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SESSÃO ORDINÁRIA 19 DE JUNHO DE 2018
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Rodson do Carmo, 1º Secretário
Aos dezenove 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. Nós estamos, nesse momento, dando início à 20ª
Sessão Ordinária. Hoje, 19 de junho de 2018. Eu peço aos Srs. Vereadores que tomem seus
assentos. Quero agradecer a presença de todos... Pedir aos Srs. Vereadores que tomem seus
assentos. E desejar uma boa tarde a quem, em casa, nos acompanha ao vivo pela TV Câmara e
também pelas emissoras de rádio, redes sociais, que transmitimos a nossa Sessão. Hoje, uma
tarde especial. Eu queria agradecer, em nome do Paulinho, da nossa Secretaria de Educação
do Estado, da Delegacia de Ensino da cidade de São Carlos, a todos os alunos aqui presentes.
E dizer, para quem está nos acompanhando, nós estamos, Srs. Vereadores, nós estamos, Srs.
Vereadores, recebendo os alunos da escola na 2ª edição do Parlamento Jovem. Então, é um
prazer para todos nós recebê-los. Sejam bem-vindos, se sintam à vontade. Parabéns por
participar desse projeto tão importante. E nós vamos, a cada momento da Sessão, estar
dizendo a vocês o que estamos fazendo para que vocês possam ter mais entendimento. Nesse
momento, eu peço ao secretário da Mesa Diretora que proceda à chamada inicial dos Srs.
Vereadores. VEREADOR RODSON DO CARMO: Atenção, Srs. Vereadores, começará a
20ª Sessão Ordinária do dia 19 de junho de 2018. Presidente Julio Cesar. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Marquinho Amaral.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Rodson, presente. Sérgio Rocha. Azuaite Martins de França. VEREADOR
AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Chico Loco. VEREADOR CHICO LOCO: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Cidinha. 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. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: João Muller. Laide. Laide das
Graças Simões, 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. VEREADOR
MALABIM: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Moises Lazarine, ausência
justificada. Paraná, presente. Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTO MORI RODA:
Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: E Roselei Françoso, ausência justificada.
Sr. Presidente, eu tenho algumas justificativas. Gostaria de ler, se o senhor me permitir.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Pois não, secretário. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Vereador João Muller. "Sr. Presidente, cumprimento-o cordialmente. Dirijo-me a
Vossa Excelência, afim de informar a minha ausência nessa Sessão Ordinária, desta data, para
participar da reunião da Câmara Técnica do Conselho Municipal de Defesa de Meio
Ambiente, cuja pauta tem mudança no plano diretor, com previsão de expansão na área
urbana de Santa Eudóxia. Vereador João Muller". Vereador Roselei Françoso. "Digníssimo
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presidente Julio Cesar. Sirvo-me do presente para justificar o meu atraso no início da 20ª
Sessão Ordinária, tendo em vista que estaremos participando, às 15 horas, de uma reunião na
Coordenadoria de Meio Ambiente sobre a expansão da área urbana do distrito de Santa
Eudóxia. Roselei Françoso, Rede". Vereador Moises Lazarine. "Sr. Presidente, venho por
meio deste justificar o meu atraso para a 20ª Sessão, realizada no dia 19/6/2018, por conta de
uma reunião na Secretaria de Meio Ambiente na Câmara Técnica, que estará acompanhando a
análise de um processo, podendo não chegar a tempo à chamada do Expediente de hoje.
Vereador Moises Lazarine". Sr. Presidente, então são essas as justificativas. Dezoito
vereadores presentes até o momento. PRESIDENTE JULIO CESAR: Muito bem. Havendo
número regimental, declaro aberta a presente Sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os
nossos trabalhos. Todos nós, em pé, cantaremos e ouviremos o Hino Nacional e o hino a São
Carlos. [execução do Hino Nacional Brasileiro]. [execução do hino do município de São
Carlos]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Para que os nossos alunos entendam, só para quem
está acompanhando a Sessão a partir desse momento, um projeto de autoria do vereador
Paraná Filho e do vereador Gustavo Pozzi, estamos realizando o Parlamento Jovem, a Semana
do Parlamento Jovem. Estão aqui os 21 vereadores, estudantes eleitos, e seus assessores,
representando todas as escolas da cidade. Um projeto muito bacana, com muito êxito,
principalmente nessa 2ª edição. Aos alunos, para entender, nesse momento, o Regimento diz
que nós temos a leitura de um trecho da Bíblia, o Regimento Interno da Casa. E eu convido o
vereador Rodson Magno do Carmo que proceda à leitura de um trecho, conforme determina o
Regimento. VEREADOR RODSON DO CARMO: Salmos 12. "A falsidade do homem e a
veracidade de Deus. Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos; porque são
poucos os fiéis entre os filhos do homem. Cada um fala a falsidade ao seu próximo; fala com
lábios lisonjeiros e o coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua
que fala soberbamente. Pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos; os lábios são nossos;
quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados,
me levantarei agora, diz o Senhor; porei em salvo aquele para quem eles assopram. As
palavras do Senhor são palavras puras como prata refinada em forno de barro e purificada sete
vezes. Tu nos guardarás, Senhor; desta geração nos livrarás para sempre. Os ímpios circulam
por toda parte quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados". Palavra do Senhor.
SR. PRESIDENTE JULIO CESAR: Toda semana a Câmara recebe a relação de Votos de
Pesar, ou seja, as pessoas que faleceram na cidade de São Carlos. Fazemos a leitura das
pessoas... É uma forma também da gente reconhecer e homenagear àqueles que nos deixaram.
Secretário, por favor, proceda à leitura. Eu estou fazendo essa introdução para os alunos
entenderem. VEREADOR RODSON DO CARMO: Relação de Votos de Pesar. Izabel
Antonia Conceição da Silva; Enedina Moreira Varjão do Nascimento; Ermelindo Rodrigues
Machado; Maria Leonete Espolao; José Rodrigues da Costa; José Antonio de Melo; Edna
Timarco; Elza David Bragatto; José Aparecido Silva Nogueira; Euclides Campo; Guiomar
Ghidelli Alves; Welington Rafael da Silva; Durvalino Ferreira Santiago; Valdeir Gonçalves
Souza; Thereza Silva Martins; Yolanda Otani Petile; Pedro Alfredo Maffei; Gessy de Souza
Novaes; João Antonio Theodoro Marino; Rita Ferreira de Moraes; Irene Manfrin Candido;
Carmo Cardozo; Juventino Ernesto dos Santos; João Flores; David Jesus Guedes; Oridia
Gonçalves Alvarez; Francisco da Costa; Carlos Simões Neves; Clóvis Donato Mannocci;
Daniela Cesar de Castro; Maria Aparecida de Abreu; José Luiz de Campos; Arlete da Silva
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Rodrigues; José Maria Anacleto; Alice Aparecida Wenceslau de Lima; Rosenvaldo Gomes de
Assis; Cristiano Henrique Antonelli; Julio Cesar Sabara Vieira; Terezinha Trevisol da Silva;
Antonio Cardoso Natal Filho e Sebastiana dos Santos Correa. Sr. Presidente, esses são os
Votos de Pesar. PRESIDENTE JULIO CESAR: Solicito a todos os presentes para que a
gente possa, em pé, guardar um minuto de silêncio em memória das pessoas falecidas. [um
minuto de silêncio]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Nós fizemos até agora, para os alunos
entenderem, é a primeira parte, introdução da Sessão. Agora nós vamos passar para o Pequeno
Expediente. Esse Pequeno Expediente tem duração de 30 minutos. E começamos com a
votação da Ata da última Sessão. Atenção, Srs. Vereadores, coloco em votação a Ata da
Sessão Ordinária do dia 5 de junho de 2018. Em votação. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado a Ata da Sessão Ordinária
do dia 5 de junho de 2018. Atenção, Srs. Vereadores, vou colocar à disposição do Plenário o
pedido de prorrogação de prazo da CPI. Foi encaminhado a essa presidência. "Excelentíssimo
Sr. Presidente, a Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada para investigar possíveis
irregularidades na intervenção realizada pela prefeitura municipal de São Carlos, na empresa
transportadora turística Suzano Ltda., venho à presença de Vossa Excelência,
respeitosamente, solicitar a prorrogação do prazo por mais 90 dias, a se contar do término da
vigência do ato da Mesa nº 1/2018, de 5 de abril de 2018. Este pedido se justifica dada a
complexidade dos trabalhos. Atenciosamente, vereador Dimitri Sean, presidente; Leandro
Amaral, membro da CPI; Luis Enrique, membro; Marquinho Amaral, relator; Roselei
Françoso, membro". Coloco à disposição do Plenário. Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado a prorrogação de prazo. Para que os
alunos entendam, semanalmente os vereadores protocolam na Casa requerimentos, indicações
e moções, que vocês já têm o conhecimento do que se trata. E essa semana, os Srs.
Vereadores apresentaram 44 proposições, entre indicações, moções e projetos, também, de lei,
sendo três projetos de lei ordinária, 23 requerimentos, 13 indicações, 5 moções. Então todo
esse... essas proposições se somam em 44, que os Srs. Vereadores apresentaram para a Sessão
do dia de hoje. Coloco em votação a que não tem destaque. Em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Apenas de
forma didática, os alunos estão entendendo, o vereador, ele tem a possibilidade de pedir
destaque nessas proposituras apresentadas, e houve um pedido. O vereador Dimitri Sean pede
destaque no requerimento do vereador Roselei Françoso. Processo nº 1.532, Requerimento nº
815. "Requer informações a respeito da pintura do Cemei José Marrara, que contraria a lei
municipal sobre identificação de próprios municipais". O destaque foi pedido pelo vereador
Dimitri Sean em relação a esse requerimento. Dimitri Sean, por até três minutos.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Pela ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Pela ordem, vereador Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Tem sido praxe desta Casa, quando o autor da proposição não está presente, nós
fazemos o adiamento da discussão. E eu não sei se é o caso. Eu gostaria que o senhor
constasse no Plenário se há concordância para que seja adiado, mesmo porque seria de suma
importância a presença do propositor, o vereador Roselei Françoso, para o debate.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Da minha parte não há óbice, Sr. Presidente.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Para que todos entendam, o vereador que pediu, que fez o
requerimento não está presente. E a Câmara Municipal, através do pedido do vereador
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Marquinho Amaral, mas tem sido, como ele disse, praxe, ter o entendimento e o bom senso,
como o vereador não está presente, houve o pedido para adiarmos a discussão para a próxima
Sessão. Ok? Então, eu coloco em votação. Não é o presidente que decide, é o Plenário, com
todos os vereadores. Coloco à disposição dos Srs. Vereadores. Os vereadores favoráveis, para
adiarmos uma Sessão, se mantenham como estão. Então, aprovado o pedido do vereador
Marquinho Amaral. E discutiremos na próxima Sessão. Terminado o prazo de votação e
destaque dos requerimentos e proposituras apresentados pelos Srs. Vereadores, passamos
agora, 15h30, para o Grande Expediente, onde os vereadores têm a possibilidade de se
utilizarem da Tribuna por até dez minutos. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Questão de
ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE JULIO CESAR: Questão de ordem, vereador
Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Eu gostaria de pedir a suspensão da
Sessão, pelo menos, por cinco minutos, para que nós possamos tratar sobre a dinâmica da
Sessão de hoje com todos os vereadores, em virtude da presença dos jovens aqui participando
do Parlamento Jovem. PRESIDENTE JULIO CESAR: Eu defiro. Vou suspender por
alguns minutos. E nós voltamos... Todos os vereadores aqui, na Mesa da presidência. A gente
volta em alguns minutos. [Sessão suspensa]. [Sessão reaberta]. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Atenção, Srs. Vereadores. Apenas para justificar uma Sessão atípica, porque nós
estamos pensando no Parlamento Jovem, ter esse cuidado também para os jovens entenderem
o processo e como é a dinâmica da Sessão. Então, agora, nós entramos no Grande Expediente.
Nesse momento, tem uma... nós temos duas horas que os vereadores podem se utilizar da
Tribuna, dez minutos cada um. Hoje, os vereadores abriram mão, alguns, para fazer uso da
Tribuna, para que a gente chegue no processo de votação mais rápido. Para os alunos
acompanharem como é o processo de votação dos projetos que estão na Pauta, ok? Então,
farão uso da Tribuna três vereadores. E o primeiro vereador inscrito é o vereador Chico Loco.
Pela ordem, vereador Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sr.
Presidente, Srs. Vereadores, durante o final de semana, nós colocamos na rede social, e
reiteramos hoje, de que nós iriamos pedir algumas providências desta Casa. E uma delas, para
colaborar ainda mais com o brilhante mandato que Vossa Excelência tem feito à frente da
Presidência do Legislativo, seria nós sairmos das sessões, isso já aconteceu no passado, não só
em outras legislaturas, mas também em outras décadas, e o vereador Azuaite Martins de
França, eu acho que o vereador com maior número de mandatos aqui, é testemunha disso, que
tinha sessões à noite nesta Casa, e vereadores saíam, que eu me recordo de uma das vezes, foi
uma denúncia do vereador Jean Lourenço, na Rua Princesa Isabel, sobre um problema de
água, uma ligação clandestina de água. Teve, também, na década de 90, uma denúncia sobre
alguns problemas na Cidade Aracy. E os vereadores, na segunda à noite, saíam daqui,
largavam a Sessão Permanente, e iam até os locais. Eu tenho visto, Sr. Presidente, que muitos
vereadores, inclusive esse que está na Tribuna, há um ano, cinco meses e 19 dias, nós
estamos, nessa Tribuna, cobrando melhorias nas escolas públicas municipais. Somente nesta
Sessão, vereador Paraná Filho, nós temos aqui, requerimento do vereador Gustavo Pozzi, que
solicita melhorias em brinquedos e troca de areia em escola. Temos, aqui, cinco indicações do
vereador Roselei Françoso que falam sobre pedestres nas escolas, falam de parquinhos na
Cemei Bento Prado de Almeida. Nem a areia, que ocasiona doença por causa do xixi do gato
e de outros animais, está sendo trocada. Nós temos uma denúncia, Sr. Presidente e Srs.
Vereadores, e eu quero, nesse momento, solicitar o apoio dos meus pares, para que nós
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possamos, ou parar a Sessão, que seria o mais lógico na tarde de hoje, mas nós temos um dia
atípico, que nós estamos, com muita honra, recebendo os alunos do Parlamento Jovem, que
nós possamos ir em três locais, Sr. Presidente. Três escolas municipais, somente. Que eu
quero mostrar o que os vereadores já sabem, mas quero mostrar para a população o abandono.
E, uma dessas escolas, Sr. Presidente, existe o risco, já caíram duas salas de aula, inclusive
uma criança se machucou numa dessas escolas. Existe o risco de caírem mais duas salas!
Existe o risco de caírem duas salas de aula num Cemei da Prefeitura Municipal. Nós temos
um outro Cemei, que nós queremos levar os Srs. Vereadores e à imprensa. E temos o terceiro
Cemei aonde não é a escola, ali é um depósito de gente. Porque houve fechamento de uma
escola, pasmem, Paulinho, pasmem, senhores, fecharam uma escola na capital nacional da alta
tecnologia. Então eu gostaria de solicitar, Sr. Presidente, de Vossa Excelência, que fosse
convocado o secretário municipal da Educação, se é que nós vamos encontrá-lo em São
Carlos - porque a semana passada inteira, ele ficou fazendo campanha para o Sr. Márcio
França, e não esteve na secretaria. Convocar o secretário, convocar o chefe da Defesa civil,
um representante... convidar um representante da Associação dos Engenheiros da cidade de
São Carlos, e convidar... convocar o secretário municipal de Obras, o Sr. Reginaldo Peronti,
para que nós possamos, todos os vereadores, irmos, junto com eles. E, também, faço mais,
vou além. Gostaria de que o senhor chamasse o Ministério Público, através do representante
que cuida das crianças e dos adolescentes na cidade de São Carlos. Bem, também, Sr.
Presidente, como os representantes dos dois conselhos da criança e do... do Conselho da
Criança e do Adolescente e, também, que nós pudéssemos chamar o promotor, Dr. Mario de
Paula, que é um promotor da Infância e da Juventude, para que nós pudéssemos, encerrando a
Sessão, ou uma sugestão que Vossa Excelência fizesse, fazer essas visitas e parar de tanto bláblá-blá. Porque nós cansamos. A prefeitura não dá ouvido na questão da educação para esta
Casa. Está na hora de nós tomarmos outras atitudes e mostrarmos, Sr. Presidente, como o
senhor muito bem tem mostrado, que aqui é um poder, e que aqui nós não somos 21 palhaços,
que aqui nós não somos 21 fantoches, que nós não somos 21... Como o quê, vereador
Leandro, que diz o prefeito, que o senhor não fala? Vinte e um? VEREADOR LEANDRO
GUERREIRO: Frouxos. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vinte e um frouxos.
VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Não, ele tirou eu. Tirando eu, o resto é frouxo,
ele falou. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Então nós temos que mostrar que aqui
existem homens, mulheres, que estão preocupados. Eu não estou fazendo demagogia, Sr.
Presidente. Eu sou filho, sou irmão de duas professoras, sou marido de uma professora há 25
anos na rede municipal de ensino. Eu estou fazendo uma denúncia grave. Tem uma escola que
estão para cair duas salas de aula. Já caíram duas. Se nós não formos lá, talvez seja tarde, Sr.
Presidente. Tomara, queira Deus, que eu esteja errado. Eu aguardo o deferimento do Douto
Plenário, o deferimento de Vossa Excelência. Uma questão tão urgente, tão importante, que
eu trago ao conhecimento deste poder, porque aqui é um poder que precisa, deve e será
respeitado. PRESIDENTE JULIO CESAR: A sugestão que eu faço, vereador Marquinho,
até conversando, é óbvio que hoje é um dia atípico, temos a Sessão e, possivelmente, essas
pessoas que o senhor listou, dificilmente nós encontraremos. Então, a sugestão é que nós
possamos, através da Comissão de Educação, e quais os vereadores quiserem, já pedir para a
direção da Casa, amanhã agendar 10h da manhã, convidar essas autoridades que o senhor
citou, para que a gente possa, in loco, fazer essas visitas. Essa é a minha sugestão. Se o senhor
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achar conveniente, nós podemos... e fazer o convite oficial para a Câmara. Aí temos tempo
hábil para que eles possam estar presentes e não ter justificativa...VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Sr. Presidente, hoje é um dia atípico para esta Casa. E, e nós
estamos querendo preservar pessoas como as que estão aqui hoje. São crianças, e vocês já
passaram por isso, de zero a seis anos que estão nas nossas escolas. Uma delas machucou e
abafaram o caso. Foram lá, conversaram com o pai, com a mãe, e abafaram o caso. Mas eu
concordo com Vossa Excelência, eu acho que nós estamos, hoje, num dia atípico, e há
necessidade... Então, eu solicito a Vossa Excelência, e eu não sei se há concordância dos
vereadores, que seja feita uma convocação aos funcionários públicos municipais, que essa
Casa pode convocá-los, embora nós vamos quebrar o prazo, mas eu acredito que é uma boa
causa. E, também, o senhor entrando em contato com a prefeitura, nós vamos conseguir,
convocando os secretários citados, a Defesa Civil, e convidando o promotor, bem como os
Conselhos da Criança e do Adolescente. E o Conselho Tutelar, também, viu, Sr. Presidente? E
o Conselho Tutelar, também. PRESIDENTE JULIO CESAR: Faremos isso imediatamente.
A direção já começará a providenciar o convite. Amanhã, às 10h, os Srs. Vereadores já
sabem. E nós vamos convidar a todos...VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Nós
vamos nos encontrar aqui na Câmara Municipal. GRANDE EXPEDIENTE – INSCRIÇÃO
DE ORADORES - PRESIDENTE JULIO CESAR: Aqui na Câmara Municipal. Todos os
convidados. Muito bem. Passamos, então, ao primeiro vereador inscrito. Eu vou citar nome
por nome, só para abrir mão, conforme acordado. Vereador Robertinho Mori Roda, abre mão.
Vereador Rodson Magno do Carmo, abre mão. Roselei Françoso, ausência justificada.
Vereador Sérgio Rocha, abre mão da fala. Vereador Azuaite Martins de França. O vereador
Azuaite abre mão. Vereador Chico Loco é o primeiro a falar. VEREADOR CHICO LOCO:
Vou procurar ser breve em relação a dois assuntos. Na semana que se passou, eu estive na
Casa de Passagem - aquela casa que dá acolhimento aos moradores de rua, que fica ali na Rua
Rotary Club, muito próximo ao Hospital Escola - observando as condições ambientais lá. Há
uns meses atrás, aqui nessa Casa, foram feitas algumas reclamações em relação àquela casa. E
eu estive observando que as condições de higiene, de ambiente, não estão tão prejudicadas,
mas sim a conservação do prédio; que é um prédio do município de São Carlos, que precisa
realmente de uma reforma, e uma reforma, se possível, o mais breve possível, o mais rápido
possível, porque o espaço é reduzido, e que caberão algumas mudanças agora que nós
estamos na época da seca, porque a casa é cheia de goteiras. E seria muito oportuno que essa
Casa reunisse esforços para estimular o poder público municipal a fazer a reforma necessária
que aquela casa precisa. Trata-se ali, de um local de acolhimento de pessoas que vivem nas
ruas e que passam por sofrimento social muito relevante. Sendo esse sofrimento social
relevante, nós vemos a necessidade de uma mudança. Só que mudar o prédio dali, eu acho que
vai trazer alguns transtornos àqueles moradores de rua. Acho, até que poderia ser feita alguma
adaptação, alguma reforma, ainda com que a casa não fechar suas portas, aguardando a
mudança, que poderia protelar ainda mais aquelas necessidades que a casa está tendo de
mudanças estruturais. Principalmente no telhado, no telhado e na condição ambiental,
modificação da planta em si, adequando o espaço de alimentação, de cozinha. Um
revestimento mais adequado, com azulejo, para o refeitório. Que tem muita coisa a ser feita e,
eu tenho certeza, que na prefeitura de São Carlos, na Secretaria de Obras, tem gente muito
competente para fazer a adequação daquele espaço, tornando o ambiente muito mais digno
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àquelas pessoas que são moradoras de rua. Não vejo nenhum problema de um morador de rua
estar frequentando a casa no período de reforma, porque quantos de nós brasileiros já fizemos
reformas em nossas casas sem poder pagar um aluguel fora, né? Eu acho que nesse caso, se
formos tolerantes, objetivos e hábeis, é muito possível se fazer a reforma sem a necessária
remoção das pessoas daquele local, até porque eles estão muito acostumados com aquela
localização, e que vai ser muito difícil encontrar imóvel naquela região para essa finalidade.
Um outro ponto que chamou muito a atenção de toda a sociedade de São Carlos, na semana
que passou, foi aquela decisão do Ministério Público que pede a essa Casa, e às pessoas que
tiveram cargos comissionados nessa Casa no passado, o reembolso de valores referentes ao
Fundo de Garantia de várias pessoas que serviram e prestaram serviço aqui na Casa, na
Câmara dos Vereadores de São Carlos. Esse fato trouxe a mim uma grande preocupação, Sr.
Presidente, principalmente em relação aos nossos atos atuais. Nós temos que repensar muito
nas nossas nomeações, nosso papel enquanto vereadores, para que nós não estejamos
correndo, incidindo em riscos de, no futuro, sermos, assim, surpreendidos com ações
semelhantes do Ministério Público ou da justiça. E, uma vez que é uma decisão judicial, nós
não temos, sequer, que contestar, nós temos, sim, é que cumpri-la. Uma questão que me
chama muito a preocupação, Sr. Presidente, e isso eu queria me reportar diretamente ao
senhor, por exemplo, existe o cargo de diretor legislativo nessa Casa, e eu temo que esse
cargo necessitasse que fosse um funcionário de carreira, e não um funcionário nomeado. Por
quê? Porque nós temos esses profissionais disponíveis na Casa, concursados. Eu temo até para
que, no futuro, nós não venhamos a sofrer aquilo que ex-presidentes dessa Casa estão
sofrendo hoje. Para que nós não vejamos os nossos colegas vereadores passando pelo mesmo
sofrimento que outros colegas estão passando hoje, ex-colegas estão passando hoje. Portanto,
eu queria abrir aqui para reflexão. Gostaria até, em momento mais oportuno, que os
vereadores que têm formação no direito, que é o caso do senhor, é o caso do vereador
Azuaite, vereador Paraná Filho, Roselei Françoso, e todos aqueles que têm bacharelado em
direito, ou são advogados, viessem a essa Casa observar melhor essa questão. Porque
realmente, nossa condição requer, hoje, muita atenção em relação aos nossos atos,
principalmente nas nomeações. Era isso que eu tinha para a tarde. Muito obrigado.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Vereadora Cidinha do Oncológico, abre mão. Vereador
Dimitri Sean, abre mão da fala. Vereador Edson Ferreira, por até dez minutos. VEREADOR
EDSON FERREIRA: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, vereadora, senhores e senhoras
presentes, a mídia, a imprensa, Parlamento Jovem, boa tarde a todos. Eu fiquei de... até abriria
mão do meu espaço, hoje, também, mas eu prometo usar uns dois minutos só, por uma
questão que não dá mais para ficar segurando. Agente tem um problema de mato alto,
entulho, lá no Jardim Beatriz, aonde a gente vem brigando já, há dois, três meses. E nós
estamos tendo, assim, uma resposta que "Essa semana se resolve". Passa uma semana, passa
um mês, passam dois, passam três meses e nada de resolver. Então a gente fica só ouvindo
desculpa. E até quando a gente vai ficar ouvindo desculpa? O responsável das áreas verdes,
Jurandir Ferrante, já nos prometeu, há quase três meses atrás, que em uma semana resolveria
isso. E o problema lá, no final da Rua Hermínio Bernasconi, é o mato alto, muito algo, bichos
que estão entrando nas casas. E no final da Rua Coronel Leopoldo Prado, é a quantidade de
lixo, e caramujos que estão indo para as casas. Isso traz doença. E nós temos uma reclamação,
há muito tempo. O povo nos liga, nos cobra, nós falamos que estamos tentando resolver, mas,
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infelizmente, o vereador só cobra, quem era para resolver, que é o poder Executivo, a equipe
de limpeza ir lá e fazer esse trabalho, até hoje, nós só ouvimos desculpa. É isso, presidente.
Obrigado. PRESIDENTE JULIO CESAR: Na sequência, vereador Elton Carvalho.
VEREADOR ELTON CARVALHO: Eu abro mão. PRESIDENTE JULIO CESAR:
Abre mão. Vereador Gustavo Pozzi, abre mão da fala. Vereador João Muller, ausência
justificada. Vereadora Laide das Graças Simões, abre mão da fala. Próximo vereador,
Leandro Guerreiro por até dez minutos. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Boa
tarde, Sr. Presidente. Boa tarde colegas vereadores, população presente, à imprensa e às
pessoas que estão nos assistindo pela televisão. Também vou colocar aqui para... para gravar
aqui. Sr. Presidente, eu venho cortando o mal pela raiz, mostrando a politicagem e a
malandragem na política de São Carlos. Ontem, na hora que o Sr. Azuaite paralisou a Sessão
para pedir alguns questionamentos, na hora da Sessão aqui da LDO, o prefeito Airton Garcia
me ligou, me telefonou. Eu falei para o Elton e para o Netto, para o Netto Donato que estava
ali na minha frente: "Este telefone é da Câmara?". O Elton falou: "Não, é da prefeitura.
Atende aí que é o prefeito". Eu pus no viva voz - eu, o Netto e o Elton fomos para o corredor o Airton Garcia vem com uma proposta indecente. Ele ainda não está satisfeito do pouco... da
demonstração que eu já dei para ele. Mesmo declarando oposição até dia 31 de dezembro de
2020, ele não está satisfeito. Me ligou para propor ruas, me ofereceu ruas que vão ser
recapeadas para eu fazer politicagem, para eu chegar nas pessoas que moram naquelas ruas e
falar que fui eu que conquistei aquelas ruas. Proposta indecente de um prefeito indecente. Vai
vendo, Jotinha. O vereador Elton está aqui, do meu partido. O Netto Donato aqui na sala do
Rodrigo. Mentira, Elton, o que eu estou falando? Agora eu sou o vereador mais bonito que os
20 aqui? Por que vai ligar para me oferecer rua para mim? De uma verba que já foi
conquistada. É politicagem. Prefeito Airton Garcia incentivando o vereador a fazer
politicagem. Eu vou dar uma demonstração para ele do que é politicagem. Eu acho que ele
está querendo ver eu, novamente, frente à prefeitura, mas dessa vez não vou jogar mato, não.
Dessa vez vai... é algo sempre novo, com criatividade. Como será que o prefeito Airton
Garcia ligou para mim querendo me neutralizar? Ou quis fazer uma média com Leandro
Guerreiro. Tá, vou dar umas ruas para o Leandro Guerreiro, e o Leandro Guerreiro vai lá e faz
a média com o povo do Cidade Aracy. Eu não preciso disso. A minha resposta para o Airton
Garcia foi: "O senhor está de brincadeira! Pega essas ruas e dá para vereador que gosta de
politicagem!". É justo com vocês vereadores? Será que só o Leandro Guerreiro teve votos no
Cidade Aracy, ou os 21 tiveram um pouco de votos lá? Essa é a política correta, de ligar para
os vereadores e fazer pechincha? Vocês jovens, que estão aí hoje, que estão participando do
Parlamento Jovem, já vão observando desde já. Se vocês verem vereador falando que foi ele
que trouxe a rua, o recape, o asfalto, vereador mentiroso. Aponta o dedo para a cara dele e
fala: Mentiroso! Isso é papel da prefeitura. Papel do vereador é pedir. Pegar o pedido da
população e encaminhar para a prefeitura. Agora, o vereador bater no peito que foi por causa
dele, é mentiroso. Vereador tem que estar aqui para fiscalizar, combater e evitar essas
malandragens. Isso foi falado nos bastidores, e eu estou tornando público. Mentira, Elton? O
Elton é do meu partido. Como é que não ficam os vereadores? Será que o Leandro Guerreiro
tem privilégio? O vereador que mais bate no governo tem privilegio com Airton Garcia?
Será? E aí, Chico Loco, o Sr. Presidente do meu partido? É uma postura correta, num prefeito,
isso? Ou eu estou sendo radical? Eu estou sendo radical? Será que eu deveria aceitar? Sr.
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Netto Donato, dá um passinho aqui para a frente, Netto, para o pessoal ver você. Netto que
disputou a prefeitura. Mentira o que eu falei, Netto? O senhor ouviu a conversa aí no viva
voz. O prefeito ligou me oferecendo ruas? Essa é a forma de política aqui na cidade? É com
pechincha? Aí falei para o Airton: "O que eu quero que o senhor faça é o seguinte, Airton,
pega as ruas que estão na terra, que não têm nem asfalto, e vai fazer asfalto nessas ruas, que a
população está morando na terra há mais de 30 anos". Aí ele disse: "Não, mas essa verba que
eu tenho para destinar é só para o recape". Tem desculpa para tudo, o prefeito. Ligou para
você, Lucão, oferecendo rua? Ligou para mais algum vereador aqui, oferecendo rua? Ligou
para o vereador Paraná? Então é assim. Só que eu venho aqui e trago a público. Será que só os
dois vereadores do Aracy que têm privilégio? Eu não aceito e não vou aceitar jamais.
Principalmente nas costas dos colegas vereadores aqui. E já falei para o Airton, nem me liga
mais, porque se liga eu entendo por educação. Falou realmente que tirando eu: "Tirando você,
Leandrinho, que briga, aí faz alguma coisa, a Câmara é frouxa", que o Marquinho falou aqui.
O Airton falou isso e uma série de besteiras, de bobagens que ele gosta de falar. Essa é a
política que estamos mostrando para esses jovens que estão vindo agora? É isso? Outro, hein?
Eu sei que vocês estão curiosos e querem aprender sobre projeto, a votação. Por isso que teve
uma mudança aqui, não foi por isso, presidente? Será que o projeto de vereador é tão
importante assim? Eu me pergunto para vocês. Faça a pergunta: será que é tão importante
assim? Há décadas tem Câmara Municipal, há décadas têm vereadores aqui fazendo projeto, e
por que que a cidade continua abandonada? Por que que não melhora a qualidade de vida das
pessoas? Será que esses projetos são milagrosos? Será que o vereador aqui, ele é poderoso?
Que um projeto de lei vai resolver a vida do cidadão? Não vai. Não Vai. Abra a mente.
Vereador não pode fazer nenhum projeto que gera custo para prefeitura. E sem dinheiro,
quem faz milagre? Tem sim, alguns projetos bons, bacanas, boas ideias. Agora eu me
pergunto, até que ponto servem esses projetos de lei de vereador, se a vida das pessoas não
melhora através da política, se a qualidades de vida das pessoas não melhora? Vou continuar
combatendo, Sr. Presidente. Estou encerrando por aqui. Esse é um desabafo que eu faço, os
moradores da Guerino Fracasso, no Presidente Collor, 30 anos o bairro na terra, famílias ali
que tem até filhos especiais, não conseguem deixar a casa em ordem porque é terra. Chove, é
barro, é cratera que abre. Antenor Garcia, que homenageia o nome do pai do prefeito, vive
numa imundície. Será que o prefeito Airton Garcia queria a imagem do pai dele numa
imundície? Será que é assim que ele quer ver lembrado o pai dele? Quando homenageia o
nome do pai num bairro, Antenor Garcia, e você vai no estado... você vai lá no Antenor
Garcia e você vê o estado que está, um estado de favela. Até favela é mais bonito, hoje, do
que várias partes do Antenor Garcia. Porque o prefeito Airton Garcia criou o bairro e deixou
desse jeito. Agora, tem a oportunidade de fazer diferença, e não faz, quer fazer politicagem,
quer ligar para o Leandro Guerreiro oferecendo rua para o Leandro Guerreiro. Agora, não
entendo, Serjão, por que que ligou para mim? Está querendo levar eu, para quê? Para o
governo? Fazer eu sentar no colo do prefeito e calar a minha boca? Eu já disse que não vai
calar. Vai calar com trabalho, com politicagem não vai. Ou é uma tentativa de querer
neutralizar o vereador? Será que é assim que o Airton faz, menosprezando as pessoas? Então,
rapaziada, meninada nova que está aí, surgindo aí, com boa vontade, que a gente vê os
professores sempre com muita atenção, não deixa ninguém fazer vocês de bobo, não, essa é a
realidade. E, se eu disse alguma mentira, tem 20 colegas vereadores aqui, muitos até mais
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estudiosos que eu, muito mais entendidos, que me desmintam. Que subam nesta Tribuna e
falem que estou mentindo. Obrigado, Sr. Presidente. PRESIDENTE JULIO CESAR:
Vereador Chico Loco, foi citado, um minuto. VEREADOR CHICO LOCO: Sr. Presidente,
Srs. Vereadores, eu fui citado, mas eu quero falar em nome do Partido Socialista Brasileiro,
que é o partido que prega a liberdade e a democracia. Socialismo com liberdade e democracia.
O Partido Socialista Brasileiro, aqui em São Carlos, assim como no Brasil inteiro, dá
liberdade aos seus participantes, tanto que nós aqui não temos nenhuma atitude de represália a
nenhum dos nossos membros. Os vereadores têm liberdade em seus mandatos, assim como o
prefeito. Então, é claro que, né, o vereador Leandro Guerreiro está trazendo aqui, de uma
maneira democrática, a sua colocação em relação a um ato do prefeito em relação a ele. O
Leandro Guerreiro tem toda a liberdade de exercer seu mandato, como os demais vereadores,
Paraná, Elton e eu, também, teremos. Assim como deu liberdade ao prefeito Airton Garcia,
sem interferências na escolha de secretariado, sem interferências nos rumos do seu governo.
Que isso foi uma coisa que nós combinamos, tão imediata, à eleição dele. Imediatamente, à
eleição dele, ele deixou... nós conversamos sobre essa questão da liberdade, e nós preferimos
trabalhar assim. O Partido Socialista Brasileiro é o partido da liberdade. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Muito bem. O vereador Lucão tem um minuto por ter sido citado.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, se, de fato, eu não
vou duvidar aqui da palavra do vereador Leandro Guerreiro, mas se somos 20 frouxos, se isso
saiu verdadeiramente da boca do prefeito municipal de São Carlos, e o vereador que está me
falando aqui que tem o áudio, eu vou falar uma coisa para vocês, gente, eu pensei que nós
estávamos no fim do... do túnel, do abismo, mas me parece que existe ainda uma coisa mais
terrível do que tudo isso aí, sabe? Como que uma cidade da alta tecnologia, uma cidade que
caminha para ter quase 300 mil eleitores, a gente escuta do Poder Executivo, chamando essa
Casa de vereadores frouxos? Isso é uma ofensa tremenda. Sem contar também que a forma...
PRESIDENTE JULIO CESAR: Para concluir. VEREADOR LUCÃO FERNANDES:
Fica oferecendo privilégio para alguns vereadores? "Ah, vai lá que eu vou te dar, você vai
falar que as ruas foi você quem conseguiu". Espera aí, e o restado do Parlamento que luta
diuturnamente aqui para... pela melhoria da cidade de São Carlos? O vereador falou com
muita propriedade aqui. Não existe vereador nenhum que vai fazer asfalto, e nenhuma via,
não vai tapar nenhum buraco, mas nós somos sim o elo de ligação entre a sociedade e a
prefeitura trazendo, através desses requerimentos, essas indicações que vocês viram aqui, que
nós estamos votando, pedindo para o prefeito para que ele faça o seu trabalho, que é tapar os
buracos e recapear as ruas, dar transporte para a população, abrir as UPAs, uma infinidade de
coisas que ocorrem no dia a dia. Mas eu me sinto extremamente ofendido com essa conduta
do prefeito, meu, presidente. Muito ofendido, muito mesmo, muito aborrecido com essa forma
de tratar esse Parlamento aqui. E que se vai ligar somente para dois vereadores, eu espero que
os dois consigam votar os processos dele aqui, que passam todas as terças-feiras aqui, né?
Vamos ver se ele consegue votar os processos aqui. Embora, nós não vamos levar isso aí para
o coração e, também, para os olhos, com sangue no olho, porque nós fazemos aqui o trabalho
para beneficiar a população da nossa cidade e não vamos nem nos preocupar com aquilo que
vem de baixo tentando nos atingir. VEREADOR ELTON CARVALHO: Presidente, fui
citado também, quero um momento. Um minuto. PRESIDENTE JULIO CESAR: Um
minuto. VEREADOR ELTON CARVALHO: Sr. Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos.
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Também... Eu sei que foi uma forma que o Leandro falou, mas queria parabenizar que o
Leandro falou assim: "Você que é homem, que está aqui", mas é uma forma que ele falou, não
foi errado, mas a todas as mulheres também, as meninas que estão aqui hoje no Parlamento
Jovem. Fico muito contente de ver o diferencial, também, hoje. Aqui, hoje, duas mulheres
representando a Câmara, a Cidinha e a Laide representam muito bem. Mas também fiquei
muito contente, hoje, à hora que eu escutei a rádio, eu ouvi falar que a Mesa da Presidência
hoje são só um homem, e o resto todas mulheres. Então, você vê como o interesse da mulher e
do diferencial também, porque hoje é importante todas as pessoas, independente do que... de
raça, de outro sexo, se interessar por política. Então, parabéns a todas as mulheres que estão
no Parlamento Jovem também. PRESIDENTE JULIO CESAR: Muito bem. Próximo
vereador inscrito, vereador Lucão Fernandes, abre mão da palavra. Vereador Luis Enrique,
abre mão da palavra. Vereador Malabim, abre mão da palavra. Vereador Marquinho Amaral?
Não está presente no Plenário, mas já abriu mão também. Vereador Moises Lazarine?
Justificou ausência. Vereador Paraná Filho, abre mão da palavra. Nesse momento a gente
encerra o Grande Expediente da fala dos Srs. Vereadores. Temos o pedido de líder para falar,
o vereador... primeiro vereador, vereador Azuaite Martins de França por até cinco minutos.
VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Sr. Presidente, Srs. Vereadores,
público presente, senhoras e senhores. Vi-me na obrigação de usar a Tribuna em função da
fala, muito apropriada, muito adequada, do vereador Marquinho Amaral. Que falou sobre
problemas de educação. Nós, no PPS, temos a educação como uma questão fundamental, uma
questão eixo, uma questão estruturante da política do meu partido e, consequentemente,
estruturante do meu mandato. Nós fizemos diversas... tivemos diversas iniciativas, fizemos
diversas tentativas de colocar algumas questões no rumo da educação, aqui na cidade de São
Carlos. Conversamos muito, ouvimos muito. E, confesso, que escola não se faz com saliva,
escola se faz de uma outra maneira. O que a gente tem visto é propaganda, propaganda,
propaganda, promessa, promessa, promessa. E vão me dizer: "Bom, mas foram construídas
algumas escolas". Sim, foram construídas. Foram prometidas outras tantas. Promessa é
compromisso com o futuro. E eu tenho que viver o presente. Mas achar que escola é a
construção de algumas paredes com algumas portas, algumas janelas e um telhado, é não
entender o que é escola. Aliás, se escola fosse isso, o discurso de educação, sobre educação
do, então, candidato, hoje prefeito, Airton Garcia, era, todos se lembram, de construir uma
creche por mês na cidade de São Carlos. Nós estamos no mês seis, segundo ano de mandato,
então a conta deveria estar fechando, na semana que vem, com 18 creches construídas. E o
que a gente vê são os filhos das mães pobres, das mães que têm que trabalhar, ficando ao
cuidado de outras crianças, quando ficam aos cuidados de outras crianças, quando não ficam
em casa sem amparo e sem estudo, sem escola. Faltam creches nesta cidade. Mas escolas, Sr.
Presidente, escola, caros alunos, se faz com alunos e com professores. Não existe escola sem
aluno. Não existe educação sem aluno. E não existe educação sem educador, sem o professor.
E como é que estão tratando o professor da rede municipal? Tivemos Audiência e mais
Audiência. Houve o compromisso do secretário e do prefeito, na minha frente, com o
promotor... com o promotor de justiça, Sérgio Piovesan, compromisso de que, no dia 2 de
fevereiro de 2019, os diretores concursados, todos eles, estariam tomando posse. Só que para
isso era preciso ter cargos, para isso é preciso ter concurso. E até agora, nada. E o secretário
está inviabilizando este procedimento, este compromisso assumido, para que diretor de escola
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fique sempre à escolha do prefeito municipal, e a escolha será sempre política. Mas estivemos
também... tivemos também, no dia 18 de abril, uma conversa com alguns professores que
denunciaram... PRESIDENTE JULIO CESAR: Para concluir, por favor. VEREADOR
AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Para concluir. Descasos, superlotação em uma
determinada escola. Protocolizamos documentos junto ao Ministério Público, Dr. Mário de
Paula. Fui ao Ministério Público no dia - eu tenho tudo anotado - no dia 4 de maio. Obtive a
promessa de que no dia 29 de maio, o Ministério Público estaria visitando essa escola
denunciada. E, até agora, quase um mês depois, eu ainda não tive a sorte de receber, do Dr.
Mário de Paula ou de quem de direito, a notícia desse compromisso assumido com o
requerimento que nós lá protocolizamos. Por isso é muito adequada a fala do vereador
Marquinho Amaral. E vamos sim, às escolas, para verificar todos... tudo aquilo que a gente
puder estar encontrando em visitas, até curtas demais, para problemas imersos, amazônicos
que a educação de São Carlos enfrenta. Muito obrigado. PRESIDENTE JULIO CESAR:
Como líder, a pedido, o vereador Paraná Filho. Apenas para instruir os alunos, os partidos têm
líder na Câmara Municipal, e o partido apresenta ao presidente da Câmara, no início da gestão
ou no decorrer dela, o nome de um dos integrantes do partido, que são os líderes, no caso do
vereador Azuaite, ele é do partido PPS, é o líder do partido. No caso do PSB, os vereadores
indicaram como líder o vereador Paraná Filho. E esses líderes têm, de acordo com o
Regimento, em determinado momento da Sessão, utilizar por cinco minutos o Plenário da
Câmara. Tá, ok? Para os alunos entenderem. Paraná Filho por até cinco minutos pela
liderança do PSB. VEREADOR PARANÁ FILHO: Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma
boa tarde a todos e a todas, a todos os presentes, à imprensa, às pessoas que nos acompanham
em casa, em especial, a todos os alunos participantes da segunda edição do Parlamento Jovem
São-carlense que estão aqui assistindo essa Sessão. O meu cumprimento especial ao Paulo
César Lazarini, representando a diretoria de ensino do estado de São Paulo, aqui nessa Casa.
Sr. Presidente, hoje, é um motivo de muito orgulho, mais uma vez ter esses jovens aqui,
assistindo essa Sessão, vendo como é o funcionamento regimental, como é o funcionamento,
na prática, aqui desse parlamento, os posicionamentos políticos. Isso é muito importante para
nós. Eu, em nome do PSB, fico muito feliz por isso. Eu gostaria, inclusive, Sr. Presidente,
falando em nome do partido, teve a fala de um vereador aqui que se mostrou insatisfeito por
ter... por ter sido contatado pelo Sr. Prefeito Municipal, pedindo que o auxiliasse com a
indicação de ruas que estão em situação calamitosa, devido ao excesso de buracos, e esse
vereador se mostrou ofendido com isso. Bom, não é o meu posicionamento. Também fui
contatado pelo Sr. Prefeito Municipal, ao qual eu quero agradecê-lo pela consideração. Por
quê? Uma licitação está sendo feita, qual seja, a dos 20 milhões... dos 24 milhões que foram
transferidos, que vão ser transferidos para esse município, através do governo do estado. E o
prefeito precisa que sejam indicadas as ruas que estão com mais problemas de buraco. E aí,
ele procurou com esse vereador e com outro vereador, que me antecedeu, para isso. O
vereador, ele já tem uma atribuição... ele já tem uma atribuição muito grande e um poder
muito pequeno. E se no momento em que eu posso indicar uma rua, eu abro mão disso, eu
renuncio a essa prerrogativa, eu não sei em que órbita, em que planeta, ou o que pensa o
vereador que renuncia a essa prerrogativa. Eu, por exemplo, amanhã, após a reunião da
Comissão de Constituição e Justiça, da qual eu sou presidente, quero estar com minha
assessoria nos bairros ajudando a mapear e entregar, ainda essa semana, para o Sr. Prefeito. E
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não é só do Cidade Aracy, não. É do Santa Felícia, do Arnon de Mello, do Santa Angelina, do
Antenor Garcia, do Presidente Collor, da Vila São José. Sr. Prefeito, está aqui, ó! O senhor
me pediu para eu apresentar, está aqui. É claro que outros vereadores vão apresentar essa lista.
Não sou eu o bonito da história. É claro que outros líderes de bairro vão apresentar, é claro
que outros secretários vão apresentar. Agora, eu renunciar a essa prerrogativa? Eu renunciar a
essa prerrogativa? Eu, sinceramente, eu acho um pouco... Eu não vou renunciar. Se eu tiver
que apresentar 300 listas, eu apresento 300. E se o prefeito não fizer, problema dele, não é
problema meu. A gente faz requerimento aqui para quê? Todo dia, toda Sessão aqui, saem
300, 400 requerimentos. Eu mesmo, só ano passado, fiz 460 requerimentos pedindo recape.
Quatrocentas e sessenta ruas foram recapeadas? Não. Claro, que não foram. Isso seria surreal.
E como todos os vereadores aqui fazem requerimento. Agora, se o prefeito não fizer,
problema dele. O cidadão que me cobrar: "Ó vereador, a rua tal". Está aqui, eu pedi, o prefeito
pediu a lista, está aqui. Se ele não fez não é problema meu. A minha parte é cobrar.
Inclusive... inclusive, aqui está um ofício, de minha autoria, endereçado ao Sr. Prefeito
Municipal, porque essa Casa aqui, votou, na Sessão Extraordinária de 2017, a aprovação de
contratação de crédito de 2,5 milhões junto ao Desenvolve São Paulo. Eu tive uma atuação
muito... muito grande nesse processo. A gente foi no Desenvolve, fomos mais de duas vezes,
ajudamos com a documentação, corremos com os pareceres aqui, com a votação. Todos os
vereadores aqui participaram. Essa Câmara aprovou. Eu, como tive uma atuação nesse
processo, sugeri ao Sr. Prefeito, está aqui, sugeri: "Venho, através...". PRESIDENTE JULIO
CESAR: Para concluir. VEREADOR PARANÁ FILHO: Ofício nº 025/2018, do meu
gabinete, ao Sr. Prefeito. "Venho, através deste, solicitar junto à Prefeitura Municipal de São
Carlos, que o valor, de 2,5 milhões, proveniente de contratação de crédito junto à Agência
Desenvolvimento Paulista, Desenvolve São Paulo, seja utilizado para o recapeamento
asfáltico dos bairros Antenor Garcia e Jardim Presidente Collor". Aqui nós temos 21
vereadores, cada um tem um bairro que tem um apreço maior, que fez campanha... fez mais
campanha, que tem mais atuação. Isso é normal. Eu fiz a minha parte. O Sr. Prefeito colocou
o de acordo dele aqui. Agora, eu estou fazendo a minha parte. Estou fazendo o que é a minha
prerrogativa. Quem quiser abrir mão de sua prerrogativa que abra. Mas se o Airton pedir para
mim 300 vezes para eu indicar aquilo que eu acho que tem que ser feito, eu vou fazer. Tanto é
que uma ocasião, em uma reunião entre o secretário de Obras, onde estava se discutindo a
realização de outras licitações, vereador Roselei, o Airton falou: "Paraná, aonde você acha
que a gente tem que atacar no recape agora?". Eu falei: "Em Santa Felícia... Santa Felícia".
Porque esses 2,5 milhões, presidente Júlio Cesar, só para concluir, a gente já fez a indicação
para que seja...VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Questão de ordem. VEREADOR
PARANÁ FILHO: Para que seja realizado o recape do Antenor e do Presidente Collor. E foi
deferido aqui que foi dado o de acordo. Existe mais uma licitação, vereador João Muller, sabe,
para recapear Secondina de Paula Passador, João Martins França, Joaquim Roda, José
Antônio Migliato, também no Cidade Aracy. O Cidade Aracy já tem toda as licitações, o
projeto de recape. Agora a gente precisa atacar o Santa Felícia. Eu fiz algum mal de falar para
o Sr. Airton que ele tinha que fazer o Santa Felícia? Eu fiz algum mal? Se eu tiver feito,
alguém me fala, pelo amor de Deus! Eu fiz algum mal, vereador Lucão? Muito obrigado, Sr.
Presidente. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Questão de ordem, Julio.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Questão de ordem, vereador. VEREADOR LEANDRO
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GUERREIRO: Assunto dessa Casa. Que o vereador falta com a verdade, vereador Paraná
Filho, covardemente, que é isso que esse vereador é, é um covarde, e ainda tenta desfazer,
desfazer aquilo que a gente está falando. PRESIDENTE JULIO CESAR: Espera um
pouquinho. Espera um pouquinho. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Tenta
desfazer o que a gente está falando. Foi bem explicado... Foi bem explicado... O prefeito faz
com ele... O prefeito Airton Garcia faz com ele... Colocou ele no colo, chamou o Airton de
bandido... Eu quero... quero que estabeleça ordem, presidente. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Por favor. Srs. Vereadores... Srs. Vereadores... Srs. Vereadores... Srs. Vereadores...
Calma. Calma. Você está falando alguma coisa? [falas sobrepostas]. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Está desligado. Está desligado o microfone! [falas sobrepostas]. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Ah, não vem para o meu lado não, vai! Suspende a Sessão, por favor.
[Sessão suspensa]. [Sessão reaberta]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Peço aos Srs.
Vereadores que tomem seus assentos. Solicito ao Sr. Secretário que proceda a chamada,
novamente, dos Srs. Vereadores. VEREADOR RODSON DO CARMO: Atenção, Srs.
Vereadores, para a segunda chamada da 20ª Sessão Ordinária de 19 de junho de 2018.
Presidente Júlio César! PRESIDENTE JULIO CESAR: Presente. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Rodson, presente. Sérgio Rocha. Azuaite Martins de
França. Azuaite. Ausente do Plenário. Cidinha. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Dimitri. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR CHICO LOCO: Oi, eu, eu, eu. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Edson. VEREADOR CHICO LOCO: Pulou meu nome.
PRESIDENTE JULIO CESAR: É o Chico, pulou. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Elton. VEREADOR ELTON CARVALHO: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Gustavo Pozzi. VEREADOR CHICO LOCO: Pulou meu nome. VEREADOR
RODSON DO CARMO: João Muller. VEREADOR CHICO LOCO: Riscaram meu nome
da lista aí. VEREADOR RODSON DO CARMO: Laide. VEREADORA LAIDE
SIMÕES: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Leandro Guerreiro.
VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Lucão. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Luis Enrique. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Malabim. VEREADOR MALABIM: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Moises. Moises Lazarine. Paraná. VEREADOR
PARANÁ FILHO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Robertinho Mori.
VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: E Roselei Françoso. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vinte e um vereadores presentes. Não, eu não pulei
não, eu chamei. ORDEM DO DIA - PROCESSOS EM REGIME DE URGÊNCIA
ESPECIAL – ÚNICA DISCUSSÃO – PRESIDENTE JULIO CESAR: Atenção, Srs.
Vereadores, passamos, nesse momento, à fase para a discussão e votação dos processos.
Colocando... Atenção, Srs. Vereadores, eu vou colocar à disposição do Plenário para a
discussão e votação. Processo nº 1.550, Projeto de Lei nº 201. Interessada: Prefeitura
Municipal de São Carlos, "Autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel por doação à Ordem
dos Advogados do Brasil, à OAB Seção São Paulo, Subseção de São Carlos e das outras
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providências". Em discussão. Não havendo, em votação. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o Processo nº 1.550,
Projeto de Lei nº 201. Atenção, Srs. Vereadores, passamos a discutir e votar o Processo nº
1.418. Projeto de Lei nº 188. Interessada: Prefeitura Municipal de São Carlos, "Autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos".
Processo também de urgência com as devidas assinaturas. Coloco em discussão. Não
havendo, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Atenção, Srs. Vereadores, entra em discussão o Processo nº 1.004,
Projeto de Lei nº 127. Interessada: a Prefeitura Municipal, "Que altera o dispositivo da Lei
Municipal nº 16.000, de 23 de fevereiro de 2012, que dispõe sobre o plano de carreiras e
salários, estruturas da governança da carreira dos Serviços Públicos e da Administração Direta
e Indireta e dá outras providências". Está em discussão. É substitutivo. Em discussão. Não
havendo, eu vou colocar o projeto substitutivo em votação. Em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Declaração de
voto, vereador Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, na verdade,
esse tema já estava nessa Casa há algum tempo, a pedido de alguns vereadores que se
mostraram muito preocupados com o texto da lei da forma com que estava, que para ter uma
adequada aplicação, dependeria de um decreto. O decreto é um ato do Poder Executivo, que
pode mudar de acordo de um governo para outro. Então, nós não poderíamos ficar à mercê
dessa possibilidade aí, de alternância de governo, com relação, principalmente à carga horária,
o número de consultas a ser realizada pelos médicos. Então nós fizemos uma Audiência
Pública na última sexta-feira, onde boa parte dos vereadores compareceram. E dessa
Audiência Pública, nós fizemos uma sugestão de conversar com o Executivo, ontem, né,
segunda-feira, e de lá saiu a proposta de um substitutivo que foi realizado pela própria
prefeitura, para que a gente não corresse o risco de vício de iniciativa, chegou nessa Casa, e
nós acabamos de votar e aprovar. Então, eu quero parabenizar ao sindicato, na pessoa do
Gilberto Rodrigues que está aí acompanhando. Eu acho que isso era uma luta já de muito
tempo do sindicato. Então... E de todos servidores. É claro que nós temos muitas coisas ainda
para adequar. Nós temos que tratar em um momento do plano de carreira da Guarda
Municipal, nós temos que tratar da nomenclatura dos amarelinhos que está equivocada. Nós
temos muita coisa para analisar. Mas esse, penso eu, seja um grande passo para que a gente
avance aí na valorização do funcionário público. Meus parabéns aí ao vereador Elton
Carvalho e o vereador Lucão Fernandes também, que trabalharam muito nesse projeto. Muito
obrigado. PRESIDENTE JULIO CESAR: Declaração de voto vereador Elton Carvalho.
Houve a troca. O vereador Lucão Fernandes, declaração de voto. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Não é troca. Quero cumprimentar o vereador Paraná Filho pela Audiência
Pública. Meu presidente, consegui com a sua decisão de fazer a Audiência Pública, trouxe
para esta Casa aqui o nosso sindicato, trouxe os servidores, debatemos bastante sobre o
assunto. Tiveram a oportunidade aqui os servidores para se manifestarem. É um assunto
importantíssimo para a classe. Cumprimento mais uma vez o sindicato, né? O Sindspam, por
estar acompanhando essa luta, essas conquistas para o servidor público municipal. Mas
também não poderia de deixar de cumprimentar aqui o vereador Elton Carvalho, que
conseguiu trazer naquela Audiência um ponto importantíssimo que foi... que determinou esse
substitutivo, né? Onde se falava de 60 consultas por semana, foi modificado de, no mínimo,
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12 até 20 consultas por semana. Então, ficou ajustado legal. Nós não conseguimos isso na...
para a classe dos dentistas, porque são vários, né, que existem lá, mas parece que o sindicato
conversou bastante com os servidores. Houve um entendimento com os servidores públicos
municipais e o decreto, me parece, que vai contemplar todos eles e vai ficar bacana. Então se
houver algum problema com o decreto no futuro, aí traz para essa Casa, que a Casa aqui luta,
e a gente vai debater para ajustar e não ter problema com os servidores públicos municipais.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Declaração de voto, vereador Elton Carvalho.
VEREADOR ELTON CARVALHO: Boa tarde novamente a todos que estão aqui
presentes, a todos os vereadores. Como... Agradeço as palavras do vereador Lucão, que eu
respeito muito. E foi uma preocupação deste vereador, porque o termo que estava no
processo, o médico, ele podia decidir se ele fizesse 60 consultas em um dia, ele já estava
contemplado. Então, qual seria a qualidade dessas 60 consultas de um dia? Então a
preocupação era com o munícipe, o usuário mesmo em si. Então, foi feito o processo
substitutivo. E foi contemplado e agradeço... Parabenizo o Paraná por trazer uma Audiência
Pública sobre esse processo. E trouxe esse tema. Eu acho que eu, como servidor público, esse
plano de carreira, esse processo de plano de carreira ao serviço público, já era um sonho de
muito tempo. Eu também cumprimento o Gilberto, que está aqui representado o sindicato,
sempre presente também nas reuniões dos servidores. E eu acho que esse processo é uma
conquista. Acho que agora vamos formar as comissões, dessas comissões vamos levar para a
frente o plano de carreira de todos os servidores. Obrigado, Lucão, de novo pelas palavras. Eu
acho que é uma preocupação da Comissão da Saúde também esses problemas de médicos e
todos os problemas que a gente tem hoje na prefeitura referente à saúde. Obrigado.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Declaração de voto, vereador Roselei Françoso.
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Júlio César, presidente desta Casa, muito
boa tarde. Laide, Cidinha, colegas vereadores, público presente, imprensa, muito boa tarde.
Eu também avalio da mesma forma que o vereador Lucão Fernandes, o vereador Elton
Carvalho, muito positiva a aprovação desse plano, dessa possibilidade de restruturação da
rede municipal, da Prefeitura Municipal. Prefeitura encaminhou esse projeto. É óbvio que
nessa oportunidade, nós estamos alterando apenas quatro pontos, né? Que diz respeito a
questão dos médicos e que cabe razão na fala dos vereadores que me antecederam, porque,
realmente, havia uma margem de liberdade muito grande para que os médicos viessem
atender no município, trabalhasse um dia por semana, embora a administração havia
possibilidade de fazer um Decreto, mas esse Decreto poderia ser revogado por qualquer
prefeito que viesse substituir o atual. Então, sabia a decisão dessa Casa de aprovar de 12 a 20
consultas, podendo o médico trabalhar os cinco dias por semana, mas no mínimo três dias por
semana. Então, isso garante, na verdade, uma frequência maior do profissional nas unidades
de saúde. Também, está contemplado a necessidade para os agentes comunitários de Saúde,
né, Gilberto, a exigência de ter o ensino médio, em consonância com a Legislação Federal que
trata desse assunto. Assim como foi ventilado, foi discutido na Audiência Pública, promovida
pelo vereador Paraná Filho, a necessidade de outros pontos, mas não era o momento. Então
acredito que em outros momentos nós teremos para poder viabilizar e também...
PRESIDENTE JULIO CESAR: Para concluir. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: E
também, com a implantação dessas comissões, possibilita a avaliação funcional dos servidores
de outras categorias como o caso da Educação, que havia aí um problema, uma trava né,
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Gilberto? Ao longo, destes anos todos, desde 2011. Então, com essa aprovação é possível os
servidores serem avaliados de forma objetiva, com critérios, a serem estabelecidos pela
administração. Parabéns, à Secretaria Municipal de Saúde que trabalhou nisso, à
administração. A Secretaria Municipal de Administração, na pessoa da Dra. Helena. O
sindicato que discutiu isso com toda a categoria e os vereadores que se colocaram à
disposição para participarem da Audiência Pública. Muito obrigado. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Passamos, agora, a discutir e votar o Processo nº 1.478, Projeto de Lei nº 193.
Interessado: vereador Moises Lazarine, "Que constitui a Semana Municipal de Segurança
Pública no município de São Carlos". Está em discussão. Não havendo, em votação. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado.
VEREADOR MOISES LAZARINE: Declaração de voto. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Declaração de voto, vereador Moises Lazarine. VEREADOR MOISES
LAZARINE: Presidente Júlio César, na sua pessoa cumprimento todos demais vereadores
aqui. E aproveito agradecer todos presidentes de comissões, todos os vereadores que
incluíram a assinatura para entrada de emergência o projeto. Até porque já estamos com o
prazo bem curto para realização do primeiro evento que será realizado ainda este ano. E quero
citar aqui algumas pessoas que contribuíram e ajudaram, inclusive, na construção, criação e
implementação dos artigos que, de acordo aos pedidos e as orientações dessas pessoas que eu
vou citar, é quem foi... é que foi construída essa lei. Então, quero aqui citar o Capitão Nucci,
que está aqui presente, inclusive com a família militar aqui, né? Eu quero agradecer todos os
presentes em nome do Capitão Nucci aqui presente, e em seu nome quero cumprimentar e
agradecer o Coronel Wellington e também o Major Jefferson, que contribuíram muito.
Sentamos recentemente lá para dialogar sobre essa semana. Também quero agradecer o
Coronel Samir Gardini, não sei se ele já pode... se ele conseguiu chegar para participar da
votação, mas uma das pessoas que contribuiu também com essa proposta. Também, na
pessoa, né, do Luisinho Lazarine, quero agradecer aí a toda a Diretoria de Ensino. O Luisinho
que me permite, Paulinho, permite falar Paulinho, fala Luisinho, Paulinho Lazzarini, né?
Quero agradecer o esforço seu em especial, e você professor coordenador de núcleo
pedagógico ali na Diretoria de Ensino. Então, Paulinho, muito obrigado aí pelo empenho seu
também junto com a Débora Costa Blanco, né? Quero agradecer através de você, leva os
meus agradecimentos a ela. E acredito, Capitão, que através desse esforço aí, de todos os
vereadores da Câmara Municipal, da Prefeitura Municipal, essa lei vai se tornar possível na
nossa cidade. Então, quero agradecer a cada um de vocês que contribuíram para elaboração
dessa lei e creio que agora né... PRESIDENTE JULIO CESAR: Para concluir.
VEREADOR MOISES LAZARINE: Para concluir. Quero agradecer e acredito que o
esforço de todos vocês, de todas as forças militares da cidade, todas as forças de segurança, da
Secretaria Municipal, também, da Educação, na pessoa do Dino, que também se propôs a
ajudar nessa... na execução dessa lei, a própria Diretoria de Ensino, que sem vocês... Tivemos
aqui a presença hoje massiva, né, das crianças, dos alunos, da escola estadual, né? Então, sem
o apoio de vocês, com certeza, isso seria... não seria possível. Então, Júlio César, muito
obrigado por estar colocando essa lei em votação hoje. E acredito que, muito em breve,
estaremos aqui, convocando aí uma grande reunião de uma comissão organizadora. E os
demais vereadores que se identificam com essa temática também e quer colaborar, estão todos
convidados para somar com essa lei, com essa Semana Municipal de Segurança Pública. Que
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é um tema que tenha afligido toda a população, tem afetado todas as classes sociais. Então,
muito obrigado a todos envolvidos e que essa semana, essa primeira semana aqui em São
Carlos, o vereador Marquinho Amaral não está presente, mas ele esteve presente comigo na
realização da semana, que a própria Diretoria de Ensino já realiza lá em Ibaté, e foi um grande
sucesso, já é a quarta, né? Então parabéns a todos. Muito obrigado. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Passamos a discutir e votar o Processo nº 1.579, Projeto de Lei nº 221, de autoria
do vereador Roselei Françoso, "Que dá o nome de Ernesto Volante a estrada municipal do
distrito de Água Vermelha". Em discussão. Não havendo, em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Entra em
discussão e votação o Processo nº 1.518, Projeto de Lei nº 198. Interessado: vereador Moises
Lazarine, "Dá nome de Antonio Cardoso Natal Filho, narrador esportivo, à tribuna do Estádio
Luís Augusto de Oliveira, o Luisão". Em discussão. Não havendo, em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Último
processo de urgência, atenção, Srs. Vereadores, Processo nº 1.374, Projeto de Lei nº 181.
Interessado: vereador Paraná Filho, "Que dispõe sobre a sessão do uso das dependências dos
estabelecimentos de ensino na rede municipal e dá outras providências". VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Questão de ordem. PRESIDENTE JULIO CESAR: Questão de
ordem, vereador Gustavo Pozzi. Vereador Gustavo Pozzi, vereador Azuaite também pediu.
Vereador Azuaite Martins de França, questão de ordem. VEREADOR AZUAITE
MARTINS DE FRANÇA: Sr. Presidente, se esse projeto foi colocado de urgência, eu quero
solicitar que Vossa Excelência... de Vossa Excelência, vistas a esse processo. Por que motivo?
Porque é uma questão relativa à educação, utilização de escola e tudo mais. E esse processo
não recebeu o parecer da Comissão de Educação desta Câmara Municipal. Então, em respeito,
a ordem, respeito à Comissão de Educação desse Legislativo, eu peço de Vossa Excelência
que conceda vistas à Comissão, que, durante essa semana, início da próxima semana, irá se
debruçar sobre esse processo e irá fazer com que ele tenha condição de ser votado aqui nesta
Câmara, aqui nesse Plenário com uma melhor orientação. PRESIDENTE JULIO CESAR:
Vereador Gustavo. Na sequência, vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Eu gostaria de ratificar aqui o que o vereador Paraná Filho... Desculpa, o que o
vereador Azuaite solicitou. Eu acredito que o mérito, em especial, ele não apresenta a
urgência necessária que isso deva ser votado hoje. Que deva suprimir a Comissão de
Educação de fazer uma análise ao projeto. Se esse projeto não for votado hoje nessa Casa,
qual a consequência? Qual a consequência para a cidade? Qual a consequência de ter que se
votar isso hoje, se não o fizer, nós teremos um grande problema? Então por que está tirando a
autonomia dos três vereadores de fazer uma reflexão dentro da Comissão de Educação?
Então, eu gostaria aqui, de pedir para os pares que permitam que a Comissão de Educação
analise um projeto que é de sua competência. Porque nós possamos aí discutir um prazo
mínimo para que nós possamos fazer isso. Ok, muito obrigado. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Vereador Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, muitos
momentos, com todo o respeito à fala de todos os vereadores, os posicionamentos de todos os
vereadores dessa Casa, que eu já disse, é democrático, cada um fala o quer, e pensa o quer, e
procede da forma que quer. Mas é muito contraditória a fala de alguns vereadores, em alguns
momentos nessa Casa, porque é o seguinte, os vereadores que me antecederam votaram em
regime de urgência, nome de rua. Dois nomes de ruas. Os vereadores que me antecederam
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votaram em regime de urgência, indenização para pagar quase R$ 2 mil... R$ 200 mil numa
compra de leite que, supostamente aconteceu em 2016. Também ninguém falou nada.
Ninguém perguntou qual o prejuízo. Votaram um monte de projeto de urgência, e não vi
ninguém aqui pedir nada, qual era a consequência. Agora, eu sou autor desse projeto.
Vereador Edson Ferreira fez sugestão, a nossa Comissão acatou. Fizemos a emenda, a sua
sugestão está contemplada vereador. A sua... a sua... a sua indicação, vereador Lucão, está
contemplada, todos os vereadores que sugeriram alteração nesse projeto, foi contemplado. O
Kiki sabe disso. A Laide sabe disso. Teve tempo para ver se quisesse. Agora, muito me
estranha o fato dos dois vereadores que me antecederam ter protocolizado um projeto
igualzinho o meu. Por que será? Será que é por isso que eles estão querendo não deixar votar
o meu projeto? O senhor, da Comissão, tem o projeto aqui da Comissão de Educação
igualzinho o meu. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Não, não é igual. VEREADOR
PARANÁ
FILHO:
Igualzinho.
VEREADOR
GUSTAVO
POZZI:
Não.
Paraná...VEREADOR PARANÁ FILHO: Igualzinho. VEREADOR GUSTAVO POZZI:
Não vamos lá. Eu acho que tem que se fazer justiça. VEREADOR PARANÁ FILHO:
Igualzinho. Então o que acontece? Aqui é o seguinte: passa boi, passa boiada. Mas, agora,
quando existe o interesse... Agora, eu entendo, vereador, que, de repente, o senhor, o senhor,
entenda que todo o projeto relativo à educação tenha que sair das suas mãos. Mas não é assim.
Eu, vereador, e qualquer um vereador aqui pode legislar sobre qualquer coisa. Eu posso
legislar sobre a educação, saúde, habitação, infraestrutura, agricultura. Então, isso não é
exclusividade de vocês. Agora, muito me chama a atenção o fato de vocês terem
protocolizado um projeto igualzinho o meu. Pô! Se vocês sabem que o projeto já estava
protocolizado na Casa, em vez de vocês contribuírem com a discussão, vocês vêm e colocam
outro? O quê que é isso? Agora, ninguém veio falar qual era o atraso que ia trazer para a
sociedade, a votação de regime de urgência de dois nomes de rua. O senhor perguntou? O
senhor não perguntou. Então é somente essas coisas. E depois, o Paraná Filho é o chato, o
Paraná Filho é um ranzinza, Paraná Filho é rabugento. Poxa, mas olha o que vocês fazem
também. É uma contradição em cima de contradição. Poxa, tenha um mínimo de coerência
possível, entendeu? Agora, se fosse eu que tivesse feito isso, "Olha o Paraná Filho está
batendo a carteira". Gente, pelo amor de Deus. Nós passamos aqui, olha, um monte de projeto
de urgência, um monte. Agora, se amanhã a gente tiver novamente sendo utilizada as nossas
escolas públicas como alojamento para estudante universitário, arrebentando com os
colchonetes, quebrando vidro, deixando preservativo utilizado lá, cheio de bebida, copo
descartável, garrafa, lata de cerveja, aí a responsabilidade não vai ser minha, não.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Atenção. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Questão de
ordem. Questão de ordem, presidente. PRESIDENTE JULIO CESAR - Questão de ordem,
vereador Gustavo Pozzi. O vereador, espera só um minutinho. Vereador Gustavo, é o mesmo
tema? É o mesmo tema? Então não tem questão de ordem. Me desculpa, não tem questão de
ordem. Mesmo tema não. Não tem. Cinco minutos como líder do partido PR, vereador
Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Então vamos lá ao regimento. Muito
bem, eu acredito... Eu não iria nem usar cinco minutos. Mas vamos lá, então, eu vou usar os
meus cinco minutos. Primeiramente, a única coisa que foi solicitado é que a Comissão de
Educação analise. Edson Ferreira, não chegou na Comissão de Educação. Eu não fiz... Se
você teve conhecimento de alguma forma, a Comissão de Educação não teve. Se teve a
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oportunidade... E eu respeito o senhor. Se teve a oportunidade para fazer a sua emenda, essa
oportunidade não chegou a mim. E assim eu também gostaria. Todos que tiveram a
oportunidade de se fazer a devida emenda o fizeram, mas eu não tive essa oportunidade.
Acredito que o professor Azuaite não teve essa oportunidade. Acredito que o vereador Chico
Loco também não teve essa oportunidade. Agora, qual que é o problema de dar então, esta
oportunidade? Eu faço aqui uma proposta, Paraná, se você acredita que o que está
acontecendo, estão querendo roubar a sua ideia, eu sugiro à Comissão de Educação que nós
retiremos o projeto que a Comissão de Educação colocou e nós nos debruçamos em cima do
seu, num tempo, de pelo menos me dar duas semanas a gente retira o nosso, e aí nós faremos
as devidas emendas no seu projeto. Olha, se o problema é ser dono da lei, ok, meu amigo. Se
você vai ser o dono da lei. Agora, nós queremos discutir a questão. Então, se é para fazer...
Nos permita, toda a quinta-feira nós nos reunirmos. Toda quinta-feira, mesmo que eu chegar
dez minutos atrasado, eu chego lá, falo: "Olha, tem alguma coisa?". E quando não nos
reunimos, existe a justificativa. Então, eu posso garantir, com certeza, que isso não chegou na
Comissão de Educação. Agora fala: Por que a Comissão de Educação não pode discutir?
Entendeu? É isso que eu peço. É o mínimo. Será que os vereadores aqui presentes não
poderiam conceder para a Comissão de Educação fazer uma análise? Eu acredito que o
vereador Chico e Azuaite pode... estão fazendo uma solicitação. Nós retiramos o nosso e
fazemos emenda nesse. Já que ele quer ficar como sendo o vereador propositor. Não tem
problema nenhum para mim. Eu só gostaria de discutir sobre o assunto. Será que é pedir
demais? Será que é pedir demais? Eu, sinceridade, Paraná, eu não vou querer discutir nome de
rua. Eu não vou querer discutir um monte de coisa de coisa que passa aqui. Lá, o nome de rua,
não, beleza, quer passar nome de rua? Qual problema que vai X ou Y? Então não é... a
questão não é essa. A questão não é essa. A questão aqui é dar para a Comissão da Educação a
legitimidade que ela merece. O que eu estou querendo fazer aqui é que a Comissão possa
fazer a devida análise no processo. Que ela possa fazer o seu parecer, que ela possa dar a sua
contribuição, para que ela possa fazer as emendas que muitos já fizeram e que a Comissão de
Educação não pode fazer. Entendeu? Então, nós gostaríamos de fazer essa devida análise, sim.
E eu acredito que nós, da minha parte, faço e vou além, e vou além. Se por acaso, isso for para
a votação hoje, eu peço para os meus pares que votem então, contrário ao projeto. Para que
nós possamos... Para que nós possamos... Está aqui, Paraná, eu leio na íntegra para você, se a
preocupação é mostrar, dá aqui, empresta aqui para mim, eu vou legitimar, está aqui. Vem cá,
traz aqui. VEREADOR PARANÁ FILHO: Pela ordem, Sr. Presidente! VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Pela ordem, não tem ordem. Nos cinco minutos de líder não tem ordem.
Pelos cinco minutos de líder não tem ordem. Desculpa, vereador. A grande questão aqui é o
seguinte, há duas semanas atrás, quando o vereador propôs esse projeto aqui na Casa, se você
pegar o áudio na hora que ele estava falando, eu cheguei para ele e falei: "Olha, a Comissão
de Educação também está querendo estudar esse caso". O próprio vereador propôs: "Não,
então vamos fazer uma análise juntos do processo. Vamos estudar o processo". Só que aí não
chegou para a Educação para estudar. Eu já falei isso daí. Eu, não, por mim, eu proponho se
for o caso, nós fazemos a retirada e faz as emendas. Qual é o problema? Qual o problema?
Existe algum problema...VEREADOR RODSON DO CARMO: Pela ordem, Sr. Presidente.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Questão de ordem. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Sr. Presidente, eu gostaria de sugerir para Vossa Excelência, até eu fiquei aqui na
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dúvida, será que Vossa Excelência poderia suspender a sessão por um minuto só para eu
entender o que está acontecendo. Para a minha votação ser uma votação... Pode ser
presidente? Explicasse, porque ficou dúvida para a minha pessoa aqui, fiquei em dúvida, tanto
que eu queria esclarecer e tirar essa dúvida se possível for. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Pela ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE JULIO CESAR: Pela ordem,
vereador. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Sr. Presidente, eu tive a honra de presidir
essa Casa por dois anos. Só tenho que tecer elogio para a Vossa Excelência, da forma que
vem conduzindo o Parlamento, trazendo a transparência, tentando, dentro do possível, colocar
ordem na Casa. Mas eu queria fazer uma proposta para Vossa Excelência, que, a partir da
próxima Sessão, não tenhamos mais nenhum processo de urgência, somente os da pauta. Nós
fizemos isso na nossa gestão. Quem sou eu para estar determinando o caminho para Vossa
Excelência. Mas que nós não tenhamos mais nenhum processo de urgência nessa Casa, e nós
não vamos mais ter esse problema que nós estamos tendo aqui, somente os processos da
pauta. Se chegar aqui uma urgência que nós estamos perdendo prazo, perdendo recurso, ou
coisa parecida, Vossa Excelência terá a liberdade de consultar os vereadores aqui, nós
estaremos votando com Vossa Excelência. Mas fora isso, que, a partir da próxima Sessão, não
tenha mais nenhum. Porque uma hora é porque uma comissão não viu, outra hora porque
outra comissão não viu. Já passaram por cima da minha comissão aqui também às vezes
processos importantes que foram votados, e a gente vai acabar com essa discussão. Então com
todo respeito que estou fazendo isso, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Quem sou eu
para ensinando Vossa Excelência. Vossa Excelência tem capacidade para muito mais do que
já vem fazendo e tem demonstrado isso no dia a dia. PRESIDENTE JULIO CESAR:
Apenas para esclarecer, vereador Lucão Fernandes, como eu gostaria de agradecer sempre a
sua contribuição, como eu gostaria de ter processos que a gente tramitasse normalmente e não
tivesse a urgência. Mas a urgência é um dispositivo Regimental, que deixa esse presidente
numa situação difícil, porque se houver as 14 assinaturas, o presidente não tem o poder de
interromper a votação e tem que seguir o processo. Caberia o bom senso. Eu entendo, o
senhor tem razão. A gente gostaria disso. Mas, infelizmente, há esse dispositivo e eu gostaria
muito que fosse como Vossa Excelência disse, mas infelizmente havendo assinaturas, nós não
temos como impedir esse processo que entre de urgência. Questão de ordem, vereador Edson
Ferreira. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sr. Presidente, pela ordem, o senhor não
respondeu a minha pergunta, por gentileza, que eu tinha pedido para o senhor. [falas
sobrepostas]. VEREADOR EDSON FERREIRA: Sr. Presidente, já até esclarece a questão
do vereador Rodson, com respeito a esse projeto de lei do vereador Paraná. Há mais ou menos
20 dias, lembrando que para todos os vereadores, chegam aos seus e-mails o que está em
andamento na Casa. Então, eu vi juntamente com os meus assessores, nós vimos isso, e
conversamos com o Paraná, o pessoal que... que fez esse projeto de lei. E vimos que tinha
algumas coisas que prejudicasse alguns ou algumas pessoas. Era com respeito às escolas, um
exemplo, os lugares de escolas, né, serem cedidas somente para eventos culturais. E isso, no
meu ponto de vista, independente de religião, seja católica, evangélico ou associações, que se
forem feitos um evento social... E a gente teve um evento desse aqui no Vila Isabel, aonde
entregamos 400 litros, 500 litros de leite para as pessoas carentes, nós não tínhamos um lugar
para entregar e usou o pátio de uma escola. Eu concordo que, muitas das vezes, são ocupadas
escolas para baderna. Isso é inaceitável. Mas nós também não podemos prejudicar se a gente
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for fazer, um exemplo, um evento lá no São Carlos VIII, no Zavaglia, no Planalto Verde, nós
vamos precisar de uma área pública. Então, nós temos e todos os vereadores receberam isso.
Se o senhor... PRESIDENTE JULIO CESAR: Para concluir, por favor. VEREADOR
EDSON FERREIRA: Se o senhor não viu esse projeto de lei, eu não sei, eu acho que foi
falta de analisar. Não é possível. PRESIDENTE JULIO CESAR: Atenção, Srs.
Vereadores...VEREADOR GUSTAVO POZZI: Deixa eu só fazer um registro, Presidente.
PRESIDENTE JULIO CESAR: A não, corta, corta! Espera um pouquinho! VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Eu só quero fazer um... PRESIDENTE JULIO CESAR: Pode cortar
todos os microfones. Corta todos. Eu vou dizer o seguinte, nós vamos discutir o processo.
Atenção, Srs. Vereadores, Processo nº 1.374, Projeto de Lei nº 181. Com as devidas
assinaturas, coloco em regime de discussão. O senhor já se utilizou pela ordem. Pela ordem,
vereador Azuaite. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Eu acato a decisão
de Vossa Excelência. Mas chamo a ciência de Vossa Excelência e dos demais pares desta
Câmara a respeito do art. 188, do Regimento Interno. Por gentileza, que Vossa Excelência
pudesse fazer lê-lo. Eu não tenho que me reportar à Vossa Excelência. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Eu vou suspender a Sessão por um minuto. [Sessão suspensa]. [Sessão
reaberta]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Chamada dos Srs. Vereadores. VEREADOR
SÉRGIO ROCHA: Srs. Vereadores, a terceira chamada dessa Sessão. Julio Cesar.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Presente. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presente.
Vereador Marquinho do Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente.
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presente. Vereador Rodson Magno do Carmo. Vereador
Sérgio Rocha, presente. Vereador Azuaite Martins de França. Vereador Azuaite Martins de
França. Não está presente. Vereador Chico Loco. VEREADOR CHICO LOCO: Presente.
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presente. Vereadora Cidinha do Oncológico.
VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Presente. VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Vereador Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR
SÉRGIO ROCHA: Presente. Vereador Edson Ferreira. VEREADOR EDSON
FERREIRA: Presente. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Vereador Elton Carvalho.
VEREADOR ELTON CARVALHO: Presente. VEREADOR SÉRGIO ROCHA:
Vereador Gustavo Pozzi. Presente. Vereador João Muller. Vereadora Laide da Uipa.
VEREADORA LAIDE SIMÕES: Presente. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Vereador
Leandro Guerreiro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Presente. VEREADOR
SÉRGIO ROCHA: Presente. Vereador Lucão Fernandes, presente. Vereador Luis Enrique.
Vereador Luis Enrique. Vereador Malabim. VEREADOR MALABIM: Presente.
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presente. Vereador Moises Lazarine. VEREADOR
MOISES LAZARINE: Presente. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presente. Vereador
Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Presente. VEREADOR SÉRGIO ROCHA:
Presente. Vereador Roberto Mori. Presente. Vereador Roselei Françoso. VEREADOR
ROSELEI FRANÇOSO: Presente. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presente. Sr.
Presidente, 17 vereadores presentes neste momento na Sessão. PRESIDENTE JULIO
CESAR: É apenas para informar a todos que acompanham a Sessão, o nosso regimento
permite essas intervenções, né? É interrupção. É óbvio que se dependesse dessa presidência,
boa parte dessa Sessão nem existiria. Estou falando, é o desabafo meu. Se dependesse do
presidente, a Sessão no dia de hoje seria riscada dos anais da Casa, infelizmente. Nós temos
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que seguir o regimento. O presidente é o gestor da Câmara Municipal, respeitando todos os
vereadores são iguais, né? Com as suas decisões. Quando se coloca um projeto de urgência é
porque os vereadores que assinaram estão dispostos a discutir e votar o processo. É isso o
nosso entendimento e isso que diz o regimento, né? É óbvio quem não se interessa ou não
acha, não seria colocar a assinatura aqui. Nós ficamos agora esse momento em interrupção
porque o vereador tem também o direito de pedir e olhar o processo, como fez o vereador no
momento que pediu para ver o processo. Nesse momento, coloco para discutirmos e votarmos
com as devidas assinaturas o Processo nº 1.374, Projeto de Lei nº 181, a emenda e nós
colocamos primeiro em discussão. Primeiro vereador pré-inscrito, vereador Chico Loco.
VEREADOR CHICO LOCO: Esse tema é relevante... PRESIDENTE JULIO CESAR:
Por até cinco minutos. VEREADOR CHICO LOCO: Esse tema é relevante porque nós
estivemos aqui no dia primeiro de maio, né? Existiu aquela festa em São Carlos, chamado
JUCA, Jogos Universitários, e que tivemos sérios problemas nas escolas municipais.
Imediatamente, naquela terça-feira quando nós estivemos, foi na quinta-feira quando nós
estivemos, foi dia 3 de maio a primeira Sessão, a Comissão de Educação, nós conversamos
aqui da necessidade que tinha de realmente haver essa intervenção. O vereador Paraná foi
oportuno, foi eficiente e apresentou uma proposta. Proposta da qual eu discordo, porque no
meu entendimento qual é a finalidade da escola? A finalidade da escola é servir ao ensino,
servir à educação das crianças. Não seria para mim no meu entendimento a escola com
finalidade de alojamento ou de hospedagem. No meu entendimento, somente em casos de
extrema necessidade, estados de calamidade pública, como o nosso país já viveu a trinta
e...em 1975, existiu há 33 anos atrás um surto de meningite no estado de São Paulo e algumas
escolas do estado foram utilizadas como enfermarias para aqueles pacientes que já estavam
evoluindo de uma fase inicial de tratamento que vinham do hospital. Eu entendo que a
utilização de escolas para outras finalidades se não o ensino, seria restrita exclusivamente a
estado de calamidade pública, que me desculpe as associações, as agremiações, até as
entidades religiosas, mas eu entendo quando se deseja fazer um evento tem que se planejar de
uma outra forma não contando com essa parceria pública. Eu votarei contra a aprovação desse
projeto de lei, reconhecendo que existe um mérito grande do Dr. Dhony, vereador Paraná, que
correu e tratou discutir isso. Porém, não chegou à Comissão de Educação. Eu também não
vejo a necessidade de uma urgência. O meu voto, portanto, será contrário. Muito obrigado.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Vereador Sérgio Rocha. Encaminhamento, vereador Paraná
Filho. Encaminhamento de votação. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, eu, na
verdade, como autor do projeto e líder do PSB, ocupo essa Tribuna nesse momento. Em
primeiro lugar para deixar a bancada do PSB à vontade para votar como cada um queira.
Então, nós não iremos fazer nenhum encaminhamento. Mas como autor do projeto eu quero
dizer o seguinte: O que esse projeto visa? Acabar com a baderna que ocorre nas nossas
escolas municipais, ponto. E o grande problema de alguns vereadores que são contra esse
projeto é proibir que seja utilizado para igrejas. Ora, gente, eu não vejo nenhum problema, eu
nunca vi nenhuma igreja trazer nenhum dano a nenhuma escola. Eu nunca vi. Do jeito que
eles colocaram no projeto da Comissão de Educação, vai ficar limitado só para estado de
calamidade. Poxa, mas e as ações sociais? Lá no Caic todo ano tem ação social, quer dizer
que acabou. Não vai ter mais? Gente, vamos ter o mínimo de bom senso. O projeto visa único
e exclusivamente acabar com a baderna. Não pode servir para alojamento. Não pode servir
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para universitário vir e fazer sexo lá dentro. Fazer bebedeira lá dentro. É só isso! Que nem são
da cidade. A associação pode? Pode. Igreja pode? Pode. Instituição filantrópica pode? Pode.
Outras secretárias do município podem? Pode. Todo órgão público pode? Pode. É simples! É
simples! Acabar com a baderna nas nossas escolas municipais, é só isso. Aí alguns vereadores
argumentando que as igrejas, existem algumas religiões que fazem uso de entorpecentes. Ah,
mais gente, mas também, buscam extremo do extremo? Ué, tem igreja que tem religião que
come gente também, não tem? Que faz ritual. A gente não vai deixar isso acontecer lá dentro.
A gente não vai deixar cometer nenhum ilícito. Então, esse projeto está contemplando as
indicações do vereador Edson Ferreira. PRESIDENTE JULIO CESAR: Para concluir.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Inclusive, ele deixa claro, eventos esportivos, culturais. Se
alguma associação fizer alguma coisa lá que tenha, envolva pecúnia, o valor tem que ser
revertido para o município. Existe inclusive apontamento que a associação, a ONG, qualquer,
a igreja, se ela causar algum dano ela tem que pagar. Pagar para a escola. Então gente o
processo está completinho, todos os vereadores que quiseram opinar, opinaram. Agora, eu não
posso acatar esse projeto da educação que está falando o seguinte: fica proibido a cessão de
escolas públicas municipais com finalidade de alojamento excetuando-se: estado de
calamidade pública e eventos promovidos pela prefeitura. Quer dizer, fica fora igreja,
associação ONG, ações culturais. Quantas ações sociais, quantas ações, Sr. Presidente, foram
feitos lá no Caic do Cidade Aracy pela ONG Espaço Cidadão? Quer dizer que vai acabar com
isso? Não pode. Então por isso eu peço aos senhores e senhoras vereadores que votem sim
para que a gente aprove esse projeto para a fim de acabar com a baderna sim, mas não
inviabilizar os eventos religiosos, esportivos e culturais nas nossas escolas. Muito obrigado.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Próximo vereador inscrito, vereador Sérgio Rocha. Por até
cinco minutos. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sr. Presidente, os vereadores aqui
presentes, população que nos ouve. Boa tarde. Eu quero aqui parabenizar o vereador Paraná
por esse projeto, Paraná. Só não podemos aceitar o que vinha acontecendo aí nos anos
anteriores, nos Jogos Abertos de nossa cidade, aonde vem milhares de pessoas de fora, da
capital, que vem usar as escolas e fica a semana inteira trazendo caminhões de bebida
alcoólica, droga e perturbando a vizinhança com um som alto, som de tudo quanto é tipo. Eu
moro em frente uma escola, eu sei o que eu passei nesses três anos que aconteceram de jogos
na cidade de São Carlos. A reclamação dos vizinhos, as ligações na minha casa, só que a
nossa comunidade, a nossa cidade não pode pagar o preço por erro de outras pessoas. Nós
temos que punir quem vem em nossa cidade, lógico, traz o benefício, mas vem também fazer
o barulho, vem fazer a bagunça, vem perturbar a nossa cidade. Escola não é lugar de bebida,
de grito, ficar a noite inteira no baile funk perturbando. Só que dia 12 de outubro é o Dia das
Crianças e várias entidades usa as escolas, usa a quadra de esporte das escolas para fazer
evento para as crianças. Coloca lá uma cama elástica, eles colocam escorregador, colocam
tobogã aquático para a molecada brincar. É igreja evangélica, importa igreja católica, é as
ONGs que usam. Vamos proibir também agora. A escola é pública, a escola é da comunidade,
tem que ser aberto para as crianças. Para fazer um evento diferente. E o projeto do Paraná
vem trazer isso aqui, abrindo para a comunidade, não vem fechando as portas 100%. Agora
outro projeto que está aí, quer fechar as portas 100%, sou contra o projeto que está vindo aí da
educação. Ou, isso aí é um projeto? Fechando as escolas. A escola é pública, tem que atender
a comunidade da nossa cidade, os bairros da nossa cidade. Nós não podemos aceitar bagunça
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que vem de fora, bebida e os cara passa a noite inteira, a madrugada inteira, perturbando a
cidade inteira. Isso aí a população não vai aceitar e não aceita. E eu também não aceito. Vai
fechar a porta 100%, não. Eu acho que essa Casa tem que rever com carinho e votar esse
projeto hoje e sem discussão. PRESIDENTE JULIO CESAR: O próximo vereador inscrito,
vereador Gustavo Pozzi. Por até cinco minutos. VEREADOR GUSTAVO POZZI:
Primeiramente, gostaria de... eu fiz uma rápida passada de olhos no projeto, né? Qual que vai
ser minha postura? Eu sou um cara que sou reflexível no sentido de valorizar todo o trabalho
de qualquer parlamentar aqui. É lógico que eu não gosto de alguns momentos de falas que
acabam comprometendo a minha integridade, né? Eu sou católico, eu tenho a minha religião.
Aqui de forma alguma estou falando em impedir evento, não é esse o mérito. O mérito que eu
levantei a princípio era por não ter passado pela questão da Comissão de Educação. Então,
qual que vai ser a minha atitude? Como eu não tive a oportunidade de me debruçar sobre o
processo no sentido de fazer alguma intervenção no processo, para que se adequa a minha
vontade. Eu vou votar favorável. Vou estudar o projeto e se eu acreditar que existe algum
problema, eu vou fazer um projeto de lei para que vocês votem ou não a minha sugestão.
Como eu não tive a oportunidade de fazê-lo e aqui deixando claro, eu sabia que o projeto
estava aqui há 14 dias nessa Casa, hoje faz 14 dias que esse processo está nessa Casa. Não
chegou na Comissão de Educação, eu manifestei o meu interesse em colocar a minha
contribuição, isso eu faria na hora que chegasse o processo na Comissão de Educação, como
eu não, isso foi cerceado de mim, eu vou votar favorável. Só que no momento oportuno eu
vou ler o projeto e, se for o caso, com uma outra lei sugerir alterações na lei do vereador
Paraná. Eu acredito, eu acho que ninguém aqui discute isso, eu acredito que as escolas não
devem ser emprestadas para as faculdades para fazer o que foi feito recentemente, alojamento
para que se tenha aí orgias, vamos dizer assim, né? Eu não desejo que minha filha ao ir para o
pátio da escola corra o risco de se machucar com algo que foi esquecido de ser limpado. Eu
acho que drogas, agulhas e camisinhas não deveriam entrar em uma escola de ensino infantil
ou ensino fundamental. Só se for por questão pedagógica, né? E ainda por pessoas habilitadas,
no caso. Então, esse vai ser o meu posicionamento, vou votar favorável em consideração ao
vereador Paraná, vou votar favorável. Vou fazer a análise que me cabe e posteriormente, se
acreditar que deva haver alguma correção nessa lei, assim eu farei no momento oportuno.
Muito obrigado. PRESIDENTE JULIO CESAR: Com a palavra, vereador Roselei
Françoso, por até cinco minutos. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Sr. Presidente, eu
sou favorável ao projeto apresentado pelo vereador Dhony. No dia em que nós tivemos, dia
posterior à realização dos eventos aqui na cidade de São Carlos. Eu fui um dos primeiros
vereadores juntamente com o vereador Leandro Guerreiro a vir a essa Tribuna demonstrar a
minha insatisfação com aquilo que vinha ocorrendo na cidade de São Carlos em relação a
esses Jogos Regionais, os empréstimos para as universidades e naquele momento acho que até
houve um consenso aqui por parte dos vereadores, que várias pessoas se manifestaram
contrários ao empréstimo, a realização do empréstimo, as escolas municipais. E naquele
momento nós trouxemos a informação aqui que as escolas estaduais, muitas vezes os jogos
são coordenados pela própria rede estadual, né? Jogos da USP, jogos que são ligados
diretamente a rede estadual de ensino. E a rede estadual de ensino a muito tempo não
empresta as escolas, por quê? Porque há, de fato, uma forma destruidora de utilizar a escola.
Eu fui chamado no CEMEI Vicente da Rocha Keppe há alguns anos, alguns anos, há uns dois
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anos, 2016 ou 2017 e os professores estavam lá me mostrando a situação que encontraram os
colchões das crianças. Ou seja, nós não estamos falando pura e simplesmente de emprestar o
ambiente escolar. Quando você empresta uma escola de educação infantil você está
emprestando o colchão, você está emprestando o refeitório, você está emprestando os
banheiros, a caixa de areia, a piscina, é que as nossas nenhuma estão em funcionamento, mas
as que estão em funcionamento, todas elas são mal utilizadas por essas pessoas. Agora, por
outro lado eu tenho que declarar aos colegas vereadores, eu comentava aqui com o vereador
Dimitri Sean que isso, na verdade, avalio eu que nem precisaria dessa lei, acho até que isso é
um controle da Secretária Municipal de Educação. Trabalhei na Secretária Municipal de
Educação, a vida inteira emprestamos as escolas para as igrejas e nunca tivemos reclamação.
Emprestava as escolas, fazia um termo de compromisso. Se danificasse algum móvel ou
algum equipamento daquela unidade, imediatamente aquele que assinou a responsabilidade
vinha e ressarcia ao município para poder recuperar aquilo, portanto, havia ordem. Como nós
gritamos aqui dois anos, eu acho que não há outro caminho a não ser a lei. Mas eu confesso
que os eventos universitários eles são de extrema importância para o município também. Nós,
quando visitamos aqui a rede hoteleira na cidade, não é especificamente porque está
emprestando, talvez você coibindo, talvez você até contribuiria mais com a rede hoteleira,
com o comércio local, porque ele teria opção de buscar os caminhos. Acredito até que a
prefeitura teria, poderia, já que quer fazer a parceria, criar a área de camping, né? As próprias
universidades fazem essas áreas de camping para o pessoal poder se alojar. E a gente conhece
lugares que acontece isso. Agora...VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador, o
senhor permita aparte. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Claro. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela fala e dizer que
tudo que é organizado e que tudo que é bem administrado as coisas andam, acontecem. Nós
temos escolas, eu tive amigos de infância que estudaram em Marília, que é um grande centro
universitário, que eu participava das festas universitárias que lá ocorriam que eram
maravilhosas, eles se alojavam tantos em escolas municipais e estaduais, e tinha regras como
o senhor está dizendo, e tinhas lá a entidade a que era ligada a cada universidade participante
dos jogos que se ficasse naquele, por exemplo, o Mackenzie, ficava na Maria Lúcia Marrara, a
atlética do Mackenzie seria o responsável...VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Sim.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Pelos danos, pelos prejuízos causados àquela
escola. Mas nós temos uma rede municipal que ela está sucateada, que ela não funciona. E
para colaborar nesse assunto que o senhor é um dos maiores defensores e trabalhou com
muito brilhantíssimo na educação municipal. Eu sempre fui vereador oposicionista ao PT
nessa Casa e sempre elogiei, o senhor é testemunha disso, o trabalho que o senhor realizava
como diretor da Secretaria de Educação, eu acabo de receber uma nota que foi distribuída à
imprensa do Sr. Nino Mengatti aonde ele afirma: "Em relação a fala do vereador
Marquinho...PRESIDENTE JULIO CESAR: Para Concluir. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: O Secretário Municipal da Educação tem a declarar, tem a declarar que não existe
escolas afundando na cidade de São Carlos". Caindo na cidade de São Carlos. É brincadeira a
maneira que ele trata. Se fosse prefeito, vereador Marquinho Amaral, ou qualquer um de nós,
tinha que meter, desculpa o termo que eu vou usar, mas eu não mudo o meu jeito não. Tinha
que meter o pé na bunda dele e mandar ele embora a pé para Araraquara, porque ele está
acabando com a educação na cidade de São Carlos. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO:
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Posso? Eu quero agradecer a aparte do vereador Marquinho Amaral. Realmente nossas
escolas, eu acabei de citar aqui que se a gente tivesse piscinas em funcionamento, exceto uma
que recém-inaugurada continua funcionando, né? Que é o Deputado Lauro Monteiro da Cruz.
As demais, infelizmente nós não temos e acaba acontecendo. Mas voltando só para eu
concluir o assunto, da seriedade que é, e da importância desse projeto. Porque eu, naquela
segunda-feira, fui pegar a minha filha na escola, vereador Paraná, vereador Paraná Filho, fui
pegar minha filha na escola naquela segunda-feira e minha filha falou assim: "Pai, hoje as
aulas começaram mais tarde, porque realmente a escola estava muito suja quando nós
chegamos". Então atrapalha. Essa escola, Gustavo, é uma escola que atende ainda a crianças
de maior idade, de, digo, seis, sete, até 12, 13 anos de idade. Agora o CEMEI's, quando você
chega na unidade escolar encontra lá as bitucas de cigarro, aqueles pinos de cocaína, xixi,
camisinha com espermatozoide dentro. Então é um negócio de doido. Se a gente não aprovar
essa lei no sentido de regulamentar isso, uma vez que nós não temos, infelizmente, o
compromisso da Secretaria Municipal de Educação de ter o devido controle, que eu acho que
seria o suficiente, né? Nós temos que aprovar essa lei para poder viabilizar um caminho mais
eficiente e satisfatório pela rede municipal de ensino. PRESIDENTE JULIO CESAR: Na
sequência vereador Robertinho Mori Roda e depois vereador Dimitri. VEREADOR
ROBERTO MORI RODA: Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que
nos acompanha. Parabenizar o vereador Paraná, eu mais de 40 anos, eu viajo com bandas e
fanfarras e o local onde a gente é recebido é a escola estadual, é a escola municipal. Nós
temos aqui os desfiles da nossa cidade que as escolas são recebidas, na Escola do Álvaro
Guião. O Tusca era a taça, a Tusca, era o evento arrepiante na cidade de São Carlos. Quando
foi colocado as regras, hoje além de trazer, isso é muito bom para a economia da nossa
cidade, é muito importante essa taça, esse evento em nossa cidade. Nós estamos falando aqui
de escolas municipais, viu, vereador Paraná, estamos falando de escolas municipais. Mais em
2015, quando foi cedido o Bicão para um grupo de alunos que era dos... não recordo agora o...
dos arquitetos, um encontro de arquitetos, estudantes de arquitetura em nossa cidade, foi dez
vezes pior do que aconteceu agora. E naquele momento até na igreja São Nicolau foi, a
repercussão foi muito grande, em toda redondeza lá do Boa Vista, a prostituição, vamos dizer
assim, porque de esporte mesmo quase não tinha nada. Então nós não podemos se ater
somente às escolas estaduais ou municipais. Os órgãos da Secretaria de Esporte também, as
quadras, nós teríamos também que ter cuidado maior. Eu sou a favor, eu acho que vem de
encontro, eu acho que é muito importante, porque o local onde recebe esses números de
pessoas é principalmente porque existe merendeiras e existe uma cozinha se precisar fazer a
refeição para todos. Parabéns vereador Paraná, e conta com meu voto. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Na sequência irá discutir o processo vereador Dimitri Sean, por até cinco
minutos. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sr. Presidente, início de noite, quero brevemente
me posicionar acerca desse projeto que criou uma polêmica talvez não esperada no dia de
hoje. Me parece que tivemos um avanço na discussão, o vereador Roselei disse uma
expressão aqui muito importante, o bom senso, né? Talvez o bom senso fosse o suficiente
para resolvermos esse tipo de questão. Bom senso, na verdade, me parece suficiente para
resolver quase todos os problemas da vida. Apesar de entender a boa vontade do legislador
Paraná Filho, me parece que esse projeto de lei não seja suficiente para proteger nossas
escolas. Faz-se por um lado a proibição de certos tipos de eventos e libera-se outros, mas não
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posso deixar de aventar a possibilidade de que uma ONG, conforme previsto aqui, possa fazer
o mau uso da escola, ou não é possível que esse tipo de situação aconteça, não é? Então, não
podemos demonizar como se pretende as escolas públicas, as universidades públicas da
cidade de São Carlos. Quero lembrar a todos que sem elas a cidade talvez não tivesse o
desenvolvimento que tem hoje. Boa parte de São Carlos é formada por estudantes, devemos,
sim, respeitá-los. Entendo a boa vontade e acho também que as escolas públicas municipais
têm que ser preservadas, as crianças, antes de mais nada, tem que ser preservadas. Mas, não
me parece que esta seja uma forma suficiente para que isso aconteça. De um lado
radicalmente se proíbe que determinado tipo de evento aconteça, por outro permita que
eventos aconteçam que podem também ser danosos. Penso assim que eventos de ONG's há,
dependendo do tipo de evento, também pode trazer prejuízo a nossas escolas. Então, não me
parece o caso de haver uma legislação municipal que proíba ou permita isso. Me parece o
caso de que a Secretária de Educação tenha bom senso ao permitir ou não que eventos
aconteçam. E claro, que se cerque dos cuidados, que peça caução à organização, a igreja, a
entidade ou a universidade que pretenda utilizar daquele espaço, né? Que se garanta em caso
de qualquer fato superveniente. Obrigado. PRESIDENTE JULIO CESAR: Passamos à
votação. Processo nº 1.374, Projeto de Lei nº 181, primeiro a emenda. Atenção, Srs.
Vereadores, faço a leitura da emenda apresentada pelos vereadores Paraná Filho, Luis Enrique
e Laide. Emenda modificativa, retifique-se o Parágrafo Único do Art. 1º do Projeto de Lei
para que possa figurar com a seguinte redação: "Parágrafo Único: não estão sujeitos a esta lei
as cessões realizadas para instituições religiosas, órgãos públicos da administração direta e
indireta e as entidades que tenham sido declaradas de utilidade pública no município".
Retifica-se também o Art. 2º do Projeto de Lei, passando ter a seguinte redação: "A cessão do
uso das dependências dos estabelecimentos de ensino do município de São Carlos, serão
admitidas as pessoas físicas ou jurídicas de direito privado apenas para a realização de
eventos de caráter cultural e social. Bem como para a práticas recreativas ou desportivas
quando não estiverem previstas nas atividades escolares". Ainda retifico o Art. 3º do Projeto
de Lei, passando a figurar com a seguinte redação: "Art. 3º: as atividades envolvidas em
estabelecimentos de ensino no município por meio de cessão não podem ser lucrativas, salvo
se desenvolvidas por aquelas pessoas descritas no Parágrafo Único do Art. 1º dessa lei, desde
que sua destinação social seja comprovada". Coloco em votação a emenda. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado a emenda por
unanimidade. Coloco agora, eu peço votação nominal. Ao processo com a emenda. Entra em
votação nominal Processo nº 1.374, Projeto de Lei nº 181. Atenção, Srs. Vereadores, que
estão nos seus gabinetes votação. Estamos entrando em processo de votação. EREADOR
SÉRGIO ROCHA: Votação favorável ao projeto, vote sim; o que for contrário, vote não.
Vereador Azuaite Martins de França, ausente do Plenário. Vereador Chico Loco. Vereador
Chico Loco, ausente do Plenário. Vereadora Cidinha do Oncológico. Votou sim. Vereador
Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Não. VEREADOR SÉRGIO ROCHA:
Vereador Edson Ferreira. VEREADOR EDSON FERREIRA: Sim. VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Voto sim. Vereador Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO: Sim.
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Votou sim. Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim. Vereador João Muller.
VEREADOR JOÃO MULLER: Sim. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Vereador Julio
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Cesar Pereira, não vota. Vereadora Laide da Uipa. VEREADORA LAIDE SIMÕES: Sim.
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim. Vereador Leandro Guerreiro. VEREADOR
LEANDRO GUERREIRO: Sim. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim. Vereador Lucão
Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Sim. VEREADOR SÉRGIO ROCHA:
Vereador Luis Enrique. Vereador Malabim. VEREADOR MALABIM: Sim. VEREADOR
SÉRGIO ROCHA: Vereador Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Sim. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Vereador Moises Lazarine.
VEREADOR MOISES LAZARINE: Sim. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Vota sim.
Vereador Paraná Filho. Vereador Paraná Filho, sim ou não, vereador? Sim. Vereador Roberto
Mori. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Sim. VEREADOR SÉRGIO ROCHA:
Vereador Rodson Magno, justificou. Vereador Roselei Françoso. VEREADOR ROSELEI
FRANÇOSO: Sim. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim. Vereador Sérgio Rocha, sim. Sr.
Presidente, 15 votos sim e um voto não. PRESIDENTE JULIO CESAR: Fica aprovado o
Processo nº 1.374, Projeto de Lei nº 181, de autoria do vereador Paraná Filho. Passamos agora
a discutir e votar os processos da pauta. PROCESSOS EM REGIME DE TRAMITAÇÃO
COMUM – ÚNICA DISCUSSÃO – PRESIDENTE JÚLIO CÉSAR - Entra em discussão
e votação o Processo nº 1.482, Projeto de Lei nº 194. Interessado: vereador Lucão Fernandes.
"Dá o nome de Tereza Veronesi Pratti a Estrada 2, do loteamento Recreio Campestre".
Coloco em discussão. Não havendo, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão. Manifestando-se os contrários. Aprovado. Declaração de voto vereador Lucão
Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Quero agradecer a todos os vereadores
que votaram favoravelmente a esse projeto. Eu gostaria de ler a justificativa, Sr. Presidente. O
presente Projeto de Lei denomina de Tereza Veronesi Pratti a Estrada nº 2, marginal paralela à
rodovia Washington Luís no loteamento Recreio Campestre em São Carlos. A homenageada
nasceu no dia 28 de abril do ano de 1905 no município de São Pedro, interior de São Paulo,
sendo descendente de italianos. Casou-se com Amadeu Pratti, agricultor com quem teve 14
filhos, sendo que quatro deles morreram na infância. Analfabeta, porém com grande controle
emocional e equilíbrio. A Sra. Tereza Pratti dedicava-se a casa e a família mesmo sem receber
remuneração, auxiliava as famílias em um momento muito difícil da vida que era no
sepultamento de familiares, de amigos e vizinhos. Aos 60 anos de idade, após receber uma
parte de herança ela veio morar em São Carlos, comprando uma casa na Rua Sebastião
Sampaio Sobrinho, no bairro Jardim Bela Vista. Querida por todas, amiga, esposa,
companheira, dedicada mãe de família, bondosa, generosa, mulher de atitude e de caráter
irrepreensível. Tereza faleceu aos 71 anos no dia de 3 de abril do ano de 1977, em Paulínia,
São Paulo, em decorrência de aterosclerose cerebral e aterosclerose sistêmica. Que acometia
sua saúde a... PRESIDENTE JULIO CESAR: Pois não, vereador. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Seu filho caçula, o Sr. Benedito Aristides Pratti que se encontra aqui
conosco, veio com a família para São Carlos no ano de 2002 e se tornou morador e
representante do loteamento Recreio Campestre onde vive com a sua família e alguns anos
batalha incansavelmente pela conquista de melhorias no bairro. Portanto, denominar
oficialmente a Estrada 2 como Rua Tereza Veronesi Pratti no loteamento Recreio Campestre,
é uma justíssima homenagem a essa mulher de bem e aos seus familiares que continua sendo
o filho desta terra. Então, com muita honra e com muito orgulho eu gostaria de agradecer
mais uma vez os colegas vereadores por estar aprovando esse projeto de lei. PRESIDENTE

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

JULIO CESAR: Parabéns, vereador Lucão pela homenagem, a toda família aqui presente,
tempo todo aqui. É óbvio que essas homenagens, a gente gostaria que a pessoa estivesse com
a gente, ao invés de fazê-la, mas é uma forma carinhosa da gente guardar a memória das
pessoas que fizeram tão bem para gente. Parabéns a família. VETO - PRESIDENTE
JÚLIO CÉSAR - Passamos a votar e discutir agora o Processo nº 622, Projeto de Lei nº 74.
Na verdade, interessado vereador Robertinho Mori Roda. "Que dispõe sobre a obrigação de
fazer loteamento, ao loteador acerca de obras de calçamento no entorno das áreas públicas
reservadas no projeto do território desse município de São Carlos". Esse projeto já foi votado
e aprovado na Câmara Municipal, encaminhado ao Sr. Prefeito Municipal que vetou
parcialmente o processo ou o projeto. Nós vamos colocar em discussão. Não havendo, em
votação. Votação nominal, por favor. Atenção, Srs. Vereadores. Atenção, Srs. Vereadores,
vamos votar o veto, favorável ou não. Atenção, Srs. Vereadores! Os vereadores favoráveis ao
veto pelo prefeito municipal, sim, contrários ao veto, não, ok? Vereador Sérgio Rocha,
secretário, por favor, chamada nominal, votação nominal, desculpa. VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Vereador Azuaite Martins de França, ausente do Plenário. Vereador Chico Loco.
VEREADOR CHICO LOCO: Sim. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim ao veto.
Vereadora Cidinha do Onco...VEREADOR CHICO LOCO: Com o veto. Favorável ao veto.
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Vereadora Cidinha do Oncológico. VEREADORA
CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Não. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Não ao veto.
Vereador Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Não. VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Não ao veto. Vereador Edson Ferreira, Vereador Elton Carvalho, vereador Gustavo
Pozzi, vereador João Muller. VEREADOR JOÃO MULLER: Não. VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Vereadora Laide da Uipa. VEREADORA LAIDE SIMÕES: Sim. VEREADOR
SÉRGIO ROCHA: Vereador Leandro Guerreiro. VEREADOR LEANDRO
GUERREIRO: Não ao veto. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Vereador Lucão Fernandes.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Não. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Vereador
Luis Enrique. Vereador Malabim. VEREADOR MALABIM: Não ao veto. VEREADOR
SÉRGIO ROCHA: Não ao veto. Vereador Marquinho Amaral. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Não ao veto. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Moises
Lazarine. Vereador Moises Lazarine. Não ao veto. Vereador Paraná Filho. VEREADOR
PARANÁ FILHO: Sim. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim. Vereador Roberto Mori.
VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Não. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Não.
Vereador Rodson Magno, ausente do Plenário. Vereador Roselei Françoso. Vereador Roselei
Françoso, ausente do Plenário. Vereador Sérgio Rocha, não ao veto. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Secretário, só para informar, o presidente vota também. VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Vereador Julio Cesar. PRESIDENTE JULIO CESAR: Voto não ao veto.
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Vota não ao veto. Sr. Presidente, 14 votos não e dois
votos sim. Quatorze votos. PRESIDENTE JULIO CESAR: Fica então rejeitado o veto em
relação ao Processo nº 622, Projeto de Lei nº 74, de autoria do vereador Robertinho Mori.
Declaração..VEREADOR JOÃO MULLER: Pela ordem, Sr. Presidente. Tem algum
equívoco na contagem dos votos. Porque o vereador Chico Loco, votou favorável ao veto, o
vereador Paraná favorável e a vereadora Laide Favorável ao veto. Então nós temos três votos
favoráveis ao veto. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Vereadora Laide, você votou não ou
sim ao veto? VEREADOR JOÃO MULLER: Vai ser 13 votos contrários e três favoráveis.
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VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sr. Presidente, então foi 13 votos. VEREADOR JOÃO
MULLER: Contrários. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Não, e três votos sim. ORADOR
NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Então fica rejeitado o veto do prefeito municipal em relação ao processo.
Declaração de voto vereador Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTO MORI RODA:
Quero agradecer os pares e entender o posicionamento da Laide, da comissão toda, o Paraná e
o Dimitri, não é isso? Eu fui contra. O Chico, Chico, desculpa. Fui contra o veto, gente, e pedi
aos pares e me comprometo se for necessário fazer alguma correção, ali também entendo o
posicionamento da comissão que serão de responsabilidade do loteador empreendedor a
obrigação de mantê-los e conservá-los limpos. E aí tem as outras obrigações que seria a coleta
de lixo que eu também entendo que não poderia ser submetido ao empreendedor. Então, eu
agradeço, foi da melhor forma consultando o jurídico dessa Casa e agora se houver
necessidade a gente vai e fará a mudança no artigo, está bom? Eu agradeço. Muito obrigado.
Entendo o posicionamento também da prefeitura municipal de São Carlos. Obrigado.
PROCESSOS EM REGIME DE TRAMITAÇÃO COMUM – ÚNICA DISCUSSÃO PRESIDENTE JULIO CESAR: Atenção, Srs. Vereadores, passamos a discutir e votar
Processo nº 1.417, Projeto de Lei nº 187. Interessado: Prefeitura Municipal. "Autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no serviço autônomo de água e esgoto".
Coloco à disposição do Plenário para discussão. Não havendo, em votação. Favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Em discussão e votação o
Processo nº 1.472, Projeto de Lei nº 191. Interessada: Prefeitura municipal de São Carlos.
"Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na prefeitura municipal no
valor de R$ 2,491 milhões, recursos esses para obras e instalações do Parque Ecológico de
São Carlos, pagamento de despesa em regime de adiantamento e também contratação de
serviço de limpeza urbana". Coloco em discussão. Não havendo, em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Coloco em
discussão e votação o Processo nº 1.473, Projeto de Lei nº 192. Interessada: Prefeitura
Municipal de São Carlos. "Autoriza o Poder Executivo a conceder repasse financeiro a
Associação Sal da Terra. Emendas do vereador Paraná Filho e Roselei Françoso. Coloco em
discussão. Não havendo, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado. Quero fazer uma observação que recebemos nessa
tarde, início de noite a presença do vice-prefeito de Ibaté, vice-prefeito Horácio, também o Zé
Augusto, assessor direto do prefeito municipal, quero agradecer e cumprimentar a cidade de
Ibaté. Horácio, leve em nome dessa Casa o cumprimento ao prefeito, Zé Parella, a você, é
claro, e toda equipe, parabéns, comemora-se agora no próximo dia 23, 125 anos. O nosso
cumprimento, dia 24, melhor dizendo, nosso cumprimento à cidade. Parabéns pela gestão e
sabemos que vocês recebem muito bem o são-carlense. Parabéns pelo evento e sinta-se
homenageado hoje e leve esse recado ao prefeito, parabéns por toda organização. Obrigado.
José Augusto sempre presente, né? Muito bem. EXPLICAÇÃO PESSOAL
PRESIDENTE JÚLIO CÉSAR - Nesse momento explicação pessoal, por até cinco minutos,
vereador Leandro Guerreiro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Sr. Presidente, boa
noite. Quero usar a Tribuna agora só para agradecer a população, a repercussão que as pessoas
retribuem, o carinho pela... a velocidade que tem hoje a população com o nosso trabalho. Eles
assistem a gente, ouvem pela rádio a Sessão e quem tem o número do 'zap' já manda as
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mensagens elogiando, agradecendo por ter revelado algo que estava nas costas da população.
Então em relação a vocês que estão assistindo a Sessão em casa, estão ouvindo pela rádio,
obrigado. Obrigado por esse carinho, por essa força, que vocês transmitem aí para o nome
Leandro Guerreiro hoje. Então só tenho que agradecer o carinho da população. Muito
obrigado, Sr. Presidente. PRESIDENTE JULIO CESAR: O próximo vereador inscrito, o
último vereador inscrito, Paraná Filho por até cinco minutos. Explicação pessoal.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, na verdade eu quero agradecer aí todos
vereadores, aproveitar desse momento para agradecer pela aprovação do projeto de lei de
minha autoria. Agradecer a todos vereadores, vereadoras pelo apoio. Quero também
parabenizar pelo projeto de lei do vereador Lucão Fernandes pela justa homenagem a essa
senhora que nos deixou, que a família tem um importante trabalho no desenvolvimento aí
daquela região, ali do Recreio Campestre, né? Então eu quero parabenizar o vereador, e dizer
que amanhã logo após a reunião de Comissão de Constituição e Justiça, eu, juntamente com
meus assessores, estaremos andando pela cidade e assim como nos solicitou o prefeito Airton
Garcia, fazendo uma listagem das ruas que estão mais deterioradas pelo excesso de buracos e
estaremos entregando, espero até essa semana ou no máximo na próxima segunda-feira para o
Sr. Airton Garcia para que seja licitado o recapeamento dessas ruas. Então, e eu quero não só
dizer aqui que eu não vou ficar, me ater ao Cidade de Aracy, não. Nós vamos passar pelo
Santa Felícia, Santa Angelina, Arnon de Mello, Ipanema, enfim, São Judas Tadeu, todos os
bairros que nós analisarmos ali a necessidade urgente, é claro, a gente sabe que a cidade
inteira tem que se recapeada, né, mas a gente não tem condições hoje de recapear a cidade
inteira, mas a gente hoje, graças ao empenho conjunto da Câmara Municipal, da prefeitura, do
governo do estado, a gente consegue dar um bom retorno, dar uma boa solução para onde está
pior, aonde está mais urgente. Então amanhã a partir das 9h, 10h da manhã estarei andando
pela cidade inteira e, claro que eu não faço isso em um dia, mas até sexta ou segunda-feira da
outra semana eu quero entregar essa lista para o prefeito Airton Garcia. Aí se ele recapear,
bem, se ele não recapear a minha parte eu terei feito. Tudo bem? Então eu quero agradecer a
todos e desejar a todos uma boa noite. PRESIDENTE JULIO CESAR: Solicito ao
secretário que proceda a chamada final dos Srs. Vereadores. VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Srs. Vereadores, a última chamada, vereador Julio Cesar, presente. Vereador
Marquinho Amaral, presente. Vereador Rodson Magno, vereador Sérgio Rocha, vereador
Azuaite Martins, vereador Chico Loco. VEREADOR CHICO LOCO: Presente.
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presente. Vereadora Cidinha do Oncológico, vereador
Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR SÉRGIO ROCHA:
Vereador Edison Ferreira, vereador Elton Carvalho, vereador Gustavo Pozzi, vereador João
Muller, vereadora Laide da Uipa. VEREADORA LAIDE SIMÕES: Presente. VEREADOR
SÉRGIO ROCHA: Vereador Leandro Guerreiro. VEREADOR LEANDRO
GUERREIRO: Presente. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Vereador Lucão Fernandes.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Presente. VEREADOR SÉRGIO ROCHA:
Vereador Luis Enrique, vereador Malabim, vereador Moises Lazarine. VEREADOR
MOISES LAZARINE: Presente. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Vereador Paraná Filho.
VERADOR PARANÁ FILHO: Presente. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Vereador
Roberto Mori. VEREADOR ROBERTO MORI ROCHA: Presente. VEREADOR
SÉRGIO ROCHA: Vereador Roselei Françoso. PRESIDENTE JULIO CESAR: Eu
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gostaria de agradecer a todos os vereadores, assessores, servidores da Casa. Dizer que amanhã
a partir das 14h30 dar continuidade esta Casa a 2ª Edição do Parlamento Jovem, onde teremos
a leitura dos projetos e as votações dos projetos encaminhados pelos alunos das escolas
estaduais. Agradecendo a todos, desejando uma boa noite, e que Deus os abençoe. Até a
próxima. Eu, Maria Cristina Roque Novaes Keppe
, lavro a presente ata, que após
lida e achada conforme, será devidamente assinada.

