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SESSÃO ORDINÁRIA 28 DE AGOSTO DE 2018
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Rodson do Carmo, 1º Secretário
Aos vinte oito dias do mês de agosto 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, Srs. Vereadores, a população
presente aqui, senhores assessores, a nossa equipe. Damos início, nesse momento, à 25ª
Sessão Ordinária. Hoje, 28/8/2018. Solicito aos Sr. Secretário, que proceda à chamada dos
Srs. Vereadores. VEREADOR RODSON DO CARMO: Atenção, Srs. Vereadores, para a
primeira chamada da 25ª Sessão Ordinária, realizada hoje, dia 28 de agosto de 2018. Sr.
Presidente, Julio Cesar.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Marquinho Amaral, ausente do Plenário. Rodson, presente. Sérgio
Rocha, ausente do Plenário. Azuaite, ausente do Plenário. Chico Loco. VEREADOR
CHICO LOCO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Cidinha. Cidinha do
Oncológico, ausente do Plenário. Dimitri. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Edson. VEREADOR EDSON
FERREIRA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Elton. Elton Carvalho,
ausente do Plenário. Gustavo Pozzi, ausente do Plenário. João Muller. VEREADOR JOÃO
MULLER: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Laide. Laide das
Graças Simões, ausente do Plenário. Leandro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO:
Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Lucão Fernandes. Luís Enrique, o Kiki,
ausente do Plenário. Malabim, ausente do Plenário. Moisés. VEREADOR MOISÉS
LAZARINE: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Paraná. Robertinho Mori.
VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: E Roselei Françoso. Sérgio Rocha, presente. Sr. Presidente, eu gostaria de saber
das justificativa dos Srs. Vereadores. Justificativa do vereador Gustavo Pozzi. "Sirvo-me do
presente para justificar o meu atraso de hoje, do dia 28 de agosto de 2018, por estar em
reunião de mandato. Subscrevo o presente e renovando os meus protestos de profunda estima
e consideração. Vereador Gustavo Pozzi". Vereador Marquinho Amaral, do MDB. "Venho,
por meio desse, comunicar a minha falta na Sessão Ordinária no dia de hoje, por motivo de
acompanhar o meu familiar ao médico. Vereador Marquinho Amaral". Então, Sr. Presidente,
nós temos 13 vereadores presentes e as duas justificativas do Gustavo Pozzi e do vicepresidente dessa Casa, Marquinho Amaral. PRESIDENTE JULIO CESAR: Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos. Peço ao secretário que assuma a presidência enquanto ouvimos e cantamos o hino
Nacional e o hino a São Carlos. [troca de presidência]. [execução do Hino Nacional
Brasileiro]. [execução do Hino a São Carlos]. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Eu
gostaria de registrar as presenças dos Excelentíssimos Vereadores Malabim, vereadora
Cidinha, vereadora Laide, vereador Kiki e vereador Elton. Por favor, Sr. Secretário, a
presença desses vereadores, por gentileza. Pediria para que lesse a palavra, o nobre vereador
Moisés Lazarine, está com a palavra da Bíblia. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Boa
tarde, Rodson, no exercício da presidência. Estarei lendo aqui em Tiago. "Meus irmãos Capítulo 3 - somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem
que nós, os que ensinamos, seremos julgados com o maior rigor do que os outros. Todos nós
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sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz, é uma pessoa madura,
capaz de controlar todo seu corpo. Até na boca dos cavalos colocamos um freio para que nos
obedeçam, ensinam e, assim, fazemos com que vão aonde queremos. Pense no navio, grande
como é, empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto
quer. É isso o que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas.
Veja como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. A língua é um
fogo, ela é o mundo de maldade, ocupa o seu lugar do nosso corpo e espalha o mal em todo o
nosso ser. Como fogo que vem do próprio inferno, ela põe toda nossa vida em chamas. O ser
humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado aos animais selvagens, aos
pássaros e aos animais, que se arrastam pelo chão e os peixes, mas ninguém ainda foi capaz
de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal e ninguém a pode controlar. Usamos a
língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como para amaldiçoar as pessoas que foram
criadas parecidas com Deus. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de
maldição. Meus irmãos, isso não deve ser assim". PRESIDENTE RODSON DO CARMO:
Muito obrigado, nobre vereador. Eu pediria para que o vereador Sérgio Rocha lesse os votos
de pesar, por gentileza. Relação de votos de pesar. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Egenor
Hirmer, Vanda da Silva Milori, Antonieta Lopes dos Santos, Emilio Peixe, Enivaldo Roberto
Pereira, Marta da Conceição Conde, Camila Helena Galavoti, Laiz do Carmo Serpa Bignardi,
Regina Helena de Matos Vitorino, Anna Maria Affonso Casali, Diego Moraes da Silva,
Carmosa Batista dos Santos Feitosa, Silvana Fatima Rodrigues, Victorio Bernasconi Junior,
Joana Maria de Jesus Macedo, Elza Germiniano Escobal, Malvina Olivato Tassi, Aparecida
Ferrari Prado, Luiz Carlos Romagnoli, Apparecida Geromini Donadoni, Sandra Martines,
Elza Germiniano Escobal, Ataide Antonio Carlos, Waldemar Bozola, Angela Fantinato
Martarello, Emiliana Alberta de Oliveira Ferrari, Elza Galli Dutra, Amabile Benedeti da
Costa, Antonia Aparecida Carcagnolo, Xerxes Rossi Filho, Glaudimeire Lucia Bullo
Rodrigues, Dalva Maria Fernandes Pinto, Lucas de Paula Teodoro, Aparecido Galindo,
Oswaldo de Angelis, Benedito Aparecido Barroso, Salete dos Santos Silva, Rosana Aparecida
Ferreira Valverde, Brasilina Carlino, Fernando Lucati. Só isso, Sr. Vereador. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Eu pediria para que todos, em pé, guardassem um minuto de
silêncio para as pessoas. [um minuto de silêncio]. PRESIDENTE RODSON DO CARMO:
Vou apresentar, aqui, para os senhores que nos acompanham em casa, pela televisão e pelo
rádio, as proposições, hoje apresentadas pelos Excelentíssimos Vereadores e Vereadoras,
nessa tarde: lei ordinária, cinco; projeto de resolução, um; requerimentos, 52; indicações, sete.
Totalizando de 77 ao total. Eu vou colocar em votação a Ata do dia 14 de agosto de 2018. Os
vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão e ao contrário, se manifestem.
Aprovada a Ata do dia 14 de agosto de 2018. Pediu para fazer uso da Tribuna Livre, alunos
do programa da Fesc, solicitando o uso da Tribuna Livre. Tem alguém da Fesc? Não estando
presente, a gente passa para a próxima Tribuna Livre. Fórum, a população de rua de São
Carlos pediu o uso da Tribuna Livre, tem alguém aí? Alguém no corredor, fazer uso da
palavra por até cinco minutos? Então, nós vamos dando continuidade ao expediente.
GRANDE EXPEDIENTE - INSCRIÇÃO DE ORADORES – PRESIDENTE RODSON
DO CARMO - O primeiro vereador inscrito para falar nessa tarde é o vereador Dimitri Sean,
está com a palavra, por até dez minutos. VEREADOR DIMITRI SEAN: Boa tarde Sr.
Presidente. Boa tarde aos demais membros da Mesa, às colegas vereadoras, Laide e Cidinha,
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aos demais colegas vereadores, às pessoas que nos acompanham, aos funcionários, servidores
dessa Casa, à imprensa presente, boa tarde a todas e a todos. Sr. Presidente, essa semana,
temos, aparentemente, um motivo para comemorar. As notícias dão conta de que a UPA do
Santa Felícia será finalmente reaberta nessa sexta-feira. Pelo menos são as notícias e a
movimentação que parece mesmo que, depois de mais de um ano e meio, quase um ano e oito
meses, aquela Unidade de Saúde, muito importante para as pessoas daquela região da cidade,
será reaberta. Não deveria ter fechado, para começo de conversa. Há mais de um ano e meio,
aquelas pessoas buscam atendimento médico, sobrecarregam outras unidades de saúde, que
atendem além da sua capacidade, porque ali está fechado, onde deveria estar aberto. Por bem,
reabriu. Por bem, será reaberto na sexta-feira. E, por bem, aquela história lá do ano passado de
aquela unidade não seria mais reaberta, de que seria dada outra destinação a ela, não foi para
frente. Chegou-se a dizer nas rádios, no ano passado, que não precisava de uma UPA ali no
Santa Felícia. Houve a tentativa de não se abrir mais aquela unidade, o que seria um absurdo,
porque aquelas pessoas precisam sair do Araucária, do Moradas I, do Moradas II e ir até a
Vila Prado e até a Santa Casa. Muitas vezes, numa situação de urgência e emergência, a
pessoa não tem tempo para ir até lá, para se deslocar tanto. Por isso é especialmente
importante que aquela unidade seja reaberta. Façamos forças para que sexta-feira, agora, de
fato, a população volte a ser atendida. Falando ainda sobre a Secretaria de Saúde, eu quero
cumprimentar, finalmente, né, a campanha de vacinação antirrábica, que é uma
responsabilidade da Zoonoses da prefeitura, vai acontecer, pelo menos, foi anunciado, para o
mês de setembro, para a segunda metade do mês de setembro. Eu cobrei diversas vezes, liguei
na Zoonoses perguntando o que estava acontecendo. O Instituto Pasteur havia enviado as
doses para cidade de São Carlos, elas estão aqui no município e essa vacina, ela tem validade
de um ano. Então, nós não poderíamos ficar com esse período sem a vacinação. Para
relembrar as pessoas, a última vez que o município realizou uma vacinação contra a raiva
animal em São Carlos foi em agosto do ano de 2017. Então, o natural seria que, em agosto
deste ano, mês que termina agora, fosse realizado um mutirão, a vacinação em todos os
animais, não foi, não houve notícias. Liguei, cobrei, conversei na Zoonoses e agora, sim, foi
agendado, já desde a semana passada circula nas redes sociais um calendário, dizendo sobre a
vacinação. Muito importante, também, porque, em São Carlos, nós temos uma situação muito
difícil. Inclusive, casos positivos de raiva animal confirmados. Me parece, inclusive, que nós
tenhamos uma subnotificação dos casos de raiva animal, porque o município não envia ao
Instituto Pasteur as cabeças de animais para que seja feito exame, como deveria ser feito,
como é o protocolo. Nós temos que entender o que está acontecendo no departamento, que
não faz esse envio, o porquê não faz esse envio e por que há esse déficit na cidade. Porque é
uma situação muito importante, casos positivos em toda a região de raiva animal confirmados,
e nós não podemos deixar isso chegar ao município. Nós não podemos marcar a cidade,
capital da tecnologia, com casos positivos de raiva animal. Por bem, mesmo que com atraso,
Zoonoses tomou iniciativa e vai oferecer as doses das vacinações, então, a partir da segunda
metade do mês de setembro, as pessoas poderão levar seus animais, cães e gatos, para serem
vacinados. Agora, nós precisamos, né, de agilidade nesse princípio. Nós não podemos deixar
que os animais passem mais de um ano sem essa vacina. Então, o ideal é que esse mutirão de
vacinação tivesse sido feito agora, no mês de agosto, e não que esperássemos o mês de
setembro para realizar isso. Então, nós vamos, mais uma vez, correr atrás, para resolver... para
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resolver essa situação, né? Agora, nós precisamos, até, Sr. Presidente, farei um requerimento,
solicitando informações ao Departamento Animal da cidade de São Carlos, que fica na
Secretaria de Serviço Públicos, né, perguntando ao novo diretor, o Fernando, do envio das
carcaças e cabeças de animais, ao Instituto Pasteur, para que seja feito o teste da raiva.
Porque, se nós não estivermos fazendo esse envio, conforme determina, nós podemos ter uma
subnotificação, nós podemos ter problemas no município e que não são identificados. Já que
estamos falando desse departamento, eu gostaria de solicitar ao diretor, ao Fernando, que
desse agilidade às emendas parlamentares que são enviadas para lá, para entidades que
cuidam de animais na cidade. O vereador Rodson, inclusive já enviou emendas para o Sr.
Ênio, um protetor importante da cidade, para que não ficassem paradas lá. São pessoas que
desempenham trabalhos importantíssimos, né, trabalhos que deveriam ser feitos pela
prefeitura e que, muitas vezes, ficam parados lá. Vou conversar com o Fernando, entender o
que acontece e por que algumas entidades podem receber e outras não. Por que entidades de
proteção animal recebem emendas parlamentares, enquanto outras não recebem, não é? Não
pode ser feita a distinção, são pessoas que têm trabalho, o Sr. Ênio há mais de 30 anos tem um
trabalho muito importante na proteção animal na cidade e não pode ficar numa gaveta, parada
esperando, sem explicação, a destinação de uma emenda parlamentar. É isso Sr. Presidente,
muito obrigado. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Próximo vereador inscrito,
vereador Edson Ferreira, por até dez minutos, pelo tempo regimental. VEREADOR EDSON
FERREIRA: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Vereadoras, Srs. Presentes, a imprensa, a
mídia, pessoal que nos acompanha em casa, boa tarde a todos. Primeiramente, eu quero, aqui,
agradecer à Secretaria de Trânsito, né? Agradecer ao Paulo, pelo trabalho, e também nos ter
atendido, com respeito à sinalização de solo, lá no Jardim Belvedere. Muitos moradores
tinham nos ligado, cobrado, porque é um bairro, assim como muitos bairros estão faltando
sinalização, inclusive já houve muitos acidentes, ali, né? E ele nos atendeu e hoje de manhã já
deixou o bairro inteiro pronto, ali, bem sinalizado. E informando, também, aos moradores lá
da Avenida Tetracampeonato, é onde... aquele trecho que foi iluminado, né, que a Secretaria
de Trânsito também já colocou no seu cronograma fazer a sinalização naquele trecho ali que
foi muito pedido, também, essa sinalização por causa de alguns rachos, coisas que já falei
semana passada e outra semana aqui, então, já está também no cronograma da Secretaria de
Trânsito, tanto dois obstáculos, ali, para aquela Avenida Tetracampeonato, quanto a
sinalização também que falta, e também na Rua Arnoldo de Almeida Pires, que é uma rua que
não sei se foi ontem, hoje, esse fim de semana, aí, teve, infelizmente, mais um acidente.
Então, a Secretaria já nos afirmou que já está no cronograma e vai ver o mais rápido possível
para ser feito. Outra questão também que eu quero colocar aqui é com respeito à rotatória do
Novo Mundo. O ano passado, esse ano, eu vou sempre bater nessa tecla sobre iluminação,
porque diz respeito, presidente, à segurança pública. Naquela travessia ali da rotatória do
Novo Mundo, quantas pessoas, são 490 casas, mais as pessoas do Ceat que passam por ali e
passam naquela escuridão ali, à noite, sem iluminação. Perigo, perigo de ser assaltada ou
coisas piores. Então, retomamos esse foco de novo. Já conversamos agora com o Júlio da
Prohab, ele já enviou um outro ofício ao DER que ali, para ser iluminado, precisa de
autorização do DER. Então, agora a coisa vai andar. Em breve, vamos dar boas notícias para o
pessoal do Parque Novo Mundo. Inclusive, também, ali, o pessoal que trabalha no Ceat, sai
tarde da noite, né? A gente vai dar essa boa notícia, com certeza, o mais breve possível. Uma
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outra questão que o vereador também falou aqui, o vereador Dimitri, foi com respeito à
abertura da UPA, né, até que enfim, fechada, desde janeiro de 2017. Inclusive, eu não lembro
o dia, que a gente foi na quinta-feira, não sei, sexta-feira, tivemos uma reunião com o prefeito,
então, estávamos lá com a Comissão de Estudos em Defesa da Família e Vida, eu, o vereador
Kiki, o vereador Elton, então, a gente estava nessa reunião falando de um Projeto de Lei que
há possibilidade de doulas plantonistas. Então, a gente teve essa reunião com o prefeito,
parece que tudo vai andar bem. O prefeito também achou boa ideia. E nessa reunião foi, sim,
confirmado que a UPA do Santa Felícia reabrirá nessa sexta-feira, às 15h. Inclusive, já estão,
até, montando já um processo para essa inauguração, reinauguração, né? Então, fico feliz
porque a gente tem visto as lotações da UPA da Vila Prado, do Cidade Aracy, quantas e
quantas vezes precisamos ir correndo na Santa Casa, devido à lotação também, e muitas
pessoas que estão indo na Santa Casa poderia ir à UPA, né? Mas, infelizmente, a UPA do
Santa Felícia estava fechada. Mas é uma boa notícia, como o vereador Dimitri colocou aqui, e
esperamos que se concretize. É isso aí. Muito obrigado, presidente. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Pela ordem. Próximo vereador inscrito, vereador João Muller, por
até dez minutos, pelo tempo regimental. Está com a palavra o nobre vereador. VEREADOR
JOÃO MULLER: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, população que nos acompanha aqui, no
Plenário, amigos da imprensa, cidadãos que nos acompanham de casa, através do rádio, da
TV, da internet. Eu ouvi atentamente os dois vereadores que me antecederam e tocaram... que
tocaram num assunto muito importante dessa semana. Eu acho que essa semana é uma
daquelas semanas de quem vive ou convive com as coisas públicas, com boas notícias para a
população de São Carlos. Uma delas já foi falada aqui pelos dois vereadores que me
antecederam, que é a reabertura da UPA da Santa Felícia. São Carlos definiu um sistema de
pronto atendimento, lá nos idos de 2005, 2006, onde cada região teria uma UPA, e aos
poucos, nós estamos colocando à disposição da população de São Carlos novamente. É bem
verdade que ficamos aí, por um período, somente com atendimento no SMU da Santa Casa e
na UPA da Vila Prado, que acabou sobrecarregando serviços profissionais e,
consequentemente, prejudicando a qualidade do serviço. Então, essa notícia, ela é muito boa,
já foi reaberta a da Cidade Aracy, no começo do ano, agora, a da Santa Felícia. É uma pena
que a do Hospital Universitário, ela está com outro viés, mais na formação dos profissionais
na área da saúde. Mas, de qualquer forma, antes do fechamento das UPAs, aquela região tinha
uma demanda de 12% dos casos de pronto atendimento. Acho que aumentará um pouco,
porque nós desafogaremos a Santa Casa, e como não teremos abertura do Hospital
Universitário, nós chegaremos a quase 20% dos atendimentos de urgência e emergência lá
naquela grande região do Cidade Aracy. Eu disse que é uma semana de importantes notícias.
Se é verdade que, na sexta-feira, o município de São Carlos reabrirá a UPA da Santa Felícia,
na sexta-feira, também, às 14h30, nós teremos a abertura dos envelopes da empresa Terra
Plana, que disputa, nesse momento, contrato de limpeza pública da cidade de São Carlos. Nós
já tivemos duas empresas que foram classificadas e, na sequência, inabilitadas, a primeira foi
a MX, aqui de São Carlos. A segunda foi a Tecnorama, lá de Curitiba, e agora uma empresa
de Orlândia deve ter aberto a parte de habilitação, deu o preço de R$ 3,618 milhões, por um
período de 12 meses, a nossa expectativa, enquanto representantes da população, é que se
encerre essa licitação da limpeza pública, que essa empresa tenha os documentos corretos
para que nós possamos homologar e colocar numa empresa especializada na capinação, na
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varrição, na roçagem e outros tantos serviços ligados à zeladoria da cidade. Também tivemos,
essa semana, a conclusão de uma licitação importante na cidade de São Carlos. Nós tivemos a
definição da nova empresa que vai administrar o terminal rodoviário de São Carlos. Depois de
muitos anos a empresa Socicam, que é uma gigante do ramo de administração de terminais
rodoviários, que inclusive administra o terminal de Ribeirão Preto, o Terminal do Tietê em
São Carlos (sic), perdeu a licitação aqui na cidade de São Carlos. Quem ganhou foi uma
empresa chamada Plataforma 15. Também está muito forte, no mercado. Além dessas
licitações, o prefeito Airton Garcia, acompanhado do secretário de Educação, deve estar
amanhã na cidade de Piracicaba, para assinar o contrato, o convênio da construção da escola
de ensino básico lá do Eduardo Abdelnur. Quem ganhou esse chamamento público foi a
empresa Infratécnica que está fazendo o empreendimento imobiliário entre Antenor Garcia, o
Collor e também Planalto Verde que será uma escola de 12 salas de aula no valor de R$ 4,4
milhões. Estamos falando de uma escola de grande porte na região do grande Zavaglia,
Abdelnur I, Abdelnur II, Planalto Verde, local que já está recebendo, inclusive, a construção
de uma Cemei, que nós aprovamos nessa Casa, já foi licitada e a empresa K2 está
construindo. Outra notícia importante para os nossos contribuintes de São Carlos é que
aqueles R$ 4 milhões que nós aprovamos, aqui, há duas semanas, a fundo perdido, para
investimentos em recapeamento na cidade de São Carlos, já está publicado. Dia 3/09, nós
teremos a abertura dos envelopes, e os vereadores que quiserem conhecer, e também a
população de São Carlos, saber as ruas que serão contempladas nessa licitação, na modalidade
de concorrência pública, podem acessar o site da prefeitura, o Portal da Transparência, e lá
estão as ruas que serão beneficiadas nesse momento. A sua grande maioria na região do Santa
Felícia, na região do Belvedere, aqui na região, também, da Francisco José Pereira Lopes, nós
temos algumas ruas que também serão beneficiadas com recapeamento. E a prefeitura deve
publicar nas próximas semanas uma outra licitação no valor de R$ 2,5 milhões. E vamos
lembrar: nós votamos aqui, alguns meses atrás, uma autorização de financiamento junto ao
Desenvolve São Paulo no valor de R$ 2,5 milhões. E, agora, recentemente, um outro
financiamento de R$ 20 milhões. Aquele de R$ 2,5 milhões já está no Jurídico e deve ser
publicado nas próximas semanas. É bem verdade que o de R$ 20 milhões, nós temos que
esperar a conclusão do processo eleitoral. Um outro assunto que pode explodir essa semana.
Aguardávamos para sábado passado agora, dia 22 se não me engano, ou 23. Não.... 25. Nós
aguardávamos a publicação da licitação do transporte que acabou não acontecendo, não saiu
no Diário Oficial. Mas a informação que nós temos é que ainda essa semana, a prefeitura
deverá publicar novamente o edital do transporte da cidade de São Carlos. Então, eu passei
aqui rapidamente, para os nossos contribuintes, nossos moradores de São Carlos, cidadãos que
aqui escolheram para morar, temas, assuntos de grande relevância para a cidade de São
Carlos, que finalmente acabam por ter uma conclusão, ainda que tardia em alguns casos,
como disse aqui outro vereador que me antecedeu, nós tivemos o fechamento da UPA da
Santa Felícia, no mês de janeiro de 2017, ficamos, aí, quase 20 meses sem atendimento
naquela região. Muito bem. Eu quero encerrar a minha fala, nesse um minuto, dizendo que, no
último sábado, estive lá no Jardim Gonzaga, na entrega de um equipamento público, chamado
Cemear, Centro Municipal de Extensão de Atividades Recreativas, foi uma satisfação muito
grande, estive lá durante as obras, durante a semana, com o secretário de Educação, estive por
duas vezes e acho que consegui fazer um embrião naquela região, convencendo a prefeitura
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de realizar o mutirão naquela semana. Quem foi no Gonzaga, na segunda-feira, antes do
sábado que antecedeu a inauguração, estaria vendo ou viu um local abandonado, sem
sinalização, sem a devida limpeza, com os nossos playgrounds detonados. Quem voltou no
sábado, para a inauguração do Cemear, encontrou um bairro totalmente modificado, com
limpeza, sinalização, nós trocamos os brinquedos dos playgrounds das duas praças mais
importantes ali na Rua Maranhão e isso mexe com a autoestima da comunidade, dos
moradores. Então, fiquei muito satisfeito, porque pude acompanhar, desde o início, tenho um
carinho muito especial pelo Gonzaga. Nós conhecemos, ali, ainda quando se chamava de
favela do Gonzaga, onde nós tínhamos barracos de lata, de papelão, de madeira, e, hoje, nós
podemos afirmar que é um local que traz dignidade para as pessoas que aí residem. Aliás, no
meu discurso...[troca de presidência]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Pois não, para
concluir. VEREADOR JOÃO MULLER: Só para encerrar, no discurso que fiz lá,
representando a Câmara, ao lado do Moisés Lazarine, que lá estava, só estávamos nós dois de
vereadores e pudemos usar a palavra, eu disse que estava satisfeito naquele momento, porque
de alguma forma, nós ajudamos a consolidar a urbanização do Gonzaga, nós ajudamos a
consolidar a urbanização do São Carlos VIII, do próprio Aracy. Quando chegamos aqui em
92, nem água tinha. As pessoas subiam a Serrinha, batendo panela, semanalmente, cobrando
das autoridades, a perfuração de poço de água. Nós conseguimos consolidar o Santa Angelina.
Então, aqueles que levam a vida pública de forma séria, tentando modificar a qualidade de
vida das pessoas, não têm que ter vergonha de estar vivendo nela, não. Fiz um discurso nesse
sentido, dizendo que, naquele momento, eu me sentia gratificado, orgulhoso por ter
participado da melhoria da qualidade de vida de muitas pessoas nessa cidade, em especial, da
periferia. PRESIDENTE JULIO CESAR: Com a palavra, vereadora Laide das Graças
Simões, por até dez minutos. VEREADORA LAIDE SIMÕES: Boa tarde, vereador Julio
Cesar, presidente dessa Casa, Srs. Vereadores, Sra. Vereadora, população que nos
acompanha. Eu queria, inicialmente, cumprimentar o Rodrigo Riccó, que é um professor de
skate, que faz um trabalho muito importante, um projeto no São Carlos VIII, e que eu tenho
participado muito próxima desse por ser rotariana e nós temos um núcleo lá que chama
NRDC, que é Núcleo Rotário de Desenvolvimento Comunitário. Quando nós chegamos lá,
alguns meses atrás, o Riccó estava tentando trabalhar, com apenas três skates e 30 crianças e
sem capacete de proteção, sem nenhum, assim, equipamento que precisava para dar mais
segurança para as crianças. E eu, sentindo a necessidade daquela população e a importância
de ocupar aquelas crianças com esporte, eles estavam, assim, superanimados, participando, eu
fui num domingo assistir a atividade deles e resolvi fazer uma emenda parlamentar, falei com
o secretário de Esporte, Edson Ferraz, expliquei, ele falou: "Não, pode mandar, que eu vou
atender". E atendeu. E, quinta-feira passada, nós entregamos, à noite teve reunião do núcleo,
que é uma vez por mês, nós fomos lá entregar todo equipamento para as crianças e para o
professor. Eu fiquei muito emocionada, porque realmente o rapaz é voluntário lá, já faz mais
de anos que ele vai lá todo dia, ele atende as crianças na parte da manhã, às vezes ele volta, e
que agora a prefeitura parece que abraçou esse projeto, vai expandir para outros bairros da
cidade e o Rodrigo vai ser remunerado por isso, que eu acho justo, né? Uma pessoa que tem
se dedicado tanto a realmente dar um futuro para as crianças que têm que ter uma atividade e
não ficar à toa, na rua, que isso não é bom para ninguém. Então, eu quero parabenizar o
Rodrigo, e também, agradecer à prefeitura por ter atendido tão rapidamente esse... o
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atendimento desse projeto, né? Na verdade, não foi nem a emenda, porque a emenda a gente
sempre faz no início do ano, saiu, foi comprado o equipamento, e a entrega foi feita semana
passada. E, também, o Edson Ferraz abraçou o projeto da capoeira, que também o rapaz, o
professor, também estava indo lá voluntariamente, atendendo um pouco, assim, um número
muito pequeno de pessoas, e agora também vai ampliar esse atendimento. As pessoas vão ser
atendidas. Não só criança como adulto. E tudo isso é muito bom, porque ocupa as pessoas, as
pessoas se sentem úteis, e para as crianças, pode ser o futuro. Eu acho que atividade esportiva
não é só para você se ocupar e para manter o corpo em ordem, mas, também, para, no futuro,
ele ter um meio de poder, também, competir, ganhar prêmios. Isso tudo motiva as pessoas a
continuar praticando esse tipo de esporte. Queria também complementar a fala do
companheiro Dimitri sobre esse controle de Zoonoses. Realmente é falho desde 2008. Até
2008, eram enviadas essas cabeças de animais que eram mortos, que morriam naturalmente ou
por uma doença que chama cinomose que dá problema neurológico. Geralmente essa cabeças
iam para o Instituto Pasteur. Mas o que tem que acontecer? O veterinário de lá do
Departamento de Proteção Animal tem que cortar essa cabeça e o veterinário da Zoonoses
tem que ir lá buscar e encaminhar. Ele tem que fazer a guia, ele tem que explicar do que o
animal morreu, a suspeita, tudo. Bom, de 2009 para cá, cortava-se as cabeças e ficava no
freezer. Eu mesma vi muita cabeça ter que ser descartada, para ser incinerada ou destinada
para o lixo hospitalar, porque ninguém ia buscar. Falta de pessoas, falta de funcionário. Tudo
isso a gente sabe que acontece na prefeitura. E isso realmente gera um problema. Além de não
ter o interesse, né, a marcação por parte do Pasteur, de mandar vacina para cá, porque você
está descoberto, eles falam que a gente está descoberto, porque a gente não tem problema, e a
gente não manda o resultado do problema. Então, o Instituto Pasteur acaba não atendendo
adequadamente a cidade por falta de informação. E também a campanha de vacinação de São
Carlos falhou alguns anos por falta de vacinas no governo do estado, teve um ano que até
morreu alguns animais em Ibaté, deu reação, então foi suspensa dois anos essa vacinação de
raiva, não vinha vacina, porque estava com problema em um componente. E, então, eu acho
que realmente tem que ter união. Tanto da pessoa que está na Zoonoses, que é uma pessoa só,
só uma veterinária, ela vai ter que se unir aos veterinários lá do canil e gatil para poder fazer
esse trabalho novamente. O outro problema que vejo na vacinação da raiva é a divulgação,
que tem que ser mais divulgado, e, também, a cobertura da cidade. A cidade cresceu muito.
Então, cada ano que você vai organizar os postos de vacinação, tem mais bairro. E aí você
tem que montar outro posto de vacinação em algum lugar e ter gente. Tudo isso precisa de
mão de obra especializada para poder fazer. Então, tudo isso é muito complicado, é
necessário, é importante, mas tem que ter mão de obra, tem que ter material humano para
poder fazer o trabalho, né? Então era isso que eu queria dizer, esclarecer a população que
realmente tem que melhorar, mas tem que ter gente para fazer. Certo? Muito obrigada.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Próximo vereador inscrito, vereador Leandro Guerreiro,
por até dez minutos. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Boa tarde, Sr. Presidente.
Boa tarde, plateia, pessoal que está nos assistindo em casa. É um grande prazer, hoje, iniciar a
Sessão e trazer um assunto ainda que não.... é um assunto que ainda que não teve fim ainda, é
mais um capítulo entre... Hoje a história envolve o vereador Paraná Filho e o Airton Garcia.
Eu quero que vocês conheçam a origem. O governo Airton sempre quis ver o duelo entre
vereador Leandro Guerreiro e Paraná. O ano passado, não sei quem se lembra que coloquei
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aqui, que o Airton teria pedido para eu vir para cima do vereador Paraná. E eu disse: Vocês
trouxeram o vereador Paraná para o partido, vocês que se virem agora. E saí da sala, meu
assessor estava junto comigo, mas, no decorrer do tempo, acabou acontecendo de a gente
acabar se estranhando aqui, e o combate começou. Deixar só claro aqui, para todos os colegas
vereadores, com respeito, com todo mundo aqui, com qualquer um de vocês, que sirva de
exemplo para ninguém mais se levantar contra mim, porque nenhum vereador vai ganhar de
mim no discurso ou no debate aqui. Nenhum. Respeitando o colega Lucão, outros colegas que
tenho bom contato, não se enfrenta quem não se pode vencer. Então, não... não me desafie
mais, não me ataque mais, porque eu vou tirar a limpo a situação. Nunca subi nessa Tribuna
para atacar um vereador, a maioria das vezes é para me defender e contra-atacar. Sempre eu
sou a parte da reação. Nunca miro no colega que eu falo: Ah, eu não gosto do Julio Cesar,
hoje vou brigar com o Julio. Não gosto do Lucão... Nunca foi assim. Eu sempre tenho que vir
aqui para me defender, só que a minha defesa é mais pesada. Eu defendo atacando. Como que
aconteceu a história do vereador Paraná e o Airton Garcia? E por que chegou ao extremo
entre eu e o vereador? Você vai saber hoje, vocês vão saber um pouco dessa história. Nós,
todos do mesmo partido, PSB. Primeiro aconteceu no programa Fala São Carlos, onde eu e
Tucura realizamos o programa. O Paraná queria fazer a CPI da empresa de lixo, porque ele
achou algo estranho, ele queria a CPI para investigar. O Airton tinha conseguido uma
economia, lá, de mais de R$ 1 milhão e o Paraná achou estranho isso, e quis tirar a fundo e o
Airton se irritou, e aí foi para a rádio São Carlos. Acompanha um pedacinho do que aconteceu
na rádio São Carlos para vocês entenderem. Vou pegar, tentar usar aqui o microfone da rádio,
desculpa, da Câmara aqui, com a caixinha de som para ver se a gente consegue fazer negócio
legal aqui. Vamos ver. Meio improvisado, mas é mais legal, mais gostoso. Vamos ver aqui.
[exibição de gravação de áudio]. SR. AIRTON GARCIA FERREIRA: Suponho, Tucura,
que essas pessoas berrando aí, eu suponho que são esses bezerros que mamavam lá.
VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Aqui, o Airton insinua que o Paraná está
berrando, porque ele desconfia que o Paraná pegava dinheiro lá da empresa, o próprio Airton
falando. Continua na sequência. [exibição de gravação de áudio]. VEREADOR PARANÁ
FILHO: ...Dinheiro, resolve seus problemas aí na prefeitura. Manda esses vagabundos
embora. O senhor trouxe gente lá de Goiás lá para 'chupinzar' a prefeitura, o senhor colocou
gente ineficiente, como o Leandrinho falou. Por que o senhor não acata o que o Leandrinho
falou? O senhor falou que ele tem razão lá na DBC, ele tem razão, mas o senhor não acata ele.
VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Aqui, o Paraná fala que Airton fala que me
escuta, mas não me escuta. O Paraná acaba citando eu aí como uma referência. [exibição de
gravação de áudio]. SR. AIRTON GARCIA FERREIRA: Eu indico, agora você pode
indicar também. Você se candidata daqui quatro anos e ganha eleição e põe seus cupinchas lá,
porque você quer botar cupincha seu. Como não foi o seu cupincha. [falas sobrepostas].
VEREADOR PARANÁ FILHO: Eu vou falar uma coisa, Airton, eu indiquei para você... Eu
indiquei...[falas sobrepostas]. SR. AIRTON GARCIA FERREIRA: ...mais três anos e meio.
VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: O Airton apelou na discussão com o Paraná aqui
e jogou no ar que o Paraná ia a lá na prefeitura pedir cargo para pôr na prefeitura. O Airton
usa o termo de compincha, que o Paraná estava nervosinho, porque não tinha colocado
compinchas dele na prefeitura. O Airton apelou no discurso, não aguentou com o vereador
Paraná e jogou no ar isso. Aí o Paraná, irritado com essa postura do Airton e ainda atacou a
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Câmara Municipal nesse dia, o Paraná trouxe para a Tribuna esse combate, conheça... está
bem didático, não está? Acho que uma criança entende ouvindo em casa. Aí o Paraná veio
para a Tribuna e disse isso aqui. Vamos ver. [exibição de gravação de áudio]. VEREADOR
PARANÁ FILHO: Esse é o Airton Garcia Ferreira, Sr. Airton Garcia é um mentiroso e
inconsequente, mau-caráter, é isso que ele é. Porque a pessoa que faz o que o Sr. Airton
Garcia faz, não pode ser outra coisa senão mau-caráter, mentiroso, picareta! A Prefeitura
Municipal de São Carlos virou um grande balcão de negócios. São Carlos está sendo
administrada por uma quadrilha de bandidos, e se vocês quiserem saber quem é o cabeça da
bandidagem, da ladroagem, da malandragem vai no quarto andar e pergunta para o Dr. Edson
Fermiano, pergunta para o Edson Ferraz, que de repente ele sabe informar para todos vocês:
mensalinho em São Carlos! Mensalinho em São Carlos! E eu vou dar nome. São Carlos não
pode ficar à mercê de bandidos, esses ladrões que invadiram a cidade de São Carlos, e o
prefeito municipal puxa a fila da ladroagem, boi preto lambe boi preto, quem é honesto não
anda com bandido. Se anda com bandido é bandido também, se anda com quem não presta é
porque não presta também. Bandidos! E cadê essa bandidagem, Airton Garcia Ferreira? Se
esse esquema, que estava sendo feito na Secretária da Agriculta... Está sendo feita, porque
teve aval da Secretaria de Governo, só vocês chamarem Edson Fermiano e Deonir Tofollo que
eles explicam pra vocês como funciona. E aí vocês vão entender até porque o Deonir Tofollo,
foi para a Secretaria de Agricultura, para fazer uma compra emergencial, porque aí vão
comprar dos amiguinhos, foi comprar de quem vai dar o mensalinho, vão comprar dos
amiguinhos que investiram na campanha. A Secretaria de Agricultura não está fazendo isso
sozinha não. Tem secretaria de governo no meio da bandalheira, tem secretário de Esporte.
Tudo isso. A bandidagem está correndo solta nessa cidade, gente! A Polícia Federal tem que
vir e com muita viatura e muita algema, invadir aquele prédio, e o primeiro que tem que ser
algemado chama-se Airton Garcia Ferreira. Bandido! Crápula! Sr. Airton Garcia, se o senhor
honrar esses cabelos brancos que o senhor tem na cabeça, toma vergonha na cara! o senhor
deixar a cidade de São Carlos ser saqueada, como o senhor está deixando. Vem aqui na
Câmara hoje que vou te chamar de bandido na sua cara, olhando no seu olho. Infelizmente,
nós estamos frente a um governo incompetente, corrupto, mau-caráter, de pilantras, picaretas.
Esse é o Airton Garcia Ferreira. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Você repara que
o Paraná ficou bem irritado depois da discussão que eles tiveram na rádio São Carlos. Depois
você reparou...[exibição de gravação de áudio]. VEREADOR PARANÁ FILHO: A
prefeitura municipal de São Carlos...VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Ele disse
que era balcão de negócio, a prefeitura tinha virado um balcão de negócios. E depois o Airton,
estrategicamente, para desmoralizar o vereador Paraná chamou para conversar: O que você
quer? São os Compinchas? O Airton Garcia pôs dois cargos para o Paraná, porque já trouxe
aqui. Um chama Jeferson Moreira e o outro o Salatiel, conhecido como Faete. Foi e assim que
Airton trouxe. E também Airton aplicou o golpe no Paraná, falando que iam dar estrutura para
ele na campanha de deputado, caso ele fosse o candidato, e foram os primeiros a trair o Paraná
agora. Essa turma age assim, na rasteira, essa turma do governo também. Bom e aí o embate
veio para eu e o Paraná para a Tribuna e quem sou eu, na visão do Paraná? Quem sou eu, na
visão do Paraná Filho? [exibição de gravação de áudio]. VEREADOR PARANÁ FILHO:
Gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pela postura e pela coragem que o senhor sempre
tem demonstrado desde o início do mandado de Vossa Excelência. Gostaria de aproveitar a
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fala de Vossa Excelência e dizer que a Câmara desenvolve um importante papel na
administração da cidade, porque se não fossem os vereadores, vereadores, por exemplo, como
o Leandro Guerreiro, para levantar essas questões, a população de São Carlos jamais ia saber
de uma coisa dessas. Eu, por exemplo, vereador Leandro, eu não teria condições, nunca... eu
essa informação não chegou a mim. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela
coragem que sempre tem demonstrado e deixar claro a importância da Câmara Municipal.
Porque Câmara Municipal exerce, na sua plenitude, seu papel de fiscalizar os atos do Poder
Executivo. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, público presente, imprensa, eu gostaria de
parabenizar a postura do vereador Leandro Guerreiro, que apesar de algumas pessoas
considerarem ele um louco, uma pessoa com uma postura muito agressiva, mas é um vereador
que tem trazido várias denúncias importantíssimas para essa Casa. Essa dos ovos de páscoa,
por exemplo, é uma delas. Esse é o papel do vereador, é para isso que o vereador está aqui.
Essa e outras denúncias que foram trazidas a essa Casa pelo vereador Leandro Guerreiro têm
trazido aí um grande, não vou falar lucro, que tem demonstrado importância dessa
Casa...VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Está acabando aqui. [exibição de gravação
de áudio]. VEREADOR PARANÁ FILHO: O vereador Leandro Guerreiro, nessa sua
atitude está economizando, ou seja, deixando que vá para os ralos da corrupção quase R$ 100
mil. R$ 100 mil que sabe-se lá no bolso de quem iria parar. Então, vereador Leandro
Guerreiro, eu parabenizo a sua postura e digo que é um prazer estar na vereança com Vossa
Excelência e pertencer ao seu partido. É muito gratificante também estar na vereança do lado
de uma pessoa como Leandro Guerreiro, um vereador que não atua no seu mandato com
demagogia, tampouco com falso moralismo e assim também esse vereador. Me sinto
orgulhoso, apesar das críticas, é difícil ter coragem, difícil vir essa Tribuna e muitas vezes
falar aquilo que muitas pessoas não querem ouvir. Político, eu acho que tem que ter coragem,
essa coragem eu vejo em Vossa Excelência...Como acho absurdo a postura do prefeito Airton
Garcia em ter saído do seu gabinete para debater com o vereador Leandro Guerreiro, que
estava cobrando unicamente uma equipe de tapa-buraco no bairro Cidade Aracy.
VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Está bom, já.... Não precisa por tudo, não vou
atacar o vereador Paraná com nenhuma palavra. Coloquei aqui o próprio vereador falando e
estourou meu tempo, estou me retirando, Sr. Presidente. Estou me retirando, tinha mais, mas
está tudo bem, deu para ver quem eu sou na visão do Paraná. Obrigado a todos.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Vereador Lucão Fernandes, por até dez minutos.
VEREADOR PARANÁ FILHO: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Foi citado, então está bom. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr.
Presidente, eu gostaria de solicitar a Vossa Excelência, unicamente que cumprisse o
regimento. O senhor não cumpre o regimento dessa Casa faz muito tempo. O vereador
extrapolou o tempo dele aqui em mais de três minutos, e o senhor fica aí com essa cara...Por
favor, não me atrapalhe.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Um minuto e trinta.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Não me atrapalhe, eu estou falando agora! O senhor fica
fazendo cara de paisagem aí. Até parece, Sr. Presidente, que lhe convém, eu como seu
adversário nessa eleição para deputado estadual, o senhor usar do menino aqui, para me atacar
para diminuir a minha imagem. Eu hoje pedi para o senhor de manhã, única coisa que eu te
peço, Julio, cumpra o regimento. Dez minutos não são quinze minutos, e parece que te
apetece, parece que o senhor sente bem quando sou atacado nessa Tribuna, porque o senhor,
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na condição de presidente, não cumpre o regimento. Se o senhor tivesse cumprindo o
regimento, em dez minutos na fala dele o senhor teria cortado. Mas, por dentro, o senhor deve
ter tido orgasmos múltiplos a todas às vezes que ele me ataca. Sr. Presidente, tenha postura!
Pare de fazer cara de paisagem, para de se utilizar dos ataques que essa pessoa faz para tentar
diminuir a minha imagem. Se o senhor tiver que ganhar a eleição, o senhor vai ganhar. O
senhor não precisa disso, Sr. Presidente. Eu acho que senhor tem todas as condições de ser
eleito nessa eleição. Não precisa fazer isso comigo, essa eleição vai passar, não é uma eleição
que define a nossa vida e nem quem a gente é. Então, tudo isso que está sendo feito é um
teatro por conta de uma eleição. Sabe, eu tenho certeza que se eu não fosse candidato, o
senhor não estaria permitindo uma coisa dessas, deixar o cidadão fazer o que faz comigo. Não
é justo, não é ético, Sr. Presidente. O senhor tem nome a zelar, use de forma correta a
presidência. Não fique com cara de paisagem, vendo o rapaz aqui tripudiar, desrespeitar essa
Casa. Eu acompanho isso aqui há muito tempo, Sr. Presidente, nunca vi... PRESIDENTE
JULIO CESAR: Apenas para registrar que os dez minutos utilizados pelo vereador, mais de
seis foi fala de Vossa Excelência. Vereador Lucão Fernandes, por favor. Por favor, Lucão.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras,
população que nos acompanha de casa, pessoas que vêm aqui no Plenário toda semana
acompanhar a nossa sessão, o assunto de hoje, eu quero dizer o seguinte, eu quero acreditar
que o jornal Primeira Página, na sua coluna de Torpedo, Torpedos, pode ter errado a data
talvez da reabertura da UPA do Santa Felícia, eu quero que ela esteja errada, porque colocou
31 de outubro, e o compromisso é para 31 de agosto, correto? Então, nós estamos nessa
contagem regressiva, hoje terça-feira, eu acredito que talvez na próxima sexta-feira nós
estaremos, quando falo 'nós estaremos', é porque é fruto de um trabalho de uma infinidade de
pessoas que estiveram junto com os vereadores ativistas, as emissoras de rádio, os sites, o
nosso colegiado aqui de todos os vereadores, a população de nossa cidade, enfim, houve por
parte de muitas pessoas uma grande cobrança para que essa unidade fosse reaberta, e me
parece na sexta-feira isso vai acontecer. Mas eu quero dizer o seguinte, eu acho que não
merece salva de palma, não. Porque, olha, rapaz, ficar quase um ano e meio deixando o povo
à míngua, isso aí é obrigação e muito mais que obrigação estar entregando de volta esse ponto
de atendimento para população. E isso tudo também é fruto desse grande investimento de
todas essas pessoas que eu acabei citando aqui nessa Tribuna, fazendo essa cobrança
diuturnamente para que essa unidade fosse reaberta. Mas enganam-se as pessoas que querem
acreditar que os problemas estarão sendo resolvidos com abertura dessa unidade. Vai
amenizar um pouco o atendimento? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Mas nós temos
outro grande inimigo que nós pudemos presenciar na semana passada, o vereador Leandro
Guerreiro esteve comigo lá na Santa Casa, e nós acompanhamos de perto, Sr. Presidente, onde
todos os leitos da UTI da Santa Casa estavam totalmente tomados, e também a sala amarela e
a sala vermelha da Santa Casa também na sua totalidade, os dois ambientes totalmente
lotados. Se eu não me engano, deviam ter sete ou oito pessoas dentro num ambiente, acho que
mais quatro ou cinco no outro ambiente, mais ou menos isso, né? O dia que nós estivemos lá,
mais algumas pessoas nos corredores, lá entre um ambiente e outro, entre uma sala e outra, e
também em outros pontos da Santa Casa pessoas também, com o mesmo quadro, que se
encontrava nessas duas salas. Lembrando para a população que essas duas salas foram
montadas no sistema mini-UTI. Por que mini-UTI? A UTI completa, ela tem médico 24
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horas, a mini-UTI não. Ela não tem o médico presencial, ele passa de vez em quando, mas
tem os seus auxiliares de enfermagem que estão ali usando o suporte, então é chamada miniUTI. Mas eu acredito que o comprador de serviço que vai ser prestado para a população, que é
o Poder Executivo, juntamente com o secretário de Saúde, são eles que compram. A Santa
Casa, ela é uma empresa privada, ela vende seus serviços. Então, a prefeitura que compra o
serviço para prestar para a população. Estão se falando muito da hemodiálise e outras coisas
que estão acontecendo, que eu não vou entrar nesse assunto, que é do meu colega, o vereador
Marquinho Amaral, que estamos irmanados nele, nessa luta com ele, estamos juntos com ele,
mas, na verdade é um setor também que a prefeitura comprou da Santa Casa, a Santa Casa
contratou uma empresa, e essa empresa está lá instalada. Então, são lotes que a prefeitura
compra para poder prestar o serviço para a nossa população. Então, nós precisamos agora
cobrar da prefeitura que essa parte de UTI, sala amarela, sala vermelha, que seja ampliado. Eu
vi um espaço lá na Santa Casa, um espaço enorme, me parece que vai ser justamente para
essas questões, mas a prefeitura agora precisa acelerar o pé dessa questão agora, também das
pessoas que chegam em estado terminal. Nós estivemos naquela manhã, se não me engano,
terça-feira, e alguns dias passaram depois e vidas que estavam lá naquela duas salas foram
ceifadas e não estão conosco mais no dia de hoje. Então, a Saúde pública de São Carlos ela é
muito complexa. E outra coisa que eu quero dizer é o seguinte: eu estou elaborando junto com
a nossa equipe um documento, que agora eu vou criar prova, se querem usar prova contra
mim, eu vou constituir prova, agora, daqui para frente. Então não precisa mais ficar
vasculhando, se quiser vasculhar também, pode vasculhar, que não tem problema nenhum,
entendeu? O couro aqui é grosso. O problema é quando mexe com um ente querido e da
família, mas o couro aqui é grosso. Mas eu vou criar prova agora, e não vou parar de atender
as pessoas que se dirigem ao meu gabinete, pessoas que, muitas vezes, são encaminhadas até
por emissora de rádio. O programa Fala São Carlos que tem a grande audiência que todo
mundo conhece, que tem lá o jornalista Antônio Carlos Tucura, que tem o Leandro Guerreiro.
Eles estão lá, já passou casos para nós de cirurgias, de exames, uma infinidade de coisas, que
as pessoas procuram a rádio e eles encaminham para a nossa Câmara de vereadores aqui, para
que nós possamos atender à população. Eles vêm aqui procurar. Aonde eles vão? Eles
encontram um sistema que não funciona. Tem atendimento lá? Tem consulta a hora que quer?
Hã? Tem? Não. Então eles vêm aqui. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer um ofício
e vou encaminhar com documento. Ó, estou encaminhando esse caso aqui e vou por lá: Lucão
Fernandes, vou carimbar e vou protocolar. Então, juntem-se as provas, que eu mesmo vou
provocar agora. E no final, se quiser ir para o Ministério Público, se quiser ir para a Justiça, se
quiser colocar em Facebook, em rede social, pode colocar o que quiser, gente. Mas nós não
vamos parar de atender a população; todas as pessoas que entraram na minha sala, ali ó,
terminando a primeira escada, dá de frente, eu vou continuar fazendo os atendimentos. E
agora, estou falando, vereador Leandro Guerreiro, eu vou criar prova, para eles que quiserem
guardar, não precisa ficar vasculhando, que nem fizeram não. Está certo? Eu vou criar as
provas, junto com cada solicitação, seja de cirurgia, seja no exame, uma consulta ou qualquer
tipo de procedimento, eu não vou parar de buscar a Secretaria de Saúde e qualquer outra
secretaria, eu vou continuar buscando isso. Porque eu não vou mandar o munícipe que chegar
na minha porta ali, eu fechar a porta e falar: "Caso de saúde eu não atendo aqui, caso de
serviço público eu não atendo aqui." Não é obrigação nossa, não era para estar batendo na
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nossa porta todas essas questões, ou era? Não era! Porque nós, também, não temos poder de
execução. Você cansa de falar que você veio para cá e percebeu a pouca força, o pouco
recurso que o parlamentar tem, ele não tem poder de decisão. Oxalá se nós tivéssemos esse
poder de decisão, meus caros, Srs. Parlamentares. Eu acho que deveria se mexer em algumas
questões, muitas vezes são recursos devolvidos, Sr. Presidente, por esta Casa para ajudar a
prefeitura; por que que não se podia já, a Câmara Municipal já destinar para os locais
diretamente? Quantas coisas nós não poderíamos fazer por aqui? Mas, infelizmente, nós não
podemos fazer. Nós temos que devolver ou, às vezes, combinar com ele: "Ó, vamos lá ajudar
o bairro aqui, a associação lá." Tem que passar pelo crivo deles, entendeu? Então, a gente está
se cansando. A gente vê muitas coisas, aqui, patinando e encalhadas no lugar, e não andam,
ficam brigando, ficam querendo outras coisas. Por que essa UPA demorou tanto tempo para
ser aberta? Por quê? Porque tinha problema administrativo entre eles, tinha problema entre o
secretário, e o outro secretário que não sentava para conversar, está certo? Não sentava para
conversar. Precisou da ajuda dessa Câmara Municipal, na pessoa aqui da Comissão de Saúde,
e nós conseguimos fazer o encontro desses secretários e fruto disso, a Dra. Helena teve na sua
mesa lá, o quantitativo de todos os servidores públicos municipais que se encontram na
Secretaria de Saúde, e ela pôde, então, diante dessa... desse quantitativo de servidores, fazer
um diagnóstico e poder, a partir da sexta-feira, abrir essa unidade. Mas por que tanto tempo?
Por que não conversou antes? Por que não fez esse abençoado desse concurso, bem lá atrás?
Por que demorou tanto para fazer esse concurso? Então são coisas que são responsabilidade
deles e que muitas vezes são cobradas desta Casa. O vereador fala com muita propriedade
quando vem aqui, tem [interrupção no áudio]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Pode, pode
concluir. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Que fica com a costa larga, assume a
responsabilidade, e nós continuamos atendendo. Muito obrigado, Sr. Presidente, desculpa o
excesso das minhas palavras. PRESIDENTE JULIO CESAR: Por ter sido citado, o
vereador Leandro Guerreiro. Tem dois minutos. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO:
Só corrigir umas coisas, Lucão. Eu não encaminho para a Câmara os pedidos da população,
encaminho para você, eu confio no homem chamado Lucão Fernandes, não é na Câmara, não.
Eu posso falar abertamente, eu encaminho para você, porque eu confio em você. Então, não é
a Comissão de Saúde, não é Câmara Municipal, eu encaminho para o Lucão Fernandes,
porque eu já não aguento mais falar com esses patetas da prefeitura, esses ordinários, que
estão lá para fazer o descaso com a cidade. O secretário Marcos Palermo é um inútil, não faz
mais do que obrigação e porque começou a levar pancada. Eu, o Edson Ferreira e Lucão
Fernandes estivemos na Santa Casa, o Lucão e o Edson Ferreira combinaram uma reunião
com Airton Garcia para tratar da abertura da UPA. No outro dia fugiu da reunião e, daí para
frente, começou a gente a encurralar eles e, agora, chegou e vai reabrir a UPA. Porque os
vereadores foram para cima, é só por isso que vai reabrir. Essa é a verdade. E quando eu falo
aqui, com todo respeito, que... para os vereadores ou qualquer outro político, pensar muito
antes de enfrentar o Leandro Guerreiro porque não vai vencer um combate comigo, eu sei o
que eu estou falando. Sansão tinha um segredo para ser o homem mais forte, ele não podia
contar o segredo, quando ele contou, ele caiu. Ninguém sabe o meu segredo, por que eu sou
tão inabalável assim? Eu falo, porque eu sou temente a Deus, porque eu oro à noite, porque eu
leio a bíblia, porque eu não sou um 'crenteiro' de igreja, eu não sou cristão de grupo. Eu sou
uma pessoa temente a Deus, que confia no que está escrito nas escrituras sagradas. Então, Sr.
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Presidente, o Julio Cesar sempre deixou todo mundo concluir depois que termina o horário, se
o vereador Paraná Filho usar essa Tribuna e ir para cima do Julio Cesar, é porque é covarde,
porque o cara que ele tem que pegar sou eu. Se aproveitar desse momento agora, seria
oportunista, que... a gente já sabe quem é. Obrigado, Sr. Presidente. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Próximo vereador inscrito, vereador Malabim, por até dez minutos. VEREADOR
MALABIM: Sr. Presidente Julio Cesar, a Mesa diretora, senhoras, Srs. Vereadores,
vereadoras, a população que nos acompanha, a imprensa, a população que nos acompanha
através do rádio, através da TV, através da internet, o meu muito boa tarde a cada um de
vocês. A maioria dos vereadores que me antecedeu, falou sobre esta reabertura da UPA. E,
logicamente, que eu também não posso deixar de falar sobre isso. Mas é com muita tristeza,
vereador Lucão, que eu venho comentar sobre esse assunto, sobre essa reabertura da UPA. De
tanto sofrimento, de tantas pessoas que passaram na UPA da Vila Prado; os médicos
atenderam 300, 500, 700 pessoas diariamente. Superlotação, também um gargalo muito
grande na Santa Casa, tudo por causa de duas UPAs fechadas, que uma foi aberta e agora, a
promessa, de sexta-feira de reabrir a UPA do Jardim Santa Felícia, que é uma dívida com a
população de São Carlos, não só daquela região, é uma dívida com a população de São
Carlos. Porque toda a população sofre com aquela UPA fechada. Então, eu espero que,
realmente, seja concluída essa promessa de reabertura da UPA na sexta-feira. Eu só vou
acreditar quando chegar sexta-feira e eu ver que, realmente, tem um evento de reabertura
desta UPA, ali no Jardim Santa Felícia. E aproveitar, aproveitar a ocasião para parabenizar,
vereador Lucão, pelo trabalho que você tem feito na Comissão de Saúde. Eu estava
comentando como o vereador Leandro Guerreiro, em relação ao seu trabalho, toda a
comissão, mas o presidente da comissão que é o que tem um destaque maior, não
menosprezando os outros da comissão, a Cidinha também tem feito, mas o vereador Lucão
tem levantado muitas questões, muitas brigas, muitas discussões aqui nesta Casa, em relação à
Secretaria de Saúde. E para falar em saúde, da cidade de São Carlos, eu não posso deixar de
falar do trabalho que nós realizamos o ano passado em busca de emenda parlamentar, parece
que as coisas são perdidas no tempo, né? Quando a gente faz um trabalho. E o mínimo que
você constitui alguma coisa ruim, aquilo parece que prevalece na sua vida, e quando há um
destaque positivo não se vê ninguém, não se vê ninguém para parabenizar você. Não se vê,
não se vê de forma nenhuma, mas quando há um vulto, um vulto que surge para colocar o seu
nome, é a coisa mais simples do mundo. Então, eu trouxe meio milhão de reais para a saúde
da cidade de São Carlos, mais R$ 150 mil do ano passado que eu destinei de emenda
parlamentar do meu mandato. E eu vou dizer aqui, as minhas emendas, que eu pautei, que eu
mandei os 150 e do atendimento que eu tive eu mandei R$ 30 mil para a reforma da UBS do
Parque Delta, não tive êxito. Eu mandei mais 30, para a reforma da UBS do Jardim Jockey
Club, também não tive êxito, também não fui atendido. Eu mandei quase R$ 50 mil de
emenda parlamentar para a compra de oito aparelhos de eletrocardiograma, para acabar com
as filas desse exame, que pessoas ficam lá, inúmeros meses, de um aparelho que custa R$ 10
mil, vereador Lucão. Oito mil reais, sei lá, tem até por R$5 mil, eu já citei aqui o ano passado.
E sabe o que é que acontece? Também não fui atendido na minha destinação de emenda. Ou
seja, a minha emenda de R$ 150 mil foi para a saúde, mas eu não sei para onde foi, não sei
para onde foi, eu mandei para lá. Então, eu não tive um atendimento meu, das minhas
emendas que eu pautei, em relação a pedidos, para ajudar a população da cidade de São
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Carlos, eu não tive êxito. Então, o que é que eu tenho? Eu não tive êxito nos meus pedidos,
em relação à Secretaria de Saúde. Não tive. Mas nem dos aparelhos de eletrocardiograma que,
pelo menos, esses sim, não menosprezando os outros pedidos, mas neste, eu acredito, e vou
marcar uma reunião com o secretário de Saúde, e vou exigir esses oito aparelhos de
eletrocardiograma, porque pessoas batem na porta do meu gabinete para pedidos de exames
de eletrocardiograma, do coração para fazer... para colocar um cateter, ou fazer cirurgia,
enfim. E tem que entrar na fila. Eu não sei se é terceirizado esse trabalho, porque tem dois
aparelhos de eletrocardiograma na cidade, eu não sei qual é a questão, ou por que esse
embaraço da compra de oito aparelhos de eletrocardiograma. E isto, claro, foi pedido ano
passado, para deixar bem claro, não foi pedido esse ano. Mas vou me reunir com o secretário
de Saúde, e vou exigir esses oito aparelhos de eletrocardiograma, não importa que se perdeu
emenda do ano passado, ficou lá e a secretaria usou onde quis usar. Então tem dinheiro na
secretaria, e eu vou exigir esses oito aparelhos de eletrocardiograma para estar ajudando a
população de São Carlos a resolver os seus problemas aí, para parar de enfrentar fila de um
simples exame de um aparelho que custa R$5 mil, R$8 mil. Então, são algumas questões
dessa natureza que, às vezes, você perde três dias indo para Brasília para trazer emenda
parlamentar para a cidade, e você... Você sim faz o seu discurso, você sim faz a sua discussão
para ampliar o informativo seu. Mas você não vê ninguém nem comentando sobre isso, bom,
enfim. Para falar, também, a respeito de um deputado que mandou emenda para cá, não estou
fazendo daqui um picadeiro, ou sei lá o que, ou palanque, ou sei lá o que, não, mas o deputado
Arnaldo Faria de Sá não me conhecia, fui até o deputado ano passado, é deputado federal e ele
destinou para São Carlos R$ 250 mil do meio milhão de emenda parlamentar que nós
conquistamos. E a emenda já está disponível aí na Secretaria de Saúde. Claro, tem as eleições
também e os deputados aí, eles correm atrás para que acelerem aí essa questão, também não
sou bobo, e sei disso. E este mesmo deputado assumiu um compromisso, hoje de manhã, nós
estivemos em reuniões ali com os Arautos do Evangelho e também com o presidente, vamos
dizer assim, o patrão, o dono da Siltomac. Nós tivemos uma reunião, hoje, e estamos...
estamos conquistando uma rotatória ali, naquele local, que 240 trabalhadores trabalham ali na
Siltomac, mais as pessoas que moram ali no sítio, chácaras, mais o pessoal que vai ali nos
Arautos, fazer as suas orações, participarem dos cultos; e muitas vidas já foram tiradas ali,
acidentes já aconteceram muito ali. Então, nós estamos conquistando uma rotatória ali para
aquele local e através do deputado Arnaldo Faria de Sá, e temos a certeza, é um homem de
palavra, não é uma coisa difícil. Nós pedimos, também, uma lotérica para Água Vermelha, ele
disse: "Não, isso aqui não dá, não vou mentir, não consigo." Pedimos uma outra questão sobre
um ambulatório... me esqueci agora, pedimos para ele um ambulatório móvel odontológico
para que circule na cidade de São Carlos, ele também disse: "Não, isso aqui eu também não
consigo, não vou fazer promessa que eu não vou conseguir. Mas essa promessa aqui da
rotatória, você pode colocar no papel, pode falar onde você quiser, nós vamos fazer. Eu dou a
minha palavra. É simples e eu tenho dinheiro de emenda para conseguir isso aí, e vamos
realizar". Então, o pessoal ali dos Arautos, que frequenta os Arautos, os trabalhadores da
Siltomac, e os chacareiros, sitiantes, enfim, todo mundo ali que precisa realmente dessa
rotatória, nós vamos estar beneficiando a população daquele local com esta rotatória. Muito
obrigado, Sr. Presidente. PRESIDENTE JULIO CESAR: Próximo vereador inscrito,
vereador Moises Lazarine, por até dez minutos. VEREADOR MOISES LAZARINE:
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Vereador Julio Cesar, presidente, essa Casa, demais vereadores, vereadoras, população que
nos vê e nos ouve. A tarde de hoje quero continuar aí, trazendo parte dos trabalhos que tem
sido realizada pelo nosso mandato, eu e da minha equipe, até porque nós realmente
precisamos de um trabalho coletivo para a realização e produzir, seja qual for a proposta em
prol da coletividade. Quero fazer aqui menção também de algumas visitas que eu estive, em
algumas inaugurações, juntamente com o vereador Muller, no qual ele já trouxe aqui a
informação para essa Casa. Aproveitando já, para parabenizar os secretários que, de forma
eficaz, atenderam inclusive um dos nossos pedidos. Eu estive há menos de dois meses lá,
naquela região do Gonzaga, externando, né, colocando algumas crianças, através de apoio da
nossa emenda parlamentar, para um grupo de jovens que foi participar de um torneio na nossa
cidade vizinha. E, nesse dia, fiz questão de fotografar todas as questões ali, que estavam
precisando de melhorias naquele espaço público, ali no Jardim Gonzaga e para minha
surpresa, ao mesmo tempo, de forma concomitante já estava sendo, através da Secretaria
Municipal de Educação, na pessoa do secretário, ao qual eu agradeço e parabenizo o
secretário Nino Mengatti que tem desenvolvido lá, naquele local, aproveitou aquela unidade
da saúde que foi desativada, e ativou naquele local, ao lado, né, juntamente com aquele centro
esportivo que tem naquele local, um grande espaço de integração de cultura, de educação e de
certa forma, revitalizando também todo aquele local. Então, quero agradecer também ao
Edson Ferraz, e também a Graziela Solfa que também estará lá implementando um projeto da
Assistência Social naquele local. Então, posso agradecer e mostrar que, de certa forma, o
nosso trabalho tem surtido efeito e tem tido retorno para a população. Mais o que
simplesmente a gente poder ficar apontando e falando, né, a gente poder sentir e perceber as
coisas acontecendo. Ao mesmo tempo que eu agradeço, também, aproveito para trazer para
essa Casa, estou dialogando juntamente com a Secretaria de Transporte e Trânsito, na qual
agradeço aqui à presidência dessa Casa, Julio Cesar, agradeço aí a... por essa semana nós
estarmos aqui, com uma equipe aqui, saindo aqui da Câmara Municipal e fomos visitar, fazer
uma visita, lá no Ceagesp, em São Paulo. Visita esta que nós, apesar de estarmos indo com
uma baixa expectativa por algumas reuniões que nós tivemos na cidade, fomos surpreendidos
com a reunião. Imaginávamos que só teríamos nãos naquela reunião, e saímos de lá com mais
de três respostas positivas para a cidade de São Carlos. Proposta essa que diz respeito à
revitalização de toda aquela região, ali da área do CDHU, a toda aquela área dos entornos da
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento, assim como também aos entornos ali,
defronte ao Sesi. E sabemos ali, infelizmente, como tem sido degradado aquele local,
infelizmente muitas vezes utilizado para usos de pessoas ali usando entorpecentes, tráfico de
drogas, muitas crianças ali sem ter o que fazer, e só o fato de nós podermos observar essa
proposta que está sendo estudada para levar naquele local, eu acredito que é uma proposta
viável, é uma proposta que já está bem avançada, eu não quero ficar aqui, na verdade,
trazendo a proposta antes dela estar realmente efetivada, mas eu diria que as tratativas já estão
bem avançadas para uma completa revitalização daquele local. O uso da flexibilização ou
talvez até mesmo, né, a desapropriação daquele local; e a prefeitura, de certa forma,
investindo, e já tem recursos inclusive da própria Secretaria de Agricultura e Abastecimento,
que já tem projetos para serem implementados através de diversas secretarias para aquele
local, tanto a Secretaria de Educação, também a Secretaria de Habitação, também secretaria
que já lá está alocada, que é a Secretaria de Agricultura, né, assim como também a Secretaria
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de Transporte que tem um projeto muito interessante, que inclusive eu tenho dialogado com o
secretário de Transporte, Coca Ferraz. É uma proposta que, no momento mais oportuno, tanto
nosso mandato como a própria Secretaria de Transporte e Trânsito estará chamando uma
coletiva de imprensa, eu acredito que num futuro bem próximo, para estar apresentando a
proposta de revitalização para aquele local. Então, isso mostra que o nosso mandato, o nosso
trabalho tem surtido efeito, tem trabalhado diuturnamente para que, de certa forma, algum
resultado desse plantio que nós temos feito venha trazer fatores positivos. E não tenho
nenhuma vaidade, não tenho nenhuma vaidade em relação aqui à recente resposta de
requerimento dessa Casa, onde o próprio vereador que, quando estava chegando ali na
secretaria, eu saí, logo no início da Sessão saí para... ali para a Secretaria de Habitação, e fui
lá conversar com o secretário Mariel, referente a um dos assuntos que minha assessora
informou, que o vereador Edson Ferreira, se não me engano, trouxe esse assunto aqui para a
Casa, e é de um assunto, inclusive que um dos sites da nossa cidade fez uma reportagem de
um acidente terrível que aconteceu naquele local. Também o jornal, um dos jornais da cidade
também, hoje, trouxe esse noticiário para nossa cidade, e possivelmente nas próximas
semanas vai ter mais pessoas noticiando sobre aquele local. Que refere-se a... estou me
referindo à Avenida Arnoldo de Almeida Pires, onde diversos acidentes têm acontecido
naquele local. Tenho cobrado, eu tenho recebido cobrança semanalmente, eu diria que no
mínimo duas vezes a três vezes por semana referente àquele local. Fui já visitar aquele local
com o Mariel, já fui visitar o local com os técnicos da prefeitura, já fui visitar o local com o
próprio prefeito, apresentei a problemática que tem para aquele local, e quero fazer aqui, de
público, Sr. Presidente, deixar aqui bem claro a minha consciência tranquila. Eu saí agora há
pouco lá da Secretaria de Transporte, da Secretaria de Habitação e fui informado, pelos
agentes ali da secretaria, que esse meu, essa minha solicitação, e acredito que deve ser de
outros vereadores também. E para mim não importa de onde surgiu, né, qual rostinho que o
secretário resolveu atender. Para mim pouco interessa quem é o vereador que mais gritou,
quem é o vereador que mais teve papel para um local importante. Na minha visão é a união
desse legislativo em prol dos problemas da nossa cidade. Porque, infelizmente, eu sei o
esforço, o quanto tem cobrado sobre realmente a efetivação do serviço público daquele local.
Agora, quem vai lá na hora que o serviço estiver sendo executado e sair na foto, para mim
pouco interessa. O que eu quero é aquele local sendo atendida a demanda daquela população.
Recebi um abaixo-assinado, de um munícipe daquela região, com mais de 300 assinaturas, e
onde já trouxe para essa Casa que uma pessoa veio a óbito naquele local, houve uma
fatalidade naquele local, uma pessoa morreu naquele local. Então eu quero trazer essa
situação para essa Tribuna, e já deixar bem claro, que eu tenho pedido constantemente a
melhoria do serviço público naquele local. Essa semana, se não me engano foi dia 20 agora,
essa semana houve um atropelamento muito sério, onde a mídia da nossa cidade está
divulgando esse atropelamento. Poderia ter sido mais uma pessoa que iria morrer naquele
local, eu me refiro aí a essa avenida que fica na região do Aracy II. Então eu quero fazer,
reforçar esse apelo para a prefeitura municipal, de papéis, assim como vários vereadores aqui
falam nessa Casa, achei que muitas vezes cansa, papéis e respostas muitas vezes que acabam
não se concretizando os nossos pedidos. Então, tenho feito todo o esforço, tenho sido chato,
tenho feito papel de chato mesmo, e até peço desculpa, se em algum momento, para alguns
técnicos que sabemos que tem pessoas dentro de algumas secretarias, cito aqui o exemplo do
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Paulo, da Secretaria de Transporte, que tem sido solícito às minhas... às minhas solicitações
lá, junto com as demandas de outros vereadores também e da população. Eu sei que eu tenho
que respeitar o cronograma de atividades, como ele sempre aponta de pedir solicitações da
própria população, assim como o pedido de outros vereadores também. Mas eu acredito que a
prefeitura municipal precisa se empenhar para ver situações que tenham um grau de
prioridade no sentido de [interrupção no áudio]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Para
concluir. VEREADOR MOISES LAZARINE: Onde se oferece um risco maior, mesmo que
não seja o meu pedido, mas que se ofereça um risco maior de colocar aí alguma... a população
vir a óbito, como já veio, um munícipe morreu, um funcionário, Leandro, ao lado daquela, do
Mercado MM, morreu naquele local. Então eu quero reforçar aqui o meu pedido, e a resposta
da prefeitura, e a resposta da secretaria, representante da secretaria do Mariel, é que semana
que vem estará sendo instalado e estará sendo atendido esse meu pedido. Então espero que,
realmente, aconteça, antes que alguma pessoa venha morrer naquele local, Sr. Presidente.
Desde já, muito obrigado aí pelo espaço, o tempo. PRESIDENTE JULIO CESAR: Com a
palavra o vereador Paraná Filho, por até dez minutos. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr.
Presidente, Srs. Vereadores, imprensa presente, população que nos acompanha em casa, aqui
também na Câmara. Sr. Presidente, nós fizemos uma moção de apelo, hoje, que foi subscrita
por quase a totalidade dos senhores e senhoras vereadores, inclusive acho que até o término
dessa Sessão será subscrita por todos os vereadores, que é da criação da Secretaria Municipal
de Segurança Pública. Essa secretaria, se não bastasse ser uma, ter sido uma das principais
propostas do governo Airton Garcia na campanha, é uma importante ferramenta para que a
gente melhore a segurança pública da cidade. Hoje, nós temos índices positivos na cidade,
melhorias no número de furtos, de roubos, mas isso graças à atuação da nossa Guarda
Municipal. Guarda Municipal, inclusive que hoje, está totalmente desmotivada, não há um
plano de carreira, que inclusive afronta à Lei Federal nº 13.022, não há o armamento dessa
guarda, os guardas municipais, a maioria deles usa o armamento próprio, colocando em risco
aí questões jurídicas. Hoje, um policial militar, se ele precisar, de repente acontecer um
disparo acidental na sua arma de fogo, ele responde um processo administrativo, pode ficar
preso no quartel; vocês imaginam um guarda municipal utilizando uma arma própria, o que
vai dar? A falta de progressão, de reconhecimento, da meritocracia, de uma série de questões
da guarda, deixa o guarda desmotivado, a falta de estrutura. O coronel Samir, foi uma das
pessoas que alavancou a Guarda Municipal, é notória a diferença, todo mundo vê o quanto a
Guarda Municipal melhorou, quanto evoluiu com a presença do coronel Samir. O coronel
Samir que está, vou usar o termo, de saco cheio de tanta enrolação, né, um empurra daqui,
outro empurra de lá, joga para cá, uma hora é Dr. Edson, outra hora é Dra. Helena, um
empurra daqui, empurra de lá. Eu acho que uma das coisas que todo homem, toda mulher tem
que ter é palavra. Empenhou a palavra, cumpra, Sr. Airton Garcia se comprometeu com 246
pessoas, na época das eleições, se comprometeu com o coronel Samir, inclusive na minha
frente. Agora, vai passar esse governo e não vai criar essa secretaria? Vai ser mais uma
promessa não cumprida? Que eu tenho certeza que de promessa não cumprida esse governo aí
vai sair com... devendo um tantinho até bom, né? E eu quero que, eu espero que seja criada
agora, porque esse governo que está aí não vai ter segunda chance, eles tiveram uma chance;
enganaram vocês, nos enganaram, enganaram todo mundo. Não vai ter segunda chance. Nem
Airton, nem Edson Ferraz, nem Fermiano, nem Bragatto, nem ninguém que vocês estão vendo
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ali, é uma chance. Então vocês têm dois anos para cumprir o que vocês prometeram. Por isso
eu peço celeridade, precisa criar essa secretaria. O coronel Samir é uma pessoa importante,
uma pessoa importantíssima para esse governo e vocês vão perder por vocês não terem
palavra. Então, o que eu peço para vocês? Cumpram com a palavra de vocês, é o mínimo, né?
Já que vocês gostam de enganar, de fazer o que vocês estão fazendo aí, honrem pelo menos
um pouco daquilo que vocês combinaram com as pessoas. VEREADOR ROSELEI
FRANÇOSO: Vereador Paraná, o senhor me dá um aparte, por favor? VEREADOR
PARANÁ FILHO: Com certeza. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Eu quero
contribuir com a fala de Vossa Excelência cumprimentando-o, porque realmente esse é um
assunto muito sério e que a cidade deve para a Guarda Municipal, para os munícipes sãocarlenses. A Guarda Municipal, nós reconhecemos aqui o trabalho que ela desenvolve, essa
Casa tem ajudado com destinação de emendas parlamentares, nós sabemos que acabaram
colocando recursos próprios para aquisição de dez novas viaturas, que estão lá pendentes, que
não conseguem colocar na rua, né? Mas nós sabemos também que a Guarda Municipal, há
mais de um ano, possui dezenas, senão centenas de armas guardas num cofre,
impossibilitando assim o uso por parte dos guardas municipais. Nós sabemos que é simples
para resolver esse problema para adequar à lei federal. E eu quero fazer coro com Vossa
Excelência, no sentido de cobrar o governo municipal para mandar o projeto para essa Casa
para que a gente possa aprovar, regulamentando assim e organizando definitivamente,
colocando em consonância com a Lei Federal, a nossa valiosa Guarda Municipal que presta
relevantes serviços à cidade, mas que tem sim uma carência muito grande, em especial com
relação à corregedoria e à ouvidoria, assim como o compromisso firmado da Secretaria de
Segurança Pública. Obrigado. VEREADOR PARANÁ FILHO: Muito obrigado, vereador
Roselei. E falando em promessas não cumpridas, aqui, ó, secretário Coca, eu não sei, o
secretário Coca, quando ele sai de Araraquara para vir para São Carlos, ele deve, olha, vou lá
um pouco naquela cidade de Zé Mané. Aqui só tem Zé Mané, não é possível? O cara já falou
350 vezes que a licitação do transporte coletivo ia sair, tem aqui, ó, aqui ele falou que ia sair,
aqui em 24 de junho ele falou que ia sair em 30 dias, em 30 dias seria 24 de julho. Nada. Aqui
ele falou que ia ser em 40, em... mais, que em 30 dias também, aqui era 5 de junho, nada.
Aqui, em abril, ele falou que era em 45 dias, nada. Quer dizer, eu não sei, dá impressão que
esse pessoal brinca com a nossa cara. E aí eu queria entender a quem interessa não ter essa
licitação, a quem interessa não fazer a licitação. Se tiver que ganhar a Suzantur que ganhe
logo, então, já que tem uma dificuldade tão grande de tirar essa empresa daí. Se tiver que
ganhar qualquer outra, que ganhe, mas faça a licitação. E não tem licitação. Qual é o
problema, Sr. Coca? Aqui, nesta Tribuna, o senhor falou que faria essa licitação numa folha
de pão, mas está difícil sair essa folha de pão, hein? Mas, está difícil, hein? Agora, veja bem,
isso é responsabilidade, isso é competência? Não é, não é. O Pátio Municipal, vereador
Roselei, o Pátio Municipal já virou novela mexicana. Vai fazer dois anos que nós estamos
sem contrato, prejuízo ao erário, o Ministério Público também está dormindo, não sei o que
acontece com o Ministério Público. Então, olha, está complicada a situação aqui em São
Carlos. O Sr. Airton Garcia Ferreira, que eu desejo que vá tudo bem aí no seu transplante.
Apesar que essa história ainda não me desceu, não consegui ainda digerir bem essa história aí
de transplante agora, na eminência de uma licitação de transporte coletivo, não me caiu, não
me desceu muito bem. Mas tudo bem, os dias mostrarão o que vai acontecer, né? Pois veja
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bem, ó Sr. Airton, o senhor afrouxou a corda para a turma aí. O Coca faz o que quer, quer
dizer, não faz, né? Outras secretarias aí, a gente está vendo, por exemplo, Saúde; olha, se nós
imaginássemos que ia ter um prejuízo tão grande a saída do Caco, meu Deus, tinha amarrado
aquele gordinho aqui, viu? Teria segurado ele aqui, porque olha, vereador aqui agora não vale
mais nada, vereador e nada é a mesma coisa. Você pede, Sr. Presente, você liga para o
secretário: "Secretário, tem uma senhora no Cidade Aracy, que precisa fazer uma cirurgia, é
urgente, marcaram para ela para um ano." "Você está querendo passar na frente? Você está
querendo passar na frente?" E já te grava também. Tanto é que não atendo mais telefonemas
de pessoas que me gravam porque não acho isso ético, não acho isso, a pessoa que te grava...
não sei, não é normal, eu não costumo gravar ninguém, né? Não acho normal a pessoa ficar
gravando as outras. Agora, veja bem, a coisa começou a descambar, o prefeito soltou a corda,
não é, não age como se o prefeito fosse. A sucessão do seu governo já está aberta, meu grande
amigo Edson Ferraz já está, né, imbuído de ser o futuro prefeito de São Carlos, na cabeça
deles, mas não combinaram com o povo ainda, viu gente? Não combinaram com os políticos,
não combinaram com os partidos e, principalmente, não combinaram com o povo. Então
deixa os reizinhos reinarem, tem mais dois anos para vocês, vocês têm mais dois anos para
reinar, para pisar, para humilhar, para maltratar, para não cumprir, para destratar, para
desfazer, para precarizar, vocês têm dois anos, dois anos, nesse barco eu não entro... A minha
opinião é minha, o dia que o senhor quiser se candidatar a vereador, em 2020 vai ter eleições,
o senhor se candidata, ganha a eleição, e vem aqui e o senhor tem a opinião que o senhor
quiser. O senhor tem que se candidatar para o senhor usar essa Tribuna aqui, entendeu? Então
é o seguinte, é complicado, é complicado e a população que está pagando, não sou eu. Quem
paga não sou eu, não estou precisando de cirurgia. Eu não [interrupção no áudio].
PRESIDENTE JULIO CESAR: Pode, pode continuar. VEREADOR PARANÁ FILHO:
Eu não preciso de cesta básica, eu não estou precisando de emprego, eu não estou precisando
de... a minha família não está precisando de cirurgia, está tudo bem; o meu reclame não é para
mim, eu não uso transporte coletivo, eu não estou precisando desses serviços, quem precisa é
a população e eu estou aqui em nome dela. Agora, quem acha, quem não acha, isso não me...
não, não, não, não me interessa. E o cara que achar que a minha opinião está errada, ele tem
mais é que se candidatar em 2020, ter bastante voto, vir aqui, sentar a bundinha nessa cadeira
aqui e usar esse microfone, antes disso não dá, né? PRESIDENTE JULIO CESAR: Na
sequência o vereador Rodson Magno do Carmo, por até dez minutos. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Boa tarde Sr. Presidente, boa tarde vereadora Laide, vereadora
Cidinha, toda a população que nos acompanha. Nós viemos aqui lamentavelmente, mais uma
vez, que na última quarta-feira o Cemitério Santo Antônio de Pádua sofreu um grande
vandalismo, foram mais de 13, 14 túmulos furtados, danificados por esses bandidos que não
têm o que fazer. A situação que está chegando o cemitério, tanto o cemitério da Vila Prado,
tanto o cemitério da Nossa Senhora do Carmo, vereador Edson, lamentavelmente, vereador
Leandro, eles estão levando agora os azulejos do cemitério. Se bobear levam os ossos,
vereador, se bobear levam até as pessoas que lá estão enterradas. Nós estamos chegando num
ponto tão precário o cemitério, Fabio Taconelli e toda a sua equipe de imprensa, que não dá
mais para aguentar a situação do cemitério da Nossa Senhora do Carmo. Recebi da minha
amiga Maria Amélia Fabrício, pelo Facebook, pedindo ajuda porque largaram, a câmera eu
acho que não dá para pegar, a situação que está, por favor, Araújo, será que você consegue
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chegar um pouquinho aqui? Pequeno, né? Aí, ó, está pegando bem. Estão arrancando os
azulejos, quebram o crucifixo, as fotos, o vereador Leandro acabou de dizer aqui, daqui a
pouco vão levar até os corpos que estão enterrados lá, vão levar embora. O secretário de
Serviços Públicos me ligou, dizendo que vai começar a reforma do banheiro, só que só a
reforma do banheiro não é o suficiente. Eu venho falando, quase todas as Sessões que tenho a
palavra, que o cemitério Nossa Senhora do Carmo, no ponto que se encontra, hoje, vereador
Malabim, um descaso, total descaso, mais de 700 mil reais, vereador Lucão, que o senhor não
deixa... Por ano, que se arrecada no cemitério Nossa Senhora do Carmo, e se se investir 50
mil por ano, é muito. Sala de velório caindo aos pedaços, se usa a sala de velório para fazer
depósito de caixão velho, de material, que se rouba, se guarda lá dentro. Não se tem um
projeto para reforma e ampliação do cemitério, eu acho que o cemitério não tem mais um ano
de utilidade para que se use, porque já estão se ocupando todas as carneiras do cemitério, até
agora não vi nenhum estudo, ninguém falando nada sobre a ampliação do cemitério. E eu vou,
estarei protocolando, nessa Casa essa semana, um ofício para pedir uma Audiência Pública
para ver que rumo a prefeitura vai tomar a respeito do cemitério Nossa Senhora do Carmo
que, lamentavelmente, Dona Maria Amélia que me assiste aí da sua casa, não tem nem como
a gente fazer porque a gente grita, se esperneia, fala que nem um idiota aqui nessa Casa, e
nada acontece. Então nós vamos fazer uma Audiência Pública, eu tenho certeza que todos os
vereadores aqui vão me ajudar, para a gente discutir a situação do cemitério Nossa Senhora do
Carmo, esse e abandono, esse lixo que anda o cemitério Nossa Senhora do Carmo. Não vou
mais me esgoelar, não vou mais pedir, nós vamos fazer uma Audiência Pública, chamar às
pessoas responsáveis para que venham aqui, até a Câmara, e se não se resolver nada, nós
estaremos levando ao Ministério Público. Pois não, vereador Roselei. VEREADOR
ROSELEI FRANÇOSO: Quero cumprimentar Vossa Excelência, salvo engano, do ano, do
início do ano para cá, o senhor já se manifestou umas cinco, seis vezes nessa Tribuna,
trazendo o assunto do cemitério municipal. O cemitério municipal tem sido visitado por muita
gente, teve recentemente o dia dos pais, no dia das mães a gente também recebeu muitas
reclamações, e a gente está percebendo que tem sido uma coisa contínua o descaso com o
cemitério municipal. Então eu também quero fazer coro com Vossa Excelência, no sentido de
cobrar à prefeitura, né, que termine essa licitação de limpeza o mais rápido possível, e que se
tenha, de fato, um projeto de recuperação desse velório municipal, que ao visitar lá, o senhor
está coberto de razão, os bebedouros, tudo detonado, a laje do... daquele, dos banheiros
gotejando pelas paredes, né, gotejando nas lajes, então, realmente é uma situação muito
precária. Então, quero cumprimentar Vossa Excelência e pedir aí o empenho do prefeito, do
secretário Mariel Olmo para que olhe para essa... esse importante equipamento público que,
infelizmente a população tem cobrado muito, a exemplo da Dona Maria Amélia, como o
senhor muito bem colocou, muitas outras pessoas cobrando também, mas a impressão é que
os mortos estão falando, porque ninguém houve. Então, essa Casa, representando o povo de
São Carlos, cobra à Secretaria Municipal de Serviços Públicos para que, de fato, faça os
investimentos necessários e dê conforto às pessoas que velam o seu ente querido naquele... no
nosso Cemitério Nossa Senhora do Carmo. Muito obrigado. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Obrigado pelas palavras, nobre vereador Roselei, como tem... você muitas vezes
tem brigado também pela demanda do cemitério. O vereador Edson me trouxe aqui agora, a
questão de um munícipe, né, pedindo que tem que erguer o muro, tem que pôr cerca elétrica.
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Que ponto que chegaram, né, Sr. Presidente, Sérgio Rocha, o cemitério chegar ao ponto que
chegou, se estão fazendo o negócio da Guarda Municipal que, em breve, será inaugurado, mas
não adianta inaugurar, colocar uma pessoa para trabalhar lá, se não der condições de trabalho,
vereador Lucão, porque o vandalismo chegou no cemitério. A pessoa já vai na dor de perder
seu ente querido, tem que passar, muitas vezes, a noite velando seu ente querido, e a hora que
chega lá, se você precisar usar o banheiro, se você pôr o seu bumbum lá, perdão da expressão,
você pega tétano. Porque é podre, imundo, nojento, não tem papel higiênico, pior qualidade
possível, não tem um sabonete para se lavar a mão, não tem um espelho, a descarga toda
quebrada. O lugar que o pessoal almoça e janta lá, os funcionários, misericórdia! Pior do que
chiqueiro de porco. Então nós vamos fazer uma audiência para discutir. E eu não vou me
cansar não, enquanto eu estiver vereador, estiver nessa Casa, nós estaremos lutando para que
as pessoas que estão enterradas lá, são pessoas que colaboraram com o progresso da nossa
cidade, pelo desenvolvimento da nossa cidade, e elas merecem respeito. Está sentado aqui, na
terceira poltrona, Marcos Pietrolongo, para quem não conhece, 40 anos prestou serviços
públicos, e eu não lembro uma vez, eu era pequeno, engraxei o seu sapato muitas vezes, e eu
não me lembro do cemitério ter ficado abandonado na situação que está, né, Marcos? Pediria a
vocês que não têm ideia o que vão fazer, senta com o Marcos, ele pode dar ideia de como
administrar o cemitério, de como fazer para acabar com o vandalismo, como fazer para
reestruturar o cemitério, se entram R$700 mil, por hora, aonde vai o dinheiro? No meu bolso
que não é. Para onde vai o dinheiro que se entra? Os uniformes dos coveiros, os protetores
solares dos coveiros que não tem, se toma sol, se toma chuva. A única coveira mulher que tem
lá não se tem, sequer, o respeito, uma luva para se fazer a exumação, pode se pegar uma
doença cadavérica, do cadáver, a doença pode até matar. Cadê a segurança? Nenhuma. Não se
dá ouvido para nada, não faz nada e o tempo vai passando. Mas eu não vou me cansar não,
enquanto eu não ver aquele cemitério em ordem, eu não vou me cansar. É para você Maria
Amélia Fabrício, e para todas as pessoas que tiveram o seu túmulo violado, eu estarei lutando
por vocês. Muito obrigado, Sr. Presidente. [troca de presidência]. PRESIDENTE SÉRGIO
ROCHA: Usou a Tribuna o nosso vereador Rodson do Magno. Por um minuto, citado, o
vereador Edson Ferreira, está com a palavra. Dois minutos, Edson. VEREADOR EDSON
FERREIRA: Bom, primeiro quero aqui parabenizar o vereador Rodson pela luta que ele vem
tendo, não somente esse ano, mas o ano passado também, com respeito ao cemitério, né? O
ano passado a gente pôde ver o matagal que estava aquele cemitério, ali no final da Avenida
São Carlos. E como foi dito pelo vereador aqui, eu tenho no meu WhatsApp aqui, a seguinte
pergunta de um morador de lá, do Jardim Beatriz: "Teria como colocar cerca elétrica no
cemitério da Vila Prado? Pois roubaram." Aí depois ela me ligou falando que roubaram as
fotos do cemitério, até as fotos roubaram, roubaram aquelas... os vasos que colocaram em
cima, roubaram tudo, as fotos, e estão destruindo, como o vereador acabou de falar, que estão
destruindo o azulejo, estão destruindo ali onde eles colocavam as velas, estão destruindo tudo,
está um abandono. Então, parabenizo ele por essa luta que ele tem feito em cima dessa causa,
porque como o vereador Roselei falou, chega dia dos pais, dia das mães, ou o aniversário de
um ente querido, quando falece, eles vão prestar as suas homenagens ali no cemitério, né? E é
lamentável a situação que a gente tem visto. PRESIDENTE SÉRGIO ROCHA: Está com a
palavra, por tempo regimental, o vereador Roselei Françoso, por dez 'minuto', vereador da
Rede. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Excelentíssimo Sr. Presidente, vereador
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Sérgio Rocha, vereadores presentes nesse Plenário, público presente, imprensa, população que
nos acompanha em seu lares, muito boa tarde. Eu quero tratar de um assunto que eu acho ser
de suma importância para o município de São Carlos, uma análise muito rápida que nós
fizemos no dia de hoje de três pastas que, no meu entendimento, todas elas têm o seu devido
valor. Em especial aquelas que a gente grita diariamente nessa Casa. A da Saúde, a da
Educação e a do Esporte e Lazer. Analisando o comportamento dessas secretarias, foi possível
observar que a Secretaria Municipal de Educação, nesse período de nove meses, praticamente,
teve um acréscimo orçamentário, em relação aos R$ 171 milhões, que é o orçamento da
Secretaria Municipal de Educação, Marquinhos Batista, você conhece bem, de 0,025%, nesse
período. A Secretaria Municipal de Saúde, que a gente grita, esperneia, pedindo melhorias
diariamente, pedindo recursos para os investimentos, nós tivemos um acréscimo de 12,5%, Sr.
Presidente da Comissão Permanente de Saúde desta Casa; desses 12,5%, R$ 1.303.000,00...
R$ 1.303.000,00, provenientes de fontes do governo do estado de São Paulo, foram referentes
às emendas estaduais dos deputados, emenda impositiva. Em contrapartida, também foram
suplementados R$ 23.808.000,00 do Governo Federal, emendas parlamentares; e mais R$ 15
milhões, em torno de R$ 15 milhões, recursos esses do Hospital Escola. Hospital que teria que
ter uma estrutura maravilhosa, de primeiro mundo, tem, é bem dizendo, mas que muito pouco
serve à população de São Carlos. Mas só estou dizendo isso porque a gente percebe que há, na
verdade, um empenho muito grande, um crescimento muito grande, ou seja, eu diria que não é
nem um privilégio, mas há, na verdade, uma prioridade muito grande no que se faz, Leandro
Guerreiro, com o orçamento municipal. Eu vejo aqui a Secretaria Municipal de Esporte que,
nesse mesmo período, cresceu 145%. Eu penso que, estrategicamente, o prefeito deveria
trocar o secretário de pasta, porque quem sabe assim nós estaríamos priorizando o recurso na
saúde, nós estaríamos priorizando o recurso na educação. Quem visita as escolas municipais
sabe o que eu estou falando, a situação dos playgrounds, dos parquinhos, a falta de material de
limpeza, que já foi muito bem estampado para toda São Carlos nessa Tribuna. E nós temos,
hoje, para aprovar nessa Casa, é bem verdade que é do governo do estado, o mesmo governo
que investe R$ 1.300.000,00 na saúde, investe no esporte R$ 1.650.000,00 e de uma maneira
totalmente desorganizado, que vai bagunçar a cidade, que vai atrapalhar a vida de 35 mil
crianças porque não houve um planejamento decente que desse, que ouvisse os professores,
que ouvisse os pais. Onde será que esses pais, que trabalham diuturnamente, vão colocar os
seus filhos nesses dez dias em que a escola, em que as escolas estarão sendo ocupadas por
uma liga, por 200 delegações que vêm ocupar a cidade? E que eu avalio ser importante isso
também, mas devia ter o planejamento necessário, não deveria pegar os professores de calça
curta, não deveria pegar os pais que nem sabem que terão que ficar dez dias nas suas casas.
Professores, eu entendo que está havendo uma discussão no âmbito da Secretaria Municipal
de Educação para tentar equacionar essa situação, de uma forma de ter uma compensação nos
finais de semana, no final do ano, até o dia 21 de dezembro. Mas está havendo, também, uma
falta de respeito com os professores, porque houve tempo aqui no período de junho, de julho,
quando houve o recesso não houve a discussão necessária para se realizar esses jogos e
planejar a vida desses que dependem, não só do ambiente escolar. Nós colocaremos à
disposição dos professores, Leandro, oficinas. Será que sete dias, os conteúdos que têm que
ser aplicados para os alunos não serão prejudicados trocando as salas de aulas pelas oficinas
que serão aplicadas no sábado? Ou no final do ano? Que, cá entre nós, já não tem mais aulas.
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Não terá mais aulas. Ou seja, são sete dias a menos, além daquelas que não terão, Marquinho,
e você sabe disso. Então eu quero, na verdade, fazer um apelo ao prefeito municipal, ao
secretário municipal de Educação, ao secretário municipal de Esporte e Lazer, para que não
faça mais isso sem ouvir àqueles que tocam o serviço no município, sem ouvir àqueles que
demandam os serviços do município, que são os pais desses 35 mil alunos. Ainda bem que as
creches tiveram bom senso, as creches que atendem de 0 a 3 anos de idade, essas não estarão
comprometidas. Mas vira uma bagunça no calendário escolar quando nós temos 200 dias
letivos, vão ter os 200 dias letivos, mas a forma que está sendo colocada não será garantido o
conteúdo necessário para que a gente tenha todo aquele conteúdo aplicado, porque será
substituído o conteúdo pedagógico por conteúdos de oficinas, conteúdo de lazer, de cultura,
que também é importante, mas será prejudicado. Então eu quero registrar que se
considerarmos os recursos que nós suplementamos na Secretaria Municipal de Esporte, que
iniciou com R$ 2.554.000,00, R$ 2.554.800,00, nós suplementamos R$ 2.054.000,00, ou seja,
só de recurso próprio 81%, Leandro. Quero, mais uma vez, pedir... até hoje nós tivemos uma
reunião na Secretaria Municipal de Educação para discutir um projeto importante do
contraturno escolar, ali na região do Jardim Beatriz, mas já ficou muito claro que não será
possível ter o contraturno escolar porque a prioridade é o atendimento de 0 a 3, e como o
município, ele tem obrigação exclusiva de bancar, de financiar a educação infantil, eu... acaba
tendo esse entendimento da necessidade desse investimento para atender de 0 a 3. Mas o
prefeito pediu, o secretário de Esporte havia pedido também, para que estudem a possibilidade
de uma outra maneira atender àqueles alunos do contraturno escolar. Quero, para finalizar,
dizer que eu também estou aqui na contagem regressiva, a exemplo do que disse o vereador
Lucão, para que a gente, de fato, pare de ligar para o secretário de Saúde para pedir médico,
neurologista, porque não tem! Pare de ligar para o secretário de Saúde para pedir psiquiatra,
porque não tem! Faz três meses que não tem psiquiatra. Pare de pedir ortopedista porque é
deficitário. Mas para que a gente possa parar de pedir, contrate os médicos e coloque nos
equipamentos públicos. É triste votar aqui hoje, vou votar favorável porque a gente tem que
trabalhar a favor da cidade, os jogos trazem benefício, mas é triste votar R$ 1.200.000,00 para
o esporte e não ter um médico para garantir o atendimento à população, não ter um médico
para tirar aquelas consultas de seis meses, que não são atendidas pelo poder público. Quero
pedir ao secretário municipal de Saúde que faça os esforços necessários e abra de fato a UPA
até o dia 31 de agosto. [troca de presidência]. PRESIDENTE CHICO LOCO: Esse foi o
vereador Roselei Françoso. O próximo vereador inscrito é o vereador Sérgio Rocha pelo
tempo regimental de dez minutos. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Quero cumprimentar
aqui o nosso presidente Chico louco, cumprimentar os vereadores aqui presentes, população
que está aqui nesse Plenário, a imprensa, meu boa tarde. Estava aqui ouvindo os nossos
vereadores, ouvindo o vereador João Muller na fala dele, trazendo aqui várias notícias, notícia
que está acontecendo na nossa cidade. Eu acho que está acontecendo, parabéns, mas é pouco.
E quero lembrar, mais uma vez, a abertura da UPA do Santa Felícia que foi uma cobrança
desta Casa, foi uma cobrança da imprensa, toda a imprensa de São Carlos, em um ano e oito
meses cobrando a abertura da UPA do Santa Felícia. E eu faço uma pergunta para o nosso
secretário de Saúde: "A Secretaria de Saúde da cidade de São Carlos precisa deixar uma UPA
quase dois anos fechada?" Parabéns que vai abrir agora e vai atender a população do Santa
Felícia, Angelina, o pessoal dos Moradas, Ipanema, uma região de 50 mil habitantes. Mas
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precisa dois anos uma UPA fechada no Santa Felícia? O governo consegue ver o estrago que
fizeram com a população, muitas vezes ficar, 5, 6, 12 horas esperando numa fila na Santa
Casa e numa fila na UPA da Vila Prado, aonde a gente já, por várias vezes, gente ficou ali
entupido sem atendimento na UPA da Vila Prado, parabéns. Foi falado aqui do Gonzaga e foi
'abrido' o Cemear lá, João, estava acompanhando o Centro Municipal de Expansão que vai
atender 300 crianças ali no Gonzaga. Nós não podemos esquecer que, naquele lugar tinha uma
UBS, tinha uma farmácia que atendia a população do Gonzaga, a região do Monte Carlo.
Tiveram a capacidade de fechar uma unidade da família, uma UBS ali, uma farmácia, e tirou
o atendimento daquela população, para atender 300 crianças. Parabéns que vai atender 300
crianças. Melhorou aquele prédio. Mas, por outro lado, a 300 metros tem o centro da
juventude, que tem uma estrutura, que tem piscina, que tem quadra de esporte, que tem várias
salas para atender àquela comunidade. E a gente passa lá, está abandonado, fechado, o mato,
piscina sem água já faz, não só agora, mas três, quatro, cinco anos atrás. Fecha uma UPA,
UBS, para atender 300 crianças. Parabéns! Não sou contra atender as crianças, mas a 300
metros dali tem um centro de juventude, Chico Loco, um espaço grande, fechado, mato alto,
tudo lacrado, sem iluminação, não dá para entender; ali que é o lugar certo para atender as
crianças do Gonzaga, do Monte Carlo, do Cruzeiro do Sul, do Pacaembu. A gente passa ali e
faz vergonha! Como é que vem aqui e vamos elogiar? Está o contrário, não dá para chegar
aqui e falar que está indo bem, não está. A cidade... vão ser investidos R$ 4 milhões em
recape, mas é pouco, quando na cidade, a cidade, hoje, está totalmente destruída, todos os
bairros. Eu quero trazer um assunto aqui, hoje eu estive na Avenida Ayrton Salvador
Leopoldino Junior, é uma avenida, é um absurdo falar que uma avenida, Ayrton Salvador
Leopoldino Junior, é uma rua que liga o CDHU, é uma estradinha, é uma trilha que liga o
CDHU até a Volkswagen, até a rodovia que passa do lado da Volkswagen. Ali nós temos
dezenas de empresas, ali nós temos mais de 500 funcionários naquelas empresas ali, que
prestam serviço. Fui chamado, hoje, lá por alguns empresários, estive conversando com o
pessoal ali, estive vendo aquela situação daquela avenida que não dá para entender o poder
público da nossa cidade, cidade de São Carlos com 250 mil habitantes, a cidade tecnologia. É
uma rua que está entupida de lixo, entupida de entulho, não tem iluminação pública naquela
avenida, isso que chamam de avenida. Os empresários estão revoltados, Sérgio, vereador, lá
não consegue à noite chegar aqui nas nossas empresas, os funcionários nossos saem aqui tarde
da noite sem iluminação pública, não conseguem as ruas, só estão... valeta, buraco, 'faz dó'
aqueles empresários que geram mais de 500 empregos naquela região, uma situação naquela
estradinha lá, que é chamada de avenida. Eu fiquei abismado, não só hoje, vou lá sempre, mas
hoje eu tive mais o prazer de andar com o pessoal e ver aquela situação daquela avenida.
Quero aqui chamar atenção da Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria de Obras Públicas,
Prefeitura Municipal de São Carlos, que dá mais uma atenção para as empresas da nossa
cidade, o pessoal quer gerar emprego, quer gerar renda, paga o IPI, para o ICMS, mas o
pessoal fica triste quando chega nas suas empresas, não tem estrada, não tem rua, é lixo, mato.
E não só ali, o Parque São José, tinha uma semana lá, continua do mesmo jeito, vários
vereadores já cobraram o Parque São José. Dois anos cobrando, não são dois anos, já vem de
mais de dez anos. Ali nós temos centenas de indústrias no Parque São José, ali não tem rua, o
lixo está tomando conta dos galpões das empresas, não tem iluminação pública, o mato está
um absurdo. Quero aqui chamar a atenção da prefeitura, Secretaria de Serviços Públicos,
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presta atenção, olha um pouquinho para o nosso Parque Industrial da nossa cidade, Parque
São José. Essa avenida Ayrton Salvador que fica ali no Cedrinho, passa do lado da Faber
Castell. Será que vocês não conseguem ver uma situação daquela? Não conseguem pôr uma
máquina, um caminhão para fazer a limpeza, Azuaite, daquela... você conhece. Ali nós temos
a Prohab, que é um órgão da prefeitura que está na mesma rua, eles passam ali todo dia e não
conseguem enxergar o acesso naquelas empresas que têm mais de 500 funcionários, tem a
Global Pet, tem a Nacional Pet, também temos várias indústrias. Então, o pessoal que dá
acesso à Bandeirantes, dá acesso até à Volkswagen; e uma avenida que faz vergonha de lixo.
Eu estive lá com dois, três empresários, já andando naqueles trechos lá, eles mostrando. E já
vieram na prefeitura, já reclamaram, já vieram no gabinete do Sr. Prefeito, já falaram para o
secretário e ninguém toma providências. Estou aqui fazendo um desabafo porque nós temos
que cuidar das nossas empresas, temos que criar emprego na nossa cidade. Nós estamos aí
com milhares de pessoas desempregadas, e o poder público, a prefeitura não pensa um
pouquinho de infraestrutura, de dar um pouquinho mais de melhoria no nosso Parque
Industrial da nossa cidade. E do lado, lógico, eu já falei, hoje, no vídeo, que ali a secretaria, a
Secretaria de Agricultura está do lado, e do lado da Secretaria de Agricultura onde faz a
merenda escolar, que faz merenda para os nossos restaurantes, restaurante popular, Azuaite,
está ali o lixão do lado. Eu não sei até quando a gente vai estar aqui cobrando esses
desmandos na cidade de São Carlos, está faltando gestão, está faltando visão, está faltando
gente comprometida com a cidade de São Carlos, é isso que está faltando na cidade. A cidade
arrecada mais de R$ 800 milhões de reais, infelizmente o nosso dinheiro não está sendo
aplicado na população. Venho aqui falar de uma empresa de limpeza, a cidade de São Carlos
faz dois anos não tem uma empresa para fazer limpeza, vai sair agora, mas precisa, João,
esperar dois anos para contratar uma empresa de limpeza em nossa cidade? Dois anos sem.
Isso é falta de competência, falta de gestão na cidade de São Carlos. Uma cidade não pode
acontecer, tem que ter empresa para cuidar da limpeza na cidade de São Carlos. Aonde você
vai é lixo, é mato, as nossas praças abandonadas. Então, eu não consigo ver o horizonte na
nossa cidade, não vão aqui pregar que está [interrupção no áudio]. PRESIDENTE CHICO
LOCO: Para dar continuidade o vereador Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA:
Que não está indo bem não, em todo sentido. Estão acontecendo algumas coisas, mas muito
pouco, tem que acontecer mais, tem que ter mais garra e ajudar a cidade de São Carlos a ter
um desenvolvimento melhor. É Só isso, Chico, obrigado. PRESIDENTE CHICO LOCO:
Esse foi o vereador Sérgio Rocha, é a última oratória da tarde de hoje. E nós vamos pedir
licença aos senhores telespectadores e àqueles que aqui estão presentes, senhoras e senhoras
telespectadores e àqueles aqui presentes, que nós vamos interromper a Plenária para o acordo
de Pauta que será realizada na sala da presidência. Quero convidar os vereadores a se
reunirem lá. Boa tarde. [Sessão suspensa]. [Sessão reaberta]. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Reiniciamos nesse momento a 25ª Sessão Ordinária, peço ao Sr. Secretário que
proceda a chamada dos vereadores. VEREADOR RODSON DO CARMO: Atenção, Srs.
Vereadores, para a segunda chamada do dia 28 de agosto de 2018. Presidente Julio Cesar.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Marquinho Amaral, ausência justificada. Rodson, presente. Sérgio Rocha, presente. Azuaite
Martins de França. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Chico Loco. VEREADOR CHICO
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LOCO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Cidinha, presente.
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. João Muller. VEREADOR JOÃO MULLER: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Laide. Leandro Guerreiro. Lucão. Luis Enrique.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Malabim. Moises. Paraná. Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTO MORI RODA:
Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: E Roselei Françoso. Vinte vereadores
presentes até o momento, Sr. Presidente. ORDEM DO DIA - PRESIDENTE JULIO
CESAR: Muito bem, eu quero colocar à disposição do Plenário antes da pauta o requerimento
do vereador Paraná Filho, assinado por todos os vereadores. Desculpa, uma moção, uma
moção de apelo ao Sr. Prefeito municipal para a criação da Secretaria Municipal de Segurança
Pública. Peço ao secretário que proceda a leitura na íntegra da moção a pedido do vereador.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Moção protocolada pelo excelentíssimo vereador
Paraná Filho. Moção de apelo. Manifesta apelo ao excelentíssimo Sr. Prefeito Municipal para
criação da Secretaria Municipal de Segurança Pública. Considerando que diante da
necessidade de serem fortalecidas as ações de segurança pública no município, faz-se
necessário a criação de uma Secretaria Municipal de Segurança Pública para coordenar as
ações em nível municipal nesse segmento, considerando que a implantação da secretaria, a
exemplo do que ocorre em município que já adotaram tais medidas, viria proporcionar a
criação de um banco de dados contentando as informações importantes como: levantamento
numérico de crimes e prisões, assaltos, entre outras ações, além de incluir fotos de todos os
presos criminosos no âmbito do município, para dessa forma facilitar a identificação de
possíveis delinquentes e levar ao conhecimento dos agentes policiais militar e civil.
Considerando que a Secretaria Municipal de Segurança Pública seria um órgão de execução
programática e integra da Administração Pública Municipal, competindo-lhe e propor a
conduzir a política de defesa social no município e atuar em conjunto com as policias civil e
militar, e estabelecer parceria com a sociedade civil para fortalecer a segurança no âmbito
municipal. Considerando que atuando em cooperação e as instâncias federais, estaduais e
articulando-se com os demais órgãos da administração e com a sociedade, a secretaria virá
otimizar as ações nas áreas em conjunto com os demais órgãos e implementar o Plano
Municipal de Segurança. PRESIDENTE JULIO CESAR: Coloco nesse momento à
disposição do Plenário. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado. Processo nº 2.238, Moção nº 250. Interessado:
vereador Paraná Filho. Assunto: "Manifesta pelo Sr. Prefeito Municipal para a criação da
Secretaria Municipal de Segurança Pública." Declaração de voto vereador João Muller.
VEREADOR JOÃO MULLER: Sr. Presidente, rapidamente eu pedi para fazer no final da
votação, mas eu quero dizer que votei favoravelmente a esse projeto porque é um
compromisso da atual administração implantar na cidade de São Carlos a Secretaria de
Segurança Pública. E eu quero parabenizar o vereador Paraná que está trabalhando nessa área
ajudando inclusive aí a questão do plano de carreira dos servidores da Guarda Municipal e
acho que todos aqui nessa Casa reconhecem o trabalho que o Coronel Samir Gardini vem
realizando mesmo na condição de diretor daquela secretaria de governo. E nós precisamos
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estimular daqui a pouco a pessoa que foi chamada que foi para ser secretário de Segurança
Pública não tem autonomia para nada, ela acaba desistindo. E todos os senhores também
sabem que os índices de criminalidade na cidade de São Carlos que saiu recentemente tiveram
uma boa redução porque hoje existe um trabalho integrado entre a Polícia Militar e a nossa
Guarda Municipal. Eu sei que algumas pessoas dizem o seguinte: "Mas essa não é a função da
guarda." Hoje também é. Com o Estatuto Nacional da Guarda Municipal, eles também podem
trabalhar no auxílio da ordem e da paz social. Então o trabalho que vem sendo realizado pela
Guarda Municipal, nós não podemos deixar interromper. E eu quero assumir de público aqui,
se o município, se o prefeito Dr. Edson Firmiano encaminhar esta Casa na próxima Sessão eu
voto favorável à criação da Secretaria de Segurança Pública, porque é uma demanda que nós
esperamos alguns anos. Quando se faz pesquisa hoje para saber quais são os serviços públicos
que tem credibilidade, que ainda precisa melhorar, nós encontramos a resposta que a
segurança é uma área que precisa melhorar e o Samir Gardini vem fazendo isso muito bem no
atual governo. PRESIDENTE JULIO CESAR: Declaração de voto, vereador Rodson.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Muito bem colocado as palavras do nobre vereador
João Muller, quero aqui parabenizar o vereador Paraná por ter essa iniciativa e pedir para que
a prefeitura agilize mesmo a situação dessa questão da Guarda Municipal, colocar em ordem a
Casa, né? Como foi uma promessa do prefeito Airton Garcia. Então, vereador Paraná, está de
parabéns pela essa ação e esperamos que a prefeitura tome uma providência o mais rápido
possível, a Guarda Municipal, Guarda Civil e Polícia Militar pode se unir para combater a
criminalidade da nossa cidade. Parabéns, vereador, muito sucesso. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Vereador Roselei, declaração de voto. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO:
Também quero apoiar, na verdade, né, votamos favoravelmente à moção do vereador Paraná,
como muito bem colocou o vereador Muller aqui, é um compromisso do prefeito municipal de
implantar a Secretaria Municipal de Segurança Pública e nós sabemos e reconhecemos o
trabalho que a Guarda Municipal vem fazendo. Nós temos que reconhecer também que houve,
nesses últimos dois anos sob o comando do Coronel Samir e do Michel Yabuki um avanço
muito grande na Guarda Municipal e isso sem ocupar o cargo para qual foi convidado a esse
governo. A Guarda Municipal nós temos que reconhecer que desde a sua fundação 2003,
2004 não fazia aquisição de veículos e com apoio dessa Casa, com apoio do orçamento
próprio do município conseguiu adquirir aí em torno de 12, 13 viaturas e as, 14 viaturas e
quatro motocicletas, duas inclusive estão para chegar. Nós sabemos que a Guarda Municipal,
por muitos anos, Muller, trabalhou-se com colete vencido, sem gás de pimenta, sem estrutura
nenhuma. Então, nós temos que reconhecer o esforço do Coronel Samir da sua equipe, mas
nós queremos também que seja reconhecido perante os órgãos da Polícia Federal, nós
queremos que a Guarda Municipal seja adequada à Lei Federal para assim ter a sua ouvidoria,
a sua corregedoria, ter aí o seu armamento, ter os poderes de polícia que tanto na verdade a
guarda almeja e luta. Então, nós queremos aí que a prefeitura de fato tenha o reconhecimento
e envie para essa Casa o projeto de lei o mais rápido possível para que a gente possa aprovar e
ter [interrupção no áudio]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Para concluir. VEREADOR
ROSELEI FRANÇOSO: Ter o Coronel Samir como secretário de Segurança Pública com
toda estrutura necessária para qualificar ainda mais os relevantes serviços prestados pela
Guarda Municipal. Obrigado. PRESIDENTE JULIO CESAR: Vereador Robertinho Mori,
declaração de voto. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Sr. Presidente, Srs.
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Vereadores, população que nos acompanham. Tão somente para fazer coro com os colegas e
ainda no dia 25 eu estive conversando com o Coronel Samir e dessa preocupação de a gente
ter efetivamente a secretaria em nosso município. Foi realmente um compromisso de
campanha do atual prefeito, eu acredito que em breve estará nessa Casa. Eu tenho certeza que
absoluta essa Casa já se colocou à disposição anteriormente, hoje eu creio que todos os
vereadores assinaram a moção de apelo? Até o Azuaite que não assina. Então eu, todos os
vereadores assinaram. Isso demonstra a preocupação de realmente ter essa Secretaria de
Segurança Pública na nossa cidade. Principalmente quem encabeça o Coronel Samir, o
potencial que tem para estar tocando, como foi bem dito aqui por outros vereadores o índice
de criminalidade o quanto baixou em nosso município. Parabéns, Coronel Samir,
primeiramente pelo trabalho exemplar que vem executando juntamente sem ser o secretário,
imagina a hora que der as condições necessárias para que a gente possa ter na capital da
tecnologia uma segurança pública a contento. De acordo e parabéns o nobre Paraná Filho.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Declaração de voto, vereador Lucão Fernandes.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Cumprimentar o vereador Paraná Filho pela
iniciativa da moção, falar do Coronel Samir nós precisamos olhar o histórico, né, da vida
desse ser humano, longos anos de serviço prestado na polícia e vindo para a prefeitura, uma
escolha muito acertada do atual governo municipal ao colocar o Coronel Samir Gardini à
frente da Guarda Municipal. Percebemos o trânsito que ele tem com todos os funcionários da
Guarda Municipal, muito benquisto junto com o Michel. E também o trânsito que ele tem aqui
com os nossos parlamentares, com todos os vereadores, conseguiu bastante recurso dessa
Casa pela pessoa dele, pelo caráter dele, né, a confiança que nós temos no trabalho do Coronel
e também dessa Guarda Municipal, que há anos já vem prestando serviço. Então agora
precisamos que o prefeito urgentemente mande, né João, para essa Casa esse projeto de lei
para que nós possamos aí dar, o Samir ter um respaldo maior até para buscar recursos em
outras instâncias para que nós possamos ter uma guarda muito mais equipada, muito mais
preparada para ajudar a população na nossa cidade. Nós sabemos as dificuldades que eles
encontram, mas o serviço deles tem se destacado mesmo com todas dificuldades. Então,
parabéns, vereador Paraná, pela feliz escolha de estar fazendo essa moção e eu espero que seja
mais um ingrediente aí para colocar brasa lá no pé do prefeito para ver se ele manda pra cá
esse projeto de lei criando essa Secretaria de Segurança aqui na nossa cidade. Então, mais
uma vez eu cumprimento, bom, pela votação na totalidade de todos os vereadores presentes
mostra o carinho e o respeito que o parlamento tem por esse homem, Coronel Samir Gardini.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Declaração de voto, vereador Malabim. VEREADOR
MALABIM: Sr. Presidente, primeiramente eu quero parabenizar o vereador Paraná Filho
pela moção de apelo ao prefeito municipal para a criação dessa secretaria. Até porque não
precisaria nem dessa moção de apelo se o prefeito já tivesse se esforçado um pouco o ano
passado para a criação dessa secretaria. Está certo que a gente estava também aí no limite
prudencial que talvez não fosse o momento, né, mas já está equilibrado essa questão, essa
situação, e a cidade de São Carlos precisa dessa secretaria para que efetivamente os trabalhos
aí da segurança pública em nossa cidade venham estar sendo melhor desempenhado para
desempenhar a Polícia Militar e, enfim, toda segurança que engloba a nossa cidade. E falar do
Coronel Samir é muito simples, conheço o Coronel Samir é uma pessoa ética,
compromissada, responsável e que vai, a cidade de São Carlos, o cidadão são-carlense pode
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ter certeza que vai ser beneficiado e muito com a criação dessa secretaria, com o Coronel
Samir à frente dessa secretaria. Com certeza, só um cumprimento de campanha aí que o
senhor prefeito vai fazer. Nada mais além disso. É uma questão simples para ele que fez uma
promessa de campanha e não precisa nem falar muito porque todo esse parlamento, os 21
vereadores, inclusive o Azuaite, né, disse: "Até eu assinei." Que não assina nada. Leandro
Guerreiro que também não assina, pouca coisa assina, também assinou. Então falar o que
mais? Não tem nem muito o que falar. Então esse parlamento está totalmente, na sua
totalidade de acordo com a criação dessa secreta...[interrupção no áudio]. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Para concluir. VEREADOR MALABIM: Está de acordo com a criação
dessa secretaria. Então, parabéns ao vereador Paraná por essa moção para trazer essa
discussão à tona. E parabéns aí ao Coronel Samir pelos trabalhos que ele tem desempenhado
aqui em nossa cidade. PRESIDENTE JULIO CESAR: Na sequência, vereador Moises
Lazarine para declaração de voto. VEREADOR MOISES LAZARINE: Vereador Julio
Cesar, presidente dessa Casa, demais vereadores. Quero parabenizar a iniciativa do vereador
Paraná, também enaltecer aqui ao trabalho que o Edson Ferreira tem feito também nessa
questão e falar que tenho feito coro com esse debate juntamente à secretaria, na verdade
diretoria juntamente com a secretaria lá de governo, né. Nos últimos dias tem feito um esforço
muito grande, inclusive quero aproveitar mais uma vez aqui para agradecer todos os
vereadores dessa Casa que já deu uma ótima iniciativa em aprovar, vereador Paraná, aquela
semana de segurança e essa semana de segurança vai justamente de encontro com essa
proposta já de fortalecimento e de enaltecer o trabalho das forças de segurança da cidade,
então eu vejo também o Samir com grande esforço para que essa secretaria seja aprovada aqui
na Casa. O que depender eu acredito de nós, vereadores, esse projeto vindo para cá não teria
nenhuma objeção. Então, agora, compete ao Poder Executivo fazer isso, acredito que nós não
teríamos nenhuma restrição, quem tem que argumentar o porquê de não está vindo realmente
é o Executivo. E da nossa parte vindo para cá, sem dúvida, com a maior pressa possível nós
estaremos aprovando essa proposta, porque sabemos que segurança pública ela não pode ser
simplesmente de forma demagógica matérias e temas de campanha política que nem nós
estamos vendo nesse contexto atual das eleições, onde todo mundo agora é amigo da
segurança pública, onde todos os políticos são simpáticos à segurança pública, mas no dia a
dia o que se vê investir e atuar e enaltecer o trabalho das forças de segurança, seja Guarda
Municipal, seja Polícia Militar, seja Polícia Civil. No dia a dia se vê precarizando o serviço
deles. Então, que nós venhamos na prática realmente atuar para fortalecimento [interrupção
no áudio]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Declaração de voto, vereador Azuaite Martins
de França. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Antes de mais nada para
deixar claro essa brincadeira de que eu não assino nada, nem cheque, nem requerimento de
urgência. Não assino mesmo requerimento de urgência com raríssimas exceções e essa é uma
das exceções porque acho justo, acho que é necessário, mais do que necessário, criar-se uma
Secretária de Segurança Pública em São Carlos. E a questão de segurança pública tem
evoluído bastante no Brasil em face da necessidade social, da exigência social, da sociedade,
explicitando melhor por segurança. Não à toa a Presidência da República, criou o Ministério
da Segurança Pública e criou-se o Sistema Único de Segurança Pública no Brasil que deve
integrar todos, todas as funções de segurança pública do país. Enquanto o crime se organiza a
sociedade, a sociedade que vive dentro do campo da legalidade, se sente vítima da
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criatividade e da agressividade dos bandidos. O que fazer? É preciso que a sociedade tenha
instituições que possam resguardá-la e esse me parece que, essa é uma preocupação que o
vereador Paraná tem, que vereador Edson Ferreira tem, que todos vereadores aqui dessa
Câmara Municipal, ao discutir essa moção, ao se manifestarem [interrupção no áudio].
PRESIDENTE JULIO CESAR: Para concluir. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE
FRANÇA: Por gentileza, os vereadores aqui se manifestaram e todos eles aprovaram essa
moção. É muito importante buscar formas de enfrentamento da violência e buscar formas de
garantia à segurança da população. Muito obrigado. PRESIDENTE JULIO CESAR:
Vereador Sérgio Rocha, declaração de voto. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sr.
Presidente, Srs. Vereadores, quero dar aqui minha palavra de apoio ao Capitão Samir. Eu sou
favorável que se crie a Secretaria de Segurança do Estado de São Carlos. A secretaria que
vem, que vai fortalecer a segurança da nossa cidade. São Carlos hoje clama por segurança. Os
nossos bairros, centro, qualquer parte da cidade a população implora segurança. Nós temos a
Polícia Militar que vem fazendo um belo trabalho na cidade de São Carlos. Qual que é a
situação do aperto a gente liga para polícia. A polícia que vem socorrer é a polícia que vem
nos dar segurança, é a Polícia Civil, né? E a Guarda Municipal vai fortalecer e vai conseguir
mais verba do Governo Federal, do Governo do Estado, tá? Vai fortalecer o amarelinho que
vai fazer parte da secretaria. Eu acho que até o exército faz parte também na secretaria da
cidade. Nós temos o exército do Governo Federal que vai também ser incluso, vai fazer parte
da secretaria de segurança da nossa cidade. Então nós temos que apoiar é segurança para a
cidade. O povo quer segurança. Quando vem para atender o povo, que vai dar segurança para
povo é essa dificuldade. Prefeitura cria fato, barra, cria problema para beneficiar a cidade,
beneficiar o povo. Não está ajudando a secretaria, a secretaria vai fortalecer, vai ajudar a
população. Nós vamos ter mais ronda nos bairros, no centro, e polícia vai estar aí ajudando. A
Guarda Municipal vai estar ajudando a Polícia Militar. É o que o povo quer, é o que a
população está precisando. Eu moro nos bairros, a gente veja, tanto problema que a gente tem
durante a noite, a madrugada, a gente não veja nenhuma viatura, não veja [interrupção no
áudio]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Pode concluir. VEREADOR SÉRGIO ROCHA:
Então, muitas vezes não dá conta da cidade. E com a secretaria, claro que vai fortalecer e vai
vir ajudar a nossa cidade. Qualquer projeto que vir para essa Casa para ajudar a Guarda
Municipal, eu estou junto, eu estou apoiando e vamos votar. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Declaração de voto, vereador Edson. VEREADOR EDSON FERREIRA: Bom, eu
acho que na fala de todos os vereadores que já falaram até agora, deu para ver o apoio por
esse trabalho que o Samir tem feito aqui em São Carlos. Ele tem conquistado acho que todos
ou maioria dos vereadores, né? E eu também apoio essa iniciativa. Inclusive ele já nos trouxe
aqui na Câmara como seria o projeto dessa secretaria, a Secretaria de Segurança Pública.
Então, aqui tenho que mais uma vez é parabenizar esse trabalho que o Samir tem feito aqui
em São Carlos. Tem conseguido fazer com que a Guarda Municipal crescesse e muito nesse
um ano e oito meses, né? Que há muito tempo não se via. Imagina com uma Secretaria de
Segurança Pública. Então, quem tem a ganhar é cidade de São Carlos. Então é por isso que eu
o apoio também. PRESIDENTE JULIO CESAR: Declaração de voto, vereador Gustavo
Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Boa noite a todos. Eu aqui não poderia deixar de
parabenizar o vereador Paraná pela moção. E aqui também deixar o meu respeito e o meu
reconhecimento, do trabalho do Coronel Samir. Eu acredito que ele já tem feito muito como
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sem ser secretário de Segurança Pública e se a prefeitura der as condições para que ele possa
trabalhar melhor, com certeza ele fará um melhor trabalho junto aí coordenando as atividades
de Segurança Pública. Parabéns Paraná pela iniciativa. Parabéns Samir pelo trabalho que vem
desempenhando, e peço aqui então ao Poder Executivo que o mais rápido possível crie essa
segurança, a Secretaria de Segurança Pública que tanto nos é caro. Muito obrigado.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Declaração de voto o vereador Paraná Filho. VEREADOR
PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, gostaria de agradecer a todos os
vereadores e vereadoras, pela aprovação e o apoio dado à criação dessa secretaria. É muito
importante que nós tenhamos essa força, essa força de segurança, no nosso município. São
Carlos, não é uma das maiores, uma das cidades mais violentas do estado, é claro que não,
mas nós temos vários problemas. Nós temos que cuidar disso, e cuidar como? Tendo uma
secretaria que tenha seu sistema de inteligência, que tenha o seu aparato, que tenha o seu
recurso, que tenha através da Guarda Municipal operando de forma justa, digna, eficiente,
estruturada nas ruas, que tenham os guardas motivados, não é o que acontece hoje. A Guarda
Municipal de São Carlos tem 15 anos, o guarda que foi... o guarda hoje da primeira turma
recebe a mesma coisa que recebe o guarda que passou no último concurso público, gente, com
que satisfação, com que vontade, né, com que prazer que o guarda vai trabalhar? Isso não
pode ser assim, as formas que são nomeadas as chefias tem que mudar. Nós precisamos da
criação do plano de carreira. Inclusive, está para ser votado hoje a constituição da comissão
dessa Casa que irá elaborar esse plano de carreira. Então nós temos que avançar. Nós fomos
na Guarda Municipal de Indaiatuba, tivemos um grande exemplo lá do que é uma Guarda
Municipal, trabalhar de forma eficiente, motivada, estruturada, mas o primeiro passo é a
criação da Secretaria de Segurança Pública. Quero aqui enaltecer o trabalho do Coronel
Samir, que tem dado uma outra perspectiva para Guarda Municipal de São Carlos. Só para
concluir [interrupção no áudio]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Pois não, para concluir.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Coronel Samir que por toda a sua história, por todo seu
histórico profissional dentro da Polícia Militar é a pessoa que preparada, apta, para tocar, para
gerenciar essa secretaria. Isso foi um compromisso do prefeito Ailton Garcia com ele e foi um
compromisso com a cidade de São Carlos que precisa ser cumprido. Quero também
parabenizar o trabalho da Associação da Guarda Municipal de São Carlos, na pessoa do seu
presidente, Eduardo Rodrigues, que também vem reivindicando os direitos dos guardas
municipais, tanto com Executivo, quanto aqui com o Legislativo. Quero parabenizar o
trabalho do vereador Edson Ferreira, que também é um vereador que atua firmemente com
esse mesmo propósito e a todos vocês. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento
fora do microfone]. VEREADOR PARANÁ FILHO: Ah, sim, quero cumprimentar a
Guarda Municipal na pessoa do Rogério e também da Vanessa que são funcionário que
trabalham aqui na Câmara, pessoas muito bacanas, trabalhadores, pessoas especiais que nós
temos muito carinho e muito respeito. Enfim, quero agradecer a todos vocês, e que nós
fiquemos firmes nesse propósito, que o Dr. Edson Firmiano tenha consciência dessa
necessidade, que o prefeito Airton Garcia tenha necessidade, tenha consciência dessa
necessidade até porque como foi bem lembrado pelo vereador João Muller, Sr. Presidente, a
Lei Orçamentária Anual de 2019 está para vir para Câmara para ser votada. Se essa secretaria
não for criada até o final de setembro, não teremos recurso. Por quê? Qual será o recurso da
secretaria? Se não vier até setembro? Nenhum. Porque a Lei Orçamentária que vai ser votada
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aqui ela vai prever tudo que será gasto em 2019. Então se não vem e a gente aprova essa lei, a
Lei Orçamentária de 2019 sem a secretaria, logo já inviabilizou o ano de 2019 a criação da
secretaria. Então essa... esse é o motivo pelo qual nós fizemos essa moção de apelo devido à
necessidade de urgência da criação dessa secretaria. Muito obrigado. PROCESSOS EM
REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL – ÚNICA DISCUSSAO - PRESIDENTE JULIO
CESAR: Passamos agora discutir e votar os processos com as devidas assinaturas de
urgência. O primeiro processo é o Processo 1.747, Projeto de Lei 245. Interessada: a
Prefeitura Municipal de São Carlos. "Que desafeta e autoriza o Poder Executivo a permutar a
área pública municipal com área de propriedade da empresa Metalma Embalagem e
Componentes Ltda. e dá outras providencias". 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 de nº 2.176, Projeto de Lei nº 315.
Interessado: Prefeitura municipal de São Carlos. "Que autoriza o Poder Executivo a conceder
repasse financeiro à Associação de Pais e Amigos do Tênis de Mesa de São Carlos e dá outras
providencias". Em discussão. Não havendo, em votação. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Entra em discussão e
votação o processo com as devidas assinaturas, Processo 2.147, Projeto de Lei 310.
Interessada: Prefeitura municipal de São Carlos. "Que autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito adicional suplementar na prefeitura". Trata-se do crédito de R$ 189 mil na Secretaria
de Planejamento e Gestão. Coloco em discussão. Não havendo, em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Lembrando
que esse recurso é para a iluminação pública. Entra em discussão e votação o Processo 2.245,
Projeto de Resolução nº 10. Interessado: Vereador Paraná Filho. "Que constituí a comissão de
estudo e elaboração do plano de carreira da Guarda Municipal". 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 2.053, Projeto de Lei 297.
Interessado: Vereador Roselei Françoso. "Dispõe sobre a implantação do programa municipal
de práticas integrativas e completares a educação popular de saúde no âmbito do município de
São Carlos". Coloco em discussão. Não havendo, em votação. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Passamos agora a discutir
e votar os... declaração de voto vereador Roselei Françoso. Só para nós seguirmos, para as
pessoas entenderem que nós estamos votando é importante fazer declaração de voto no
momento da votação. Vereador Roselei Françoso, declaração de voto por até dois minutos.
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Sr. Presidente, colegas vereadores, eu quero
agradecer o apoio a esse projeto que tramita nessa Casa já há algum tempo. O projeto que
dispõe sobre a implantação do Programa Municipal de Práticas Integrativas e
Complementares e Educação Popular e Saúde, no âmbito do município de São Carlos. Eu
quero dizer que nós temos, alguns profissionais aqui na cidade de São Carlos que já vem
desenvolvendo essas práticas integrativas há um período bastante expressivo, bastante longo,
e com a aprovação desse projeto nós já recebemos, na verdade, antecipadamente ao protocolar
o PL aqui na Casa o reconhecimento do Ministério da Saúde, nos enviando uma nota
cumprimentando o município de São Carlos por aderir a essa política de práticas integrativas.
Com isso o município de São Carlos poderá pleitear, na verdade, o financiamento dessas
práticas perante o Ministério da Saúde que hoje não possui o devido financiamento para essas

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

práticas. É bem verdade que nós colocamos no projeto, fizemos uma alteração para que gente
vá implantando essas práticas de forma gradativa para que a gente não tenha que fazer um
dispêndio muito grande com novos profissionais. Então eu espero que a prefeitura municipal
São Carlos sancione essa lei para que a gente possa de fato financiar com recursos do
Ministério da Saúde aquilo que já é realizado, hoje custeado pelo próprio município de São
Carlos. As práticas elas já são reconhecidas pelo Ministério da Saúde e quero para cumprir os
meus dois minutos aqui, agradecer todos os vereadores, as equipes de saúde da família, na
pessoa da Nandi(F). Quero [interrupção no áudio]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Pois
não, para concluir. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Quero agradecer à professora da
Universidade Federal de São Carlos, todos os professores, as pessoas que militam nessa área
que nos apoiaram, que ajudaram a redigir o projeto de Lei para que a gente pudesse aprovar
nessa tarde. Eu quero agradecer na pessoa da professora Valderez, lá da Universidade Federal
de São Carlos que vocês estendam a ela os nossos cumprimentos e colaboração para que gente
possa cuidar da saúde de maneira preventiva com essas práticas agora no município de São
Carlos. Muito obrigado. PROCESSOS EM REGIME DE TRAMITAÇÃO COMUM –
ÚNICA DISCUSSÃO - PRESIDENTE JULIO CESAR: Coloco a disposição do Plenário
nesse momento o Processo 2.094, Projeto de Lei 300. Interessado: Vereador Elton Carvalho.
"Que dá o nome de Nicola...VEREADOR ELTON CARVALHO: Pela ordem, Sr.
Presidente.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Pela ordem. VEREADOR ELTON
CARVALHO: Esse projeto queria pedir a retirada porque a família do Sr. Nicola não pode
estar presente no momento, por um momento, por um acontecimento particular. Eu queria que
suprisse para a semana que vem. PRESIDENTE JULIO CESAR: Coloco só para o
Plenário. Em votação o pedido do vereador. Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Então esse passa aí a semana que vem, ou a próxima de
acordo, de acordo com a agenda, né? Ok. Coloco em votação e discussão o Processo 3.130,
Projeto de Lei 363. Interessado: vereador Elton Carvalho. "Que situe o dia municipal de
esclarecimento e conscientização sobre a taxis, ataxias, o acento, né, no município de São
Carlos e dá outras providências". É um projeto substitutivo, coloco a disposição do Plenário
para discussão, não havendo. Em votação o projeto de lei substitutivo. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Coloco em
discussão e votação o Processo 1.779, Projeto de Lei 246. Interessado: Prefeitura Municipal.
"Que desafeta e autoriza o Poder Executivo, a alienar área pública Lauriberto Carvalho." Em
discussão. Não havendo, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado. Coloca em discussão e votação o Processo 1.838,
Projeto de Lei 266. Interessado: vereador Malabim. Há uma Emenda, primeiro iremos discutir
e votar a Emenda. Os vereadores abram a discussão. Não havendo. Em votação a Emenda. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado.
Agora coloco a votação o projeto já com a emenda. Em discussão. Não havendo, em votação.
Projeto "que trata sobre a construção do espaço pet nos prédios e condomínios residenciais e
mistos localizados no município de São Carlos e dá outras providências". Em votação. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado.
Processo 2.055, Projeto de Lei 298. Interessado: a Prefeitura Municipal de São Carlos. "Que
autoriza o Poder Executivo a abrir credito adicional suplementar na prefeitura municipal de
São Carlos". Esse processo trata da cobertura da quadra do Tiro de Guerra no valor de R$
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15.910,00. Coloco em discussão. Não havendo, em votação. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Coloco em discussão e
votação o Processo 2.095, Projeto de Lei 301. Interessada: Prefeitura Municipal de São
Carlos. "Autoriza o Poder Executivo abrir crédito adicional suplementar na Progresso
Habitação, Prohab". Esse recurso é para reforma e ampliação da Casa de Passagem. No valor
de R$ 253.243,94. Em discussão. Não havendo, em votação. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Nós vamos votar agora e discutir
também o Processo 2.056. Projeto de Lei 299. Interessado: a Prefeitura Municipal de São
Carlos. "Que autoriza o Poder Executivo a abrir créditos adicional suplementar na prefeitura
municipal de São Carlos". Trata o processo de recursos no montante de R$ 1,2 milhão,
recursos esses direcionado a Secretaria de Esportes para a realização dos Jogos Abertos do
Interior. Coloco em discussão. Não havendo, em votação. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. O último da pauta.
VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Questão de ordem, Presidente. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Questão de ordem. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Eu estava
ocupado. Qual que é esse projeto aí? Fazendo um favor. PRESIDENTE JULIO CESAR:
Na verdade, a votação do Projeto de Lei da prefeitura municipal, que é para recursos de R$
1,2 milhão para a realização dos Jogos Abertos aqui na cidade de São Carlos. VEREADOR
LEANDRO GUERREIRO: Eu só queria fazer a declaração de voto. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Favorável o voto. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Contra.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Ah, contrário. Então, registrar o voto contrário do vereador
Leandro Guerreiro. Os demais favoráveis. Aprovado então o processo. Processo 2.056,
Projeto de Lei 299, da Prefeitura de Municipal de São Carlos. Declaração de voto o vereador
Leandro Guerreiro. Por até dois minutos. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Sr.
Presidente, esse projeto aí é sobre os Jogos Abertos que vai ter. E vai ocupar todas as, várias
escolas municipais e até estaduais, e foram pedir também empréstimo aí até para cidade
vizinha. Não sou contra a essa verba que vai vir para os Jogos Abertos. A relação não é essa
aí. O que eu sou contra é aquilo que já foi discutido aqui várias vezes, a baderna nas escolas
será que vai repetir? Usar aquele local que os adolescentes estudam, que as crianças estudam
para anarquia, para fazer arruaça. Escola vai parar. Onde que os pais vão deixar as crianças?
Até agora eles não deram uma resposta. Qual que vai ser à medida que eles vão tomar. O pais
que vão ter que se virar? Então, eles interferem na jornada de trabalho dos pais. Porque os
pais não têm aonde deixar os filhos. Pega todo mundo assim de uma hora para outra e vai
fazendo o que quer, deitando e rolando. Então, por isso que eu vou votar contra e também é só
mais uma, a minha opinião. Cada um tem o seu direito de votar, eu achei que não é legal, a
gente já manifestou várias vezes aqui. E aí hoje eu falei diretamente para Nino, o secretário de
Educação sobre isso, como que ele deixou Edson Ferraz deitar e rolar. Ele é um secretário de
Educação que não tem voz. Que não toma frente para nada. Então acaba, o governo... a
verdade é o seguinte, tem alguns vereadores que falou discurso aqui hoje. O governo já era,
esse governo já era. É a população esperar o tempo passar porque já era mesmo, acabou. Esse
governo acabou. Já nasceu morto, nasceu destruído. Infelizmente, acreditei eu, Chico Loco, os
vereadores do PSB, acreditou que ia ser diferente, mas foi pior que o anterior. O secretário de
Educação sem peito para enfrentar. O secretário de Esporte, faz o que quer, o governo faz o
que quer e o Airton está lá de um fantoche, não serve para nada. Valeu, Sr. Presidente,
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obrigado. PRESIDENTE JULIO CESAR: Declaração de voto, vereador Paraná Filho.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, eu votei favoravelmente a esse projeto,
porque eu acredito que o município de São Carlos é um município que tem pouquíssimas
atividades em termos de esportes, lazer, de cultura. É, então eu acredito que seja muito
importante nós realizarmos esse tipo de evento aqui, toda via existe da minha, como da parte
de muitas pessoas, em especial professores e pais de alunos, um descontentamento com
relação à utilização dessas escolas municipais para dormitórios desses atletas que virão de
outros municípios. Nós fizemos uma lei que foi aprovada por essa Casa e sancionado pelo
Executivo, que é a Lei nº 18.698/2018, proibindo que as escolas sejam utilizadas para
gincanas, como aconteceu várias vezes por estudantes universitários, ou seja, a nossa lei ela
proibiu que seja utilizado como dormitório para pessoas físicas ou jurídicas de direito privado.
Nesse caso está sendo utilizado por pessoa jurídica de direito público. E nesse ponto a nossa
lei não impõe essa proibição. Então, o que nós iremos fazer? Nós iremos fazer ainda essa
semana, uma alteração nessa lei proibindo, proibindo definitivamente, seja pessoas físicas de
direito público, ou privado, que seja utilizado para dormitório. Escola não é lugar de dormir,
né? Não é lugar para dormir. Não é lugar para esse tipo de coisa. Então, quero fazer, não sei
se vai ser vetado, se for vetado pelo Executivo, eu quero pedir apoio de vocês para que a
gente derrube o veto e proibir definitivamente que escola pública seja utilizada como
dormitório. Eu acho que nós já avançamos [interrupção no áudio]. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Pois não, pode concluir. VEREADOR PARANÁ FILHO: Eu acho que nós já
avançamos muito com essa lei, proibindo que seja utilizado como dormitório para pessoa
física direito privado. Mas nós estamos que ir ainda além, nós temos que proibir seja em
gincana, em campeonato, em qualquer coisa. Escola não pode servir para dormitório. Hoje,
recebi em meu gabinete um cidadão que tem um comércio, né, porque ele estava em
desacordo com uma coisa extremamente simples que era uma informação que deveria constar
em um produto lá. A prefeitura foi e multou ele em mais R$ 2 mil. Quer dizer, a prefeitura,
será que a prefeitura, será que a Secretaria Municipal de Habitação, Sr. Presidente, será que os
bombeiros, será que eles foram lá, emitiram um laudo dizendo que aqui essa escola, o Caic,
por exemplo, está apto para ser um dormitório? Não, eles não fazem. Então, eles são muito
bons para olhar os defeitos dos outros, mas eles não olham os seus próprios defeitos, eles não
são capazes de dizer, de entender e de concordar que escola não tem, não comporta, não tem
condição nenhuma de ser dormitório. Então, eu votei favorável porque eu acredito na
importância do evento. Mas eu quero aqui, demonstrar minha indignação pelo fato e
principalmente Sr. Presidente, as crianças perderão dez dias de aula. Esse é o principal,
problema. Dez dias de aula essas crianças perderão. Como é que ficaram esses pais, Sr.
Presidente? Que tem que trabalhar? Onde que vão colocar essas crianças durante dez dias? E
reposição dessas aulas? Estão falando que vai ser reposto em dezembro. Vocês acham mesmo
que essas crianças vão em dezembro repor aula? Então essa é a nossa indignação. Muito
obrigado. PRESIDENTE JULIO CESAR: Declaração de voto, vereador Roselei Françoso.
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Sr. Presidente, eu havia durante o expediente
falado, me comprometido e acho importante de fato ter eventos dessa envergadura na cidade
de São Carlos. Mas nós temos batido, debatido nessa Tribuna a forma que as escolas são
utilizadas. Nós tivemos as escolas em emporcalhadas nos últimos eventos promovidos aqui
em São Carlos. Nós tivemos manifestação de alunos, de professores se sentindo
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envergonhado da forma que a escola, que as escolas foram recebidas. E o pior que isso, o
tempo é aqui é curto, mas eu quero, eu já disse isso na fala anterior, mas reiterar que quem
perde com isso são os alunos. Nós já tivemos uma redução na carga horária no último governo
de 200 horas praticamente. Nós tínhamos uma carga horaria de mil horas dentro do calendário
letivo. Hoje nós temos uma carga horária de 800 horas. E esses sete dias que prefeitura vai
interromper, vai reduzir, sim, significativamente mais 35 horas da jornada dos nossos alunos.
Nós temos dificuldade enorme para colocar todo o conteúdo e a Secretaria Municipal de
Educação tem deixado muito claro que não será o conteúdo aplicado. Mas sim a atividade
circense, atividade cultural e outras atividades que não substituem o conteúdo pedagógico
programado pela rede municipal ensino. Então, eu também lamento muito que o governo do
estado de São Paulo, junto com a prefeitura, não tiveram o devido planejamento para poder
organizar, né, outros espaços para a realização desses jogos, né? É um período, é bem
verdade, é um período após as eleições, mas é um período extremamente importante que
alunos estão. Eu gostaria de mais um tem [interrupção no áudio]. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Pois não. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, presidente. Os alunos
estão numa fase de terminar o semestre, fazendo provas com todo o conteúdo que vai ser
interrompido. E não tenho dúvida, o Saresp no final do ano também, então eu não tenho
dúvida que o município de São Carlos perde muito com isso. E eu quero lamentar uma coisa
que precisa ficar muito claro na cabeça de todos os vereadores, é que esse recurso ele é
importante, sim, na ordem de R$ 1,2 milhão, e que secretaria do estado da saúde, do governo
do PSDB não vamos nem falar do governo atual, porque acabou de assumir aí, eu espero que
seja diferente caso tenha um novo governo. Mas é vergonhoso o que a Secretaria do Estado da
Saúde repassa ao município de São Carlos, vereador Edson. Repassa os míseros, os míseros
para não falar R$ 1.317.000,00, e só para esses jogos sem muita conversa vai repassar R$ 1,2
milhão. Fora os R$ 450 mil que já havia passado para jogos... teve um outro jogo aí. Os Jogos
Regionais. Ou seja, R$ 1.650.000,00. Eu acho que governo do estado tem potencialidade para
ajudar o município de São Carlos a resolver esse gargalo que nós temos na cidade. Nós temos
UPA fechada, nós temos aqui o vereador Robertinho Mori Roda, vereador Penha que passou
por essa Casa, vereadora Cidinha, esse vereador que vos fala por várias oportunidades,
vereador Julio Cesar pleiteou um programa importante do governo do estado que nós não
temos hoje dando atendimento à população São Carlos, que é uma clínica de reabilitação, da
rede Lucy Montoro. E, no entanto, nós temos essas facilidades para soltar recursos para os
jogos, não, não reduzindo a importância dos jogos, mas eu só estou fazendo um comparativo
porque é importante que a gente faça esse debate. Que o governo do estado esteja atento a
essas questões e saiba, Sr. Presidente, priorizar política pública para beneficiar de fato a
população, em especial aquelas que mais precisam. Obrigado. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Declaração de voto. Declaração de voto, vereador Chico Loco. VEREADOR
CHICO LOCO: Sr. Presidente, senhores e senhoras aqui presentes e a plateia, o público
telespectador e o rádio ouvinte. Em relação aqui a fala do vereador Leandro, vereador Paraná,
vereador Roselei, eles todos têm razão, realmente as escolas não podem, não devem parar
para realização de eventos como esse, interrupção das aulas devidamente não é muito bom.
Entretanto, eu já prevendo que isso poderia acontecer em São Carlos, eu protocolei há uns
meses atrás um projeto de lei que, infelizmente ele foi rejeitado porque havia um vício de
iniciativa, né, a Comissão de Construção e Justiça rejeitou, em que recomendava que para
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que as pessoas, para que São Carlos tivesse eventos como esse, que permitisse que pessoas
que façam locação de imóvel por temporada pudessem ingressar nesse momento e com o
compromisso recíproco com as pessoas que estão ali se acomodando. Hora, eu concordo, a
escola não deve interromper aulas para uma atividade como essa. Mas nós vivemos aqui na
cidade de tamanho crise, várias casas na cidade desocupadas e que poderiam perfeitamente
estar sendo alugadas, permitindo a arrecadação de ISS para o município para que o
proprietário da casa se inscreva como micro empregador, microempresário individual, e assim
ele consiga alugar a sua casa de uma maneira mais lucrativa para ele e mais responsável para
o município. É todo uma questão, é um projeto tem que estar amarrado ao outro, nós não
podemos deixar de lembrar que existem aplicativos hoje que fazem com que a pessoa ao invés
de se acomodar em hotel venha se acomodar em uma casa. Às vezes nas dependências dos
fundos de algumas casas onde as pessoas já moram gerando até alguma renda para a
população de São Carlos. E nós não podemos excluir esta possibilidade, mas com o
compromisso recíproco. O que seria esse compromisso recíproco? Uma condição, em que a
emissão de uma nota fiscal simples [interrupção no áudio]. PRESIDENTE JULIO CESAR:
Concluiu? Na sequência, vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Bom,
sobre essa questão, o que é importante fazer uma ressalva é o seguinte: eu não sou contra
qualquer tipo de jogos, seja regionais, Jogos Abertos na nossa cidade, eu acredito que cidade,
merece esse tipo de evento. Agora, eu tenho que concordar que a escola ela não pode ser
utilizada de forma a ser um alojamento. Principalmente interrompendo o ano letivo,
submetendo os alunos a uma reposição de aula posterior e que provavelmente, eu sou
professor, nós percebemos que em dezembro, os alunos já fogem da escola. Você submeter
para que eles fiquem mais sete dias isso vai ser mais uma falácia. E uma coisa que é
importante é o planejamento do professor. O professor toda vez que começa o ano letivo, ele
faz um planejamento do que vai acontecer. A prefeitura não pode simplesmente chegar e
falar: olha, vamos parar as atividades por sete dias e vocês vão continuar lá em dezembro, lá
na frente. O professor ele tem que planejar sua aula, ele tem que o seu planejar seu ano letivo.
Ele não pode ser interrompido porque a cidade ganhou os Jogos Abertos. A escola é um local
do professor ensinar e não de pessoas dormirem. Não é hotel! É escola! O professor tem que
ser respeitado, a diretora da escola tem que ser respeitada. Não pode ser: ah, vamos fazer os
jogos, então vamos suspender. E o planejamento do professor? Agora o professor vai ter que
ficar mais sete dias em dezembro porque o município decidiu que vai fazer os Jogos
Regionais aqui? Eu quero saber, quanto aluno vai. Eu sou professor também. Chega dezembro
o Paraná, você fez uma coisa você fez uma cara até [interrupção no áudio]. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Pois não. VEREADOR GUSTAVO POZZI: O aluno não vai estar lá.
Nesses sete dias vai ser uma tremenda falácia. O professor vai ter que ficar aí esses sete dias
cumprindo horário. E o pedagógico que deve ser valorizado nas nossas escolas, vai ser
deixado de lado. Não estou aqui sendo contra os jogos. No entanto, as escolas não podem
servir como alojamento para que ainda mais sendo interrompido o ano letivo. Muito obrigado.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Eu queria informar a todos, o último processo da pauta foi
esse. Que o vereador Roselei Françoso encaminhou a essa presidência o seguinte ofício. Em
resposta ao Oficio nº 72 de 2018, referência citada, no qual solicito a indicação para integrar a
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, temos a informar que estou colocando à disposição
para participar da referida comissão, podendo participar ativamente tal qual este objeto
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requer. Sendo esse o motivo do presente, encaminhamos os para os procedimentos
decorrentes, subscrevendo, renovando os nossos protestos de estima e consideração. Então, eu
quero confirmar que a partir de agora a comissão está composta novamente. Presidida pelo
vereador Marquinho Amaral, tendo os integrantes o vereador Paraná Filho e o vereador
Roselei Françoso. Agradecer novamente o vereador Roselei por estar contribuindo conosco.
Explicação pessoal nesse momento, primeiro inscrito vereador Leandro por até cinco minutos.
VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Sr. Presidente, só pedi a explicação pessoal para
agradecer um ouvinte. Um ouvinte que ouve a rádio São Carlos, ele trouxe uma luva de boxe
de veterano, está toda usada, mas ele quer que eu uso a luva boxe. Que não quer mais o
chicote não. Eu acho que deixar só registrado aqui e agradecer o carinho das pessoas que as
pessoas têm. E ele trouxe hoje, e falou que é o nome de Romeu quem estava me dando. Então,
Romeu quem quer que seja obrigado, obrigado pela luva de boxe, é com grande carinho que
eu recebo, vou levar para Casa. E tomara que eu use ela contra esse Executivo que vem
arrebentando com a nossa cidade e também com a classe política de São Carlos. Obrigado, Sr.
Presidente, a todos que nos assistiram. E quem tiver nas suas orações, orando e que é temente
a Deus, puderem lembrar do Leandro Guerreiro, lembre porque eu preciso, todo mundo
precisa de orações e eu preciso também. Muito obrigado. EXPLICAÇÃO PESSOAL PRESIDENTE JULIO CESAR: Explicação pessoal vereador Azuaite Martins de França.
VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, ocupo
por esse expediente essa Tribuna porque estou muito preocupado. A gente vem estudando um
processo que está nessa Câmara Municipal e que trata da, do Concurso Público para diretor de
escola, para supervisor, para orientador pedagógico e para vice-diretor ou diretor adjunto.
Independentemente das posições que tenhamos, eu acho pessoalmente que o cargo de diretor
adjunto não deveria ser objeto de concurso. Mas, não é isso que eu quero estar discutindo.
Acho que essa proposta é um avanço muito grande e a gente tem que depurar algumas
ilegalidades que existem nessa, nesse projeto de lei e construir um projeto muito bom que
remete ao profissionalismo da rede municipal de ensino, que remete a qualidade da rede
municipal de ensino, que remete a liberdade dos professores e dos diretores que deixam de
ficar sob o tacão do titular do Executivo, porque isso se arrasta por décadas e décadas em São
Carlos e esse projeto é um projeto libertador da rede municipal de ensino. No entanto, Sr.
Presidente. No entanto, Srs. Vereadores, chegou a esta Casa hoje um projeto remitido pela
prefeitura que conflita frontalmente com esse projeto que nós estamos analisando. Que projeto
é esse? É um projeto que pressupõe que os cargos de direção de escola e outros cargos serão
cargos em comissão. Ora, hoje já é em comissão, o que nós queremos é que não sejam cargos
em comissão. Que sejam cargos providos por concurso público. E o projeto, enviado para
Câmara, hoje, na tarde de hoje, é um projeto que frustra todas as esperanças depositadas
naquele projeto. Eu li assim por cima, folhei, folhei, não acreditei no que estava lendo. Pedi
para que o meu assessor o Zé Renato que é um advogado de qualidade reconhecida nessa
cidade que examinasse esse projeto, que cotejasse os dois projetos, para que eu tivesse
garantia, para eu tivesse certeza daquilo de que trata esse projeto novo vindo aqui para a
Câmara. E infelizmente, Sr. Presidente. Infelizmente, Srs. Vereadores aquela minha suspeita
era verdadeira. O projeto, que a prefeitura mandou para Câmara Municipal de São Carlos,
hoje, acaba com as esperanças. É um projeto que estabelece que os cargos de direção e dos
demais não serão providos por concurso público. Então, eu quero me reunir com os membros
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da Comissão de Educação, com os demais vereadores dessa Casa, com a rede municipal de
educação, convocar o Sr. Secretário da Educação para nos explicar essa situação. E amanhã
estarei agendando com o Ministério Público uma audiência para esclarecer isso, por quê? Por
que da explicação de motivos desse projeto está lá escrito que isso foi combinado com a Vara
da Fazenda Pública de São Carlos. O que eu duvido muito. Talvez estejam usando o nome da
Vara da Fazenda Pública para justificar esse projeto, de forma indevida, arrevesada
[interrupção no áudio]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Comunicado à Casa, vereador
Paraná. O último vereador inscrito vereador Paraná, comunicado à Casa. VEREADOR
PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, eu gostaria de agradecer e comunicar que foi aprovado
nessa noite projeto de resolução de minha autoria, que cria a Comissão de estudos acerca do
plano de carreira da Guarda Municipal. Gostaria de solicitar, eu quero agradecer, gostaria de
solicitar ao vereador Edson Ferreira, viu Edson? Edson Ferreira. Gostaria de pedir ao Edson
Ferreira que se possível, se Vossa Excelência puder que participe, que seja um dos cinco
membros dessa comissão. Porque é muito importante que essa Casa dê essa importante
contribuição para a Guarda Municipal e para a cidade de São Carlos. A Guarda Municipal é
nossa, é um... uma força de segurança nossa. Então nós temos que valorizar esses
profissionais, valorizar essa categoria e eu quero contar com Vossa Excelência, assim como
eu quero contar com todos demais vereadores. Muito obrigado. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Comunicado a Casa vereador Roselei Françoso, era o penúltimo. Então, o último.
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Sou o último. Sr. Presidente, obrigado pelo
comunicado à Casa no final desse expediente. Mas é porque amanhã nós faremos uma
Audiência Pública aprovada por essa Casa e Vossa Excelência, já emitiu convite para toda a
cidade. Mas é uma Audiência Pública que discute a expansão territorial urbana do distrito de
Santa Eudóxia, e eu acho que é de fundamental importância. Nós tivemos uma reunião
importante lá no distrito na semana passada organizada pelo vereador Moises, pelo Muller e
por mim. Com muita gente e houve ali depoimentos extremamente importante do ponto de
vista daquela comunidade. Então, eu gostaria muito que amanhã os colegas vereadores, se
possível, colocar na agenda que esteja aqui com a gente. Porque nós depois teremos que votar
esse projeto quando chegar para essa Casa. E é de extrema importância participar do
sentimento daquela população que vive numa realidade hoje e que tem sonhos, na verdade, de
ter o seu imóvel. E nós fizemos, a Prohab, melhor dizendo, um estudo sócio econômico lá no
distrito para fazer essa expansão. Mas a discussão com certeza tem que ser decidida nessa
Casa, existe um parecer para criar um cinturão verde no entorno do distrito. E isso é o objeto
de grande resistência da população, nós entendemos do ponto de vista ambiental a
importância, mas há também do ponto de vista econômico dos proprietários do entorno do
distrito, terão aí uma fatia muito grande de comprometimento de suas terras. Então,
precisamos melhorar a redação desse projeto. De repente, proibindo aí o descarregamento de
produtos químicos que utilizam hoje com os aviões sobre as canas, sobre os canaviais, né?
Que realmente traz um problema para nós com amadurecimento precário Lucão, você que é
da cana também sabe bem disso. Faz, o coloca aquele produto para amadurecimento, aquelas
pesticidas, ou produto agrotóxico, né? Para amadurecer a cana e, acabar amadurecendo toda a
plantação. Meu pai mesmo faz tempo que não colhe manga lá, por quê? Amadurece, cai tudo
antes dela virar um fruto na verdade. Então, é necessário fazer esse debate, mas é importante
que os vereadores que vão depois votar sobre esse assunto esteja conosco para poder defender
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aquilo que realmente a população espera de nós. Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Aproveito Vereador Roselei para dizer. Eu já falei vereador
João Muller, vereador Moises amanhã, né, até justificando não farei por inscrito porque eu sei
que Vossa Excelência pode justificar. Amanhã de quartas e quintas eu não consigo no período
da noite, eu tenho aula. Mas eu tenho certeza que esta Casa toda estará bem representada por
Vossas Excelências. Queria pedir...VEREADOR MOISES LAZARINE: Comunicado à
Casa, aproveitando a sua justificativa. PRESIDENTE JULIO CESAR: Comunicado à Casa,
vereador Moises Lazarine. VEREADOR MOISES LAZARINE: Julio Cesar, presidente
dessa Casa demais vereadores que ainda permanecem aqui. Quero, aproveitar aí o ensejo da
justificativa do Júlio, e convidar toda a população para que amanhã, né, esteja presente aqui
na Audiência Pública que estaremos realizando aí com autorização de todos os vereadores
aqui dessa Casa. E o apoio da Mesa diretora, o presidente. Quero estender o convite para que
toda a população e que todos os órgãos competentes interessados, Comdema, Comdusc, né, o
Ministério Público, também do Meio Ambiente, esteja presente, esteja participando, os
profissionais da UFSCar, venha dialogar sobre essa proposta da expansão territorial do distrito
de Santa Eudóxia, a possibilidade de alteração, de ampliação para esse distrito. Até porque
sabemos a grande dificuldade, né, e o número enorme de pessoas que existe lá, né? Tem sido
uma luta do nosso mandato, uma luta também do vereador Roselei Françoso e também do
vereador Muller, né, João Muller. Então, estaremos todos aqui amanhã dialogando com a
população e ela faz parte, vereador Júlio, faz parte do rito uma exigência do Ministério
Público do Meio Ambiente que se faça esse procedimento, não é ainda uma fase de entrega
para inscrições para as pessoas, muitos confundem, né? A população que talvez não está tão
habituada com os meandros, né, e as discussões no meio político, acho que já estará vindo
aqui para sair com uma senha para o sorteio, não é. Então é apenas um amassar de barros
ainda aí de todo esse processo de diálogo para implementar uma autorização de uso do solo
naquele local. Para que no futuro mais próximo possível a população de Santa Eudóxia venha
ter a sua Casa, né, a possibilidade de ter a sua casa. Então, convocamos todo mundo amanhã
aqui na Câmara. Muito obrigado, presidente. PRESIDENTE JULIO CESAR: Eu solicito ao
vereador Rodson Magno do Carmo que proceda a chamada final dos vereadores.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vamos lá, Sr. Presidente. Presidente Julio Cesar,
presente. Marquinho Amaral, ausência justificada. Rodson, presente. Sérgio Rocha. Azuaite.
Chico Loco. Cidinha. Dimitri. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Edson. VEREADOR EDSON FERREIRA: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Elton. Gustavo Pozzi. João Muller. Laide. Leandro
Guerreiro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Presente. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Lucão. Luís Enrique. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Malabim. Moises. Paraná. Robertinho e Roselei
Françoso. Boa noite a todos. Luiz Carlos da Cruz, já foi chamado o Sr. Vereador.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Gostaria de agradecer a todos os vereadores, assessores,
aqueles que participaram da Sessão no dia de hoje. Agradecer a imprensa e desejar uma boa
noite especial para quem em casa está acompanhando a Sessão nesse momento. Boa noite a
todos. Declaro encerrada a presente Sessão. Eu, Maria Cristina Roque Novaes Keppe
, lavro a presente ata, que após lida e achada conforme, será devidamente assinada.

