como que não leva para tomar vacina essas crianças? Pasmem aqui, senhores! Gravidas,
42.91% foram até agora lá para tomar vacina. E encerra sexta-feira. Esse é um apelo que faço
para você que está me ouvindo. Se dirija ao posto de atendimento, mulheres gravidas, você
que tem criança que não se dirigiu ainda. É muito importante! É a picada que salva vida, meu
caro presidente! Agora, olha que dado importante aqui. O grupo que mais compareceu para
receber a vacina sabe quem foi? Os idosos. Os idosos. Muitos que às vezes falam: "Olha eu já
fiz o que tinha que fazer aqui nessa vida, eu já fiz". Mas não, eles querem viver. E está certo!
Olha lá, quase 78% da população idosa já se dirigiram a um ponto de atendimento e já
tomaram a sua vacina. Já estão livres desse risco que assola a porta da nossa sociedade.
Lembrando que no nosso município já ocorreram sete casos positivos, grave por Influenza no
ano de 2018. Quatro pessoas das sete? Quatro pessoas resultado confirmado da influência
H1N1 já receberam alta hospitalar. Um resultado positivo da Influenza H1N1 que foi a óbito!
A óbito! Foi ceifada essa vida por causa da Influenza! Um resultado positivo da Influenza
HN3 e um resultado positivo que para Influenza ainda não subtipado. Nos últimos dias foram
internados mais seis pessoas suspeitas da doença. Entre elas, 50% são crianças dessas seis.
Porque três são criança. Olha população que está colocando o risco. E encerra agora, meu
caro presidente, sexta-feira encerra. Não vai ter mais prazo. Aí, depois, vai querer ficar
batendo na porta lá das unidades para receber a vacina. Dezoito pessoas ainda aguardam
resultado do exame, que pode confirmar se a doença foi causada pelo vírus da Influenza.
Então são números que trago nesta Casa aqui preocupantes! Muito preocupantes! Pessoas que
reclamam, meu vice-presidente, que às vezes não tem condições de ter uma consulta, e às
vezes uma picadinha que pode tirar lá do caixão e não vai tomar. Um aparte para Vossa
Excelência. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Eu quero cumprimentar a Vossa
Excelência que está cobrando nesse momento da população. População que cobra essa Casa,
que cobra o Sr. Prefeito Municipal e o senhor está cobrando que levem, que os pais levem
suas crianças até o posto para tomar a vacina. Eu conversava esses dias com a responsável
pelo setor na Prefeitura Municipal, e ela me dizia da preocupação desse número pequeno de
pessoas que estavam indo. E eu gostaria de parabenizá-lo e também lhe dar uma informação,
informação à imprensa, todas pessoas que estão nos acompanhando, que eu acabo de receber
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um telefonema do Sr. Prefeito Municipal, que está assistindo a Sessão, e que ele informou que
ele determinou no dia de hoje a contratação de 20 novos médicos que passaram no concurso
público e que daqui alguns dias... Uma luta desta Casa, uma luta da Comissão de Saúde que,
inclusive, esteve lá com o ex-secretário, Caco. Ele nos promete a abertura da UPA lá do Santa
Felícia, que leva o nome saudosa médica, Dra. Dóris Pereira Lopes. Oxalá, nós tenhamos logo
essa notícia se tornando realidade. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Então, meu caro
presidente, meu caro vice-presidente Marquinho Amaral, eu costumo dizer que esta Comissão
tem o respaldo da totalidade de todos vereadores. Então, nós representamos o desejo de todos
vereadores. Vossa Excelência mesmo já demonstrou aqui nessa Tribuna, na Tribuna que
Vossa Excelência está aí no... como presidente, tem cobrado muito o Poder Público para dar
condições de atendimento à saúde pública de São Carlos. E agora que tem essa oportunidade,
a população não está indo tomar essa picada que salva vidas. Então, eu quero fazer aqui, meu
caro presidente, um apelo... PRESIDENTE JULIO CESAR: Para concluir. VEREADOR
LUCÃO FERNANDES: Eu não vou citar todos os nomes aqui que eu posso de repente
esquecer algum importante. Mas os órgãos da imprensa, todos as emissoras de rádio, todos
vocês que vem aqui, os sites, né? As emissoras de rádio, todos os sites, jornais, vamos pegar
firme essa semana. Jotinha, lá o pessoal, vamos pegar firme todas emissoras. Vamos falar a
semana toda, todo dia de manhã as programações de rádio, debates que têm na parte da
manhã, os programas de jornalismo na parte da manhã, durante a programação, todos os dias,
até sexta-feira. Vamos estar convocando a população para que compareça a esses pontos de
atendimento para que possa tomar essa vacina. Então isso aqui é um apelo que eu faço na
condição de presidente de Comissão de Saúde dessa Casa. Muito obrigado, Sr. Presidente,
pelo tempo a mais que Vossa Excelência acrescentou para mim. Muito obrigado.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Cumprimentar o vereador Lucão pelas palavras, vereador
Lucão. E fez muito bem, se dirigir à população. E ampliando seu apelo, Lucão, dizer a quem
está acompanhando a Sessão nesse momento, que vá além. Se você já vacinou os seus filhos
ou as pessoas de grupo de risco, converse com os vizinhos, converse com os familiares,
converse com o vizinho: Já vacinou seu filho? Já vacinou o idoso e principalmente o grupo de
risco? Então, que nós possamos nos unir. Falou muito bem o vereador Lucão. Que
conversamos... que passamos a conversar com os vizinhos, com quem trabalhamos e pergunta
se foi feita a vacinação. Se já tomou a vacina. Porque esse problema, Lucão, às vezes as
pessoas que acham que está protegida e o vizinho não está e não se preocupa. Mas talvez esse
mesmo vizinho, depende o problema, pode transmitir, isso vai aumentando e ampliando.
Parabéns. Espero que a população entenda o teu recado para que possa todos pensar de uma
forma especial na cidade. Parabéns. Com a palavra o vereador... vereador Malabim, por até
dez minutos. VEREADOR MALABIM: Sr. Presidente, Sras. e Srs. Vereadores, senhoras e
senhores presentes, população que nos acompanha em casa, o meu muito boa tarde, também à
imprensa presente. Muito boa tarde a cada um de vocês. Parabéns ao vereador Lucão pela
cobrança. E também quero dizer que não é só a respeito à vacinação. O índice de pessoas que
marcam uma consulta com especialista e não aparecem na consulta também é muito alto. Não
tenho os dados aqui ainda. Mas, posso trazer. A gente foi em reuniões na Santa Casa, centro
de especialidade também no... no que abriu agora como Sr. Presidente, o AME, né?
Ambulatorial Médico de Especialidade, também na reunião que nós tivemos lá, o índice de
pessoas que faltam é muito alto. Então a população tem que ter mais atenção nessa questão,
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porque aí a consulta também fica perdida e poderia ser passado para outra pessoa se fosse
avisado com antecedência. Eu ouvi a fala dos Srs. Vereadores em relação à limpeza de nossa
cidade. Tem sido pauta aqui em todas as Sessões essa questão. Hoje eu acho que o discurso
tem que mudar um pouco em relação a essa cobrança. É claro que se eu for falar tem 60%,
70% de São Carlos que está com o mato alto. Que está suja, vereador João Muller. Então isso
aí é lógico que todos nós vemos isso aí. Qual é a crítica de hoje, na minha opinião, que tem
que ser feita? É sobre a demora das contratações de empresas para limpar nossa cidade.
Porque dia 8 foi aberto os envelopes de empresas que participaram dessa condição de fazer a
limpeza na nossa cidade. E já tem aí a empresa para fazer a limpeza de nossa cidade, já tem aí
a empresa. Então, qual é a crítica? A crítica é a demora. Se começa em janeiro quando virar o
ano. Porque o ano passado... nós entendemos que o ano passado a cidade de São Carlos
passava pôr tribulações em relação às contas negativas. E foi preciso sofrer em alguns setores,
eu já disse aqui várias vezes isso. E nós não tivemos contrato com a empresa para fazer
limpeza em nossa cidade o ano passado. Então, é claro que nós cobramos, aqui o nosso papel
é cobrar. Mas nós entendemos do Poder Público esta questão de não contratar. Faltou alguns
serviços essenciais por conta dessas contas. E lógico que a população, e nós também fazemos
parte da população, nós também sofremos com esse serviço, com a falta desses serviços
essenciais em nossa cidade. Nós tivemos que equilibrar as contas da nossa cidade, eu digo
nós, administração, e nós que fazemos parte de um Poder Legislativo, porque nós não
poderíamos um pouco que nós conhecemos, não ainda... não estamos na estatura ainda de
João Muller, de Azuaite, de Roselei e outros vereadores aí que têm um conhecimento amplo
do Poder Público, de várias questões, mas um pouco que nós entendemos a cidade não pode
receber uma emenda parlamentar de um deputado estadual, de um deputado federal. A cidade
não pode fazer convênios, a administração não pode fazer convênios com empréstimos para
investir em nossa cidade, para sanar os problemas de nossa cidade, se estiver no vermelho.
Então, eu até parabenizo o Mário Antunes que fez um excelente trabalho, junto com toda sua
equipe, para colocar as finanças, as contas de nossa cidade em dia. Para que hoje... Hoje nós
temos convênio aí com R$ 20 milhões do governo do estado para a nossa cidade. Nós temos
aí, só de conquista desse vereador, quase R$ 800 mil de emenda parlamentar, de deputado
estadual e federal. E outros vereadores também, secretários também, o Caco, trouxe quase R$
8 milhões para a Saúde. Então é muito importante esta questão de equilibrar as finanças. E no
ano passado nós tivemos essa dificuldade de manter a cidade limpa e outros serviços
essenciais para a cidade. Mas virou o ano equilibrado. Hoje nós estamos, a cidade de São
Carlos, numa condição melhor. E nós poderíamos, sim, ter desde janeiro, fevereiro,
logicamente que 60, 90 dias, até março, para nós termos uma empresa contratada para fazer
limpeza de nossa cidade. Nós temos já algumas que estão fazendo limpeza dos rios que
atravessam a nossa cidade. Mas nós poderíamos ter já bem avançado uma empresa que estaria
já fazendo um trabalho de limpeza nas praças e nos vales ao redor da nossa cidade, nos
bairros. E nós estamos aí, com a cidade com mais de 60% da nossa cidade suja. Então qual é a
crítica? A crítica não é falar que tem mato ali, lá, a crítica é pela demora de uma empresa na
contratação para cuidar da nossa cidade, dar manutenção de limpeza da nossa cidade. Essa é a
crítica deste vereador. Agora, acredito eu, que dentro de mais alguns dias aí, já tenha uma
empresa cuidando dessa parte de limpeza na nossa cidade. Eu quero parabenizar a empresa
São Carlos Ambiental que fez um voluntariado ali no Jardim Zavaglia. E parabenizar também
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o meu assessor Vicente Mateus, não pude estar presente, sempre estou presente em alguns
voluntariados postem no Facebook, mas não pude estar presente. Então fiquei com essa dívida
com a população ali do Jardim Zavaglia. Mas parabéns à população no entorno da onde foi
instalado ali a pracinha com equipamentos. Espero que a população dali daquela região cuide
bem daquilo que é público, mas que é da população, para uso da população. Então parabéns aí
a todos os envolvidos nesse voluntariado que teve. Quero parabenizar também o vereador
Dimitri Sean, que é o presidente da CPI, que está cuidando da intervenção para solucionar aí,
esclarecer, vamos dizer assim, não só solucionar, esclarecer melhor alguns pontos que ficou
em dívida. Que o Dr. Ademir passou por aqui essa semana, e tomou aí um chá mais ou menos
aí junto com todos integrantes também de quase sete horas, foi a duração desta reunião que
teve essa semana da CPI. Então parabéns aí ao vereador Dimitri e a todos outros integrantes
aí, o vereador Roselei, e mais os outros aí que participaram, que estiveram aqui presentes.
Também quero falar um pouquinho que me resta sobre segurança pública. Nós temos várias
ligações de roubos, de cidadão que está próximo a uma casa e ninguém sabe quem é, e aí
aciona a polícia e tudo mais. Eu vejo que a segurança pública de nossa cidade é um conjunto
de secretarias, com a Polícia Militar, Guarda Municipal, que tem que trabalhar junto. Mas
qual é a crítica que nós temos por parte da Guarda Municipal e até mesmo, vereador João
Muller, da Polícia Militar? Nós temos, hoje, na nossa cidade, uma iluminação precária. E
muitos pontos de roubos em nossa cidade estão no escuro. Eu fiz o ano passado um
requerimento, já faz mais de ano, para iluminação da estrada da Babilônia que liga o Tangará
a Babilônia. E está tendo muito roubo ali naquele local. E nós fizemos um requerimento,
cobramos e até hoje nada foi feito. Também cobramos em relação a rotatória do Abdelnur,
desde o ano passado outros vereadores daqui também estão cobrando e nada. Então o que
acontece? Destinamos uma parte de nossa emenda parlamentar para a secretaria. E acredito
agora que não tem desculpa para não se fazer, para solucionar esses problemas de iluminação
pública em alguns setores, porque não tenho emenda parlamentar também para resolver o
problema da cidade. Não tem como. Mas destinei R$ 30 mil para fazer alguns pontos em
nossa cidade que está precário que está precisando realmente de ser solucionado essa questão.
Então eu espero que o setor de iluminação da Secretaria de Serviço Público, o mais urgente
que possa, que o dinheiro já está na pasta, que resolva essas questões. Que a população está
passando por dificuldades nessas questões, está nos cobrando, e nós temos aqui a voz.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Aparte. VEREADOR MALABIM: E nós temos
também o poder de destinar um pouco da emenda parlamentar para resolver alguns problemas
que têm em nossa cidade. Muito obrigado. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Um
aparte, vereador? Um aparte? VEREADOR MALABIM: Sim, claro. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Quero cumprimentar Vossa Excelência, porque são inúmeras reclamações
que nós recebemos no nosso gabinete lá do pessoal do Abdelnur. Inclusive, o Ivan Amaral
vive cobrando desta Casa para que nós possamos ajudar aquele pessoal naquela rotatória que
liga ali o Abdelnur e vai para o Zavaglia. E ali, há muito... olha, se não fizer anos, hein?
Talvez mais de ano já... Mais de um ano? O vereador está falando que mais de um ano que
já... eu estou sabendo que Vossa Excelência destinou recurso também para aquela área. Então,
eu queria cumprimentar Vossa Excelência por mais essa iniciativa. Parabéns, nobre vereador.
VEREADOR MALABIM: Obrigado. [troca de presidência]. PRESIDENTE SÉRGIO
ROCHA: Mais um minuto para concluir. VEREADOR MALABIM: Obrigado, vereador
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Lucão. O que nós podemos fazer, a gente, logicamente, que consegue fazer. O que nós não
podemos fazer o Executivo logicamente que tem o poder nas suas mãos contribuição de
execução. Muito obrigado. PRESIDENTE SÉRGIO ROCHA: Usou a Tribuna o vereador
Malabim, do PTB. Com dez minutos, vai usar a Tribuna o vereador Moises Lazarine, pelo
tempo regimental de dez minutos. Vereador. VEREADOR MOISES LAZARINE: Boa
tarde, Sérgio Rocha, no exercício da presidência dessa Sessão. Na sua pessoa eu cumprimento
os demais vereadores, vereadoras, Laide, Cidinha, população presente que nos vê e nos ouve
da sua casa. Quero fazer coro aqui com a discussão e uma campanha inclusive que foi objeto
de uma lei proposta por esse vereador. E uma lei de minha iniciativa no ano passado, que rege
justamente a questão da exploração sexual. É o tema de uma campanha também que a
prefeitura está lançando. E essa temática eu fiz questão de propor a lei do assunto, dispõe-se
sobre a divulgação do Disque 100, dos impressos da Secretaria Municipal de Educação, bem
como nos livros e cadernos distribuídos aos alunos da rede municipal de ensino. Esta lei eu fiz
justamente considerando o alto índice de pessoas e de crianças infanto-juvenil... Quero fazer
questão de citar aqui o vereador Leandro Guerreiro, que, inclusive já em várias manifestações
chegou a falar sobre essa questão do abuso de crianças e de você tratar a sexualidade de forma
prematura. Prematuramente. Inclusive uma das palestrantes ali da UFSCar fez questão de
mencionar o alto índice de pessoas que sofrem com a questão da exploração sexual e o
número absurdo de crianças que são vítimas. E não de se estranhar que a gente acompanhou
recentemente a mídia nacional, né, a grande imprensa do nosso país, trazendo a notícia aí da...
dos escândalos dentro da área esportiva. Os treinadores, nas grandes modalidades esportivas
do nosso país, onde ocorreram diversos escândalos, não só também na área esportiva, mas
como também na área cultural dentro da questão do teatro e tantas outras questões aí no
cinema. Esse tema, infelizmente, tem sido aí, de certa forma, subestimado, muitas pessoas têm
deixado de abordar e dar a devida importância para ele. Considerando que se nós temos um
número aparentemente pequeno de denúncias, mas aparentemente sabemos que o índice e o
número de crianças que são vítimas da exploração sexual, ela é um número muito elevado.
Então eu faço questão de trazer esse assunto à tona, aí para que todos vereadores que nos
ouvem, a população, e todas pessoas que se interessam por esse assunto, que, de certa forma,
vem ajudar a fazer coro com essa discussão. Porque nossas crianças, das nossas escolas, cada
dia mais, de forma prematura, tem sido exposto a esse tema de forma, muitas das vezes,
impensada, de forma, muita das vezes, absurdamente em nome da cultura, em nome de
atividades culturais, em nome de... do politicamente correto, uma exposição exacerbada da
sexualidade de forma prematura. Então eu quero fazer questão de trazer aqui a campanha que
a prefeitura, inclusive, está lá nesse exato momento, vários palestrantes ali no Paço Municipal,
onde o Mateus de Aquino, secretário de Comunicação, fez uma explanação também, o
lançamento da campanha, com diversos outros secretários, entre eles o Edson Ferraz, que
trouxe ali um brilhante discurso em relação de alguns métodos que os grandes treinadores e
outras pessoas ligadas ao esporte usam muitas vezes da sua influência e da confiança que os
pais têm por ele estar ali diante, né, da responsabilidade daquelas crianças e, muitas das vezes,
essas crianças que ficam por um bom período fora de suas casas, longe da responsabilidade
dos pais, sob a responsabilidade dessas pessoas. Então, quero parabenizar o Edson Ferraz
também pelo brilhante discurso que foi feito ali e alguns esportistas também, dentre eles um
dos seus sobrinhos, trazendo ali uma importante... uma importante discussão, né, trazendo um
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importante tema à tona, que é essa questão da exploração sexual. E quero fazer um apelo de
público para que a Prefeitura Municipal não se limite apenas nessa campanha. Sei que a
imprensa também estará aí recebendo, por parte da Prefeitura Municipal, essa campanha. Que
todos programas jornalísticos da nossa cidade venham fazer ênfase dessa questão. E o Disque
100 é um instrumento extremamente importante. Eu quero fazer um apelo ao secretário
municipal de Educação. Foi aprovado aqui nessa Câmara uma lei de minha autoria, no ano
passado, né, onde versa sobre a questão de você protocolar, você carimbar nos materiais
didáticos de toda a rede municipal o meio de comunicação, o número para que a criança
venha conhecer e fazer a denúncia, que é o Disque 100, sobre a exploração sexual. A
campanha que a prefeitura está lançando é: 'Quando alguém abusa de uma criança, mal a
quer'. Ou seja, uma pessoa normalmente que explora uma criança, foi trazida à tona ali à
discussão, que quase que na sua maioria é uma pessoa do seu ciclo familiar, é uma pessoa que
é muito ligada àquela criança pela proximidade que tem, então, ou seja, pai, padrasto, seja
alguém da vizinhança daquela criança. Então, faço aí menção de trazer essa campanha aqui.
Citar aí que tem o Conselho Tutelar que pode estar ajudando a acompanhar nas denúncias,
plantão policial. Também tem a Delegacia da Defesa da Mulher, porque, infelizmente, as
meninas, né, em especial aí infanto-juvenil são uma das mais... que mais sofrem com o abuso.
E não só as meninas, também... os meninos também. Então, que a população venha ficar
atenta a essa discussão, não deixe que essa discussão vir à tona apenas em momentos de
campanhas como essa, mas que a sociedade em geral venha os pais, um aviso importante
pelos pais. Normalmente a pessoa que tem o interesse de aliciar, seja por motivo aí de
pornografia, qualquer outra questão, ele começa, muitas vezes, doando alguns mimos, alguns
presentes. Começa com algumas aproximações. Começa, de certa forma, aquele contato mais
próximo. E, muitas das vezes, o pai não se atenta que os filhos estão voltando da casa, o seu
material didático. Não se atenta, muitas vezes, o filho tendo uma postura inadequada, um filho
começando a se sentir recuado, a não querendo, muitas vezes, a ter a mesma postura nas
consultas médicas. Então tem diversas ações que esse indivíduo que abusa, dentre essas ações
o abuso sexual infanto-juvenil tem exploração sexual também, né, as consequências que esse
abuso trás para essa criança. Então, não só para as crianças, mas também os adolescentes. E
também alguns métodos de como você conhecer, né, quando as crianças e esses adolescentes
estão sendo vítimas de abuso e de exploração sexual. E como proteger nossas crianças e
adolescentes. Então fica aí esse alerta para as redes sociais, né? Os pais, muitas das vezes,
deixam os filhos achando que está totalmente protegido com o celular lá, né, a vontade. Hoje,
a internet dá acesso aos mais diversos temas, principalmente a pornografia. E muitas das
pessoas se aproveitam desse meio para se aproximar dessas crianças e, infelizmente, muitas
vezes, de forma invasiva, longe, muitas vezes do alcance dos pais, se aproveitando dessas
crianças. Então, que esses pais venham ficar alerta. Celular é um equipamento extremamente
útil, moderno. A tecnologia é inevitável que chegou em todas as casas, mas os pais têm que
estar monitorando constantemente o que os filhos estão fazendo e acompanhando diariamente
de forma desbloqueada as suas redes sociais, o seu celular, para que eles venham acompanhar
com quem as crianças estejam se comunicando. Então fica o alerta. E essa é minha fala na
tarde de hoje, Julio César, né? Agora voltando no exercício da presidência, na qual parabenizo
pela condução da presidência dessa Casa. E agradeço aí a atenção de todos. [troca de
presidência]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Na sequência, por até dez minutos, vereador
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Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, público
presente, imprensa que nos acompanha. Na verdade, Sr. Presidente, eu gostaria de iniciar a
minha fala fazendo um agradecimento ao prefeito municipal, Airton Garcia. Hoje foi iniciado
a roçada no canteiro da Avenida José Antônio Migliato, lá no Cidade Aracy. Ainda essa
semana eu acredito que será feito também a roçada do canteiro da Avenida Regit Arab,
atendendo à solicitação desse vereador de já algum tempo. Eu ouvi atentamente aí, os
reclames dos vereadores que reclamaram da zeladoria da cidade. De fato, a cidade está muito
suja, o mato muito alto, mas eu acredito que o procedimento licitatório que foi... está sendo
feito pela prefeitura nos próximos dias, será finalizado, e a nossa cidade dará mais um passo e
irá superar mais esse problema. O recapeamento... o excesso de buracos na nossa cidade ainda
é um problema muito sério. Mas já foi muito mais. Eu acredito que hoje esse problema, no
mínimo, está bem encaminhado para ser resolvido, pelo menos na sua maioria. Quero
agradecer publicamente ao nosso governador Márcio França, que, na última visita à nossa
cidade de São Carlos, liberou para cá R$ 24 milhões para que sejam investidos no recape. E,
além disso, outras licitações, como a licitação de R$ 1,085 milhão que já está já nos seus
finalmente também, outras licitações, como os lotes que contemplam o montante de R$ 100
milhões. Não acredito que será recapeado dessa licitação os dez lotes, mas, pelo menos, o
primeiro e o segundo lote eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então, eu acho que nós ainda
não estamos numa situação boa, mas nós estamos... nós estamos caminhando para uma
situação muito melhor do que a gente está hoje. Então eu quero fazer esse agradecimento.
Agradeço ao prefeito Airton. Agradeço ao Dr. Edson Fermiano. Agradeço também ao
secretário Mariel, hoje, foi iniciado finalmente o serviço de roçada e limpeza lá dos canteiros
principais lá do Cidade Aracy. Eu gostaria também, até nós estávamos esperando esse
momento, né, aquele... aquela região estar bem limpinha, bem zelada para fazer a inauguração
da rotatória, vereador Dimitri, a Rotatória Gervásio Pereira da Piedade, que é aquela que fica
ali após o cemitério. É uma área que deu uma outra característica para o bairro, está ficando
muito bonito e a população gostou. Já fiz esse agradecimento ao vice-governador, e gostaria
agora de solicitar também... Fiz o agradecimento e agora eu gostaria de fazer uma solicitação
ao Sr. Prefeito, ao secretário de Governo, assim como fiz durante a entrega das pistolas Spark
para a Guarda Municipal na semana passada, fiz publicamente também através das redes
sociais, o pedido para que seja enviado a essa Casa, o mais rápido possível, vereador Sérgio
Rocha, do projeto que cria a ouvidoria e a corregedoria da Guarda Municipal de São Carlos.
Todos os guardas municipais de São Carlos já estão treinados, capacitados com cursos
teóricos, práticos, psicológicos. Nós já temos o armamento, que são 60 revólveres calibre 38,
que foram doados pela Guarda Municipal de Campinas para a nossa Guarda Municipal, mas
até hoje essa guarda não é armada. E simplesmente por quê? Por conta de dois cargos... a
criação de dois cargos. Ressaltando que esses dois cargos não são cargos em comissão
externa. mas, sim, devem ser preenchidos por servidor concursado, ou seja, de carreira. E
somente por conta dessa burocracia nós não temos a nossa guarda armada. Inclusive, a
Guarda de São Carlos é uma das poucas guardas que não é armada aqui no nosso estado de
São Paulo. Gostaria também, Sr. Presidente, fazer um requerimento a Vossa Excelência. Nós
tivemos aprovado aqui nessa tarde pelos Srs. e Sras. Vereadores um requerimento de minha
autoria solicitando a realização de Audiência Pública para que essa Casa, juntamente com a
sociedade civil, o Sindspam, os órgãos, as secretarias interessadas da prefeitura, que a gente
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venha a discutir o projeto de lei que altera a Lei nº 16.000, que trata do planos de cargos e
carreiras dos servidores públicos. Na verdade, muitos vereadores pediram vista, pediram para
analisar esse processo. E eu acho que essa Casa tem que fazer esse papel mesmo. Eu
parabenizo todos vereadores que têm essa preocupação de ter esse critério, de analisar o
projeto de lei antes de votar. Todavia, a gente tem, o sindicato também tem, apenas uma
preocupação da não votação desse projeto a tempo de se votar a LDO. E a não previsão dessa
alteração na LDO pode trazer um prejuízo para esses servidores. Então, eu gostaria de
solicitar à Vossa Excelência, Sr. Presidente, se fosse também do seu entendimento, que a
gente fizesse essa reunião, essa Audiência Pública, vereador Lucão Fernandes, ainda essa
semana. De preferência na sexta-feira, nós teremos já a audiência da... acho que da LDO, às
10h da manhã, nós fizéssemos no período da tarde, poderia ser às 16h ou às 15h, né? E até
para dar um pouco mais de tempo para que sejam convidados todos secretários, Sindspam e
todas pessoas interessadas em discutir esse tema. Apesar de ser uma sexta-feira, de ter rodeio
em Ibaté, apesar dos pesares, eu acredito que os interessados nesse tema estarão aqui, pelo
menos eu estarei. Então eu quero solicitar, fazer esse requerimento verbal à Vossa Excelência
e gostaria que fosse deferido para que a gente fizesse essa audiência pública já na próxima
sexta-feira. PRESIDENTE JULIO CESAR: Pedido deferido. Apenas verificar com a
direção da Casa, agenda, o horário, a transmissão do rádio, da televisão, principalmente, que
faremos ao vivo. Não há problema nenhum, acredito, e isso é importante, o pedido. E
devemos fazer o mais rápido possível, sem dúvida nenhuma. VEREADOR PARANÁ
FILHO: Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, nesse momento é só o que eu tinha a dizer. E
eu agradeço a todos, meu muito obrigado. PRESIDENTE JULIO CESAR: Fará uso, nesse
momento, da palavra, pela liderança do MDB, o vereador João Muller, por até cinco minutos.
Boa tarde, João. VEREADOR JOÃO MULLER: Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Vereadores,
população que nos acompanha nesse momento. Quero, inicialmente, agradecer o meu partido
que cedeu esse espaço. E na abertura da Sessão de hoje, nós fazemos as homenagens
póstumas às pessoas que falecem, pessoas da nossa comunidade. E um dos nomes que surgiu,
e que não estava entre aqueles que nós tínhamos já colocado na listagem dessa Sessão,
infelizmente foi o radialista Cardoso Natal. Cardoso faleceu no dia de hoje, aos 79 anos de
idade, radialista esportivo aqui da cidade de São Carlos. Por muito tempo ele esteve na Rádio
Progresso, depois na Rádio Clube, ainda tinha um programa às 14h. Pessoa muito querida na
nossa cidade que, inclusive essa Casa chegou, em 2014, a declará-lo como cidadão sãocarlense, cidadão honorário são-carlense. Em 2014 essa Câmara, que também tem esta
atribuição, reconheceu em Cardoso Natal uma pessoa que contribuiu com a nossa
comunidade, com a nossa cidade. Então fica aqui, em nome de todos os Srs. Vereadores, eu
acredito, em nome da Câmara Municipal de São Carlos, nossos pêsames, nossos sentimentos,
nossas condolências à família e os amigos. Tenho certeza que em especial aquelas pessoas
que trabalharam, militaram na área esportiva e na área de rádio na cidade de São Carlos
sabem muito bem de quem estou falando, da pessoa que foi tão importante, que veio de
Analândia para São Carlos e aqui constituiu nessa profissão e que tem o nosso
reconhecimento. Então fica aqui as nossas condolências e nossos sentimentos. Obrigado. Sr.
Presidente, hoje eu acabei perdendo a possibilidade de falar no expediente, chamado Grande
Expediente, onde cada vereador pode usar a palavra por até dez minutos. E eu tinha me
preparado para abordar um tema que tem me incomodado muito nas redes sociais. Eu sou
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uma pessoa que vivo antenada nas redes sociais, até porque eu tenho uma outra atividade
além de parlamentar. Eu trabalho hoje, inclusive numa emissora de rádio, todo mundo sabe,
trabalhei na Intersom durante seis anos, como comentarista lá na Intersom de manhã. Hoje eu
sou a pessoa contratada pela rádio Pop FM de São Carlos. Passei a trabalhar de manhã como
comentarista. E você tem obrigação de saber tudo o que está acontecendo na sua cidade, no
seu estado, no seu país, para poder, durante o programa, se for questionado ou chamado a dar
opinião, ter conhecimento mínimo sobre vários assuntos desse país. E uma coisa que tem me
incomodado, e eu queria usar esse espaço, de forma técnica e não de forma crítica. Porque lá
no meu espaço, no meu Face, eu faço enfrentamento dos temas. E uma coisa que tem me
incomodado é que algumas pessoas usam o Facebook muito mais pela questão ideológica
partidária, muito mais pela questão pessoal, do que realmente para trazer opiniões com
fundamentos sobre as ações administrativas dessa cidade. Por que digo isso? Eu queria fazer
uma pergunta para aquelas pessoas que navegam no dia a dia no Facebook e fazem críticas
quando nós informamos que a cidade vai realizar um evento esportivo, quando nós
informamos que a cidade vai realizar um evento cultural, quando nós informamos que a
cidade vai oferecer diversão, lazer e entretenimento para a cidade de São Carlos, para os seus
moradores, para os seus contribuintes. Eu queria perguntar o seguinte: existe, no âmbito
federal, Ministério da Cultura ou Coordenadoria? Existe Ministério do Esporte? Existe. Existe
no estado, Secretaria Estadual da Cultura, do Esporte, do Lazer? Existe. Existe também nos
municípios. Em todos municípios, sem exceção, alguns da forma de secretaria, outros
diretorias, ou até mesmo chefia de divisão, mas sempre encontraremos, dentro do orçamento
de uma cidade, de um estado e de um país, recursos destinados para esporte e lazer, para
cultura, para diversão, entretenimento do cidadão que paga os seus impostos. Por que estou
dizendo isso? Porque toda vez que eu publico alguma coisa nessa área, 10, 12 pessoas
escrevem embaixo assim: Uma cidade totalmente esburacada... PRESIDENTE JULIO
CESAR: Pois não? Não... Não...VEREADOR JOÃO MULLER: Vou encerrar, Sr.
Presidente. Acho que é muito importante que é uma forma esclarecedora que essa Casa
precisa passar. Uma cidade totalmente esburacada, suja, com a UPA fechada, o senhor vem
publicar aqui que o seu distrito vai ter uma festa chamada Laranja com Açúcar e vai gastar 'X'
com esse recurso que poderia ser aplicado na educação, na saúde, em outros serviços. E aí eu
respondo o seguinte para a pessoa: Essa Casa tem responsabilidade no uso do dinheiro
público. Existe os índices constitucionais exigidos para se aprovar o orçamento de um
município. No mínimo 15% na Saúde e no mínimo 25% na Educação. Sabe quanto nós
aprovamos de um orçamento R$ 637 milhões para a Saúde, para 2018? R$ 203 milhões.
Quase um terço, nós autorizamos, este prefeito que está aí. E se tivesse outro prefeito, nós
estaríamos autorizando. Porque nós defendemos investimento na Saúde. Sabe quando nós
votamos aqui no ano passado e autorizamos, para 2018, na Educação, agora no exercício de
2018? R$ 171 milhões, que é mais de 26% na Educação. E aí eu faço a seguinte afirmação:
Sabe quanto nós aprovamos naquele dia 28 de novembro para o esporte na cidade de São
Carlos? R$ 2,8 milhões, 0,33% do orçamento. Meu Deus do céu! Será que aquele cidadão que
trabalha, às vezes de sol a sol, às vezes dentro de uma indústria, que não tem capacidade
financeira para frequentar um clube, uma chácara particular, para pagar um ingresso lá no
Oasis, não tem o direito também de ter lazer, diversão, cultura, oferecida pelo seu município,
que arrecada para isso? Então, existe uma distorção. É preciso que as pessoas tenham a

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

consciência de que aqui tem 21 pessoas, cada um com a sua capacidade, cada um com o seu
conhecimento, né, cada um com sua representatividade, mas que sabe que, acima de qualquer
investimento, estão saúde e educação. Agora, a parte administrativa não compete a quem está
aqui nessa Casa. A parte administrativa - estou encerrando - Sr. Presidente, a parte
administrativa compete ao chefe de Executivo, que consegue autorização para essas despesas.
Então, quero usar essa Tribuna para dizer o seguinte, toda vez que eu fizer uma publicação no
Facebook... E eu gosto da informação. Por exemplo, Sr. Presidente, quase ninguém sabe,
amanhã, às 9h, tem uma licitação na prefeitura. O que vai licitar amanhã às 9h na prefeitura?
Um campo de futebol na cidade, na Santa Felícia, no São Carlos III, que o vereador Lucão
vem lutando há muito tempo para que aconteça. Que muitos vereadores, eu inclusive, fui da
Secretaria de Esporte, iniciei aquele campo. Será que a população que mora naquela região do
São Carlos I, II, III, IV, V, Ipanema, Moradas, Araucárias, não tem direito a ter uma área de
lazer próxima da sua casa? Gastar R$ 500 mil, R$ 600 mil, R$ 700 mil vai fazer falta no quê?
Esporte é saúde preventiva também. Então, quando a gente coloca informação, tenta ser
transparente, às vezes sofremos críticas desnecessárias. Porque nós sabemos da nossa
responsabilidade. Eu vou continuar colocando como coloquei hoje. Quanto vai custar Mato
Grosso &amp; Mathias para ir em Santa Eudóxia? R$ 65 mil! R$ 65 mil! Para levar diversão
para aquele povo que está lá na roça, na lavoura, de sol a sol! E nunca vai poder vir aqui no
Oasis como uma casta pode ir. Então, essa também é a função que eu faço questão de
defender nessa Tribuna. [aplausos]. TRIBUNA LIVRE - PRESIDENTE JULIO CESAR:
Nós recebemos, os vereadores já sabem, um ofício do Instituto de Física de São Carlos,
encaminhado ao Sr. Presidente. Apresentação e utilização da tribunal livre, enviado com o
seguinte texto: "É com grande satisfação que encaminho o tema que apresentarei neste dia à
Sessão Ordinária, na Sessão da Câmara Municipal através da tribunal livre, o
desenvolvimento econômico e social e o papel da universidade. Coloco-me à disposição para
informações adicionais e mais uma vez enaltecido pela sociedade. Professor Vanderlei
Salvador Bagnato". Que no momento eu dou a oportunidade. Seja bem-vindo professor. O
senhor tem o tempo de até dez minutos para se utilizar. Uma boa tarde. Se sinta bem-vindo.
SR. PROF. VANDERLEI SALVADOR BAGNATO: Bom, boa tarde a todos. Quase boa
noite. É um prazer estar aqui nessa Casa. Eu sou cidadão benemérito da Casa. Elegido pela
Casa em nome da cidade, sou cidadão são-carlense legítimo, nascido e crescido. Hoje estou na
Universidade de São Paulo, dirijo o Instituto de Física. E tenho orgulho da Câmara de
Vereadores de São Carlos. Cada vez que eu entro aqui, eu sofro um pequeno arrepio, porque
já estive aqui como aluno, como professor, como cidadão. Então, para mim é um grande
prazer. E agradeço a abertura e a oportunidade. Eu venho conversar esses dez minutos de uma
forma muito tranquila, em dois temas que eu acho que são relevante. E os dois me trazem
aqui, principalmente, para convidar os vereadores para fazerem uma visita de missão às
universidades. Principalmente a minha. Porque eu acho que vocês precisam conhecer um
pouco o que se faz dentro da universidade. Não é? E conhecer in loco. Então nem vim aqui
falar do que se faz. Que se faz muito. E eu acho que se o Legislativo souber pouco do que está
acontecendo dentro universidade, vocês saberão, de alguma forma, participar disso e fazer
disso um benefício para a cidade de São Carlos, que é o que nós queremos. Eu ouvi ali
sentado, na cadeira ali, duas vezes a palavra cidade da tecnologia, capital da tecnologia,
mencionando que alguma coisa a mais deveria estar disposta à sociedade. A quantidade de
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coisa que a gente quer disponibilizar para a sociedade, presidente, é muita coisa. E nós
gostaríamos de que vocês estão convidados oficialmente para fazer uma missão, com o
número de vereadores que for possível, e eu organizo na Universidade de São Paulo uma
visita para que vocês conheçam, de fato, o que está acontecendo lá. Qualquer documento que
eu te mandar não vai ser tão completo quanto a visita de vocês. Vocês sabem disso. Está
certo? Então, estão convidados. Mas eu queria conversar de dois temas. Um é sobre as
universidades e a cidade. Eu sei que nós temos aqui, eu acho que vocês sabem melhor do que
eu, a cidade de São Carlos é uma cidade em toda essa região invejada pelo que tem. Aqui
estão as melhores universidades do país. Isso é um depositário de conhecimento e de riqueza
que tem que de alguma maneira chegar à sociedade. Não é verdade? E nós recebemos, todo
ano, cerca de 3 mil pessoas novas que vem para a cidade, que não são daqui. E que acabam, às
vezes, ficando aqui. Todo mundo aqui conhece alguém que veio de fora estudar, acabou
abrindo um negócio, acabou abrindo um comércio, acabou casando com alguém daqui. Então
esse é um canal de entrada de pessoas bem qualificadas na cidade muito importante. E tão
importante que nós não podemos mais continuar desconhecendo essas pessoas. A Câmara dos
Vereadores, ela representa a nossa sociedade. Ela é o que a nossa sociedade quer ser. Tanto é
que vocês fazem as leis que vão ser aplicadas na sociedade. Então, nós deveríamos pensar em
uma forma de entender o que essas milhares de pessoas estão vindo aqui, o que eles
significam para a cidade e como nós, como cidade, eu estou falando como são-carlense, não
como professor da universidade, precisamos fazer para receber bem essas pessoas. Em alguns
lugares que eu visitei, o prefeito... Eu fui recentemente para New Castle, na Inglaterra, lá a
gente é recebido na Câmara dos Vereadores. Eles dão as boas-vindas. Então eu acho que nós
temos que receber. A universidade também tem que ter essa iniciativa, de levar o Legislativo
para uma reunião com os estudantes, para os pais dos estudantes, que vem sempre trazer os
estudantes, e dizer o que é a cidade de São Carlos, porque aqui é o lugar certo para a gente
estar. Eu tenho certeza que todos vocês sabem que aqui é o lugar certo. Porque muitas das
pessoas que a gente forma são as pessoas que vão alavancar a cidade. Como alavancam.
Muitos empresários que estão aí, que dão emprego nessa cidade, vieram estudar aqui na
escola. Estão aqui enraizados. Hoje eles contribuem. Então, esse é o primeiro tópico. Eu
gostaria de ser... de me aliar a vocês, para que a gente possa criar maneiras de dar as boasvindas para essas milhares de pessoas que vem para a cidade de São Carlos todos anos. Já é
hora de fazer isso. Lá nós temos de tudo. Lá é a sociedade. Lá não tem só filho de papai. Lá
agora, com as cotas e tudo isso, nós estamos recebendo uma representação total da sociedade.
E a cidade, se o Legislativo, que como eu digo, é o maior órgão que representa a cidade,
porque aqui se determina o que a cidade vai ser. Se o Legislativo receber essas pessoas e dar
as boas-vindas, isso muda e dá referência que nós queremos para todo o país. Que é o
Legislativo participando daquilo que desenvolve a cidade. Entre várias coisas que desenvolve
a cidade, obviamente. Então esse é a minha primeira solicitação. Eu queria que a Câmara
pensasse como que nós podemos, todo começo de ano, fazer uma recepção. Isso poderia,
obviamente, ser na universidade, né, para que vocês digam, essa é uma cidade referência e nós
estamos aqui para acolher bem quem vem aqui fazer o bem. É isso que nós queremos. Não é
isso? Então, eu me sinto hoje como dirigente da universidade, como diretor, solicitar isso.
Está na hora da gente se aproximar de uma forma séria e fazer isso acontecer. Porque se a
gente não fizer, ninguém vai fazer. Está certo? A segunda coisa que eu queria aproveitar esses
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minutos para falar é sobre uma ideia que a gente está tendo, que todo mundo fala em
inovação, empreendedorismo para desenvolvimento. Deixa eu dizer para vocês que, para
desenvolver, precisa ter um ambiente de desenvolvimento, não é? Uma chama da vela, ela não
precisa só da vela, da parafina que está ali, ela precisa do oxigênio, do fogo. Para a gente
desenvolver a cidade com empreendedorismo, e eu vi que abriu muitos novos institutos de
inovação, de empreendedorismo, não é isso? Pessoas que estão vindo de fora instalar negócios
aqui nessa cidade para motivar o empreendedorismo. Para que isso realmente aconteça, nós
temos que enraizar aqui uma coisa que chama-se capital técnico científico. Nós valorizamos
muito o capital cultural. Todo mundo fala disso. E o Brasil é um país muito rico na cultura.
Não é? Futebol, dança, miscigenação, o caráter amigo. Tudo isso é parte do patrimônio
cultural, do capital cultural. Mas nós precisamos mostrar que a cidade de São Carlos tem,
além disso, o capital técnico científico. É por isso que muitas coisas aqui proliferam. E como
que a gente adquire o capital técnico científico? O capital técnico científico não está na mão
dos cientistas, está na sociedade. Isso a gente adquire tornando ciência disponível para todo
mundo. A ciência não é para fazer cientista. A ciência é para beneficiar o cidadão. A ciência é
para dar progresso. E aí entra essa parte de difusão científica. Difusão científica é uma coisa
extremamente importante. Quando eu faço uma difusão, quando eu faço uma exibição,
quando eu tenho um museu, e nós temos um museu a 50 metros. Esse museu tem que ser
ativo, pessoal. Não é toda cidade do porte de São Carlos que tem o museu. Esse museu não
pode ser chamado de museu sem fazer o papel de museu. Isso custa. Eu, como cidadão, estou
cobrando. Isso tem que ter uma atividade extremamente intensa para divulgar a ciência
porque nós levamos exposição de ciência no shopping. Tem que vir para o museu. Na década
de 60, os Estados Unidos descobriu que o cidadão americano não tinha, cidadão comum, não
tinha conhecimento suficiente de ciência. E o governo previu que os grandes projetos dele
envolvia ter o aval da sociedade com relação aos grandes projetos científicos. O que ele fez?
Investiu no que nós chamamos do capital técnico científico. Criou museus, criou... brinquedos
científicos, criou tudo isso. Mudou a cara da sociedade. Todo mundo sabe o que foi a década
de 60 em avanço nos Estados Unidos, nessa área. Nós temos que... Se São Carlos não fizer
isso, não tem outro que pode fazer. Porque aqui, nós temos, pelo menos, 15 mil pessoas
querendo ensinar ciência. E nós temos um museu que tem que receber regularmente as
crianças e o cidadão para receber essa dose de ciência. Todo mundo que aprende ciência tem
uma vantagem. A ciência, ela se compromete com a verdade. Todo mundo que aprende
ciência e vê que aquilo é válido, ele adquire um pouquinho de compromisso com a verdade.
Ele não quer ser enganado. A ciência cria cidadania. A ciência, ela consegue um enlace social
muito maior. É onde as pessoas podem ter perspectiva, não importa o poder, só importa a
cabeça. É a maior oportunidade...PRESIDENTE JULIO CESAR: Já concluiu o tempo. SR.
PROF. VANDERLEI SALVADOR BAGNATO Esse é o meu tempo? PRESIDENTE
JULIO CESAR: Mas pode concluir. SR. PROF. VANDERLEI SALVADOR BAGNATO:
Eu já vou encerrar. PRESIDENTE JULIO CESAR: Pode concluir. SR. PROF.
VANDERLEI SALVADOR BAGNATO Então, é o meu segundo ponto. Que o Legislativo
da cidade considere que a difusão de ciência... Olha, a difusão de ciência é a educação
extraoficial mais eficiente que nós temos. Chame aqui a dirigente de ensino da cidade, e
pergunta para ela o que os clubes de ciência, o que as exibições de ciência estão conseguindo
fazer com as crianças. Estão mudando perspectiva. Porque quando uma criança se determina
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que aquilo é o caminho para ela seguir, ela vai seguir. Então, a minha solicitação, agora como
professor universitário, é que a gente consiga se unir para que um pouco do trabalho de vocês
e do esforço, da inteligência, olhe a educação informal que a difusão científica pode trazer.
Não importa se o governo não está dando professor, não importa, nós temos as universidades,
nós temos professores que sabem que isso é valioso. Nós temos que ajudar. A divulgação da
ciência é, sem dúvida, a educação extraoficial. A gente chama a educação, acabei de falar a
palavra aqui. É... Azuaite. Paralela à educação oficial, mais eficiente que a gente tem. Todo
mundo aqui lembra de alguma coisa que viu em algum lugar informal. Usei essa palavra. A
divulgação de ciência é um elemento de socialização que vocês não sabem o tamanho. Está
certo? Então, eu dei uma olhada, o quanto vocês falaram... se tem algum projeto de lei que
estabelece algo oficial para que a gente faça na cidade de São Carlos. Não tem, presidente. E
isso é importante. Se vocês estão preocupados com a educação das crianças, chame quem
sabe ciência para poder educá-las. Porque nós temos caminho e a prefeitura tem um local para
isso. Que é lá que nós queremos estar. Eu queria agradecer mais uma vez. E, novamente,
reforçar o convite. Eu acho extremamente importante essa demonstração de vocês, de visitar a
universidade, serão bem recebidos e vão conhecer um mundo, que é o mundo que vocês têm
que conhecer. Vocês têm que conhecer esse mundo. É um mundo para vocês conhecerem,
porque lá estão as coisas que a gente quer disponibilizar para a sociedade, através de uma
Casa como essa. Muito obrigado. [aplausos]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Obrigado,
professor. Sempre importante essa participação. Essa interação. Tem razão. A gente sempre
falou isso, né? Interação das universidades e aproveitar o que essas universidades têm de bom
para a sociedade. Nós vamos suspender a sessão por alguns minutos. Voltamos dentro de
instantes. [Sessão suspensa]. [Sessão reaberta]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Muito
bem, reiniciamos nesse momento a nossa 19ª Sessão Ordinária. Peço ao secretário que
proceda a chamada. VEREADOR RODSON DO CARMO: Atenção, Srs. Vereadores para a
segunda chamada dessa noite. Presidente Julio César. PRESIDENTE JULIO CESAR:
Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Marquinho Amaral. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Chico Loco.
VEREADOR CHICO LOCO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Rodson,
presente. Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Presente. Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE
MARTINS DE FRANÇA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Cidinha do
Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Dimitri. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Edson. VEREADOR EDSON FERREIRA: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Elton. VEREADOR ELTON CARVALHO:
Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Gustavo. Gustavo Pozzi, ausência
justificada. João Muller. VEREADOR JOÃO MULLER: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Laide. VEREADORA LAIDE SIMÕES: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: 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:
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Moises. VEREADOR MOISES LAZARINE: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Paraná. VEREADOR PARANÁ FILHO: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Robertinho. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: E Roselei. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vinte vereadores presentes até o momento, Sr.
Presidente. ORDEM DO DIA – PROCESSO EM REGIME DE URGÊNCIA ESPCIAL
– ÚNICA DISCUSSÃO - PRESIDENTE JULIO CESAR: Muito bem. Passamos, nesse
momento, a discutir e votar os processos, tanto da pauta como de urgência dessa tarde.
Primeiro processo para discussão e votação, o Projeto de Lei nº 197, Processo nº 1.507.
Processo de urgência com as devidas assinaturas. Interessado: Prefeitura Municipal. "Que
altera dispositivo da Lei Municipal nº 18.409, de 30 de novembro de 2017, e dá outras
providências". Coloco nesse momento para discussão. Não havendo, votação. Pedir silêncio
no corredor, por favor. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. PROCESSOS EM REGIME DE TRAMITAÇÃO COMUM –
ÚNICA DISCUSSÃO – PRESIDENTE JÚLIO CÉSR - Passamos a votar nesse momento
o Processo nº 1.313, Projeto de Lei nº 162. Interessada: Prefeitura Municipal de São Carlos.
"Que abre crédito adicional suplementar no valor de R$ 1.710, destinado a recursos para
adaptações e reformas no Procon". Coloco a disposição do plenário para discussão. Não
havendo, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Passamos a discutir e votar o Processo nº 1.314, Projeto de Lei nº 163.
Interessado: Prefeitura Municipal de São Carlos. "Que autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito adicional no valor de R$ 10 mil, recursos esses encaminhados para secretaria, mais
precisamente na Coordenadoria de Meio Ambiente". Essa suplementação como eu disse no
valor de R$ 10 mil. Em discussão. Não havendo, em votação. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. PROCESSO DE
DECRETO EM REGIME DE TRAMITAÇÃO COMUM – ÚNICA DISCUSSÃO –
PRESIDENTE JÚLIO CÉSAR - Passamos a discutir e votar o Processo nº 1.455, Decreto
Legislativo nº 12. Interessada: Mesa Diretora da Câmara Municipal de São Carlos. "Que
transfere recursos no valor de R$ 5 mil, recursos esses para a realização do Projeto
Parlamento Jovem". Coloco em discussão. Não havendo, em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Declaração de
voto vereador Paraná Filho. Muito bem, vereador não está no Plenário. Eu queria, nesse
momento, agradecer a todos os Srs. Vereadores, população que acompanha no Plenário da
Câmara Municipal e em casa. Desejar uma noite especial a todos e convidá-los para estar
amanhã, a partir das 17h na Audiência Pública... Desculpa, é verdade. Vereador Azuaite, se
me permite, o senhor poderia fazer um comunicado à Casa, antes de encerrar a Sessão. Uma
vez que nós teremos uma importante reunião amanhã, seria um comunicado interessante para
que todas as pessoas participassem, amanhã a partir das 5h da tarde discussão do Fórum, que
é onde o vereador Azuaite dará mais esclarecimentos. VEREADOR AZUAITE MARTINS
DE FRANÇA: Quero esclarecer à Casa, amanhã, às 17h, haverá a instalação do Fórum
Permanente de Políticas Públicas da cidade de São Carlos, que procurará ser um organismo
que trará para a Câmara a aliança com a sociedade civil organizada e que imprimirá à Câmara
mais protagonismo ainda. Nós, quando votamos no ano que passou a resolução, nós
estabelecemos a representação desse Fórum que organiza, que constitui esse Fórum, são
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representantes da Câmara Municipal, o seu criador, o seu presidente e os presidentes das
comissões permanentes da Câmara Municipal, do Executivo, o secretário do Planejamento,
das representações das universidades públicas e privadas e dos centros de pesquisa de São
Carlos e representantes da sociedade civil organizada, o comércio, médicos... Tem alguns que
nós esquecemos. Nós mandamos o convite para estar fazendo justiça e aumentando a
representação desse Fórum. O objetivo de amanhã vai ser a instalação, a discussão do seu
regimento interno e abertura para primeiras discussões. PRESIDENTE JULIO CESAR:
Para concluir. Obrigado. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Quando nós
começarmos a estabelecer as Audiências Temáticas de Políticas Públicas que a cidade ali
representada deseja discutir, vai ser a cidade dizendo o que pensa, a cidade dizendo o que
quer, diferentemente de certas reuniões de que a gente participa, que são apenas relatos de
secretários municipais daquilo que eles estariam fazendo ou dizem que estão fazendo. Aqui,
no caso não, é a vontade da cidade, organizada pela Câmara Municipal. A função da Câmara é
ouvir a sociedade e encaminhar os seus pleitos. E é essa a função desse Fórum permanente.
Então eu quero, com o pedido do presidente, estar convidando a todos os Srs. Vereadores para
estarem presentes amanhã aqui às 17h. Obrigado. PRESIDENTE JULIO CESAR:
Obrigado, vereador Azuaite. Parabéns pela iniciativa. Tenho certeza que hoje foi à Tribuna
Livre foi também importante para sabemos que a Câmara está disposta a organizar isso tudo,
é importante. Antes de encerrar a Sessão, eu queria novamente reafirmar o convite feito por
todos os vereadores, mas através do presidente da Comissão de Saúde e toda a comissão, você
que está acompanhando a Sessão nesse momento, eu sei que muita gente vai começar a falar
nos próximos dias em Copa do Mundo. Mas que você possa separar alguns minutos e falar em
vidas. Reafirmo o convite para você que não ainda participou da campanha de vacinação que
o faça. Que você fale sobre essa campanha. Converse com os vizinhos, pergunte se já foi feita
a vacinação, com quem trabalha com você. Nós estamos falando, Malabim, de salvar vidas,
né? E o baixo índice de pessoas que estão procurando os equipamentos públicos de saúde, nos
incomoda, né, vereador? Então é importante que as pessoas que estão acompanhando a
Sessão, a imprensa divulgue bastante, para que até sexta-feira é a campanha, nós possamos
fazer com que mais são-carlenses estejam presentes nessa campanha. Eu quero também fazer
um registro da presença do tenente aqui do Tiro de Guerra, Ednei? Adnei. Isso. Desculpa. A
Isabel também sempre aqui e sabe que a Câmara Municipal de São Carlos é parceira do Tiro.
Sejam sempre bem-vindos, viu? Isso posto, eu quero agradecer a todos os vereadores,
assessores, a imprensa e nossos profissionais servidores da Casa por ter nos ajudado. Desejar
a todos uma excelente noite. Obrigado por acompanhar. Está encerrada a presente Sessão.
Antes, é óbvio, Srs. Vereadores, a chamada final. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Atenção, Srs. Vereadores, para última chamada do dia 12 de julho de 2018. Presidente Julio
Cesar. PRESIDENTE JULIO CESAR: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Marquinho Amaral. Chico Loco. VEREADOR CHICO LOCO: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Rodson. Sérgio. Azuaite. Cidinha. Dimitri. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Edson. VEREADOR
ELTON CARVALHO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Elton. Gustavo.
Gustavo Pozzi, ausência justificada. João Muller. Laide. Leandro. Lucão. Luis Enrique.
Malabim. Moisés. Paraná. Robertinho Mori e Roselei Françoso. Uma boa noite a todos.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Boa noite a todos. Está encerrada a Sessão. Eu, Maria
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conforme, será devidamente assinada.

, lavro a presente ata, que após lida e achada

