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SESSÃO ORDINÁRIA 26 DE JUNHO DE 2018
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Rodson do Carmo, 1º Secretário
Aos vinte e seis 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. Quero cumprimentar todos os
presentes aqui na Câmara Municipal de São Carlos, que estão no Plenário, Srs. Vereadores,
assessores. Estender o meu cumprimento de boa tarde a quem em casa nos acompanha. Muito
boa tarde. Damos início à 21ª Sessão Ordinária, e solicito ao Sr. Secretário que proceda a
chamada dos Srs. Vereadores. VEREADOR RODSON DO CARMO: Atenção, Sr.
Vereadores, para a primeira votação (sic) da 21ª Sessão Ordinária do dia 26 de junho de 2018.
Chamada. Presidente Julio Cesar. PRESIDENTE JULIO CESAR: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Opa! Rodson, presente. Sérgio Rocha.
Azuaite Martins de França, ausente do Plenário. Chico Loco, presente. 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 Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: João Muller. VEREADOR JOÃO MULLER: Presente.
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, o
Kiki. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Malabim. VEREADOR MALABIM: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Moises Lazarine. Paraná Filho, ausente do Plenário. Robertinho Mori. VEREADOR
ROBERTO MORI RODA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Roselei
Françoso, presente. Sr. Presidente, tem algumas justificativas dos vereadores que não estão
presentes? Dezoito vereadores presentes, Sr. Presidente, até o momento. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Havendo número regimental, damos início à Sessão. Sob a proteção de
Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Em pé ouviremos e cantaremos o Hino Nacional e o hino
a São Carlos. [execução do Hino Nacional Brasileiro]. [execução do Hino a São Carlos].
PRESIDENTE JULIO CESAR: Solicito ao vereador Gustavo Pozzi que proceda a leitura de
um trecho da Bíblia, conforme determina o Regimento. VEREADOR GUSTAVO POZZI:
Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. O nascimento de João Batista. "E completou-se
para Isabel o tempo de dar à luz. E teve um filho. E os seus vizinhos e parentes ouviram que
tinha Deus usado para com ela de grande misericórdia e alegraram-se com ela. E aconteceu
que, no oitavo dia, vieram circuncidar o menino e lhe chamavam Zacarias, o nome de seu pai,
e respondendo sua mãe disse: Não, porém será chamado João. E disseram: Ninguém há na tua
parenta que chame por este nome. E perguntaram por acenos ao Pai como queria que lhe
chamassem. E pedindo em uma tabuinha de escrever, escreveu dizendo: O seu nome é João. E
todos se maravilharam, e logo a boca lhe se abriu e a língua lhe soltou, e falava louvando a
Deus". PRESIDENTE JULIO CESAR: Semanalmente, recebemos a relação de votos de
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pesar, que eu peço ao secretário que proceda à leitura. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Relação de votos de pesar. Elza Marcuzo Duarte; Anesio Elias da Silva; Nair
Selarin Canossa; Nicola Nicoletti Santa Maria; Emilia Rodrigues Tordin; Joel Braz; Perci
Alliprandini; Ailton Novaes; Izilda Antonia Tico Donato; Honorina Pessutte Dunchi; Lúcio
Vansan Vieira; Maria Gasparotti Greco; Judith Serafini Sola; Thereza Vanda Silva Penteado;
Barnabé Alves Tenorio; Nilza Conceição Pereira da Conceição; Benedito Domingues;
Irondino da Silva; Anobio Genir Dall'Antonia; Maria de Lourdes Alves; Raymundo João
Barseleri; Regina Célia Cirio Bueno; Iria Gioconda Zoia Villani; Maria Aparecida... Perdão.
Aparecida Doniseti Zambon; Pedro Belarmino; Jorgina Rosalia Bento; Luiz Coelho Faria;
Aparecida Fuzeto; Paschoalino Bortolotti; Antoninho Boni; Lucinéia da Silva Machado;
Agnaldo Dourado dos Santos; Maria Conceição Cilla Cordebello; Decio de Souza Barbosa e o
Dr. Ruy Fernandes Nunes. Sr. Presidente esses são os votos de pesar. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Muito bem. Peço a todos os presentes para que, em pé, possamos guardar
um minuto de silêncio em memória daqueles que nos deixaram. [um minuto de silêncio].
PRESIDENTE JULIO CESAR: Atenção, Srs. Vereadores, vou colocar à disposição do
Plenário a Ata da Sessão Ordinária do dia 12 de junho de 2018. Em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado a Ata da Sessão
Ordinária do dia 11 de junho de 2018. Gostaria de comunicar aos Srs. Vereadores que foi
encaminhado a esta Casa o total de 40 - desculpa - de 55 proposições apresentado pelos Srs.
Vereadores, sendo: três projeto de lei ordinária, 21 requerimentos, 17 indicações, 14 moções.
Como eu disse, totalizando 55 proposições, que eu coloco à disposição do Plenário. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado.
Atenção, Srs. Vereadores, vou colocar o requerimento em pedido de destaque. Interessado:
vereador Roselei Françoso. Assunto: "Requer informações a respeito da pintura do Cemei
José Marrara, contraria a lei municipal sobre identificação de próprios municipais". Pediu
para discutir o vereador Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Abro mão da
discussão, Sr. Presidente. PRESIDENTE JULIO CESAR: Vereador abre mão da discussão.
Vou colocar em votação. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado. Coloco em discussão o destaque pedido pelo
vereador Robertinho Mori Roda. Processo nº 1.578. Interessado: vereador Paraná Filho. "Que
requer urgência na recuperação do pavimento asfáltico na Rua Eleutério Malerba, em toda a
sua extensão, localizado no prolongamento do Jardim Medeiros". Pediu para discutir o
vereador Robertinho Mori Roda, por até três minutos. VEREADOR ROBERTO MORI
RODA: Sr. Presidente, Sra. Vereadora, Srs. Vereadores, população que nos acompanha. O
pedido de destaque é até mesmo por ser motivo de um assunto que já vem sendo, por diversas
vezes, pedido por esse vereador. Foi feito, foi esperado todo aquele período a prefeitura... o
prefeito havia tomado posse e, de repente, não teria condições de estar fazendo todos os tapaburacos da cidade. Então, nós pedimos, então, que pudesse estar sendo feito gradativamente, e
lá no Jardim Medeiros não é diferente. A gente tem um problema sério lá, pedido pela
maioria, inclusive dos vereadores dessa Casa, não no Jardim Medeiros, mas em toda a cidade.
Porque em toda a cidade existe os eleitores. Eu resido lá, o Gustavo Pozzi e o vereador
também reside lá. O Edson Ferreira também já fez algumas solicitações na Eleutério Malerba.
O problema que foi feito em sete... em sete... Em 23/11/2017, e também no dia 8/1/2018 foi
feito um requerimento. Eles colocavam, naquela época, agora no final do ano, e no início
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desse ano que já estava inserido no cronograma. Foram lá, fizeram já várias ruas na região e
não foi feita essa Eleutério Malerba ainda. Conversei esta semana, estive reunido juntamente
com a vereadora Laide, com o secretário no meu gabinete, tratando de alguns outros assuntos;
tornamos a falar. Ele nos prometeu que vai lá, então, Edson Ferreira, Gustavo Pozzi, e todos
aqueles vereadores que solicitam, hoje o Paraná. É muito chato quando a gente tem um
pedido, e depois quase toda a Câmara Municipal fazendo esse pedido, porque não atendeu o
pedido do vereador. Então, por favor, Mariel Olmo, por favor, eu gostaria que a gente
pudesse, nesta semana que entra, a gente resolver o problema da Eleutério Malerba. Porque
uma vez não tem o caminhão, outra vez é a pá carregadeira, e agora eu não sei o que mais está
faltando. Então, por favor, por favor. Da mesma forma foi solicitado pelo presidente dessa
Casa um tapa-buraco em toda a extensão do Jardim Medeiros. Importante isso daí. Isso daí é
um pedido também desse vereador, eu moro naquele bairro, e quem mora no bairro,
obviamente, é solicitado diariamente, Julio Cesar, né? Então faço coro também com o seu
pedido. Não é o assunto do destaque, mas que possa de uma vez por toda resolver os
problemas da cidade num todo. Mas esse problema da Eleutério Malerba é muito importante
que a gente possa fazer o mais urgente possível. Por favor... PRESIDENTE JULIO
CESAR: Para concluir. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Por favor, Mariel. Muito
obrigado. PRESIDENTE JULIO CESAR: Vereador Edson, por até três minutos, para
discutir o destaque. VEREADOR EDSON FERREIRA: Sr. Presidente, Srs. Vereadores,
vereadoras, senhores presentes e que nos assistem em casa. Eu acho muito importante quando
um vereador que representa o povo fazer requerimento, cobrar, pedir. Mas quero informar
aqui que nem o Robertinho Mori falou agora sobre o secretário Mariel, na verdade está nessa
Casa já a emenda que lá atrás, vocês lembram, que nós gostaríamos de ratear entre os
vereadores para se fazer lá. Quem vai fazer aquela reconstrução asfáltica, porque lá não pode
ser tapa-buraco, vai ser a Secretaria de Obras. Então já está aí combinado, o prefeito já deu o
aval, já mandei emenda de R$ 65 mil, que a emenda está aqui, ó, na frente, para ser feito
aquilo lá. Então, não adianta a gente ficar falando, falando. Nós temos que correr atrás de
outros casos, que a cidade está lotado de problemas. É isso que a gente tem que estar. Tem
que estar em todo os bairros, vendo todos os problemas. E com respeito à Eleutério Malerba,
vai agora passar para a prefeitura, a verba já está assinada, já mandamos essa verba, entendeu,
de R$ 65 mil. Está escrito aqui Rua Eleutério Malerba. Então vai ser feito, pronto e acabou.
Tem tantas coisas para nós 'ver' nessa cidade. Vai ficar dez, 15 vereadores visando uma rua
só. Que briga que é essa? Eu não quero nome que eu fiz isso ou aquilo. A gente quer que faça.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Só para esclarecer a população, há um requerimento, às
vezes, com o mesmo tema por vários vereadores, é natural que nós somos cobrados. São 250
mil habitantes. Os moradores nos cobra nos gabinetes. Então, na verdade, é por isso que se
repete alguns temas, né? Então é por isso. Necessariamente que se repete alguns temas. Isso é
natural, isso sempre aconteceu. Não há problema nenhum. Sérgio Rocha, por até três minutos.
Destaque. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sr. Presidente, pessoal que está nos
acompanhando, quero aqui parabenizar o vereador Edson por essa iniciativa, Edson, de
mandar uma emenda parlamentar para fazer um tapa-buraco em uma rua, tá? Mas eu acho que
a Prefeitura Municipal, Secretaria de Obras, Secretaria de Serviços Públicos não tinha que
chegar nesse ponto de um vereador precisar mandar emenda parlamentar para consertar uma
rua. Nós sabemos que São Carlos, 80% das ruas está destruída. E o tapa-buraco está indo no
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passo do boi. Quero fazer uma cobrança aqui, Sr. Presidente. Cruzeiro do Sul, seis meses
cobrando para fazer os tapa-buracos naquele bairro. Rua Felipe Beltrame está... não dá para
transitar. Três meses atrás já levei o secretário lá, o Mariel, ele andou naquela rua, andou no
Cruzeiro do Sul, prometeu que ele ia estar fazendo na semana seguinte, faz três meses. Essa
semana mandou um caminhão lá, disse que ia continuar fazendo uns tapa-buracos no Cruzeiro
do Sul. Ficou um dia lá, fez uma rua e desapareceu do Cruzeiro do Sul. E hoje, andando no
Santa Felícia, Redenção, em vários bairros, é incrível o que está acontecendo na cidade. E
aquela rua ali do prolongamento Medeiros, vários vereadores já cobrou. Aquilo ali está uma
vergonha, aquela rua. É uma rua movimentada, uma rua que passa ônibus, uma rua de descida
ali, uma rua com declive ali. É vergonhoso aquela parte ali. Hoje eu fui cobrado por duas
pessoas, me cobraram na rua, me cobraram na fila do banco a respeito daquela rua. Eu acho
que o nosso secretário tem que ter um pouquinho mais de consciência e atender aos pedidos
dessa Casa e ter um pouquinho... PRESIDENTE JULIO CESAR: Pois não? Pede lá.
VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Ô, Edson, por um minuto. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Pois não. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Olha, gente, é muito
importante, Edson, que faça. Olha, Mariel, o transtorno que às vezes traz. Se vai fazer ainda,
vereador. Se vai ser feito ainda a tomada de preço, é impossível que isso saia em menos de 60
dias. De forma paliativa, ele se comprometeu que vai agora em dez dias. É isso que eu quero
dizer. Então, ele vai passar uma máquina lá somente para corrigir. Aí depois ele vai com o
recurso que Vossa Excelência está mandando, que ele faça o recape, que realmente é
importante. Agora, o que nós não podemos é esperar mais 60 ou 90 dias para resolver um
problema que não tem como o ônibus passar. Por favor. VEREADOR EDSON FERREIRA:
Questão de ordem. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Mariel, por favor. Por favor,
Mariel. VEREADOR EDSON FERREIRA: Questão de ordem, presidente. PRESIDENTE
JULIO CESAR: É questão de ordem? VEREADOR EDSON FERREIRA: É questão de
ordem. PRESIDENTE JULIO CESAR: Então vamos ver. VEREADOR EDSON
FERREIRA: É inaceitável, e o secretário sabe disso, fazer uma tapa-buraco aonde não pode
se fazer. É gastar, jogar dinheiro do povo fora. Se fizer um tapa-buraco, inclusive a Secretaria
de Serviços Públicos, juntamente com a Secretaria de Obras estavam lá e falou que não pode
se fazer a correção do asfalto ali, o tapa-buraco. PRESIDENTE JULIO CESAR: Ok,
vereador. VEREADOR EDSON FERREIRA: Tem que se fazer reconstrução asfáltica,
arrancar o que está lá e colocar novo. PRESIDENTE JULIO CESAR: Ok, vereador. Vou
colocar em votação o requerimento. Pessoal, vamos tomar cuidado, questão de ordem para a
gente seguir. Semana passada já houve todo um tumulto, né? Quando eu tenho a... depois
reclamam. Vamos tomar cuidado, por favor. Por favor. Coloco em votação o Processo 1.578,
Requerimento 824, de autoria do vereador Paraná Filho. Em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. São 15h33.
Emílio, 15h33. Pela ordem, vereador João Muller. VEREADOR JOÃO MULLER: Sr.
Presidente, Srs. Vereadores, população que nos acompanha. Sr. Presidente, nós estamos na
última Sessão do mês de junho, e na próxima semana a Câmara entra em recesso parlamentar.
Ou seja, nós não teremos Sessões por um período, mas os trabalhos da Câmara continuam
normalmente nos seus gabinetes, nas comissões durante o mês de julho. Ocorre que na Pauta
de hoje tem 26 projetos, e chegaram agora com urgência mais dez projetos; bem verdade que
sua grande maioria é abertura de crédito adicional. E com a experiência que nós temos de
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Legislativo, eu queria fazer uma proposta, que se for aceita pelos vereadores, que a gente
pudesse cumprir essa proposta que eu vou fazer. Eu gostaria de pedir a suspensão do
expediente falado no dia de hoje, que se iniciaria agora às 15h33, e nós pudéssemos votar
todos os projetos que estão aqui, com exceção daquele que é do vereador Rodson, que
regulamenta a atividade de ambulantes da cidade de São Carlos, até porque ele convidou as
pessoas que têm interesse, os ambulantes da cidade, para que viessem acompanhar essa
votação. Encerrada a votação dos projetos, Sr. Presidente, nós entraríamos numa fase de cinco
minutos para cada vereador que quisesse deixar uma mensagem de final de semestre para o
exercício de 2018. E, na sequência, faríamos a votação do projeto do vereador Rodson, e
assim encerraríamos a Sessão na sequência. Então, eu pergunto se Vossa Excelência
concorda, se há possibilidade de colocar em votação no Plenário, que isso agiliza e muito. São
37 projetos que estão hoje para serem deliberados e votados pelos Srs. Vereadores.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Eu solicito ao secretário que proceda à chamada para que
tenhamos todos os vereadores aqui no Plenário para que não haja nenhum tipo de desconforto
na sequência de se decidir uma coisa no Plenário e depois algum dos vereadores não
entenderem o que foi decidido. VEREADOR RODSON DO CARMO: Acatado o pedido de
Vossa Excelência. Segunda chamada dessa tarde. Presidente Julio Cesar. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Atenção, Sr. Vereadores, que estão nos gabinetes ou nos corredores,
chamada. VEREADOR RODSON DO CARMO: Atenção, Srs. Vereadores, para a segunda
chamada dessa tarde. Presidente Julio Cesar. PRESIDENTE JULIO CESAR: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Marquinho Amaral. Marco Antonio do Amaral,
ausente do Plenário. Rodson, presente. Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA:
Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Azuaite, presente. Chico Loco.
Chico Loco, ausente do Plenário. Cidinha do Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Dimitri. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Edson. VEREADOR
EDSON FERREIRA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Elton.
VEREADOR ELTON CARVALHO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: João Muller. VEREADOR JOÃO MULLER: Presente. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Laide. VEREADORA LAIDE SIMÕES: Presente. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Leandro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Lucão. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Luis Enrique. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Malabim. Malabim, ausente do Plenário.
Moises Lazarine. VEREADOR MOISES LAZARINE: Presente. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Paraná Filho. 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: Vou repetir
mais uma vez. Marco Antonio do Amaral. Marquinho Amaral, ausente do Plenário.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Todos os vereadores entenderam a proposta do vereador
João Muller? Entendeu a proposta dele? Vereador, por favor, faça só uma... todos os
vereadores estão presentes agora no Plenário. Faz um resumo para eles entenderem.
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VEREADOR JOÃO MULLER: Rapidamente, eu queria fazer a seguinte proposta aos Srs.
Vereadores. Tendo 37 projetos entre Pauta e urgência que chegaram, eu estou sugerindo a
suspensão do expediente falado. E nós deixássemos de votar, nesse momento, somente o
projeto de autoria do vereador Rodson, porque ele convidou os ambulantes, as pessoas que
têm as atividades na cidade para participar da votação. Então, nós votaríamos os projetos,
abriríamos por cinco minutos para cada vereador, na sequência que está na Pauta de hoje, para
fazer uma mensagem de encerramento do semestre. Aqueles que quiserem; se não quiserem,
também não tem problema. E, na sequência, nós votamos do Rodson. Tudo bem?
PRESIDENTE JULIO CESAR: Coloco à disposição do Plenário, Srs. Vereadores, o
pedido, a indicação do vereador João Muller. Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Então tá bom. Então, rejeitado. Questão de ordem.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, eu acredito que nós poderíamos fazer, na
verdade, colocar o projeto do vereador Rodson em primeiro lugar na votação. Até em respeito
a... Isso. Ou então no momento que eles chegarem, a gente colocar. Na verdade, nós já
suprimimos o expediente na última Sessão...ORADOR NÃO IDENTIFICADO:
[pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Atenção, Srs.
Vereadores. Houve a concordância. Vou colocar em votação do Plenário o pedido do vereador
João Muller. Atenção, vereadores. Os favoráveis permaneçamos como estão, manifestando-se
os contrários. Aprovado, então. Então nós vamos passar agora à votação dos processos. Eu
vou suspender a Sessão por dois minutos apenas para organizar a ordem da votação com os
Srs. Vereadores e votamos em seguida. [Sessão suspensa]. [Sessão reaberta]. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Atenção, Srs. Vereadores, por favor. tomem seus assentos, para iniciarmos a
21ª Sessão Ordinária. Hoje, 26 de junho de 2018. Peço ao secretário que proceda à chamada
dos Srs. Vereadores. VEREADOR RODSON DO CARMO: Atenção, Srs. Vereadores, para
a 3ª chamada da tarde. 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. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Chico Loco. Cidinha. Cidinha do Oncológico.
Dimitri. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Edson. VEREADOR EDSON FERREIRA: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Elton. Gustavo Pozzi. VERADOR GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: João Muller. VEREADOR JOÃO MULLER: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Laide. VEREADORA LAIDE SIMÕES: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Leandro. VEREADOR LEANDRO
GUERREIRO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Lucão. VEREADOR
LUCÃO FERNANDES: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Luís Enrique.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Malabim. VEREADOR MALABIM: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Moisés. VEREADOR MOISES LAZARINE: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: 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 vereadores presentes,
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Sr. Presidente, até o momento. PRESIDENTE JULIO CESAR: Muito bem, Srs.
Vereadores, então com a decisão de Vossa Excelência para a inversão da Pauta, passamos a
votar os processos de urgência. ORDEM DO DIA – PROCESSOS EM REGIME DE
URGÊNCIA ESPECIAL – ÚNICA DISCUSSÃO – PRESIDENTE JÚLIO CÉSAR Atenção, Srs. Vereadores, em votação. Processo nº 1.629, Projeto de Lei nº 227. Interessado:
a Prefeitura Municipal de São Carlos "que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar dentro da prefeitura". Em discussão, não havendo, em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. VEREADOR
ROSELEI FRANÇOSO: Sr. Presidente, qual é o número do processo? o número do
processo só, para eu acompanhar aqui. PRESIDENTE JULIO CESAR: A ordem é
Processo nº 1.629. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Processo nº 1.629, olha, eu voto
contrário a esse processo, Sr. Presidente, desculpa, mas como não foi lida a ementa, eu tinha
anotado aqui. Eu, particularmente, voto contrário a esse processo. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Com voto contrário do vereador Roselei Françoso. Atenção, Srs. Vereadores, estão
com relação dos votos e processos aí. Eu pensei que já tinham a relação, eu vou ler. Atenção,
Srs. Vereadores, Processo nº 1.632. Projeto de Lei nº 230. Interessado: a Prefeitura Municipal
São Carlos. "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar, recursos esses
para Prohab, no valor de R$ 85 mil". Em discussão, não havendo, em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Atenção, Srs. Vereadores,
Processo nº 1.634. Interessado: a Prefeitura Municipal de São Carlos. "Autoria o Poder
Executivo a abrir crédito adicional suplementar, emenda do vereador Elton Carvalho no valor
de R$ 2 mil". 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 1.628. Projeto 226. Interessada: a Prefeitura Municipal de São Carlos. "Autoriza
o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na prefeitura municipal, no valor de
R$ 271.699,91, recursos esses para despesas no bloco da proteção social básica, na Secretaria
de Cidadania e Assistência Social". Em discussão, não havendo, em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Em discussão
e votação o Processo nº 1.618, Projeto nº 223. Interessada: a Prefeitura Municipal de São
Carlos. "Que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar dentro da
Secretaria Municipal de Comunicação, recursos esses são da emenda do vereador Malabim no
valor de 7 mil". Em discussão, não havendo, em votação. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Entra em discussão o
Processo nº 1.638. Projeto de Lei nº 233. Interessado: a Prefeitura Municipal de São Carlos.
"Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial suplementar dentro da
prefeitura no valor de R$ 840.660,14, recursos esses suplementação na Secretaria Municipal
de Saúde. Aquisição de ar-condicionado e veículo de passeio para o Caps. Aquisição de uma
ambulância. Aquisição de fraldas geriátricas e tiras reagentes. Cirurgias eletivas. Aquisição de
equipamentos para o funcionamento da UPA do Santa Felícia. Valor do processo, R$
840.660,14". Em discussão, não havendo, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Entra em discussão o Processo nº
1.664, Projeto de Lei º 234. Interessada: a Prefeitura Municipal de São Carlos. "Autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.581.559,01, recursos
esses para a Secretaria Municipal de Saúde. Suplementação de ficha. Valorização(F) dos
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saldos das contas bancárias de recursos transferidos pelo Fundo Nacional de Saúde anterior à
Portaria nº 3.992/2017 e também contrato da Secretaria Municipal de Saúde até dezembro de
18, tendo em vista o Ofício nº 203 e 2016 em anexo". Em discussão, não havendo, em
votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovado. Entra em discussão o Processo 1.568, Projeto de Lei nº 217, projeto de lei da
Prefeitura Municipal de São Carlos. "Que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar na Prohab, no valor de R$ 350 mil. Esses recursos são para a aquisição de
material de consumo e contratação de serviço de terceiros. Pessoa jurídica, para atividades da
Prohab". Em discussão, não havendo, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, manifestando-se os contrários. Vereador Azuaite. Se manifestando contra...
voto... Aprovado. Em discussão e votação ao Processo nº 1.630, Projeto de Lei nº 228.
Interessado: a Prefeitura Municipal de São Carlos. "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
adicional suplementar da Prefeitura Municipal de São Carlos, emendas do vereador Roselei
Françoso, para a Secretaria de Educação, no valor R$ 32 mil". Em discussão, não havendo,
em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Entra em discussão e votação o Processo 1.631, Projeto de Lei 229.
Interessado: a Prefeitura Municipal de São Carlos. "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
suplementar no valor de R$ 8 mil... R$ 8 mil, emenda do vereador Roselei Françoso". 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 1.633,
Projeto de Lei nº 231. Interessado: a Prefeitura Municipal de São Carlos. "Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito adicional suplementar na prefeitura no valor... no valor de R$ 3,2
mil". Trata-se de emenda do vereador Moises Lazarine. Em discussão, não havendo, em
votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovado. PROCESSOS EM REGIME DE TRAMITAÇÃO COMUM – ÚNICA
DISCUSSÃO – PRESIDENTE JÚLIO CÉSAR - Atenção, Srs. Vereadores, passamos
agora para a Pauta. Os processos da Pauta na sessão do dia de hoje. Atenção, Srs. Vereadores,
primeiro processo da Pauta, Processo nº 1.093/2018, Projeto de Lei nº 139. Interessada: a
Prefeitura Municipal de São Carlos. "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar no valor de R$ 99 mil e crédito adicional especial no valor de R$ 122.658,51 na
Prefeitura Municipal de São Carlos. Recursos para a devolução de recursos convênios federais
e execução de obras". 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 1.325/2018. Projeto de Lei nº 174. Interessada: a Prefeitura Municipal
de São Carlos. "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar dentro da
prefeitura municipal para realização de atividades culturais no valor de R$ 9 mil". 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 1.367,
Projeto de Lei 1.180. Interessada: a Prefeitura Municipal de São Carlos. Assunto: "Autoriza o
Poder Executivo a conceder repasse financeiro à Associação Sal da Terra, no valor de R$
20.968,00 mil". Em discussão, não havendo, em votação. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Passamos a discutir e
votar o Processo nº 1.485/2018. Projeto de Lei nº 195. Interessada: a prefeitura municipal de
São Carlos. Assunto: "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na
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Prefeitura Municipal de São Carlos para realização de atividades culturais, no valor de R$
20,9 mil". Trata-se se de emendas do vereador Roselei Françoso, Paraná Filho e Gustavo
Pozzi. Em discussão, não havendo, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Entra em discussão e votação, Processo nº
1.500/2018, Projeto de Lei nº 196. Interessada: a Prefeitura Municipal de São Carlos.
"Autoriza o Poder Executivo a conceder repasse financeiro ao Movimento Pró-tênis e dá
outras providências para o projeto esportivo Movimento Pró-tênis, no valor de R$ 20 mil".
Trata-se de emenda do vereador João Muller e da vereadora Cidinha do Oncológico. Em
discussão, não havendo, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado. Passamos a discutir e votar o projeto... Processo nº
1.530/2018, Projeto de Lei nº 199. Interessado: vereador Moises Lazarine. Assunto:
"Denomina de Malvino de Sousa a rua localizada na Rua Treze de Maio e Rua Jesuíno de
Arruda na altura do numeral 964, 991 do jardim São Carlos". 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 1.553/2018. Projeto de Lei nº 202.
Interessada: a Prefeitura Municipal de São Carlos. "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
adicional suplementar na prefeitura para instalação de cobertura de ponto de ônibus na
Avenida Bela Cintra no valor de R$ 4 mil, emenda do vereador Malabim". Em discussão, não
havendo em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Entra em discussão e votação o Processo nº 1.554/2018, Projeto de Lei
nº 203. Interessada: a Prefeitura Municipal de São Carlos. "Autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos para reestruturação
asfáltica na Rua Eleutério Malerba, R$ 65 mil". Consta no processo emenda do vereador
Edson Ferreira. 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 1.555. Projeto de Lei nº 204. Interessado: a Prefeitura Municipal de
São Carlos. "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na prefeitura,
para realização de atividades culturais no valor de R$ 7,5 mil". Emenda do vereador Sérgio
Rocha. 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
1.556/2018. Projeto de Lei nº 205. Interessado: a Prefeitura Municipal de São Carlos.
"Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar no valor de R$ 20 mil para
o departamento de manutenção das estradas... departamento de manutenção viária". Emendas
do vereador Malabim no valor de R$ 20 mil. Em discussão, não havendo, em votação. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão. Manifestando-se os contrários. Aprovado.
Processo nº 1.557, Projeto de Lei nº 206. Interessada: a Prefeitura Municipal de São Carlos.
"Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de
São Carlos, para a manutenção de máquinas e equipamentos na Secretária de Serviços
Públicos, no valor de R$ 37 mil". Emenda do vereador Edson Ferreira. Coloco em discussão.
Não havendo, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestandose os contrários. Aprovado. Passamos a discutir e votar o Processo nº 1.558. Projeto de Lei
207. Interessada: a Prefeitura Municipal de São Carlos. "Autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito adicional suplementar para a aquisição de equipamentos de som e luz, a serem
destinados ao teatro municipal Dr. Alderico Vieira Perdigão no valor de R$ 23 mil". Emenda
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do vereador Elton Carvalho. Em discussão, não havendo, em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Passamos a
votar e discutir o Processo nº 1.559/2018. Projeto de Lei nº 208. Interessada: Prefeitura
Municipal de São Carlos. Assunto: "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar no valor de R$ 13 mil, para a realização de atividades culturais". Emenda do
vereador Rodson Magno do Carmo, no valor de R$ 15 mil. 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 1.560/2018, Projeto de Lei nº 209.
Interessada: a Prefeitura Municipal de São Carlos. Assunto: "Autoriza o Poder Executivo a
abrir crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos, para compra de
material esportivo destinado à Secretaria Municipal de Esporte". Emenda do vereador Edson
Ferreira. Em discussão, não havendo, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Passamos a discutir e votar o Processo
nº 1.562/2018. Projeto de Lei nº 211. Interessado: a Prefeitura Municipal de São Carlos.
"Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de R$ 24 mil e crédito
adicional suplementar de R$ 18 mil na Prefeitura Municipal de São Carlos, para contratação
de serviço de funcionamento do fundo e despesa com polo regional de construção civil". Ah,
é verdade, uma correção no texto, eu vou repetir: Processo nº 1.561, Projeto de Lei nº 210.
"Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de
São Carlos para a aquisição de drone e câmera de segurança destinado à Guarda Municipal no
valor de R$ 20 mil". Emenda do vereador Edson Ferreira. 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 1.562. Projeto de Lei nº 211.
Interessada: a Prefeitura Municipal de São Carlos. Agora sim. "Autoriza o Poder Executivo a
abrir crédito adicional especial no valor de R$ 24 mil e crédito adicional suplementar no valor
de R$ 18 mil na Prefeitura Municipal de São Carlos, para contratação de serviço de
funcionamento do fundo e despesas com polo regional da construção civil". Em discussão,
não havendo, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestandose os contrários, aprovado. Entra em discussão e votação o Processo nº 1.563, Projeto de Lei
nº 212. Interessada: a Prefeitura Municipal de São Carlos. "Autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos para modernização de
equipamentos de telefonia do Paço Municipal no valor de R$ 74 mil". Em discussão, não
havendo, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Entra em discussão o Processo nº 1.564, Projeto de Lei nº 213.
Interessada: a Prefeitura Municipal de São Carlos. "Que autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito adicional especial na prefeitura para a criação de ficha orçamentária para pagamento
de despesa de regime de adiantamento do valor de R$ 3,6 mil". Em discussão, não havendo,
em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Passamos a discutir e votar o Processo nº 1.565/2018, Projeto de Lei nº
214. "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na Prefeitura
Municipal de São Carlos para a reforma do prédio que abriga o antigo cartório eleitoral no
valor de R$ 22,6 mil. Em discussão, não havendo, em votação. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Passamos a discutir e
votar Processo nº 1.566/2018, Projeto de Lei nº 215. Interessada: Prefeitura Municipal de São
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Carlos. Assunto: "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na Prefeitura
Municipal de São Carlos para a aquisição de equipamentos odontológicos e uma ambulância
no valor de R$ 105 mil". Entra em discussão, não havendo, em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Entra em
discussão a votação o Processo 1.567/2018. Projeto de Lei nº 216. Interessada: a Prefeitura
Municipal de São Carlos. "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar
na Prefeitura Municipal de São Carlos para a aquisição de equipamentos e materiais
permanentes para Procuradoria-Geral do município no valor de R$ 80 mil". Coloco em
discussão, não havendo, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado. Passamos a discutir e votar o Processo
nº1.569/2018. Projeto de Lei nº 218. Interessado: a Prefeitura Municipal de São Carlos.
Assunto: "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na Prefeitura
Municipal de São Carlos, para execução do projeto Sebrae em parceria com o Departamento
da Agricultura, da Secretaria Municipal no valor de R$ 22,8 mil". Em discussão, não
havendo, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Entra em discussão, o Processo nº 1.575. Projeto de Lei nº 220.
Interessado: Prefeitura Municipal de São Carlos. Assunto: "Autoriza o Poder Executivo a
abrir crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos, para aquisição de
equipamentos e móveis, visando à reestruturação do Fundo Social de Solidariedade de São
Carlos, no valor de R$ 39,2 mil". Em discussão, não havendo, em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando... manifestando-se os contrários.
Aprovado. Em discussão o Processo nº 1.587, Projeto de Resolução nº 109 da Mesa da
Câmara Municipal. "Que dispõe sobre os alteração do dispositivo da Resolução nº 279, que
dispõe sobre os procedimentos relativos à supervisão, fiscalização e gestão de contratos de
convênios e outros ajustes de natureza financeira celebrado pela Câmara Municipal de São
Carlos". Em discussão, não havendo em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. VEREADOR ROSELEI
FRANÇOSO: Sr. Presidente, questão de ordem só, nós fizemos a votação, não houve
nenhum pedido de votação nominal, mas no primeiro processo eu votei contrário.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Foi registrado. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO:
Gostaria que ficasse registrado na Ata dos trabalhos de hoje o meu voto contrário ao Processo
nº1.629/2018. PRESIDENTE JULIO CESAR: E eu também disse, assim que o senhor
votou contrário, eu disse que o senhor estaria votando contrariamente ao primeiro processo
apresentado. Foi registrado e está nas Atas. Passamos agora... INSCRIÇÃO DE
ORADORES – PRESIDENTE JÚLIO CÉSAR - Conforme acordado, passamos agora ao
expediente falado senhores vereadores. Restando um processos da Pauta, primeiro vereador
inscrito, por até cinco minutos, conforme acordado, vereador Robertinho Mori Roda.
VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Sr. Presidente, Sras. Vereadoras e Srs.
vereadores, população que nos acompanha. Na realidade, eu vou fazer o uso do grande
expediente da inscrição dos oradores, no já estava aqui para ser comentado em relação a uma
indicação que foi feita no calçamento da Rua Francisco Carlos Ribeiro que liga o Boa Vista II
e o Jardim Medeiros. Foi feito, colocado uma borra de asfalto lá e nós estamos solicitando dos
Serviços Públicos que possa estar fazendo a guia. Um outro assunto é em relação às
fiscalizações que nós temos da área azul em nossa cidade. Eu recebi recentemente uma multa
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e, obviamente, se tem a multa nós vamos pagar. Mas o que existe é muitos munícipes
reclamando de três, quatro multas chegando em sua casa, por conta da forma com que está
sendo fiscalizado. Naquele momento em que eu vim na Tribuna comentando sobre a
fiscalização que era irregular daquele carro, se tiver alguém que tenha a multa, não pode ser
paga, porque foi feita a atuação de forma irregular. O que existe hoje? Existe hoje as
monitoras da área azul, elas passam e eles certificam que você está sem o ticket. Isso é online,
está lá, depois de dez minutos consta que você não regularizou e você já toma multa. Quer
dizer, não tem prazo nenhum de dez minutos. Sabe porquê? Porque se você dar uma
paradinha para você entrar na farmácia comprar um comprimidinho e sair, você tem que pagar
os R$ 4,00, porque senão ela só constou que você está ali parado, mas não consta a hora que
você vai embora e fica em aberto. E então hoje está uma fábrica de multa a questão de área
azul em nosso município. É uma vergonha, Coca. Você me perdoa, às vezes, pode até haver
um mau entendimento em relação a... Mas, Coca, o que você tem... Não tenho nada contra o
Coca. Eu tenho contra a atuação em relação às faixas. Como pode as faixas azuis, aquela parte
da faixa azul é 60 centímetros. Quer dizer, cada duas faixas que você pinta aqui no bairro,
você deixa de pintar cinco faixas, daria para pintar três a mais. E existe a concordância do
Detran, do Cetran, do órgão nacional, do órgão estadual que é o asfalto. A parte preta com a
parte branca, e o azul é para ser colocado para deficiência. Então, Coca, não tenho nada contra
sua pessoa, mas a sua atuação está equivocada em relação a embelezar. Como já falei aqui,
como se tivesse duas filhas. Ele dá arroz, feijão e sobremesa para uma. E deixa a outra
passando fome, porque a sobremesa é mais cara. Então, se ele dividisse a sobremesa e arroz e
feijão daria para sustentar três pessoas. Cada faixa que ele pinta aqui no centro embelezando,
ele deixa de trazer segurança aos bairros de nossa cidade. E da mesma forma está
acontecendo, recebi recentemente comerciantes aqui da baixada reclamando em relação às
multas que estão recebendo. Equivocada essa forma de fábrica de multa em nosso município.
Estou entendendo dessa forma. Então, eu acredito assim, você tem, você é obrigado a deixar
um ticket que você tem dez minutos. Se você não regularizar naqueles dez minutos, você, sim,
pode ser multado. Agora não avisa nada, só passa lá, hoje é tudo 'online'. 'Online', ele deixa lá
registrado que seu carro está sendo parado ali. Às vezes você somente foi até o parquímetro. E
se o parquímetro estiver quebrado também você já levou a multa se você for em outro
parquímetro. Então, equivocado, equivocado... PRESIDENTE JULIO CESAR: Para
concluir. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Obrigado. Completamente equivocado.
Sr. Presidente, teria mais um minuto somente para tratar de um assunto que é o Pampa. O
Pampa é um projeto de minha autoria também que é um projeto, é um programa de
aproveitamento de mudas de podas de árvores. Hoje, está acontecendo em nosso município.
Já é tarde inclusive demais. Única coisa que poderia estender é... me mandaram agora uma
foto de uma praça que eles cortaram a grama e tacaram fogo, porque já faz mais de um mês
que não estão sendo recolhidas as gramas também. A gente vê ali naquela... na Rua das
Torres, Henrique Gregori, na Grécia, estão podando todas aquelas árvores, tem uma equipe,
tem uma empresa terceirizada que está pegando a compostagem, os troncos, estão levando
para triturar. Estão levando também para a nossa horta e para nosso horto para que sirva de
esterco. Está certo? Então isso, eu fico muito feliz de ter esse programa e gostaria que pudesse
avançar, e ter os cortes de grama e as podas que nós temos em nosso município, que
pudessem também estar recolhendo, porque nessa seca a hora que... já é um hábito, é uma
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cultura do nosso povo. Viu seco, vai lá e acende um fósforo e joga, ou qualquer bituca de
cigarro pode. Já está acontecendo isso nessa cidade e isto é uma questão de saúde pública,
mesmo porque se você fizer isso num terreno seu particular, você vai receber uma multa. Dois
pesos e duas medidas. O município também, eu acho que tem que se olhar pouquinho mais
em relação a isso, muito obrigado. PRESIDENTE JULIO CESAR: Vereador Rodson
Magno do Carmo, por até cinco minutos. VEREADOR RODSON DO CARMO: Boa tarde,
Sr. Presidente Julio Cesar, vereadores e vereadoras, população que nos acompanha, a
imprensa escrita, falada e televisionada. Boa tarde a todos. Eu estive no ginásio Milton Olaio
Filho, na última sexta-feira, acompanhando a formatura do Proerd, e lá milhares de alunos da
nossa cidade se formando. Eu quero aqui cumprimentar a Polícia Militar, cumprimentar...
estendo os cumprimentos a todas as pessoas, organizadoras daquela belíssima festa.
Cumprimento o major, capitão Alexandre Wellington, major Jefferson, que tem feito um
excelente trabalho à frente da Polícia Militar. Mas uma coisa que me deixa envergonhado
como vereador, me deixou envergonhado como cidadão dessa cidade, veio... eu olhei com os
meus olhos lá de cima do púlpito que nós estávamos, uma mãe de um cadeirante descendo as
escadas do Milton Olaio Filho, sendo preciso algumas pessoas ajudá-la para que seu filho
participasse da formatura. A prefeitura, por meio da Secretaria da Pessoa com Deficiência,
Secretaria de Esporte, vocês do gabinete cobram muitas vezes da população para que se faça
rampa de acesso, para que tenha vaga para deficiente, e a prefeitura não dá exemplo. Exemplo
esse que eu tive o desgosto de ver duas mães descendo com a criança, pedindo ajuda para
descer o seu filho até o ginásio para que ela pudesse participar da formatura.
Lamentavelmente, se construiu o ginásio, o que eu não entendo como o bombeiro dá um
alvará para o ginásio sem sequer tenha vaga para deficiente. Sem se quer tenha um banco para
o deficiente físico colocar sua cadeira de rodas. Uma falta de respeito muito grande por parte
daqueles responsáveis, responsáveis por olharem e cobrarem do Poder Público para que se
coloque um elevador, para que se coloque a rampa, para que se coloque o acesso para que as
pessoas com deficiência possam participar com dignidade. Ninguém aqui está pedindo favor,
ninguém aqui está pedindo esmola, é dever, está na lei! Aonde tem acesso às pessoas, tem que
ter vaga para deficiente. Portão tem trancado com cadeado tendo que se passar por meio de
milhares de pessoas, lá tinha mais ou menos mais de 5 mil pessoas, ginásio lotado, e a gente
se depara com essa situação lamentavelmente deplorável. Estou encaminhando um ofício para
a prefeitura para que para ontem, não é nem para amanhã, para ontem, para que se tome uma
providência, para que nos próximos eventos que tiver lá no ginásio Milton Olaio Filho, tenha
o mínimo de acessibilidade para as pessoas que necessitam. Porque muitas vezes, você que
tem um filho cadeirante em casa, você que tem um parente cadeirante, você que é cadeirante.
Você sabe a dificuldade que já sofre um cadeirante na nossa cidade. Se ela quer assistir um
evento da prefeitura, ela não pode assistir. E se ela vai lá, ela precisa depender dos favores...
favor das outras pessoas, vereadora Laide, para que ela tenha... para que ela possa descer.
Aonde já se viu construir um ginásio daquele naipe, um ginásio grande e não ter... e eu peço
perdão, porque eu como vereador era obrigação minha ter visto isso antes, mas eu nem... não
bateu. Mas agora, eu vou cobrar diuturnamente, o mais rápido possível. Para amanhã! Para
que tenha vaga, para que tenha acesso para o cadeirante que for visitar o ginásio Milton Olaio.
Não só o ginásio Milton Olaio, todas as repartições, ginásios públicos da prefeitura. Nós
temos outro exemplo, Diocesano La Salle, o teatro La Salle, vereador Dimitri, uma cadeirante
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foi homenageada teve que ser carregada, porque não tinha rampa para deficiente. Como que
se pode? Como que se dá um alvará e não olha essas coisas? Muito estranho. Estaremos
cobrando também, porque não é justo o cadeirante ter que se humilhar para pedir para uma
pessoa carregar a cadeira, sendo que é lei, e a lei tem que ser respeitada. Vamos respeitar.
Vamos fazer que as pessoas tenham a mesma oportunidade que você que... PRESIDENTE
JULIO CESAR: Para concluir. Para concluir. VEREADOR RODSON DO CARMO: Para
concluir. Imagina as pessoas que não têm sua perna, que têm uma deficiência. Você que é
responsável por isso, senta numa cadeira de roda meia hora e anda pela cidade para você ver
como é gostoso. Se coloque no lugar das pessoas que não têm a sua perna para andar. Vamos
ter vergonha cara, porque na hora de cobrar é uma maravilha, mas na hora de fazer é
complicado. Eu estarei em cima cobrando. O mais rápido possível. Muito obrigado, Sr.
Presidente. PRESIDENTE JULIO CESAR: Com a palavra, vereador Roselei Françoso, por
até cinco minutos. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Sr. Presidente, vereador Julio
Cesar, vereadora Laide, Cidinha, colegas vereadores. O público presente. A imprensa local.
Eu quero dedicar a minha fala hoje a um repudio verbal à Comissão Especial que deu parecer
favorável ontem no Congresso Nacional, na Câmara federal, que trata da questão do uso do
agrotóxico na agricultura brasileira. Eu poderia ficar falando aqui, realmente, a cidade tem
diversos problemas. Mas esse é um assunto que na minha avaliação também repercute um
futuro grande de problema para a nossa cidade. Eu e a vereadora Cidinha estivemos em
Brasília o ano passado, ano retrasado, juntamente com o professor Gilberto Chierice da USP
de São Carlos, buscando uma discussão para a liberação da fosfoetanolamina. Uma substância
para o tratamento do câncer. E no entanto, o que aconteceu ontem nessa Comissão Especial
foi uma verdadeira aberração. O nosso município, ele possui um terço de área urbana. Dois
terços praticamente de área rural. E o que nós percebemos todo ano, eu já trouxe denúncias
aqui contra algumas usinas da nossa região, por despejar elementos químicos nos nossos rios.
E no entanto, nós percebemos também que quem mora na região rural não consegue sequer
produzir nos dias de hoje um simples mamão, porque os aviões passam jogando agrotóxico,
acabando com a produção daqueles que vivem na zona rural, na agricultura familiar. E a
Câmara federal fez questão de mudar, inclusive, o tratamento dessa... o despejo, o
descarregamento desses agrotóxicos, mudando a letra, vereador Júlio César, mudando o nome
da substância como pesticida, para descaracterizar a quantidade de toxina que é despejada no
ser humano fazendo mal, causando má-formação dos fetos, levando ao aborto espontâneo de
diversas jovens, de diversas mães nos nossos hospitais, e no nosso sistema público e particular
de saúde, porque todos estão submetidos a estas questões que fazem mal à saúde humana, e à
saúde também dos nossos animais. Eu tenho participado de um grupo na região de Araraquara
que trata da questão... que são apicultores, criadores de abelhas e que reclamam, porque as
abelhas estão sofrendo muito. Não há condições de sobrevivência para as abelhas na nossa
região, em todo o estado, em todo o país. E essa comissão ruralista que defende a morte, que
defende o lucro, que defende o poder econômico, não tem vergonha de tratar um assunto tão
sério que mata milhares de pessoas, votando desta forma. Passando trator em cima tirando o
poder que havia na Anvisa que vem discutindo aí um remédio para tratar do câncer, há anos e
anos. A questão do Ibama, que tinha um poder dominante sobre essas questões. Reduzindo o
tempo de avaliação de cinco anos para liberação desses agrotóxicos para apenas dois anos. Se
o órgão, o setor de agricultura não concluir em dois anos, libera-se, liberasse, Luís Enrique,
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libera e olha o que fala o final do processo. "O projeto é limitador de direito da população".
Olha só. "O projeto é limitador dos direitos da população e um alimento saudável. O interesse
econômico está sobrepujando o interesse social", fala mais no início aqui, olha só o que causa
essa questão. Olha só. Eventuais riscos... A Vigilância Sanitária, eventuais riscos, ou seja,
"Mesmo antes de concluídas as análises sobre eventuais riscos, incluindo os mais perigosos
que contenham características teratogênicas causadoras de anomalias no útero e má-formação
do feto, cancerígena e mutagênica também altera a legislação realitiva... PRESIDENTE
JULIO CESAR: Para concluir. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Criando um rito
bem mais sumário para a aprovação... ou seja, não estão preocupados com a saúde da
população brasileira. Estão preocupados é com o poder econômico, com o lucro, com a
exploração, e com a produção dessas empresas multinacionais que dominam o mercado
agrotóxico do país hoje, muito obrigado. PRESIDENTE JULIO CESAR: Com a palavra,
vereador Azuaite Martins de França. Por até cinco minutos. VEREADOR AZUAITE
MARTINS DE FRANÇA: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, público presente, senhoras e
senhores. Não pretendo ser o ímpar entre os meus pares. Mas eu quero tratar de uma questão
aqui que é até de forma superficial, mas buscando alguns eixos de discussão que aquilo que
diz respeito à mobilidade urbana que o vereador Robertinho Mori começou a tratar aqui com
muita propriedade, não vou repetir seu raciocínio, mas pretendo reafirmá-lo e ir além do
mesmo. Mobilidade urbana define-se como a capacidade de movimentação dentro do espaço
da cidade. Então é preciso definir o que é que é cidade, é o espaço ocupado por pessoas,
espaço ocupado por cidadãos. A própria palavra cidade vem do latim 'civitatis', que vem de
civis que é cidadão. A origem está no cidadão, por quê? Porque a essência... a essência da
cidade é o cidadão. Não existe cidade sem cidadão. Você pode ter prédios, você pode ter o
que você quiser. Mas sem gente, você não terá... você não terá cidade. Então, sendo a essência
da cidade, eu queria levá-los à seguinte reflexão: as cidades, mais recentemente, foram
invadidas por seres alienígenas que ganharam vida própria e ganharam autonomia, e
resolveram esses seres alienígenas desenvolver uma guerra contra os cidadãos, contra os
homens que ocupam esse espaço. De que maneira? Ocupam o seu espaço, tiram-lhes a vida,
dominam a mente das pessoas, criam uma cultura. Transformam-se no mais cobiçado objeto
de desejo dos homens, que é o automóvel. O homem está perdendo a guerra contra esses seres
alienígenas que são os automóveis, mas por que estou dizendo isso? Porque o automóvel
determinou uma cultura no mundo moderno e aqui na nossa cidade também determinou. E
existem pessoas que pensam a mentalidade imposta pelo automóvel, pela sua indústria, que é
a indústria do petróleo, que é o combustível sujo. E por aí vai. O que tem São Carlos a ver
com isso? Qual é a prioridade que estão dando para a mobilidade urbana em São Carlos? É a
priorização o espaço ocupado pelo automóvel que é o estacionamento. Então, qualquer deslize
com relação ao estacionamento, é multa. Então quando a gente fala em multa, a gente tem que
pensar em duas coisas que são muitas vezes opostas. A multa por estacionar no lugar errado.
É preciso disciplinar, sim, o estacionamento, mas é a multa que poderia existir para defender a
vida. Como assim? Como é que a multa defende a vida? A multa defende a vida se a nossa
atenção se voltar contra o excesso de velocidade com que trafegam os veículos em São
Carlos. A multa poderia ser usada e pensada antes de ser usada para a gente ver o
escapamento dos ônibus e a poluição que o óleo diesel que se queima produz e prejudica a
nossa saúde, na cidade de São Carlos. Poderia existir a multa para aqueles que ultrapassam
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com tanta frequência e desavergonhadamente os sinais vermelhos de São Carlos colocando
em risco a vida da população... PRESIDENTE JULIO CESAR: Pois não, para concluir.
VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Colocando a vida das pessoas dessa
cidade em risco. Se a gente for fazer um levantamento estatístico das multas em São Carlos,
nós vamos ver que existe uma quantidade imensa de multas por estacionamento. O sujeito que
foi até o parquímetro, mas o agente chegou antes do carro e multou, prejudicando o comércio,
prejudicando todo mundo. Mas a gente não vê multa por excesso de velocidade. A gente não
vê multa, não vê multarem as motos e carros que trafegam com escapamento aberto. A gente
não vê... a gente vê poucas multas com relação àqueles que atravessam sinais vermelhos e por
aí afora. Ora, aqui está predominando a cultura do automóvel. A prioridade do automóvel em
detrimento da vida. Houve tempo aqui, Sr. Presidente, só para encerrar, em que nós tínhamos
pessoas como o delegado, Dr. Tanganelli, e o capitão Figueira, um da civil, outro da militar,
unidos com a prefeitura de São Carlos, organizando o trânsito e botando ordem nesta cidade.
Hoje eu vejo uma desarticulação total. Não vejo delegado cuidando disso, não vejo Polícia
Militar cuidando disso, não vejo prefeitura cuidando disso, tenho empenho total através do
CPP pela educação, pelo trânsito, travessia segura e tudo mais. Mas eu acho que estou
perdendo as minhas energias disso aí. Porque não estou encontrando reciprocidade de quem
deveria ter. Falo dos semáforos lá na Vila Prado, a cada instante na Henrique Gregori existe
acidente e mais acidente. Eu reclamo, reclamo, reclamo, agora eu pergunto, no momento
derradeiro, para encerar minha fala: será que estão esperando que morram pessoas, estão
esperado que os automóveis ou motos matem alguém para depois colocar semáforo? Eu acho
que é isso. PRESIDENTE JULIO CESAR: Com a palavra, o vereador Chico Loco, por até
cinco minutos. VEREADOR CHICO LOCO: Sr. Presidente, Srs. e Sras. Vereadores, à
plateia presente, ao telespectador e ao ouvinte das emissoras de rádio. A semana que passou
eu estive no Rio Grande do Sul na cidade de Gramado, tive um compromisso profissional lá.
E conheci uma cidade que para mim numa novidade, uma surpresa, e, acima de tudo, um
exemplo de zeladoria urbana. Além disso, a cidade conta também com um sistema de tráfego
interno, de trânsito, que aboliu o semáforo. A cidade não tem semáforos e o mais importante é
que o trânsito, as pessoas se respeitam. Os motoristas, não passa um carro, passa outro. Existe
um respeito recíproco entre os motoristas, então essa cidade que também é invadida pelos
alienígenas que o Azuaite comentava, que são os automóveis, é uma cidade que conta com o
comportamento de seus habitantes que elevam o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano,
da cidade, ao nível internacional, 0,75. Elevam o PIB interno. Porque a cidade é uma cidade
atraente, é uma cidade turística. Sr. Presidente, eu gostaria muito que os nossos secretários da
Habitação, Serviços Públicos, de Obras, de Trânsito e Transporte, conhecesse essa cidade ou
que parassem pouquinho para até fuçar na internet, pesquisar na internet o que acontece com
aquela cidade, qual é o encanto que tem que as coisas lá funcionam. Lá, o mato não cresce nas
ruas. O pavimento é conservado. O trânsito é responsável. O sistema de transporte interno
funciona. As pessoas se respeitam. É uma cidade que seria modelo muito bom para a tal da
capital da tecnologia. Que não respeita seus cidadãos. Que tem um sistema de transporte
público ainda muito precário. Que tem um trânsito muito bagunçado. Que ninguém respeita
ninguém no centro. E que tem um comércio central que agora pleiteia uma abertura do
calçadão, como se isso fosse a solução. Na cidade de Gramado, existe um calçadão e uma rua
que foi coberta. Foi coberta e o comércio cresceu, valorizou-se. Parece um shopping Center a
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céu aberto. Aliás, céu aberto não, shopping Center na rua, está coberto, você não toma chuva,
e o comércio local cresceu bastante. São Carlos pensa diferente, pensa de maneira pequena,
mas quem é que tem que pensar São Carlos? Todos os cidadãos? Se possível, sim. Mas
especialmente, o Executivo municipal. Os Srs. Secretários municipais de São Carlos, têm que
começar olhar para São Carlos com mais zelo, com mais carinho. A cidade merece uma
zeladoria... eu acho que vai ser difícil chegar àquele nível, mas pelo menos se espelhar e
começar a correr atrás daquilo que nós ainda não temos. Se nós queremos ter o Índice de
Desenvolvimento Humano mais ajustado, nossos secretários precisam, por conta própria, não
por conta do município, conhecer cidades como a cidade de Gramado, onde as coisas
funcionam melhor, onde a zeladoria urbana é presente, onde o trânsito funciona, onde o
comércio, ele próprio cuida de si mesmo. Não fica pedindo a secretaria nenhuma
investimentos, mas, sim, a secretaria lá organizou a cidade. Organizou o tráfego. Organizou o
centro da cidade. As obras são pensadas. O mato é cortado pontualmente, você não vê mato
nas ruas. São Carlos, capital da tecnologia, tem muito o que aprender para se desenvolver. E
chamo a atenção dos nossos secretários municipais que são executivos, chamo atenção
também do prefeito municipal para que preste atenção e que não transformemos São Carlos a
exemplo de uma Serra Pelada, mas olhemos para cidades melhores do Brasil e não a Serra
Pelada onde as coisas são muito precárias. Por falar em Rio Grande do Sul, eu também tive o
prazer de estar vendo esse fim de semana, que uma colega minha que... fomos colegas de sala
no curso objetivo, isso quando eu tinha dezoito anos, lá em Santo André, do curso objetivo, a
Dra. Elisabete Weiderpass, que tivemos a felicidade de sermos colegas de sala de cursinho,
passamos no vestibular no mesmo ano, só que ela foi para Pelotas e fiquei em Santo André
mesmo, que é a cidade onde morava e fiquei muito contente ao saber que essa colega hoje
dirige o maior centro de pesquisa na área do câncer no mundo. Uma brasileira, filha de
trabalhadores, uma pessoa de origem simples, mas lutadora, trabalhadora. E este é um
exemplo que nós temos que ter para todos nossos alunos, no nosso município, para as pessoas
que aqui estudam e que queiram se desenvolver. Muito obrigado. [troca de presidência].
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Com a palavra, o nobre vereador Dimitri Sean, por
até cinco minutos, tempo regimental dessa Casa. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sr.
Presidente, boa tarde. Mais cedo, na sessão de hoje, discutiríamos um requerimento de autoria
do vereador Roselei, do qual eu havia pedido destaque. Conforme combinado, para dinamizar
a sessão, priorizar as votações, abrir mão dessa discussão, mas gostaria mesmo de registrar o
que seria discutido naquele momento. Não é que para nossa surpresa, o prefeito Airton
Garcia, tem pintado de amarelo e vermelho as Cemeis municipais, as escolinhas das crianças,
amarelo e vermelho é a cor do seu partido, PSB, embora haja proibição pela Constituição
Federal no art. 37, embora a lei orgânica do município proíba também esse tipo de ação,
embora haja uma lei ordinária municipal de autoria do vereador Roselei Françoso que também
proíba esse tipo de conduta, o prefeito municipal optou por pintar de amarelo e vermelho as
escolas municipais, não só a José Marrara como também outras duas Cemeis, Dom Ruy Serra,
inclusive. Agora, não nos custa lembrar que em outras cidades, inclusive aqui pertinho, Boa
Esperança do Sul, o prefeito pintou de amarelo a sua cidade também, cor do seu partido, e foi
condenado pela Justiça. Teve que reembolsar todos gastos com a pintura e também teve seus
direitos políticos suspensos. Isso é crime, isso não pode acontecer. Isso é crime de
improbidade administrativa. Peca o prefeito Airton Garcia autorizar que sejam pintadas com
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as cores do seu partido, as escolas municipais. Vereador Roselei Françoso autor do
requerimento. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: O senhor me dá um aparte?
VEREADOR DIMITRI SEAN: Por favor. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Quero
agradecer a Vossa Excelência, nós fizemos esse requerimento e eu gostaria muito como autor
dessa lei na verdade, eu e o vereador Freire, o vereador Freire na época, nós aprovamos uma
alteração na lei orgânica do município, colocando na verdade um texto que respeitasse as
cores oficiais do município. Essa Casa aprovou no ano de 2013, tanto a lei ordinária, quanto a
lei orgânica, e eu gostaria muito, como autor desse projeto, desse projeto e dessa lei, aprovada
por essa Casa, que fosse respeitado na verdade, não só a questão dos próprios públicos, dos
veículos oficiais do munícipio, dos equipamentos públicos, dos materiais escolares, enfim.
Toda a lei deve ser cumprida. Eu fiz um requerimento, gostaria de uma fundamentação
plausível da Secretaria Municipal de Educação, sob pena de entrarmos no Ministério Público
propondo uma improbidade administrativa por desrespeito à legislação municipal e a própria
Constituição Federal, que prevê que não pode ser marcado por períodos administrativos
marcas de governo. Então, eu gostaria muito que a Secretaria Municipal de Educação revesse
esse ato em respeito a essa Casa, em respeito aos vereadores que aprovaram essa legislação,
em respeito ao nosso mandato que tem trabalhado em defesa da educação. Obrigado.
VEREADOR DIMITRI SEAN: O que parece não acontecer é o aprendizado. Os próximos
prefeitos não aprendem com os anteriores. Já tivemos na cidade de São Carlos problemas
como esses. Quem se lembra dos carros, das viaturas da prefeitura com a letra A enorme, de
Altomani, antes disso um M de Melo. Então, mais uma vez, o prefeito municipal, em
detrimento da coletividade, escolhe a cor do seu partido para pintar as Cemeis. Não aprendeu
com os casos de prefeitos condenados na Justiça. O prefeito pode ser condenado e perder os
direitos políticos, como aconteceu em Boa Esperança do Sul, condenação essa confirmada
pelo STJ do Marelo que pintava a cidade, coincidentemente, de amarelo. Condenação essa
confirmada pelo STJ. Prefeito Airton Garcia brinca e pelo caminhar das coisas vai terminar
seu mandato com muitas ações de improbidade administrativa para responder. Obrigado, Sr.
Presidente. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Próximo vereador inscrito, vereador
Edson Ferreira, por tempo de até cinco minutos. Está com a palavra. VEREADOR EDSON
FERREIRA: Sr. Presidente Rodson Magno, vereador dessa Casa, vereadores, vereadoras,
senhores presentes, senhores e senhoras que nos assistem em casa. Primeiro aqui eu quero
parabenizar dois vereadores, o vereador Gustavo Pozzi e o vereador Paraná, pelo parlamento
jovem, que eu acompanhei, as vezes que eu não estive aqui, eu estava do meu gabinete vendo,
né? Ou quando eu não pude ver eu acompanhei para ver, ver os projetos que eles fizeram, foi
muito bacana, muito produtivo. O Gustavo Pozzi e o vereador Paraná. Então, é plausível isso,
muito bacana a atitude que eles tiveram, o empenho que eles tiveram. A gente tem que
reconhecer. Parabenizar também o Marquinho Amaral pela atitude que teve semana passada,
onde pediu para que os vereadores fossem até às escolas para verem as condições das escolas.
Uma que a gente já vai nas escolas e temos muitas reclamações que a gente já levou para a
Secretaria de Educação, mas foi muito importante todos vereadores, todos não, mas vários
vereadores, ir até a escola e tem casos que realmente são lamentáveis. Inclusive, numa escola
aonde eles têm duas salas feitas com divisórias num pátio. Então, isso é muito bom, atitude
muito boa. Quero aqui só falar para o pessoal, como o tempo é curto hoje. O pessoal do
Jardim Belvedere, há tempos eles vinha cobrando uma praça para que fosse revitalizado,
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então, o ano passado pedi para o Julio da Prohab, fomos eu e o Julio lá, fizemos um projeto
muito bacana, inclusive, a praça leva o nome do pai do Rodrigo Venâncio, e ele pediu ajuda
de todos os vereadores aqui, a maioria dos vereadores ajudaram com emendas parlamentares
para essa praça, inclusive agradeço a todos os vereadores que nos ajudaram, porque não foi só
emenda minha, teve o projeto nosso, mas todos os vereadores ajudaram. Isso é muito bom.
Então em breve nós vamos ter no Belvedere uma praça com... onde as crianças possam
brincar, se divertir, o pai levar ou a mãe levar as crianças na praça, vai ter uma academia ao ar
livre. Isso é muito bom. Então só vou usar esse pequeno espaço para agradecer a essas
pessoas e dar esse recado que, em breve, teremos essa praça lá no Belvedere e as obras já
começaram. Obrigado, presidente. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Está com a
palavra, por até cinco minutos, o nobre vereador Elton Carvalho do PSB. Vereador Elton
Carvalho, está no corredor? Próximo vereador inscrito, vereador Gustavo Pozzi. Por até cinco
minutos. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Boa tarde a todos. Só explicando pouquinho do
que está acontecendo... sobre a minha fala. Eu pedi para algumas pessoas, meus assessores,
para entregar para vocês um igual a esse. Onze semanas... isso aqui é um... um embrião,
vamos dizer assim, que para a minha concepção aqui existia vida. Onze semanas e que,
infelizmente, nós tivemos no nosso país vizinho, na Argentina, o Congresso Argentino, ele
autorizou o aborto até 14 semanas. Muito bem. Isso aconteceu no dia 14/6. Por que fazer... aí
hoje protocolei uma moção de repudio ao Congresso... à Câmara dos Deputados da Argentina.
Eu fui questionado por algumas pessoas, porque fazer uma moção para outro país? Se nós
percebermos as redes sociais, me parece que o que aconteceu na Argentina não ficou na
Argentina, o assunto ficou aí por duas semanas até que eu protocolasse essa moção. Porque o
que tem que ser combatido, cada país, ele tem a liberdade para criar a suas leis. Só que a ideia
sobre a questão do aborto até 14 semanas, começou a ter muita polêmica sobre isso, e muitas
pessoas se levantaram favorável. Eu postei essa imagem na internet, uma das respostas que eu
tive foi a seguinte: "Essa imagem só parece humano, não é humano". Sinceridade, eu fico
aterrorizado quando nós começamos a ver propagar a ideia contra a vida. E eu quero aqui
rapidamente, para que não fiquem dúvidas, sobre as considerações que eu fiz para a moção
apresentada na Argentina. Só vou ler as considerações. "Considerando que a vida é um direito
natural, inalienável e qualquer tentativa de desrespeito a esse direito natural é um atentado
contra a humanidade. Considerando que a partir do encontro entre o gameta masculino e
gameta feminino é constituído um embrião com o código genético único e que se desenvolve,
semana a semana, até ter condições de viver fora do ventre da mãe. Considerando estabelecer
o marco que se separe, em que momento existe um indivíduo, constituído de direito,
posteriormente à concepção, será sempre arbitrário. Considerando que a legalização do aborto
da forma aprovada pela Câmara dos Deputados argentino pode incentivar mulheres em
momento de desespero, façam a opção pelo aborto e que tal ação impensada pode gerar sérias
sequelas psicológicas. Considerando que existe várias formas de prevenir uma gravidez
indesejada e que alguns desses métodos anticonceptivos também evitam doenças sexualmente
transmissíveis. Considerando que a legislação do aborto, da forma como foi proposta, deverá
ser acompanhada de recursos públicos para custear tais procedimentos, e que esses mesmos
recursos poderiam ser utilizados para tratamento de doenças graves e socorrer pessoas que
não deram causa a doença adquirida. E por fim, considerando que a presente legislação do
aborto pode encorajar outras legislações de outros países a buscar semelhante legislação,
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ameaçando o direito natural à vida em todos outros países". Então, primeira coisa: essa moção
vai para o Congresso para a Câmara dos Deputados da Argentina, no entanto, o que quero
combater aqui é a ideia de que aqui não tem vida. O que eu quero combater é, parece que
existe uma cultura que fala assim, me desculpe, se eu vou ser indelicado... PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Só para concluir. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Fala-se que
em nome da liberdade que a mulher tem, você pode tirar essa vida. Eu ouvi várias postagens
dizendo assim, você não tem útero, você não tem que optar. Agora, temos também o direito
do pai que quer ser pai. Como que vamos trabalhar essas questões? E digo mais, nós vamos
enveredar pelo mesmo caminho, se for por caminho argentino, de que você pode fazer o que
quiser, até acabar com a vida. Mas em nenhum momento se tira a liberdade da mulher. A
mulher ela pode fazer o que quiser assim como todos nós. No entanto, aqui eu vou citar
Sartre, porque Sartre é um filósofo ateu. Sartre dizia o seguinte: A liberdade é um fardo, todos
nós a temos, no entanto o que nós temos também é que arcar com a consequência dos nossos
atos de liberdade. E a consequência, e você não pode ver e falar: bom, engravidei, e vou tirar.
Então, por isso eu apresentei a presente moção de repudio e quero parabenizar todos pares por
ter aprovado por unanimidade. Obrigado. PRESIDENTE RODSON DO CARMO:
Próximo vereador inscrito, vereador João Muller, do MDB, por até cinco minutos.
VEREADOR JOÃO MULLER: Sr. Presidente, Srs. Vereadores. População que nos
acompanha aqui no plenário de casa, através da rádio da TV. Inicialmente quero parabenizar o
vereador Rodson Magno que nesse momento preside essa sessão. E hoje tem um projeto de
grande importância na Pauta, que regulamenta a atividade de ambulantes na cidade. Quero
inicialmente parabeniza-lo pela iniciativa e eu acompanho esse trabalho desde lá detrás, desde
a administração passada que o Rodson vem trabalhando nisso. Parabéns. Mas Sr. Presidente,
Srs. Vereadores, população que nos acompanha. Ontem nós estivemos na cidade de São
Paulo, quando eu digo nós, estive eu, vereador Moises Lazarine representando a Câmara,
prefeito Airton Garcia, o secretário Marcos Toledo e o presidente da Prohab, Júlio César
Alves Ferreira, bem como o chefe de gabinete Carneirinho. Nós estivemos na cidade de São
Paulo Ontem, em audiência na Secretaria Estadual de Habitação. Nós estamos com uma
possível novidade, uma possível mudança, naquele empreendimento, inicialmente
denominado Ludovico Altomani, inclusive de autoria de Vossa Excelência, que alguns
chamam de Eduardo Abdelnur II, com 789 unidades, da empresa RPS Engenharia, que vinha
sendo tratado como empreendimento de faixa 1,5 do Minha Casa, Minha Vida. O que é faixa
1,5 do Minha Casa, Minha Vida? A unidade habitacional oferecida à população é de até R$
122 mil. Pode participar a família que tem renda entre R$ 1,8 mil e R$ 2,6 mil e que paga por
esse empreendimento, por essa unidade, aproximadamente R$ 400,00 a R$ 600,00 por mês.
Nós tivemos há 15 dias atrás uma informação da Caixa Econômica Federal que São Carlos
ainda tinha uma cota de 700 casas do faixa 1. O faixa 1 do Minha Casa, Minha Vida, são
aquelas casas que foram entregues no Planalto Verde, no Zavaglia e no Abdelnur I.
Lembrando que o Zavaglia foi entregue no governo do Oswaldo Barba, o Planalto Verde e o
Abdelnur entregue no governo do ex-prefeito Paulo Altomani, como a melhoria na parte
habitacional. Nós conseguimos incluir São Carlos, naquele momento, através do governo do
Paulo, no Programa Casa Paulista, onde o Governo Federal coloca um valor e o Governo do
Estado complementa para melhorar a qualidade construtiva da casa. E ontem nós estivemos
em São Paulo justamente pedindo para o Governo do Estado incluir este empreendimento de
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789 casas no Projeto Casa Paulista. Ou seja, olha que mudança interessante. O faixa 1,5 não
passa pela prefeitura. Não é através da inscrição de famílias na Prohab. O faixa 1,5 é
comercializado pelo próprio empreendedor. No caso desse aqui, quem tem comercializado é o
Cardinali. O faixa 1 que nós fomos reivindicar ontem são aquelas famílias que estão inscritas
na Prohab esperando uma unidade habitacional, uma casa. E que esse faixa 1 cobra apenas 5%
da renda familiar de quem ganha até R$ 1,8 mil. Ou seja, no máximo a família contemplada
paga R$ 90,00 por mês se ganhar o teto. E também os beneficiários desse programa são
escolhidos por meio de sorteio, ou seja, a população mais pobre, a população que mais precisa
é que pode ser beneficiada. João, e qual a situação nesse momento? Nesse momento a
prefeitura já encaminhou todos os documentos exigidos pela Caixa Econômica Federal, esteve
lá na última sexta-feira entregando os documentos e ontem nós tivemos a informação do
secretário Paulo Sérgio, que é o atual secretário de Habitação, que o Governo do Estado vai
emitir o protocolo de intenções. Ou seja, vai se comprometer com R$ 12 mil por cada unidade
habitacional. Então nós estamos aí prestes a ganhar mais um empreendimento de 789
unidades habitacionais... PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Só para concluir.
VEREADOR JOÃO MULLER: Só para concluir. Estamos aí prestes a receber em São
Carlos mais um empreendimento de 789 unidades habitacionais num investimento de R$ 78,9
milhões. Então essa é uma informação importante para a cidade de São Carlos, em especial
àquelas famílias que ainda não conseguiram ter a sua casa, o seu teto, para cuidar dela.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Próximo vereador inscrito, vereador Leandro
Guerreiro, do PSB, por até cinco minutos. Está com a palavra, nobre vereador. VEREADOR
LEANDRO GUERREIRO: Sr. Presidente, boa tarde. Boa tarde a todos os colegas
vereadores, a plateia presente, as pessoas que nos assistem. Eu inicio essa fala, falando que o
prefeito Airton Garcia está passando fome. Numa covardia, numa barbaridade, ele se
aproveita do sistema Área Azul que toda arrecadação ela tem que dar 20% para a prefeitura e
está tacando multa adoidado nas pessoas. Em média de 150 multas por dia. Covardia, isso é
coisa de covarde. Coisa de covarde. O prefeito Airton Garcia não passa disso, um covarde. Já
não bastasse o tanto que as pessoas pagam de impostos e não estão vendo retorno. O retorno é
pouco, ele ainda se aproveita do sistema Área Azul. Trocaram o sistema, é um sistema
moderno, eles não dão a informação para as pessoas, não fazem campanha, não comunicam
que vai mudar o sistema e agora é o seguinte, um minutinho que você passar, porque você
está sendo pego de surpresa, você recebe uma multa de R$ 194,00 e cinco pontos na carteira.
Tem pessoas que já foram multadas três vezes. Quero dar os parabéns para o Fabinho
Taconelli, que trouxe esse assunto, para o Dr. Augusto Fauvel também que foi brilhante nas
suas entrevistas, e o Dr. Augusto Fauvel está orientando as pessoas que estão levando essas
multas, ele vai representar no Ministério Público também porque é ilegal. É até um crime isso
que está acontecendo. Eu intitulo isso como golpe das, é o golpe das multas trazido pelo
prefeito Airton Garcia, isso é canalhice. E falando de covarde, covardia, queria que o vereador
Paraná saísse da toca ou do corredor, vem aqui, vereador Paraná, não seja covarde não rapaz.
Vem aqui que o chicote vai estralar para o seu lado, seu covarde. O vereador Paraná
protocolou aqui na Casa de Leis um documento para me levar para a Comissão de Ética. E ele
faz isso nas costas do povo e é covarde. Tem três pedidos já para caçar o meu mandato. A
solução para esse vereadorzinho farsante, que é o vereador Paraná que está escondido,
entocado aí, está para o corredor, o covarde faz isso. Deve estar aí na sala do Rodrigo aí, o
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covarde, depois ele vem aqui com a cara lambida. E quer ser deputado estadual. Ele que foi o
candidato sujão que jogou papelzinho na rua e não podia. Levou multa e não foi para a
internet falar para os seus eleitores. E por que essa rivalidade entre Paraná e Leandro
Guerreiro? Inveja. Inveja porque tinha o nome político, teve que gastar dinheiro na campanha
e não conseguiu me vencer na urna. Isso é um dos motivos. Inveja de vários colegas aqui.
Inveja porque as pessoas falam bem de mim na rua. Porque sou o nº 1 de representatividade
no Facebook. Ele para ter representatividade no Facebook tem que pagar. Ele tem que
impulsionar as publicações na sua página. Não que seja ilegal, isso aí é permitido. Mas tem
que molhar a mão, tem que molhar o Facebook para ter repercussão, para ter curtida, e o
Leandro Guerreiro não precisa. Inveja de eu estar trabalhando na rádio e as pessoas falar bem
de mim. Vamos ver o que o Paraná, o que o Paranazinho, pequeninho, inho, inho, falou do
Leandro Guerreiro em algumas sessões atrás. O covarde é assim, está intocado em algum
lugar ou no corredor ou em alguma sala o covardão. Vereador fraco. Eu vou mostrar para
vocês um dos áudios do que esse vereador disse sobre o Leandro Guerreiro, puxando meu
saco, pensando que ia ter meu apoio para a campanha de deputado. Vamos ver o quê que o
vereador Paraná, que covardemente ataca os colegas aqui também nas costas, vários colegas
já foram atacados. Vamos ver o quê que o Paraná falava do Leandro Guerreiro aqui, ó. Vamos
lá, deixa eu abaixar aqui. [exibição de vídeo]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Vereador
Paraná, um minuto por ter sido citado. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, Srs.
Vereadores, público presente, imprensa. Eu estou ficando abismado nessa Casa que eu não
estou entendendo mais nada. O vereador Leandro Guerreiro, um dos melhores vereadores
dessa Casa, queira quem não queira, pode dizer que ele tem a forma dele um pouco mais
agressiva, mas hoje é um dos melhores vereadores dessa Casa, isso ninguém pode negar. Foi
o vereador Leandro Guerreiro que trouxe o desvio de função do Sr. Samir Magalhães. Foi o
vereador Leandro Guerreiro que trouxe a fraude nos ovos de Páscoa que foram distribuídos
pela administração. Por que ninguém faz isso? Por que ninguém protocola documento
reclamando disso? Vereador Guerreiro muitas vezes faz o papel dos 21 vereadores aqui. Por
que ninguém vai reclamar quando o vereador está limpando praça? Está pintando praça? Está
pintando brinquedo? Por que ninguém vai lá falar o seguinte: ô, prefeito, devolve o dinheiro
que o rapaz está gastando com tinta, com gasolina, com aluguel de máquina. Por que ninguém
vai fazer isso? [falas sobrepostas] tem coragem de fazer o que o vereador Guerreiro faz?
Podia fazer isso. Qual foi o dano que o vereador Leandro Guerreiro trouxe em usar o
equipamento, seja emprestado, alugado, seja o que for? O Cristo precisava ser pintado. O
vereador foi lá pintar. Agora... PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Só para concluir,
vereador. [exibição de vídeo]. VEREADOR PARANÁ FILHO: Quando não faz nada? Pelo
amor de Deus, gente. Vamos parar de demagogia. Vamos parar de brincadeira. VEREADOR
LEANDRO GUERREIRO: Está aí, ó. O melhor vereador dessa Casa, segundo o Paraná
covarde. O melhor vereador dessa Casa. E que muitas vezes eu trabalho pelos 21. E foi ele
que disse isso aqui. Foi o vereador Paraná que disse em uma das Sessões. Por que ficou
puxando o meu saco, professor Azuaite, o senhor que nunca fez isso aqui, pelo menos não
comigo? Inclusive tenho que te pedir desculpas por uma das Sessões que nós brigamos aqui e
talvez tenha sido um pouco agressivo e algumas pessoas entenderam errado a minha
mensagem em relação a você. Então publicamente eu peço desculpas para você, Azuaite,
porque a mensagem eu passei de uma forma, algumas pessoas entenderam de outra. Então
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puxou o meu saco, falou que eu era o melhor vereador que trabalhei pelos 21, que eu
trabalhava pelos 21, porque achava que ia ter o apoio do Leandro Guerreiro para deputado. O
vereador fraco que muda de conversa, falou que o Airton era bandido, chefe da quadrilha, que
ia ser o primeiro a ser algemado e hoje está lá no colo do Airton Garcia. E está escondido em
alguma das salas, depois ele aparece aqui com a cara lambida, quando chegar o tempo dele,
covardemente não vai estar aqui. Mas eu vou estar aqui virando as costas para ele. Eu vou
estar aqui, ó. Porque é isso que tem que fazer com covarde, tem que dar as costas. Dos 21
vereadores aqui o único covarde se chama Paraná Filho. Vereadorzinho, inho, inho.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Próximo vereador inscrito, vereador Lucão
Fernandes, do MDB, por até cinco minutos. Está com a palavra o nobre vereador. Vereador
Lucão, o vereador Paraná foi citado, ele tem... um minuto. VEREADOR PARANÁ FILHO:
Sr. Presidente, na verdade, eu gostaria de aproveitar da oportunidade, parabenizar os
vereadores Moises Lazarine e João Muller, que estiveram ontem, né, em São Paulo, na
Secretaria de Habitação para junto ao Governo do Estado viabilizar a construção de moradias
aqui na nossa cidade de São Carlos. Eu sei que Vossa Excelência também, vereador Rodson, é
empenhado nessa causa, quero parabenizar, vereador Moises, também o vereador João
Muller, que não estou vendo aqui no Plenário. Mas é assim que a gente, que nós construímos
política. Ontem, estive na região sul da cidade durante quase todo dia e onde a gente põe os
pés as pessoas perguntam: não vai ter casinha esse ano? Não vai ter Minha Casa, Minha Vida?
Infelizmente, do faixa 1, não. O governo Temer acabou com o programa Minha Casa Minha,
Vida faixa 1 para os municípios menores de 50 mil habitantes, né, vereador Roselei? E cabe
aos vereadores dessa Casa... PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Só para concluir.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Então cabe a toda a sociedade política, a todos.
Vereadores, prefeito, vice-prefeito, fazer o que o vereador Moises Lazarine fez ontem e o
vereador João Muller. Independentemente de partido. Os dois vereadores não são do partido
do prefeito, não são vereadores do PSB, mas nem por isso deixaram de atuar ontem em São
Paulo a fim de buscar para a cidade de São Carlos moradias populares. Nós temos um déficit
muito grande de casas populares e nós temos que trabalhar. Trabalhar sem ciumeira. Eu
poderia, por exemplo, chegar para o Airton e falar: poxa, Airton, você não me convidou. Mas
eu senti muito bem representado ontem. O partido PSB na presença dos vereadores João
Muller e Moises Lazarine, muito obrigado. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Está
com a palavra o nobre vereador Lucão Fernandes, pelo MDB, por até cinco minutos. Do
Santa Felícia para o mundo. Grande vereador. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Sr.
Presidente, Srs. Vereadores, Sra. Vereadora, população que nos acompanha de casa, amigos
que praticamente toda terça-feira se dirigem aqui na Câmara para acompanhar as nossas
Sessões. Eu vou falar uma coisa para vocês, viu, acho que o parlamento ele é avaliado pela
população. Não é nenhum colega vereador desta Casa que vai avaliar o meu trabalho. Mas
fica aí para a população, eu acho que a população deveria fazer isso. Não é só votar. É
acompanhar o trabalho do vereador todos os dias. Todos os dias. Né? As atitudes do
parlamentar todos os dias. Toda hora. Minuto a minuto. Facebook ajuda. Você tem que ter o
telefone do seu vereador, endereço do seu vereador, as ocupações que ele tem além aqui da
Câmara Municipal. Se ele defende algum segmento na sociedade. Então a população precisa
estar acompanhando atentamente a quem você dá voto. Eu já perguntei para algumas pessoas
na rua que não sabem quem deu voto. Outro dia uma pessoa me cobrou aqui na frente, falei:
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mas para quem você votou? O cara ficou pensando lá. Falei: está vendo? Você não sabe nem
para quem você votou. E voto é uma coisa muito séria, gente! Nós estamos chegando agora,
daqui uns dias nós vamos estar escolhendo aí quem que vai fazer parte do... da Assembleia
Legislativa, o time que vai montar lá, o Congresso Nacional lá que são os senhores deputados
federal, o presidente da República, o governador do Estado. E são cargos importantíssimo,
que norteia o rumo da nossa cidade, do nosso estado e também do nosso país. Então eu acho
que precisa a população começar acompanhar atentamente o passo a passo de cada
parlamentar que está aqui nesta Casa. Se ele vai votar na outra, se não vai votar, então é vocês
quem determina isso. A arma está na mão de vocês. Então acompanhe os trabalhos nossos
aqui nesta Casa. Eu quero dizer o seguinte, o trabalho da nossa Comissão de Saúde, ela está aí
para ser avaliada, para ser analisada, né, nesses últimos dois anos que vai se completar no
final do ano. Eu, vereador Elton, vereadora Cidinha, nós temos tido bastante... feito um
combate muito grande em todas as oportunidades que nos trazem para defender a saúde
pública de São Carlos. Nós temos marcado presença, sim. Nós não temos nos escondidos do
surgimento de problemas. Estamos presentes em todas as questões que surgiram hoje na nossa
comissão, não é mesmo, vereadora Cidinha? Todas. Viram aí fechamento de UPA, CPI que
nós abrimos, UPA que ainda não está aberta. A questão da Casa de Saúde, a questão dos
médicos tarefeiros que nós tivermos que ir lá na Justiça Federal. Enfim, nós sempre estivemos
presentes e esta Casa que nos dá esse respaldo. É os Srs. Vereadores que nos dão esse escudo
que nos protegem, nos dá força para a gente poder ser combativo na nossa comissão. E hoje
está aqui mais um processo de excesso de arrecadação, meu vice-presidente, na ordem de
quase R$ 700 mil. Onde nós estamos aprovando aqui a toque de caixa de urgência para a
aquisição de algumas coisas importantes citadas aqui, de aquisição de ar-condicionado,
ambulância, fralda geriátrica, que é um transtorno para quem tem pessoas em casa que
necessita de uma fralda geriátrica e muitas vezes vai lá, bate na porta da prefeitura e não tem.
Estamos mandando recurso, cobra depois aí do Executivo que recurso está indo, quase R$ 700
mil. Aquisição de equipamento para a UPA do Santa Felícia, parece que está caminhando
bem para abrir a UPA. Os nossos equipamentos que estavam lá que precisou ser retirado para
completar a unidade da Cidade Aracy que eu acho importante que abriu aquela unidade que o
pessoal mora muito longe para o pessoal de lá vir aqui na UPA da Vila Prado. Então eu achei
que, na minha opinião, acertadamente fizeram isso. E agora estão comprando aquilo que falta
para a UPA do Santa Felícia para poder reabrir aquela unidade. Então, essa Câmara está aqui
sempre presente atenta, votando tudo aquilo que é importante para que as coisas da nossa
cidade não para. Então aqui, mais um passo da Comissão de Saúde, que eu quero
cumprimentar mais uma vez a colega, companheira de longas lutas, vereadora Cidinha do
Oncológico, vereador Elton Carvalho e também todos vereadores que, na verdade, são nosso
escudo que nos dão força para nós lutarmos em defesa desse parlamento. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Está com a palavra o nobre vereador, vice-presidente dessa Casa,
vereador Marquinho Amaral, por até cinco minutos. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Sr. Presidente, vereador Rodson, em exercício nesse momento, a quem eu quero
parabenizar pela elaboração do projeto, o grande projeto que nós vamos votar daqui a pouco,
conte com o nosso voto favorável. Parabenizar Vossa Excelência pela nobre e bela e tão
importante iniciativa. Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, população que nos acompanha aqui
no Plenário desta Casa, nesta tarde ainda, né. As pessoas que nos acompanham pela TV, as
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pessoas que nos acompanham pela internet, pela rádio. Na terça-feira passada nós usamos
essa Tribuna para fazer sérias denúncias sobre a situação das mais diversas escolas
municipais. E naquele instante nós pedíamos ao presidente desta Casa que agendasse com o
secretário municipal de Educação, com os vereadores, convidasse o secretário da Infância e da
Juventude, a Defesa Civil, o setor de engenharia da Secretaria Municipal de Obras. Enfim, os
conselhos, o Conselho Tutelar, o Conselho da Educação, para que estivessem conosco nas
visitas que nós fizemos na quarta-feira em algumas escolas municipais. Muitos vereadores
foram, os que não puderam ir mandaram seus assessores. E nós constatamos junto com o
presidente da Comissão de Educação nessa Casa, o vereador Azuaite Martins de França, o
vereador Roselei, o vereador Gustavo, que são membros do... da nossa Comissão Permanente
de Educação da Casa e outros vereadores, nós estivemos em várias escolas do município. E o
que nós vimos é assustador. Vereador Edson Ferreira, o assessor do vereador Leandro
Guerreiro, que nos ajudou muito com os seus vídeos. O assessor do presidente desta Casa,
assessora Valdirene. Então nós estivemos lá e nós ficamos abismados com o que nós vimos.
Inclusive eu acabei de postar no meu Facebook as fotos relacionadas à Escola Walter Blanco.
Mas quando nós postarmos as fotos da Escola Vicente de Paulo Rocha Keppe, vocês vão tirar
a conclusão. Como estão o estado das escolas municipais. Como está o estado de nervo dos
professores, das diretoras, dos funcionários dessas escolas. Outra noite eu e o vereador
Azuaite, e o vereador Roselei fomos convidados para participar de uma reunião na Escola
Rocha Keppe. E lá nós vimos os mais variados depoimentos. Inclusive depoimento, vereador
Sérgio Rocha, de que tiveram que comprar um registro, vereador Lucão Fernandes, para
colocar no coxo da privada no sanitário masculino, porque estava vazando 24 horas, no
mictório, tiveram que comprar do próprio bolso, e a própria Secretaria Municipal da Educação
disse para as pessoas da escola: vocês comprem que nós vamos colocar. As pessoas estão
levando papel higiênico das suas casas. As pessoas estão levando desinfetante, detergente,
meu amigo Oscar, das suas casas. Nós fomos, eu e o vereador Roselei e o vice-prefeito na
tarde da última quarta-feira, lá no almoxarifado da prefeitura na Rua Padre Teixeira, e nós
vimos lá vazio. Nós vimos lá um desanimo, não é vereador Roselei? Dos funcionários. Nós
fomos no antigo Exposhow, lá na Ceagesp, do lado do CDHU, e postei no meu Face as fotos.
Nós vimos cadeirões para as crianças comerem, se alimentarem, novos, jogados. Nós vimos
livros, material didático jogados numa... depois vocês acessam o meu Facebook e vocês
vejam lá. Jogado no meio do nada. Materiais bons, carrinhos de bebês que estão faltando em
escolas, esses cadeirões que estão faltando. Então esse seu Nino, o homem corrupto! Estou
afirmando dessa Tribuna e quero ser interpelado judicialmente! Um homem que está fazendo
da Secretaria Municipal da Educação uma forma de fazer e de agir com corrupção.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Só para concluir. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Que é um assunto de suma importância. É um homem que é visto, sai pagamento
de empresas ligadas à Educação. Num dia, dois dias depois, durante vários meses, o Sr. Nino
Mengatti é visto, é flagrado, é fotografado, com o dono da empresa que recebeu da prefeitura
municipal de São Carlos. É um assunto muito grave que eu trago nesse momento à Tribuna
dessa Casa. E eu quero mais uma vez fazer um apelo ao senhor prefeito municipal. Nós não
podemos mais conviver com desmando que se encontra as escolas. Nós não podemos mais
conviver com os professores sendo perseguidos, com os professores que já recebem o salário
de fome tendo que levam material das suas casas, como a minha esposa faz, fez no governo
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anterior e faz nesse governo. Está na hora senhor prefeito municipal, do senhor escolher um
lado, ou o lado da corrupção, que eu já disse para o senhor há 40 dias atrás, ou o lado da
seriedade, da honestidade. Ou o lado das escolas caindo, do lado das escolas sujas e
sucateadas, ou o lado da boa educação para os nossos alunos. Nunca é tarde, senhor prefeito
municipal. Um ano, cinco meses e 26 dias se passaram. E está na hora, senhor prefeito, do
senhor dar um basta. Sob pena do senhor ser responsabilizado como o pior prefeito para a
educação da nossa cidade. Eu confio no prefeito Airton Garcia, eu tenho certeza que o Airton
Garcia tem uma boa índole. É um moço honesto, sério e eu tenho certeza que ele vai uma vez
por todas entrar com o pé na bunda desse secretário que está sucateando e acabando com a
educação na nossa cidade. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Questão de
ordem. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Questão de ordem, nobre vereador Azuaite
Martins de França. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Sr. Presidente, não
são graves, são gravíssimas as acusações que o vereador Marquinho Amaral acaba de fazer
nessa Tribuna. A Câmara Municipal tem a função de fiscalizar o órgão público e os seus
agentes. Ou a Câmara apura o que o vereador Marquinho Amaral acaba de dizer ou nós não
temos o que fazer mais aqui nesta Câmara Municipal. Fecha a porta, entrega o paletó, deixa o
cheque na Tesouraria e vai embora para casa. Ou cumpre a função para a qual formos eleitos
e apurar essa notícia de crime, ou nós não temos o que fazer aqui. Vamos embora para a casa.
Eu acho que isso merece no mínimo, uma CPI. PRESIDENTE RODSON DO CARMO:
Está com a palavra o nobre vereador Moises Lazarine, do DEM, por até cinco minutos.
VEREADOR MOISES LAZARINE: Obrigado, vereador Rodson, no exercício da
presidência, ao qual cumprimento os demais vereadores. A população presente que nos vê e
nos ouve da sua casa. Quero agradecer aqui a fala e a posição dos vereadores que me
antecederam em relação, em especial à fala também do vereador João Muller que citou parte
do nosso esforço em estar buscando soluções para a nossa cidade. Assistimos e vemos as mais
diversas, os mais diversos segmentos de todos meios, as pessoas clamando por melhorias, por
investimento. Enfim, para que a cidade venha sair da inércia e venha ter melhorias em todas
as suas áreas. Acredito que isso aqui seja na Saúde, seja na Educação, seja em qual for o
segmento. Sabemos que a população ela não aguenta ficar pagando tantos impostos e
lamentavelmente muitas vezes não vê o retorno e não vê o seu recurso voltando para aquilo
que é devido. E eu tenho uma maneira diferente de atuar e trabalhar com o meu mandato. O
mandato que a população me concedeu, que eu estou, vereador, eu não sou, né? Estou
vereador nesse mandato. O futuro à Deus pertence. E eu quero dizer que enquanto estiver aqui
eu quero dar o meu melhor e fazer de forma propositiva o melhor para a população. A
exemplo de um projeto de lei quero citar aqui o Cardoso Natal, o projeto de lei que foi
denominado na Sessão passada. Projeto de lei que denomina lá a tribuna de imprensa do
Luisão a esse ilustre, né, jornalista, comentarista. A pessoa que foi, dispenso comentários. E
também de um projeto de lei que foi votado na semana passada de minha autoria também. Na
qual teve participação de inúmeras pessoas dentre elas a Diretoria de Ensino que eu faço
questão de reforçar aqui a participação da Diretoria de Ensino, na pessoa da Débora Costa
Blanco e também do coordenador pedagógico lá, Paulinho Lazzarini. Então, esse projeto de
lei que envolve toda a parceria e apoio da Polícia Militar também foi um projeto que com
certeza trará frutos positivos. Mas eu quero citar aqui só para ser breve nas minhas palavras,
de um trabalho propositivo que eu estou me propondo a fazer. Quero, pelo período que eu
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passar aqui, eu construir uma história. Registrar uma nova história foi o slogan que eu usei na
minha campanha. E se registrar nova história não se diz respeito simplesmente em olhar e
falar o que o outro não fez, mas é eu no período que eu estiver aqui, é eu mostrar o que eu fiz.
Eu, como vereador. Aqui eu não respondo por nenhum dos outros vereadores. A exemplo da
minha visita em São Paulo, lá na Secretaria de Habitação em São Paulo, onde nós buscamos
praticamente quase mil moradias para a região da grande Cidade Aracy. Isso, com certeza, vai
ser algo que vai ajudar muito com o apoio, com certeza, aí do prefeito municipal. E uma das
pessoas que eu quero citar aqui foi o projeto de lei que foi aprovado hoje. Eu quero pedir para
que se levante aí uma representante da família, Caroline de Souza. Queria que os Srs.
Vereadores desse uma salva de palmas para a Caroline. Ela está aqui
representando...[aplausos]. VEREADOR MOISES LAZARINE: Obrigado pela sua
presença. Ela está representando aqui, é a membro familiar do Malvino de Souza, uma pessoa
ilustre que o currículo aqui que se eu fosse ler tudo aqui os cinco minutos seria impossível,
mas eu quero citar aqui, Carol, que eu, na Sessão de hoje é uma Sessão histórica. Ele foi
morador daquela rua, foi uma das primeiras ruas ali no centro da cidade. Rua essa que fica ali
entre a Jesuíno de Arruda e a Treze de Maio próximo dos números, entre 964 e 991. Pessoa
que escreveu uma história e que está sendo eternizada de uma forma simbólica, singela,
compete a nós, vereadores, fazer isso. Poderia qualquer outro segmento da sociedade ter que
fazer, mas dentro da lei compete a nós vereadores fazer e eu me sinto honrado de poder fazer
isso. Em seu nome estendo os meus cumprimentos a todos seus familiares, e acredito que o
quanto antes a Secretaria de Transporte e Trânsito estará lá colocando, fixando a plaquinha
dele na rua que ele nasceu e foi criado. Mas não ficou ali. Ele escreveu a história aqui dentro
do histórico dele, né, o processo, o Projeto de Lei...[troca de presidência]. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Para concluir. VEREADOR MOISES LAZARINE: Projeto de Lei de nº
199, Processo nº 1.530. Tá, 1.530. Está eternizando no dia de hoje o nome dele aí naquela rua.
Então, pessoas como ele a gente sente prazer de fazer com que ele seja para sempre lembrado.
Pessoas que de certa forma dedicou a vida ao trabalho e tem muitas pessoas que gostam,
realmente, de apontar, mas o trabalho ele vai se eternizar de acordo com os frutos que você
produziu durante a sua vida. Sr. Presidente, muito obrigado pela... conceder o excesso de
tempo e que nós, vereadores, possamos construir cada dia mais uma São Carlos, uma cidade
melhor. PRESIDENTE JULIO CESAR: Com a palavra, vereador Paraná Filho, por até
cinco minutos. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, Srs. Vereadores. Na
verdade, eu quero ocupar esses meus cinco minutos, quero em primeiro lugar fazer um
agradecimento muito especial ao Secretário de Trânsito, Coca Ferraz, que inclusive atravessa
um momento difícil de saúde. Foi submetido a uma cirurgia no coração. Ao secretário Mariel
Olmo, Dr. Edson Ferraz, por ter atendido algumas demandas que nós fizemos ali na região da
Regit Arab, no Cidade Aracy. Além das alterações no trânsito, regulamentação de
estacionamento às margens do canteiro, a mão única, a desativação do semáforo que
atravancava muito o trânsito, as passagens que novamente voltaram a ser de mão dupla. Foi
feito também... foi iniciado na semana passada e concluído hoje, né, o serviço de roçada lá
daquele canteiro da Regit Arab também da Avenida José Antônio Migliato. Agora falta o
pessoal ir buscar amanhã, né, toda essa sujeira. Então apesar de toda a dificuldade que
constantemente, o vereador Sérgio Rocha é um dos grandes críticos nessa questão de
zeladoria da cidade, mas dentro do possível a gente vê que a prefeitura pelo menos está se
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esforçando para tocar o serviço. É importante dizer que hoje nós não temos nenhuma empresa
contratada para fazer esse serviço, e dos 120 presidiários que trabalhavam na rua, hoje nós
podemos contar com apenas 46, quer dizer, nós tivemos uma redução drástica do número de
presidiários... desculpa o termo, reeducandos, trabalhando na nossa cidade. O que
notadamente diminuiu o volume de serviço. Nós ontem e hoje acompanhamos lá a limpeza da
praça do Antenor Garcia, a Claudemiro Procópio da Silva, Ronald Golias e os canteiros
centrais e esperamos que esse serviço seja estendido a toda a cidade. Eu quero também,
inclusive levamos na nossa rede social o recapeamento, a segunda etapa do recapeamento que
será iniciado nos próximos dias, a licitação de R$ 1,8 mil já foi concluída e será iniciada nos
próximos dias na rua, nas ruas: Avenida José Antônio Migliato, Secombina de Paula
Passador, Joaquim Roda, João Martins França. Então o recape não parou e o desejo desse
vereador, e eu acho que de toda essa Câmara, é que não fique somente no Cidade Aracy, mas
Santa Felícia, Santa Angelina, Medeiros, Munique, todos os bairros sejam contemplados.
Agora, Sr. Presidente, eu tenho mais dois minutos, eu gostaria de solicitar publicamente a
Vossa Excelência a abertura de uma sindicância interna. E eu vou explicar por quê. Em 5 de
junho desse mês, eu fiz uma denúncia no Conselho de Ética da Câmara, justamente pela
quebra de decoro, pela falta de decoro praticada por um vereador dessa Casa, né? Esse
vereador dançou Michael Jackson no Plenário dessa Casa. Essa Casa só para vocês terem
noção, vocês que estão aí, que são comerciantes que estão aqui reivindicando o direito de
vocês, isso custa R$ 20 milhões para vocês. Eu vejo que muitos de vocês com as micagens de
um determinado cidadão aqui vocês riem, mas vocês deveriam chorar, porque isso aqui custa
R$ 20 milhões para o seu bolso. Era R$ 20 milhões para estar sendo investido na saúde, na
educação, no asfalto, e, no entanto, serve para pagar circo. E agora? O circo que tem fantasma
aqui também, Sr. Presidente. Porque eu protocolizei essa representação. Ninguém tem o
direito de chamar ninguém de ladrão. Ninguém tem o direito de chamar ninguém de corrupto,
de safado, sem ter prova. Nenhum vereador em parlamento nenhum no planeta pode numa
Sessão Ordinária dançar Michael Jackson aqui, se o cara é fã do Michael Jackson dance na
casa dele, se vista de Batman, de Hobin Wood, de Pantera Cor-De-Rosa e dance lá. Aqui não
é lugar de dançar. Aqui é lugar de coisa séria. Pelo menos era para ser. Agora, como pode eu
protocolizei esse documento e estranhamente o processo sumiu. Vocês conseguem entender
mais ou menos como é que funciona ou está funcionando aqui? O processo sumiu! Eu não
sabia que os processos aqui tinham perninha, sumiu. Então, Sr. Presidente, alguma mãozinha
abençoada sumiu com esse processo. Se foi para beneficiar, proteger ou ofuscar o trabalho da
Comissão de Ética ou não deixar que a Comissão de Ética atuasse, eu não sei, eu não vou
fazer nenhum juízo de valor. Eu sei que eu solicitei... PRESIDENTE JULIO CESAR: Pode
concluir. VEREADOR PARANÁ FILHO: Está protocolizado nessa Casa o pedido de
sindicância interna. E eu faço aqui para os senhores e senhoras vereadora. Eu, desde os meus
oito anos de idade, o Nivaldo está aqui. O Nivaldo era muito amigo do meu pai e o Nivaldo
sabe disso. Desde os meus oito anos de idade, vereador Júlio César, eu corro os corredores
dessa Casa, desde os meus oito anos de idade. Eu nunca vi em todo esse tempo um vereador ir
para o Conselho de Ética. O cidadão aqui já está com um tantinho até bom de processo. Eu
nunca vi dos meus oito anos de idade, eu estou com 30 anos, eu nunca vi uma abertura de uma
sindicância interna para apurar um fato desse nessa Casa. Sr. Presidente, o senhor, até aqui
confio no senhor, até aqui. Mas se o senhor não tomar as rédeas dessa Casa e não fazer valer o
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Regimento Interno, o código de ética para que essas coisas não parem de acontecer e,
principalmente, atos como esse que parecem ser manobras políticas para proteger o cidadão
aí, eu acredito que a imagem de Vossa Excelência que até aqui tem sido muito boa na
presidência dessa Casa poderá ficar manchado, o senhor que tem aí mais em torno de seis
meses como presidente, o senhor sairá dessa Casa com imagem manchada, poderá ser
considerado um presidente frouxo e que deixou que a coisa a bandalheira acontecesse nessa
Casa e não fez nada. E eu não acredito que o senhor é frouxo, não acredito nisso. Então, por
isso eu peço providência, isso não pode acontecer. Quem sumiu com esse processo tem que
ser punido e esse tipo de conduta de ofender companheiro, de ofender pessoas do povo tem
que parar e a ordem tem que partir do senhor, porque é o senhor que preside essa Casa, é o
senhor quem tem que pôr ordem aqui. Muito obrigado. PRESIDENTE JULIO CESAR:
Apenas para comunicar...a todos, é óbvio que eu recebi essa informação hoje. Recebi, todos
os ofícios que chegam na presidência a gente recebe e encaminha para os setores competentes,
foi isso que aconteceu. Eu tenho certeza que foi um mal-entendido, porque nunca aconteceu
isso. Às vezes extraviou, mas em nenhum momento essa Casa vai querer. Não entendi.
Nenhum momento essa Casa vai impedir. ORADOR NÃO IDENTIFICADO:
[pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE JULIO CESAR: É... mas... nenhum
momento essa Casa vai querer impedir qualquer tipo de ação do trabalho do vereador, pelo
contrário. Se há um presidente, e todos que já foram presidentes aqui sabe, que eleva as
comissões aqui, sou eu. Valorizo o trabalho das comissões. Todas elas, né? Então não tem
objetivo nenhum de poupar, de evitar, não. O que tem que acontecer, vai acontecer. E essa
Casa está aberta a todos, vocês sabem disso. Isso tem sido meu posicionamento desde o
início. Nós vamos dar encaminhamento em todos os processos, abriremos, sim, uma
sindicância e a sindicância vamos averiguar, né? Sem dúvida nenhuma, mas repito, já
determinamos aqui o nosso departamento interno que dê uma olhada, às vezes como não era o
processo ainda montado, né, com a capa, era o ofício, pode ser que extraviou, mas não vai
impedir que nada deixe de acontecer. Isso eu tenho certeza. PROCESSO EM REGIME DE
TRAMITAÇÃO COMUM – ÚNICA DISCSSÃO – PRESIDENTE JÚLIO CÉSAR - Eu
vou agora nesse momento nós vamos passar a discutir e votar o Processo nº 1.464. Projeto de
Lei nº 190. Interessado: vereador Rodson Magno do Carmo. "Que dispõe sobre as normas do
comércio e prestação de serviço em área pública no âmbito do município de São Carlos e dá
outras providências". Primeiro vereador inscrito é o vereador Rodson Magno do Carmo, por
até cinco minutos. VEREADOR RODSON DO CARMO: Boa tarde, Sr. Presidente. Boa
tarde, população que nos acompanha. Quase boa noite, todos ambulantes aqui. Estou muito
feliz. A maioria de vocês aqui em peso, presente. Eu quero cumprimentar em nome da D.
Cleide, em respeito às mulheres ambulantes, uma das mais antigas da nossa cidade. D. Cleide,
por favor, fique de pé. A Vanda, o seu Cido, o Nivaldo Bigode, são as pessoas mais antigas
aqui do nosso comércio, que há mais de 40 anos prestam um bom trabalho como ambulante
da nossa cidade. Em nome de vocês, de cada um de vocês que estão aqui, em respeito a vocês,
os 21 vereadores dessa Casa, foi uma luta de mais de três anos. A gente trazer esse projeto,
um estudo que nós fizemos para regulamentar a vida dos ambulantes da nossa cidade. A
primeiro minha fala eu quero deixar bem claro que tem muita gente nas redes sociais, pessoas
que não têm o que fazer falando que esse vereador vai tirar os ambulantes da cidade. Este
vereador não tira ninguém. Esse vereador e essa Câmara Municipal formada por 19 homens e
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duas mulheres de respeito que foi eleito pelo povo, nós não vamos tirar o direito de vocês. O
que nós estamos fazendo aqui é regulamentar porque está o samba do crioulo doido nessa
cidade. No último domingo, eu saí pela a nossa cidade, o que eu vi de caminhão de
Umuarama, do Paraná, do Rio de Janeiro, enfim, de Minas Gerais, trabalhando na nossa
cidade. Sem recolher sequer um centavo para a nossa cidade. Enquanto, Danilo, por favor,
fique de pé. Em nome desse rapaz que protocolou na prefeitura a semana passada um pedido
para que seu 'food truck' pudesse trabalhar com dignidade na nossa cidade e foi negado pela
prefeitura. É uma vergonha! É uma vergonha! Para a prefeitura fazer um negócio desse! Esse
moço tem uma filha, ele é pai de família! Ele estudou junto comigo na terceira série! E ele
precisou me ligar falando: vereador Rodson, me ajude porque eu não estou conseguindo um
alvará para que eu possa alimentar os meus filhos. E é por isso, Danilo, que nós estamos aqui.
Para dar vez e voz a vocês que não têm vez. E eu peço encarecidamente, depois que esse
projeto de lei for aprovado, que ele não se engavete. Que ele não fique guardado a sete
chaves. Porque nós montaremos uma comissão urgentemente para dar um basta na situação
que está dos ambulantes. Os ambulantes precisam ter vez. Os ambulantes precisam ser
respeitados. Porque eles votam aqui. Ele recolhe os seus impostos aqui. E é para vocês que eu
estarei lutando e eu tenho certeza que todos os meus pares estarão votando a favor desse
projeto. Então, vocês fofoqueiros de plantão que não tem o que fazer, fica falando bobeira nas
redes sociais, que esse vereador vai tirar, que vai acabar com ambulante, eu dou a minha
palavra, eu tenho cara, eu tenho 37 anos e eu faço o segundo mandato que eu estou vereador.
Eu quando tinha os meus 12 anos, quem quiser desmentir pode erguer a mão e desmentir
nesse exato momento. D. Cleide, Bigode, Nivaldo, Vanda. Eu lavava panela. Lavava panela
na Festa do Clima. Para mim ganhar um acarajé, para eu ganhar uma cocada e eu sei a
dificuldade que os ambulantes passaram todo esse tempo. E eu tive um compromisso comigo
mesmo e com Deus. Se um dia eu fosse vereador eu ia lutar por vocês. Do jeito que está na
nossa cidade não pode ficar! Ambulantes batendo de frente com comerciantes. Vem gente de
fora vender pastel aqui. Coloca em frente a pastelaria, não pode gente. Nós temos que dar a
prioridade para aqueles da nossa cidade, as pessoas que queiram trabalhar, trabalhar
dignamente. Nós vamos organizar uma comissão, as praças serão escolhidas, vocês vão ter o
direito de trabalhar. Quem está trabalhando que nem seu Oscar lá da USP, que faz há mais de
40 anos, fazendo um belíssimo de um lanche, cuida da praça com dignidade, com
honestidade, não tem problema nenhum. Mas tem vários ambulantes pelo nosso levantamento
que ocupa o espaço público e não paga sequer um tostão. Enquanto Danilo padece.
Precisando, querendo pagar e não tem oportunidade de ter o seu 'food truck' numa praça para
que essas pessoas trabalhem com dignidade, vereador Leandro. Que mal tem? Mal nenhum. É
só o secretário arregaçar as mangas e querer trabalhar. Ocupa-se a praça pública, recolhe os
seus tributos, colabora na limpeza, porque tem muitos ambulantes, me desculpe, não são o
caso de vocês, que ocupam a praça, larga a praça tudo sujo, óleo jogado no chão, papel. Nós
temos que limpar, a cidade é de todos, se todos colaborarem, se todos limparem a praça...
PRESIDENTE JULIO CESAR: Para concluir. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Nós daremos vida às praças que está totalmente abandonada. Vamos trazer as pessoas para a
rua para comer o saboroso lanche, para provar um acarajé, vocês da equipe de 'food truck' que
está evoluindo, o seu Cido que faz a sua raspadinha, que mal tem? Nenhum. Então eu assumo
esse compromisso com cada um de vocês, vocês que está do outro lado da tela, nos ouvindo,
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pela televisão, pelo rádio, confia nesse vereador. Esse vereador não é idiota, ele não vai fazer
nada que vai prejudicar vocês. E eu peço, pessoal, depois que esse projeto for aprovado, nos
ajude. Porque nós fazemos a lei. A prefeitura faz a sua parte. Vocês têm que fazer a de vocês
também. Meu muito obrigado. Eu peço a colaboração de todos os vereadores aqui dessa Casa.
Que me ajude nessa votação para que nós possamos aprovar esse projeto para que daqui para
a frente São Carlos sirva de modelo. Os ambulantes que nós temos aqui são os melhores do
Brasil. Eu confio em cada um de vocês, que Deus abençoe a cada um de vocês. O meu muito
obrigado. PRESIDENTE JULIO CESAR: Na sequência... na sequência, vereador Sérgio
Rocha, por até cinco minutos. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sr. Presidente, Srs.
Vereadores, população que está aqui nesta tarde, os ambulantes de nossa cidade. Quero
parabenizar o nosso vereador Rodson. Rodson, por esse esforço. Pela dedicação que o senhor
vem fazendo na nossa cidade pelo teu trabalho. E eu quero aqui dizer, conta com o meu apoio
nesse projeto, tá? Desde uns três anos atrás eu te falei: vamos apoiar esse projeto, porque eu
acredito que os ambulantes de nossa cidade têm que ter o direito de trabalhar. Não pode
acontecer o que já aconteceu nos mandatos passados aonde morador nosso, pessoa da nossa
cidade, criado aqui que foi humilhado por várias vezes vendendo um pacotinho de laranja.
Isso não pode acontecer em nossa cidade. A fiscalização chegar a expulsar, humilhar
vendedor que está ganhando o pão de cada dia. Vendendo um pacotinho de laranja. Vai
prejudicar o quê? O cidadão da nossa cidade ganhando o pão de cada dia vendendo um pacote
de laranja. Muitas vezes o cara quer defender, vendendo uma goiaba, foi humilhado em nossa
cidade, humilhado, humilhado. Foi chacoalhado por vender uma goiaba para defender R$
5,00, R$ 6,00, R$ 10,00, R$ 20,00, R$ 30,00 por dia. Eu acho que a gente tem que legalizar,
nós temos que dar o direito do cidadão são-carlense defender o pão dele de cada dia, em um
ponto, em qualquer lugar. O que não pode deixar é pessoa de outros estados, de outras cidades
chegar aqui e invadir os nossos canteiros centrais da cidade colocando loja de móveis, loja de
cofre e ganhar o dinheiro sem recolher. Rede, muitas vezes a gente vê rede, domingo, sábado
é um feirão nos canteiros da nossa cidade. Eu acho que nós temos que dar prioridade para a
população de São Carlos, o pessoal precisa ganhar o pão de cada dia. Muitas vezes a gente
está desempregado, não consegue um emprego, mas tem um caminho de sair na rua e ganhar
o teu pão honestamente no dia-a-dia. Porque eu me lembro muito bem lá em Apucarana, no
Paraná, eu tinha 13, 14 anos eu era vendedor lá, eu era ambulante, eu era sorveteiro na rua.
Para ajudar o meu pai que ganhava um salário, muitas vezes, um salário baixo, não dava
muitas vezes para sustentar a casa, e eu pegava o sorvete e ia para as ruas, para os campos de
domingo, feriado, na porta de fábrica defender o meu dinheiro para ajudar em casa, e era
gratificante chegar no final da tarde, no final de semana, no domingo e ajudar o meu pai.
Pagar o ônibus para ir para o serviço que ele não tinha dinheiro muitas vezes para pagar
circular no final do mês porque o salário não dava. E eu ajudava meu pai, pai está aqui, ó,
dinheiro ganhado na rua vendendo sorvete. Isso é gostoso. Eu apoio esse projeto vereador e
vou apoia e vamos ajudar que se legaliza e o nosso morador vai ganhar o dinheiro
dignamente, honestamente na nossa cidade. PRESIDENTE JULIO CESAR: Com a
palavra, vereador Lucão Fernandes, por até cinco minutos. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Sr. Presidente, Srs. Vereadores. Inicialmente cumprimentar a iniciativa do
nobre vereador Rodson Magno do Carmo, por ter recepcionado aqui, eu sempre digo em
nome do nosso parlamento, todas as nossas ações, nós fazemos representando a totalidade dos
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Srs. Vereadores dessa Casa. Então naquele momento que o senhor recepcionou, acolheu esses
ambulantes que buscavam por justiça nessa cidade, concordo com Vossa Excelências, muitos
que vem de fora, clandestinos, que não tem nenhuma identidade com a nossa cidade, pelo
contrário, né? Eles veem, deixa um rastro de imundice por aí, ao contrário dos nossos
trabalhadores que buscam espaço, foi citado aqui o nome de uma pessoa que precisa trabalhar,
que tem a família, é sustento, né, para tua casa. E eu vi em Vossa Excelência, essa iniciativa
de montar uma comissão, comissão de estudos, se não me falha a memória, com outros
colegas vereadores, deram atenção a esses ambulantes, se não me engano teve uma Audiência
Pública tratando também, várias Audiências Públicas, e culminou nesse Projeto de Lei. Ainda
falando de Vossa Excelência, nós acompanhamos o primeiro mandato de Vossa Excelência
aqui nesta Casa, atendendo a população e isso acabou nas urnas uma votação muito
expressiva, Gustavo, muito além daquilo que o vereador teve no seu primeiro mandato. Um
vereador que vem de uma vida muito simples, muito humilde, um menino, eu falo menino
porque serve de filho, teria tudo para dar errado na vida do vereador Rodson, pela dificuldade
que ele teve, os caminhos que surgiram na tua frente, caminho esses é que poderia estar
prejudicando totalmente Vossa Excelência, mas Vossa Excelência sempre pautada nas leis de
Deus, nos ensinamentos de Deus, buscou o melhor caminho e hoje serve de espelho aqui
nessa Casa para qualquer vereador que queira ingressar aqui nesta Casa de Leis. Eu
acompanho vários ambulantes por aí, mas não posso deixar de destacar um que é rotina minha
passar por ele todo dia que é o caso do Mineirinho, que vende garapa, quem não conhece a
garapa do Mineirinho lá do Santa Felícia. Ele, por ordem do Sr. Prefeito municipal, ele está lá
numa área pública e ele está cuidando dessa área pública, né? Outrora muito mato, muita
entulheira jogada com risco de dengue, quando ele começou a usar esse espaço, totalmente
diferente, tudo limpo, tudo em ordem, está sempre mandando podar o mato, recolhendo os
entulhos que outras pessoas jogam naquela área, e melhor, o índice de roubo naquela rua
desapareceu, alguns casos que tinha durante o dia ali, né? Também foi embora, por quê?
Porque ele está ali sempre fazendo a sua garapa, rodeado de pessoas que param por ali para
tomar uma deliciosa garapa e cuidando daquele espaço. Então, eu acho que vem em boa hora,
eu acredito que não vai ter dificuldade para aprovar esse projeto. Vossa Excelência, eu já
disse que pode contar com meu apoio, por quê? Vai de encontro com a expectativa e a
esperança desses ambulantes, porque eles querem se regulamentar, eles querem andar da
forma correta, eles querem andar dentro da lei, ao contrário de muitos que adotam a nossa
cidade, vem aqui para tirar os nossos recursos e depois vão embora. Hoje pelo caminho que
venho do Santa Felícia para cá, eu passei perto de gente vendendo banco, vendendo tapete e
outras coisas mais por aí, encosta seu caminhão, o seu carro, vendem e vão embora e não
deixa nada aqui. Então, parabéns pela iniciativa do vereador Rodson Magno do Carmo,
parabéns comissão de estudo e parabéns para vocês ambulantes que eu acredito que diante
dessa lei vocês estarão sendo amparados. Por acaso achar que houve algum dano nessa lei,
nós estaremos aqui juntamente com o vereador Rodson Magno do Carmo, para nós fazermos
as alterações nela para que fique da forma correta e de uma forma que beneficiem a todos
vocês. Então, a minha fala na tarde de hoje é esta. Parabéns, vereador. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Com a palavra, o vereador Paraná Filho, por até cinco minutos.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, na verdade eu gostaria de ocupar essa
Tribuna já para economia do tempo aí, exclusive já falando como líder do meu partido,
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encaminhando o voto favorável ao projeto do vereador Rodson Magno do Carmo, e dizer que
é um descalabro o que o senhor falou vereador, que o cidadão fez um pedido que ele quer
trabalhar dentro da lei e foi negado pela prefeitura. Não, quer dizer, não deram autorização
para o camarada trabalhar. E só lembrando que hoje o Brasil possui mais de 14 milhões de
desempregados. Vocês conseguem mensurar o que são 14 milhões de brasileiros e brasileiras
desempregadas no nosso país? Então, vereador Rodson, eu parabenizo a propositura de Vossa
Excelência, não somente a propositura, mas todo o trabalho que o senhor desenvolveu porque
o senhor foi democrático, o senhor foi, deixou esse processo durante muito tempo aqui nessa
Casa, três anos trabalhando, todos que quiseram apresentar propostas tiveram oportunidade, o
senhor fez reuniões da comissão, o senhor fez Audiência Pública. Então, vereador, pela
dedicação, pela forma democrática, pela forma transparente que o senhor conduziu esse
processo, lhe dou os parabéns, parabenizo pela postura de ser firme, porque a gente não vai
conseguir agradar todo mundo, ninguém vai, mas a gente não está aqui para agradar todo
mundo, nós estamos aqui para fazer o melhor e dar o melhor de nós. É isso que nós temos que
fazer e isso o senhor fez neste momento e está desempenhando o seu papel. Queria eu que 21
vereadores aqui nessa Casa fizessem o mesmo com o senhor, se dedicasse, levasse isso aqui a
sério, infelizmente não é possível como a gente pode perceber. Mas se essa lei porventura
ainda tiver qualquer coisa a ser adequada, como disse o vereador Lucão Fernandes, nós
estaremos aqui, vereador Rodson, para te apoiar, para te ajudar, para te auxiliar no intuito de
dar uma melhor condição para essas pessoas que querem uma única coisa, trabalhar. Então
pela aprovação é um encaminhamento de voto do PSB. PRESIDENTE JULIO CESAR:
Próximo vereador é o Roselei Françoso, por até cinco minutos. VEREADOR ROSELEI
FRANÇOSO: Sr. Presidente, vereador Júlio César, vereadora Laide, vereadora Cidinha está
por aqui, colegas vereadores, o público presente, a população que nos acompanha. Muito boa
noite já, né? Eu quero também cumprimentar o vereador Rodson, a comissão que se
empenhou dedicando parte do seu tempo nessa Casa ao departamento de fiscalização da
prefeitura municipal de São Carlos que também esteve reunidos e a gente participa das
comissões temáticas nessa Casa e por diversas vezes nós tivemos a oportunidade de encontrar
o vereador Rodson na beira da loucura, querendo que esse processo tramitasse, que esse
processo chegasse ao final e que pudesse de alguma forma contribuir com a regulamentação
dos ambulantes, das pessoas que trabalham duramente para levar o pão de cada dia a suas
mesas. Então, vereador Rodson, eu quero, a exemplo do que fez nessa tarde, outros
vereadores que me antecederam, vereador Paraná, o vereador Lucão, vereador Sérgio Rocha.
Eu quero parabenizar Vossa Excelência pelo empenho, pela dedicação, pela união que o
senhor tentou congregar o tempo todo. Eu acho que isso é um exemplo, de fato, de amor à
cidade de São Carlos, um exemplo de comprometimento, um exemplo de garra, um exemplo
de quem honra, de fato, o mandato que tem. Quero na mesma linha do vereador Paraná e a
gente teve acesso, né? A gente pode verificar o projeto de lei e tenho fé em Deus que nós
votaremos com Vossa Excelência, mas quero dizer que tem uma série de questões que
precisam ser regulamentadas pela prefeitura municipal de São Carlos. E esta Casa está com
Vossa Excelência para que essa lei não seja mais uma lei, para que seja uma lei de fato que
crie justiça, que traga dignidade, que traga respeito, que traga oportunidade de trabalho, de
renda, de distribuição de rendas. Então, eu penso que a prefeitura de São Carlos, além de
sancionar essa lei, posteriormente vai precisar dedicar o seu tempo, né? Nós precisamos
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ajudar nesta questão de melhorias na fiscalização dos serviços para que a gente, de fato,
valorize a prata da casa, para que a gente valorize o ambulante que investe, que trata da sua
família, que usa a nossa rede de saúde, que usa o nosso transporte, que compra no
supermercado, que gera riquezas aqui na cidade. Então, eu quero parabenizar a Vossa
Excelência, todos os ambulantes que tiveram a paciência necessária para que esse dia
chegasse no finalmente. Parabéns a você, parabéns a Vossa Excelência, a todos que se
envolveram na comissão de uma forma ou de outra para que a gente tivesse hoje esse projeto
que constrói sim, né, mais oportunidades para os ambulantes da nossa cidade. Parabéns,
Rodson. Obrigado. PRESIDENTE JULIO CESAR: Passaremos, vereador Edson, próximo
inscrito. Por até cinco minutos. VEREADOR EDSON FERREIRA: Boa tarde a todos.
Primeiro de tudo quero parabenizar, sim, o vereador Rodson pelo trabalho que eu tenho visto
o trabalho que ele tem, a preocupação com os ambulantes, entendeu? Pelo empenho, as
reuniões, reuniões feitas não é de um dia para o outro não, eu sei que foram várias e várias
reuniões, dedicação, querendo melhorar o trabalho de vocês, uma porque se vocês se
lembram, né? Na última Audiência Pública que teve aqui eu também disse que eu fui um
vendedor ambulante. Então, eu trabalhava aqui do lado da Magazine Luiza, vendia
raspadinha, eu já vendi verdura de carriola, já vendi esterco de carriola, então eu já vendi de
tudo, porque eu sei a guerra que é para trazer o pão de cada dia para a nossa casa. Teve, eu até
iria pedir, mas a maioria dos vereadores aqui vão votar favorável, vou votar favorável, mas a
lei não está tão ainda como era para estar, a lei não segura você de estar tranquilo, porque na
lei que eu vi aí não tem situações que o empresário ele pode montar também o comércio e
tirar o seu lugar e aí? Então precisa ser algumas coisas adequadas, mas o importante é nós
aprovarmos essa lei agora e aí a gente possa fazer algumas mudanças para não prejudicar
vocês e assim vocês poderem trabalhar tranquilo. Essas mudanças que eu estou falando, eu
falei na última Audiência Pública e que teve aqui, com respeito a não formação de cartel, de
pessoas com dois, três, quatro pontos. Ah, mas, eu vi na lei que está ali família, está tudo. Mas
esperai o vereador mesmo disse que São Carlos, depois vai depender da fiscalização. Nós
sabemos que São Carlos é uma guerra a fiscalização. Quantos e quantas coisas que têm aí na
cidade que a gente fica batendo, batendo em cima para eles fiscalizar, ir lá que está irregular?
Então, mais uma vez eu parabenizo, sim, pelo trabalho e empenho por ele estar trabalhando
por vocês sim, o mérito é dele pelo trabalho e empenho, mas eu vou sentar com ele, vou
passar algumas coisas que a gente precisava melhorar para que vocês estejam realmente
seguros, entendeu? Porque não está, ficou bem curta a lei. Para que vocês assim possam
trabalhar realmente seguro, é isso. PRESIDENTE JULIO CESAR: Terminada a discussão
do processo. Vou colocar à disposição do Plenário, Processo nº 1.464, Projeto de Lei 190.
Interessado: vereador Rodson Magno do Carmo. Assunto: "Dispõe sobre normas do comércio
e prestação de serviços em áreas públicas no âmbito do município de São Carlos e das outras
providencias". Votação nominal, pedido do vereador Rodson e vereador Paraná Filho
também. VEREADOR RODSON DO CARMO: Eu peço a atenção de todos os vereadores
que estão nos corredores para que deem atenção para esta votação a primeira votação dessa
noite. Os vereadores que forem favoráveis votem sim, os vereadores que forem contrários
votem não. VEREADOR RODSON DO CARMO: Professor Azuaite Martins de França.
VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Sim. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Sim. Dr. Chico Loco. VEREADOR CHICO LOCO: Sim. VEREADOR
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RODSON DO CARMO: Sim. Vereadora Cidinha. Sim. Vereador Dimitri. VEREADOR
DIMITRI: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Edson.
VEREADOR EDSON FERREIRA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim.
Vereador Elton. Elton Carvalho, ausente do Plenário. Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. João Muller. João
Batista Muller, ausente do Plenário. Vereador Júlio César no exercício da Presidência não
vota. Vereadora Laide. VEREADORA LAIDE SIMÕES: Sim. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Sim. Vereador Leandro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Lucão Fernandes. VEREADOR
LUCÃO FERNANDES: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Luis
Enrique. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Sim. Vereador Malabim. VEREADOR MALABIM: Sim. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Sim. Vereador Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Moises. VEREADOR
MOISES LAZARINE: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Paraná
Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim.
Vereador Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Rodson, sim. Vereador Roselei Françoso. Sim.
Vereador, eu parei onde, desculpa vereador Roselei, né? Roselei chamei? Sim. E vereador
Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Sim. Vereador Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Dezenove vereadores votaram sim e nenhum ao
contrário. Aprovado com a graça de Deus. [aplausos]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Só
para constar na Ata, uma vez o secretário a fez. Declaro aprovado o Processo nº 1.464, Projeto
de Lei 190. Interessado: vereador Rodson Magno do Carmo. "Que dispõe sobre normas do
comércio e prestação de serviços de áreas públicas no âmbito do município de São Carlos".
Declaração de voto, vereador Rodson Magno do Carmo. Por até dois minutos. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Obrigado. Gente, que dia feliz. Estou muito feliz! Desde os meus
13 anos de idade andando para a rua, engraxando sapato, estou aqui, representando vocês, eu
peço uma salva de palmas para todos os vereadores dessa Casa. [aplausos]. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Nós acabamos de dar um passo à frente na questão dos ambulantes
e a partir de agora nós levaremos esse processo ao Prefeito Municipal pedindo a ele para que
ele urgentemente não espere os 180 dias para dar continuidade a esse processo, facilitar a vida
de vocês. Danilo, olhando no seu olho, Mineiro do garapeiro, vocês não vão mais padecer.
Nós estaremos lutando por vocês para que quando alguém como vocês pedirem uma
autorização para a prefeitura para trabalhar, vocês não estão pedindo favor para ninguém,
porque se vocês não tiveram dinheiro que vai vir do trabalho de vocês, não tem como pagar
vereador, não tem como pagar o salário do prefeito, não tem como limpar a cidade. Então,
prefeito, pense, chame essas pessoas das secretárias responsáveis, na hora de dar o não pensar,
na hora de vestir a camisa para ser político precisa se pensar no povo. Eu não trabalho um dia
sequer você sabe por quê? Porque eu amo o que eu faço, se Deus me levar amanhã eu morro
feliz. Porque eu estou no lugar para lutar pelo povo, por vocês e para vocês e se o político que
está aqui não servir a vocês, para mim basta. Feche as portas e vão embora. A partir de agora
tem que ter ordem, é lamentável ver ambulante de fora e poder ter tudo e os que estão aqui
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pedindo para trabalhar não ter a dignidade. Nós voltaremos a comissão e não para por aqui
não, a luta é grande, nós vamos trabalhar por vocês. Eu quero fazer um agradecimento
especial ao Sr. Henrique Nasser, ao diretor... PRESIDENTE JULIO CESAR: Para concluir.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Concluir. Eu quero fazer um agradecimento especial
ao Sérgio Rocha, o Kiki, o Elton e o Dimitri que faz parte da comissão e todos os vereadores
que aprovaram esse projeto. Eu quero agradecer você, Luis, em nome da imprensa sãocarlense, o Abner que desde a primeira vez teve em todas as reuniões, deu exemplo de
cidadania, ligando a todo momento, o que é o processo, o que vai fazer, o que vai deixar de
fazer do fundo do coração desse vereador. Muito obrigado a imprensa são-carlense.
Agradecer aos fiscais: Rodolfo, Augusto, a Carol Formice e a Ana Paula. A todos vocês o
meu muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de vocês, que a partir de agora vocês serão
os melhores ambulantes deste país. Eu confio em vocês. Parabéns, parabéns e sucesso para
cada um de vocês. O meu muito obrigado. PRESIDENTE JULIO CESAR Passamos agora
para a explicação pessoal. Vereador por até cinco minutos, vereador abre mão? Abriu mão.
Vereador Leandro Guerreiro abriu mão. Não temos mais vereador para fazer uso da
explicação pessoal, peço ao secretário que proceda a chamada final dos Srs. Vereadores.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Pessoal, segura um minutinho aí para a gente tirar
uma foto com os vereadores, por favor. Um minuto. Chamada final dos Srs. Vereadores.
Presidente Júlio César. PRESIDENTE JULIO CESAR: Presente. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Marquinho Amaral. Rodson, presente. Vereador Sérgio Rocha. Azuaite.
VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Presente. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Chico Loco. Cidinha. Dimitri. VEREADOR DIMITRI: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Edson. Elton. Gustavo Pozzi. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: João Muller, ausente
do Plenário. Laide. Leandro Guerreiro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Lucão. VEREADOR LUCÃO FERNANDES:
Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Luis Enrique. Malabim. VEREADOR
MALABIM: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Moises. VEREADOR
MOISES LAZARINE: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Paraná.
Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: E Roselei Françoso. PRESIDENTE JULIO CESAR: Gostaria de
agradecer a presença de todos, desejar uma excelente noite que possamos ter cada vez mais
Sessões produtivas e quem está em casa nos acompanhando, desejar a todos uma boa noite,
tenhamos uma terça-feira abençoada. Declaro encerrada a presente Sessão. Eu, Maria Cristina
Roque Novaes Keppe
lavro a presente ata, que após lida e achada conforme, será
devidamente assinada.

