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SESSÃO ORDINÁRIA 13 DE NOVEMBRO DE 2018
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Rodson do Carmo, 1º Secretário
Aos treze dias do mês de novembro 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. Peço aos Srs. Vereadores que tomem seus
assentos. Damos início, nesse momento, à 36ª Sessão Ordinária. Hoje, 13 de novembro de
2018. Eu peço ao secretário que proceda à chamada inicial dos Srs. Vereadores.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Boa tarde, senhores, população que nos acompanha,
Srs. Vereadores e vereadoras. Vai começar a 36ª Sessão Ordinária realizada hoje, dia 13 de
novembro de 2018. Presidente Julio Cesar. PRESIDENTE JULIO CESAR: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Eu pediria o silêncio, por favor, para fazer
a chamada dos Srs. Vereadores. Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Chico Loco.
VEREADOR CHICO LOCO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Rodson,
presente. Sérgio Rocha. Azuaite Martins de França. Cidinha, Cidinha do Oncológico, ausente
do Plenário. Dimitri. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Presente. Edson. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Opa! Edson Ferreira. A Cidinha que respondeu, né?
Edson Ferreira, ausente do Plenário. Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO:
Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Gustavo Pozzi. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: João Muller. João
Muller? Ausente do Plenário. Laide. VEREADORA LAIDE SIMÕES: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Leandro Guerreiro. VEREADOR LEANDRO
GUERREIRO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Lucão. Luis Enrique.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Malabim. VEREADOR MALABIM: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Moises. Paraná Filho, ausente do Plenário. Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTO
MORI RODA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Roselei Françoso.
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Nós temos a justificativa aqui do nobre vereador Azuaite Martins de França: "Venho pelo
presente justificar a minha ausência nas atividades da Câmara Municipal realizadas no dia 12
a 18, sendo que no período estarei em viagem. Portanto, solicito que seja descontado da
remuneração mensal equivalente à minha ausência. Vereador Azuaite do PPS". Sr. Presidente,
eu gostaria de saber se tem mais alguma justificativa de algum dos Srs. Vereadores. João
Muller presente, e vereadora Cidinha, acabaram de chegar, presente. Sr. Presidente, 17
vereadores presentes até o momento. PRESIDENTE JULIO CESAR: Havendo número
regimental, declaro aberta a presente Sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos. Em pé, cantaremos e ouviremos o Hino Nacional e o Hino a São Carlos. [Execução
do Hino Nacional Brasileiro]. [Execução do Hino de São Carlos]. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Peço ao vereador Lucão Fernandes que proceda a leitura de um trecho da Bíblia,
conforme determina o Regimento Interno da Casa. VEREADOR LUCÃO FERNANDES:
Isaías, Sr. Presidente, 55: "Ó, vós, todos os que tendes sedes, vinde às águas, e os que não
tendes dinheiro, vinde, comprai e comei; sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço,
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vinho e leite, porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão". Na verdade, é assim: "Por que
que gastai o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não
podeis satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a
gordura. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim e ouve: a vossa alma viverá, porque
convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos firmes beneficências de Davi".
PRESIDENTE JULIO CESAR: Agradeço. Como todos sabem, recebemos semanalmente a
relação de votos de pesar na cidade de São Carlos, que eu peço ao vereador, secretário
Rodson Magno do Carmo, que proceda a leitura da relação. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Relação de votos de pesar: "Maria Nunes Forte, João Carlos Vieira, Jandyra Jesus
Rodrigues, Liontina Doroteia de Jesus, Luciano Sonego, Alice Bueno Fhal, João Caceta Filho,
Marcos Antonio Soares, Ana Paula Bueno, Maria Aparecida Correa Andrade, Eva Araujo
Bolatto, Anderson Almeida Delfino, Armelinda Neo Lopes, Cassia Aparecida Correa Silva,
Maria Domenica Colucci Stella, Celio da Silva Salles, João Donizetti Cunha, Izabel Molina
Galize, Dirce Zabotto Fernandes, Francisco Torres, Teresa Maria de Freitas e Sra. Elza
Musetti". Sr. Presidente, esses são os votos de pesar. PRESIDENTE JULIO CESAR:
Solicito a todos os presentes para que, em pé, possamos guardar um minuto de silêncio em
memória daqueles que nos deixaram. Atenção, Srs. Vereadores, coloco à disposição do
Plenário a Ata da Sessão Ordinária do dia 30 de outubro de 2018. Coloco em votação. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovada a
Ata da Sessão Ordinária do dia 30 de outubro de 2018. Atenção, Srs. Vereadores, população
presente no Plenário e quem em casa nos acompanha, queria informar que nós recebemos dos
Srs. Vereadores o total de 46 proposições, sendo elas: 41 requerimentos, 2 indicações e 3
moções. Repetindo: totalizando 46 proposições, que coloco à disposição do Plenário. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado.
Não há destaque em nenhuma das proposições apresentadas pelos Srs. Vereadores.
TRIBUNA LIVRE - PRESIDENTE JÚLIO CÉSAR - Passamos para a próxima etapa,
onde pede a utilização da Tribuna Livre. Têm dois pedidos de Tribuna, nós vamos dividir em
dois momentos. Primeiro, eu queria convidar o representante do Sindicato dos Trabalhadores
no Comércio e Serviços em Geral de Hospedagem, Gastronomia e Alimentos, que fez o
pedido para essa Casa e deferido por essa presidência. Vai fazer o uso o Sr. Adilson José de
Castro, por até cinco minutos. SR. ADILSON JOSÉ DE CASTRO: Boa tarde a todos. Mais
uma vez, boa tarde para todos vocês que estão nos ouvindo, plateia, população, vereadores.
Mais uma vez, estamos aqui para tentarmos regulamentar, mais uma vez, o transporte por
aplicativos, né? Como ontem também teve uma reunião, muito plausível até, gostaria até de
parabenizar quem esteve presente, inclusive motoristas, tá? Ela está bem aceitável, tá? Mas eu
só queria deixar algum ponto, principalmente aos Srs. Vereadores dessa Casa, e prefeitura,
que existe alguns pontos, até mesmo no que foi decidido ontem que cabe eliminar, tá? E,
também, que cabe o fechamento de sinal de algum tipo de aplicativo, tá? Eu só queria deixar
claro também, eu não sou contra pagar nada e nem nada, tá? A única coisa que eu queria
deixar bem claro também é que caso algum aplicativo, seja ele de qualquer natureza, Uber,
99, Cabify, 4Move, qualquer tipo de aplicativo que venha a ser fechado o sinal é em cima
dessa regulamentação do jeito que ela está. É isso que eu queria deixar bem claro para vocês,
vereadores, e principalmente para a população que nos assiste, que ela é bem aceitável. A
única coisa que ela cabe muito bem, para qualquer tipo de aplicativo, fechar o sinal, como já
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foi fechado em outras cidades, não do estado de São Paulo, mas, e, sim, no estado de Minas.
Como já foram fechados em algumas cidades sem explicação, em cima de apenas
regulamentações, eu gostaria de deixar bem claro isso aqui, tá? E caso seja fechado o sinal,
desligado o sinal de alguns, fica ciente a parte de vocês. Muito obrigado, vereadores. Muito
obrigado, população. PRESIDENTE JULIO CESAR: Muito bem. O segundo pedido que
nós recebemos, através da Sra. Fátima Helena Sampaio Camargo, encaminhou a essa
presidência também para falar da importância do Festival Chorando Sem Parar, com o
fomento à movimentação econômica de São Carlos através do turismo cultural e de sua 15ª
edição na primeira semana do próximo mês. Foi encaminhado esse pedido e essa presidência
deferiu. Eu passo a palavra nesse momento, então, à Sra. Fátima, muito boa tarde. A senhora
tem até cinco minutos. SRA. FÁTIMA HELENA SAMPAIO CAMARGO CATALANO:
Boa tarde a todos. Agradeço, agradeço ao Sr. Presidente da Câmara, Sr. Julio Cesar, a todos
os vereadores e aos presentes por esses minutos tão preciosos que a gente tem para estar aqui
conversando com vocês e trazendo os nossos... na verdade, é uma solicitação veemente que eu
trago em nome da 15ª Edição do Festival Chorando Sem Parar. Quando a gente fala "um
festival", um nome que tem até um toque de humor, Chorando Sem Parar, parece uma
brincadeira, mas é uma ação cultural que tem levado o nome da nossa cidade para as mais
diferentes mídias e trazido uma importância cultural diferenciada para o nosso município.
Além disso, toda a movimentação econômica que o festival produz... estou fazendo alguma
coisa errada? Não? Queria também alertar para essa questão. O festival produz uma grande
movimentação econômica na rede hoteleira, dos bares, transporte, restaurantes, serviços,
passagens aéreas. É um festival internacional, a gente reúne aqui, esse ano serão... estão
programados 180 músicos da mais qualificada categoria. É um festival só instrumental e que
preserva um dos maiores patrimônios culturais da nossa música, que é o choro brasileiro. O
choro... o choro não é uma brincadeira também. O choro é a nossa diferenciação musical, é
uma coisa que só poderia ter acontecido no Brasil com a mistura da influência musical
europeia com o ritmo africano. A gente tem que preservar isso e fazer disso na nossa cidade
um grande... ser uma grande divisa para a nossa cidade. Pedimos aos Srs. Vereadores que nos
ouçam e que nesse momento que a gente está em grande dificuldade, que procurem, por favor,
verificar se existe algum saldo remanescente das suas emendas parlamentares. Estamos
solicitando com veemência mesmo. Alguns vereadores aqui presentes já se dispuseram a fazer
a destinação do que há de restante. O valor do festival é R$ 600 mil. São 180 músicos, toda a
movimentação de passagens aéreas, hotéis, infraestrutura, uma semana de atividades
inteiramente gratuitas. É um festival sem fins lucrativos, não tem nada vendido, nada com
ingresso, tudo aberto para a comunidade. Então, a gente busca esse apoio para a gente
conseguir realizar uma edição tão importante que a gente deve celebrar junto com todos,
porque é a 15ª edição ininterrupta. Todos os anos, desde 2004, a gente tem conseguido
realizar. Eu já estou sem forças e peço a ajuda de vocês, porque ainda a gente precisa para
conseguir, cortando muitas despesas, ainda, a gente precisa conseguir ainda um saldo de 180
mil, mínimo, mesmo para cortar muita coisa para conseguir fazer isso. Então, espero que
vocês todos aqui presentes, de alguma maneira participem, como público, usufruindo, porque
não é uma agenda de shows. Não é isso. É muito diferente. Tem que estar lá para entender a
importância disso. Convido a todos para que estejam presentes e usufruam desse evento, que
existe uma lei municipal que inclui esse evento no calendário oficial da cidade. Eu acho eu
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que já estourei meus cinco minutos, né? Posso completar? Aonde que eu vejo? Cinquenta e
dois segundos. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês, e fico à inteira disposição caso
alguém queira tirar alguma dúvida, e conto com os Srs. Vereadores para fazer uma análise
desses saldos remanescentes porque eles serão importantíssimos para a gente conseguir fazer
essa 15ª edição e projetar nossa cidade, e trazer muitos turistas culturais, que são turistas que
todas as cidades desejam. Só para encerrar, vejam, vejam o que pode fazer um evento com
uma cidade. Eu sempre menciono esse exemplo. Campos do Jordão, que era cidade... falava
Campos do Jordão, no tempo que eu era criança, que minha avó falava: "Nem fale esse nome,
minha neta, porque lá é lugar só de tuberculosos". Campos do Jordão, hoje, quando você fala,
você pensa imediatamente no...[interrupção no áudio]. PRESIDENTE JULIO CESAR:
Pode concluir, pode concluir. SRA. FÁTIMA HELENA SAMPAIO CAMARGO
CATALANO: No Festival de Inverno de Campos do Jordão, que movimentou toda a questão
imobiliária, todo o comércio, tudo o que tem ao redor. Então, esperamos que a ação cultural,
não só o Contribuinte da Cultura e o Chorando Sem Parar, e tantos outros, façam também da
nossa cidade não só uma cidade de ciência e tecnologia, mas arte e cultura. Muito obrigada.
[aplausos].
PRESIDENTE JULIO CESAR: Agora, exatamente 15h30min,
passamos...VEREADOR GUSTAVO POZZI: Questão de ordem, presidente.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Para o Grande Expediente. Vereador Gustavo Pozzi,
questão de ordem. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Como nós temos algumas matérias... é
lógico que toda Sessão, nós temos matérias importantes, mas hoje, em especial, nós temos
algumas que trouxeram já uma cerca comoção para a sociedade. Então, gostaria de pedir a
suspensão do expediente falado, se assim for de concordância com os vereadores, para que
nós possamos aí fazer as... o acordo de Pauta e as votações em seguida. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Direciono o questionamento aos Srs. Vereadores. Se há acordo ao pedido do
vereador Gustavo Pozzi para que a gente suspenda, suprima, na verdade, o Grande
Expediente, o expediente falado, e passamos já para o acordo de Pauta na Sala da Presidência
e voltamos a discutir e votar os processos. De acordo? Havendo acordo, defiro o vosso
pedido. Iremos fazer, então, uma suspensão da Sessão nesse momento, e iremos à presidência
para o acordo de Pauta. [Sessão suspensa]. [Sessão reaberta]. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Atenção, Srs. Vereadores, população presente e população que nos acompanha pelo
rádio e pela TV, reiniciamos nesse momento a nossa 36ª Sessão Ordinária. Peço ao secretário
que proceda a chamada dos Srs. Vereadores. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Atenção, Srs. Vereadores, para a segunda chamada do dia 13 de novembro de 2018. Peço
silêncio no Plenário, por favor. Julio Cesar. PRESIDENTE JULIO CESAR: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Chico Loco. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Rodson,
presente. Sérgio Rocha. Azuaite Martins de França, ausência justificada. Cidinha do
Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: 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.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: João
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Muller. VEREADOR JOÃO MULLER: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Laide. VEREADORA LAIDE SIMÕES: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Leandro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Luis Enrique. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Malabim. VEREADOR MALABIM:
Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Moises. VEREADOR MOISES
LAZARINE: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Paraná. Paraná Filho,
ausente do Plenário. Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Roselei Françoso. VEREADOR ROSELEI
FRANÇOSO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sr. Presidente, 18
vereadores presentes até o momento. ORDEM DO DIA - PROCESSOS EM REGIME
DE URGÊNCIA ESPECIAL – ÚNICA DISCUSSÃO - PRESIDENTE JULIO CESAR:
Atenção, Srs. Vereadores, passamos a votar e discutir nesse momento os processos colocados
de urgência a essa Casa com as devidas assinaturas. Atenção, senhores, atenção, Srs.
Vereadores, Processo nº 2.919, Projeto de Lei nº 454. Interessada: prefeitura municipal, que:
"Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de
São Carlos". Trata de emenda do vereador Sérgio Rocha no valor de R$ 10 mil para a
Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social. Coloco à disposição do Plenário para
a discussão. Não havendo, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado. Segundo processo de urgência com as devidas
assinaturas, Processo nº 2.894, Projeto de Lei nº 452. Interessada: Prefeitura Municipal de
São Carlos. "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na prefeitura no
valor de R$ 1,5 milhão, recursos esses da Secretaria Municipal de Educação". Que eu coloco
à disposição do Plenário para discussão. Não havendo, em votação. A declaração de voto, no
final. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovado. Passamos a discutir e votar o Processo nº 2.889, Projeto de Lei nº 450,
interessada: Prefeitura Municipal de São Carlos, que: "Autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito adicional suplementar na prefeitura no valor de R$ 32,2 milhões". Processo da
Secretaria da Fazenda para pagamentos dos servidores, 13º, pagamento de novembro e
dezembro e o 13º. Coloco à disposição do Plenário, uma adequação orçamentária. Os
vereadores favoráveis, que não queiram se manifestar. Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, manifestando-se os contrários à aprovação. Aprovado. Processo em discussão nº
2.890, Projeto de Lei nº 451, interessada: Prefeitura Municipal de São Carlos. "Autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na prefeitura no valor de R$ 41.221,
recursos esses destinados à suplementação na Secretaria de Agricultura e Abastecimento."
Valor de R$ 41.221 para as despesas dos restaurantes populares. Coloco em discussão. Não
havendo, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Em discussão nesse momento o Processo nº 2.888, Projeto de Lei nº
449, interessada: Prefeitura Municipal de São Carlos. "Autoriza o Poder Executivo a conceder
repasse financeiro à Associação São-Carlense de Futsal, repasse esse de R$ 25 mil, dentro da
Secretaria Municipal de Esporte." Coloco à disposição do Plenário para a discussão. Não
havendo, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Passamos a discutir e votar o Processo nº 2.920, Projeto de Lei nº 455,
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interessada: Prefeitura Municipal de São Carlos. "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
adicional suplementar na prefeitura". Trata-se de emenda dos vereadores Moises Lazarine e
Gustavo Pozzi, no valor de R$ 18 mil, recursos esses para a Coordenadoria de Artes e
Cultura. Coloco para discussão. Não havendo, em votação. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Entra em discussão o
Processo nº 2.924, Projeto de Lei nº 457, interessada: Prefeitura Municipal de São Carlos.
"Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de
São Carlos no valor de R$ 150 mil, recursos esses de suplementação de ficha orçamentária
dentro da Coordenadoria de Artes e Cultura para realizar as despesas com eventos". Coloco à
disposição do Plenário para discussão. Não havendo, em votação. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Entra em discussão e
votação o Processo nº 2.921, Projeto de Lei nº 456, interessada: Prefeitura Municipal de São
Carlos, que: "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na prefeitura,
no valor de R$ 19.190, recursos esses na Secretaria Especial de Infância e Juventude na
suplementação de ficha orçamentária na própria secretaria para aquisição de equipamentos de
informática". Em discussão. Não havendo, em votação. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Passamos agora a discutir
e votar o Processo nº 2.904, Projeto de Lei nº 453, interessado: vereador Moises Lazarine,
que: "Denomina de Pedro Rosa da Silva ao Espaço Vida, localizado na Avenida Comendador
Alfredo Maffei, esquina com a Rua José Barnabé, no Bairro Jardim Ricetti, São Carlos".
Coloco à disposição do Plenário para discussão. Não havendo, em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Coloco à
disposição do Plenário agora Processo nº 2.789, Projeto de Lei nº 441, interessada: Prefeitura
Municipal de São Carlos, que: "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial
e crédito adicional suplementar na prefeitura no valor de R$ 43.607,14". Trata de emenda do
vereador Luis Enrique, que eu coloco... esse recurso na Secretaria Municipal de Cidadania e
Assistência Social, o termo de colaboração para o Serviço de Convivência e de
Fortalecimento dos Vínculos para adolescentes e jovens de 15 a 17, 18 a 29, no âmbito de
proteção social básica, também pagamento de diárias referentes ao Programa Primeira
Infância. À disposição do Plenário para a discussão. Não havendo, em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Declaração de
voto, vereador... está na mão? Declaração de voto, vereador Roselei Françoso, por até dois
minutos. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Sr. Presidente, vereador Julio Cesar,
colegas vereadores, público presente, população que nos acompanha muito boa tarde. Eu votei
favoravelmente a esse projeto, o Projeto de Lei nº 0452, que suplementa na Secretaria
Municipal de Educação R$ 1,5 milhão. Eu quero, antes de falar desse projeto, quero falar dos
outros também, porque todos eles chegaram nessa Casa na manhã de hoje, alguns
anteriormente. E esta Casa, como sempre, tem aprovado todos os processos de urgência. Mas
eu avalio até que esses projetos, a prefeitura deveria se organizar um pouco mais. Para que a
gente possa nas nossas reuniões de quarta-feira analisar profundamente esses projetos, para
que a gente coloque em votação, para que a gente saiba profundamente aquilo que nós
estamos votando. Esse projeto aqui, por exemplo, eu votei já favoravelmente porque eu
entendo que a Secretaria Municipal de Educação precisa mesmo fazer esse remanejamento,
porque nós estamos recebendo reclamações diariamente da falta de material de consumo nas
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escolas: material de limpeza, material de procedimento para fazer a higienização das nossas
crianças. De outro lado, eu também sou crítico ao valor. Porque retira-se 1,5 milhão do
material de consumo, que é para sustentar exatamente essas demandas da Educação, para
garantir o bom atendimento da qualidade do ensino, não faltando equipamentos, não faltando
material de consumo. Eu vou precisar de mais um tempinho, Sr. Presidente. Não faltando
material de consumo. De outro lado, nós fazemos uma suplementação no valor de R$ 154 mil
para a mesma coisa. Então, o que eu estou justificando aqui é uma coisa quase que... é difícil
de compreender o porquê que a Secretaria Municipal de Educação faz isso. Porque tira de 1,5
milhão, e de outro lado, suplementa 154 mil...[interrupção no áudio]. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Para concluir. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Até porque nós englobamos
todos os projetos, nós abrimos mão da discussão dos projetos individualmente. Eu queria
complementar. É lógico que nós temos aqui a suplementação para aditamento contratual de
uma empresa que faz a limpeza dos próprios públicos do município de São Carlos, avalio que
é extremamente importante, até porque tem escola que conta apenas com uma servidora, na
Educação, que conta apenas com uma servidora para fazer a manutenção de 1.200 metros
quadrados. Se a gente for analisar, é quase que desumano. Você sobrecarrega essa funcionária
terceirizada para dar conta de fazer a manutenção dessa escola. E aproveito a oportunidade
aqui, já que vai aditar, que eu estive visitando diversas vezes a Cemei Homero Frei lá no
Santa Felícia, quero pedir aqui verbalmente ao secretário municipal de Governo, uma vez que
vai fazer o aditamento, que inclua no aditamento um funcionário para tornar uma situação
mais agradável aquela escola no que diz a respeito à limpeza. Nós também estamos aprovando
aqui R$ 35 mil para a compra de equipamentos e nós estamos aprovando também para a obra
R$ 56 mil para aditar um contrato de uma obra que está sendo executada lá no Cemei Walter
Blanco, no Santa Felícia. Então, eu votei favoravelmente, acho que está correto, mas é
estranho, na verdade, tirar de consumo do gabinete do secretário, que poderia empenhar esses
materiais para colocar em outra alínea orçamentária sendo que o objeto é o mesmo e poderia
se fazer da mesma forma, sem faltar material de limpeza para as nossas escolas.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Muito bem. Mais alguma declaração de voto? Vereador
Moises Lazarine, por até dois minutos. VEREADOR MOISES LAZARINE: Vereador Julio
Cesar, presidente dessa Casa, demais vereadores, população que nos vê e nos ouve, quero
apenas justificar aqui a homenagem feita onde se denomina Pedro Rosa da Silva o Espaço
Vida, localizado na Avenida Comendador Alfredo Maffei, esquina com a Rua José Barnabé,
no Bairro Jardim Ricetti. Essa homenagem se faz justa pela... presente homenagem
[ininteligível] a Pedro Rosa da Silva, que se denomina... demonstra no histórico abaixo
descrito. Não vai dar tempo de ler tudo, mas apenas fazer um breve relato de quem foi esse
senhor, que gostaríamos de estar podendo homenageá-lo em vida, mas o destino ofereceu
outra situação. Então aqui: "Ao extinto Pedro Rosa da Silva, ele é o nono filho do casal Maria
Perpétua e João Rosa da Silva. Pedro Rosa da Silva nasceu em 18 de agosto de 1948, na
Fazenda Santa Maria. Pedro era o caçula dos meninos, sendo sua família era constituída de 12
irmãos. Pedro teve uma infância simples, pouca oportunidade de estudo, porém, recheada de
alegria e ensinamentos vitoriosos que iam nortear sua vida. Conheceu Valdecir Isabel Alves e
ambos ainda jovens, ela com 17 e ele com 24 anos, aos dias 28 de outubro de 1972 se
casaram, assim iniciaram sua própria família, buscando um futuro promissor na cidade de São
José do Rio Preto. Em 1977, com a chegada da primeira filha do casal, Andrea Rosa da Silva,

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

resolveram se mudar para a cidade de São Carlos, na esperança de conquistar uma situação
melhor, ele pôde dar à sua família mais conforto e qualidade". Já, como o período não
permite, gostaria de aqui fazer menção que a Andrea Rosa, ela é da assessoria do prefeito, que
cuida em especial da...[interrupção no áudio]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Para
concluir, por favor. VEREADOR MOISES LAZARINE: E quando ela ficou sabendo,
inclusive, dessa homenagem, ela se emocionou bastante. É uma pessoa que tem sido aqui, eu
acredito que para todos os vereadores, uma pessoa muito diplomática, uma pessoa que tem
atendido todos de igual modo. Então, gostaria de estar deixando registrado essa homenagem
que está sendo feita para aquela pessoa que foi o pai dela, e é, e vai continuar sendo. Então, e
inclusive faleceu de acidente e é o local inclusive... o acidente que ele sofreu, infelizmente,
que tornou vítima desse acidente, o espaço faz referência inclusive às vítimas de acidentes de
trânsito. Então, por isso que o nome dela... o nome do pai dela nesse momento é um nome que
faz uma referência muito importante para aquele local. E obrigado aí à Secretaria de Trânsito
também por estar contribuindo com esse processo. PROCESSOS EM REGIME DE
TRAMITAÇÃO COMUM – ÚNICA DISCUSSÃO - PRESIDENTE JULIO CESAR:
Atenção, Srs. Vereadores, nós vamos passar para a Pauta já distribuída e já de conhecimento
dos Srs. Vereadores. Para a discussão e votação. Primeiro, já foi acordado, tem essa inversão,
passo ao último, o Uber, tá? Primeiro Processo: nº 2.221 de 2018, Projeto de Lei nº 319.
Interessada: Prefeitura Municipal de São Carlos, que: "Cria o Conselho de Regulação e
Controle Social no município de São Carlos e dá outras providências". Coloco à disposição
dos Srs. Vereadores para a discussão. Não havendo... Coloco à disposição dos Srs.
Vereadores. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado o primeiro da Pauta. Segundo processo da Pauta, Processo nº 2.649,
Projeto de Lei nº 416... exatamente, esse processo passa a ser o último, que é a votação dos
aplicativos, tá certo? Processo nº 2.758/2018, Projeto de Lei nº 434. Interessada: Prefeitura
Municipal de São Carlos. Assunto: "Dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura
Municipal de São Carlos". VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Pela ordem, Sr.
Presidente. PRESIDENTE JULIO CESAR: Pela ordem, vereador Marquinho Amaral.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sr. Presidente, eu gostaria que o senhor
consultasse o Plenário sobre a possibilidade de nós adiarmos esse projeto por duas Sessões,
para que esta Casa possa estudá-lo de uma forma mais ampla, e também que nós possamos ter
algumas informações necessárias para nos elucidar para a votação desse projeto, que é de
suma importância para a cidade de São Carlos. PRESIDENTE JULIO CESAR: Coloco à
disposição do Plenário o pedido do vereador Marquinho Amaral. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Então, aprovado a suspenção por
duas Sessões do processo da reorganização administrativa da Prefeitura Municipal de São
Carlos. Processo nº 2.824/2018, Projeto de Lei nº 443. Interessada: prefeitura municipal.
"Desafeta e autoriza o Poder Executivo a alienar a área pública a Maria de Lourdes Amaral
Bertho, e dá outras providências. Área total: 4,75 metros". Coloco à disposição do Plenário. À
votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovado. Processo nº 2.872, Projeto de Lei nº 448. Interessada: Prefeitura Municipal de São
Carlos, que: "Autoriza o Poder Executivo a conceder repasse financeiro à Associação de
Amigos e Protetores dos Animais do Meio Ambiente de São Carlos, Proteja, e dá outras
providências". Recurso esse total de R$ 15 mil. Coloco à disposição do Plenário para
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discussão. Não havendo, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado. PROCESSO DE RESOLUÇÃO EM REGIME
DE TRAMITAÇÃO COMUM – ÚNICA DISCUSSÃO – PRESIDENTE JÚLIO CÉSAR
- Srs. Vereadores, é importante esse processo também na Pauta, todos já conhecem. (processo
nº 2880/18). Mas é comunicar a população de São Carlos, e também a imprensa presente, e
todos que estão acompanhando, esse processo é da Mesa, projeto de resolução da Mesa da
Câmara Municipal, que nós estamos, a partir de hoje, votando nessa Casa a criação do Diário
Oficial Eletrônico do Poder Legislativo. Então, a partir de agora, nós teremos o Diário Oficial
Eletrônico da Câmara Municipal, com fácil acesso na página, nós remodelamos toda a página,
incluímos agora, com todos os vereadores participando de, tenho certeza, um novo marco
dessa Casa, tendo esse, mais um meio de comunicação com as pessoas. Então a partir de
agora passamos a ter o Diário Oficial da Câmara Eletrônico, tá certo? Sem custo. Uma vez
que nós temos a página, vamos hospedar isso, e toda a população poderá e deverá
acompanhar, tá certo? Coloco à disposição do Plenário para discussão. Não havendo, em
votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovado. Declaração de voto, o vereador Roselei Françoso. VEREADOR ROSELEI
FRANÇOSO: Sr. Presidente, eu quero reconhecer o trabalho dessa Casa aprovando esse
projeto, que na minha avaliação é extremamente importante, porque trata-se de um diário que
atualmente não é diário, nós temos um semanal, ou então a cada dois, três... final de semana,
por exemplo, não tem jornal, que também não tem atos oficiais, né? Mas eu quero reconhecer
porque é um trabalho importante, mais uma conquista dessa Casa, a exemplo do pregão
eletrônico transmitido em tempo real durante os processos licitatórios. No meu entendimento,
isso é um dos princípios da administração pública, que é a questão da transparência, da
transparência, da comunicação, das informações aos atos oficiais. Então, por isso que eu estou
declarando voto, para registrar, na verdade, o reconhecimento a essa Mesa Diretora, em
especial, ao presidente dessa Casa, que provavelmente, com certeza, deve ter liderado mais
esse projeto para essa Casa. Mas também acho que é de extrema importância, a exemplo do
que a prefeitura faz hoje, ter o escrito que encaminha para as secretarias, para que a gente
possa de fato manusear e ter acesso também aquelas pessoas que não têm acesso ao Diário
Eletrônico. Só isso, Sr. Presidente, muito obrigado. PRESIDENTE JULIO CESAR:
Apenas para colaborar com a informação, esse Diário Eletrônico na Câmara Municipal, é
óbvio, nós não teremos o custo porque já temos a plataforma, e ele também será encaminhado
à Prefeitura Municipal, que já tem o Diário Oficial do Município, que vai agregar essas
informações e terá também o impresso sem custo para o Poder Legislativo, certo? Então, esse
é o que nós temos para falar sobre o processo. Atenção, Srs. Vereadores, passamos agora a
discutir e votar o Processo nº 2.649, Projeto de Lei nº 416. Interessada: Prefeitura Municipal
de São Carlos, que: "Dispõe sobre a regulamentação do serviço de transporte motorizado
privado e remunerado de passageiros por meio de aplicativos ou outras plataformas de
comunicação em rede, no âmbito do município de São Carlos e dá outras providências".
Sabendo que esse processo teve... foi adiado por duas Sessões e retornou no dia de hoje.
Temos as emendas. Eu libero agora para discussão do processo. Então, vereador Gustavo
Pozzi, por até cinco minutos. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Boa tarde, Julio, boa tarde,
vereadores, vereadoras, público presente, as pessoas que nos assistem pela televisão, que nos
ouvem pelo rádio, que nos assistem pela internet. Eu acredito que esse projeto, ele não é um
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projeto do vereador Gustavo Pozzi. Primeiramente, foi um projeto construído pela comissão
de estudos que aqui eu quero primeiramente nominar os vereadores. Eu fui o presidente, o
Paraná participou, Moises, a Cidinha e o Robertinho Mori. Tivemos também a participação de
pessoas, isso lá em fevereiro, representantes de táxi, representantes de vans, pessoas
cadastradas na Uber, em aplicativos, né? Então foi um processo construído por várias mãos.
Esse processo foi encaminhado para a Secretaria de Transporte e Trânsito, onde lá também
fizemos várias reuniões, e aqui eu já justifico por esse motivo, o processo original que saiu da
Casa, ele foi modificado, mediante concordância do Legislativo e em consonância com a
prefeitura municipal. Ao vir para essa Casa, alguns motoristas, quando eu falo alguns, muitos,
não alguns poucos, se sentiram na necessidade de ser ouvidos e essa Casa assim o fez.
Passamos aí três semanas conversando com representantes de aplicativo, conversando com
motoristas de aplicativo, e então é nesse momento que chegamos a esse processo hoje. Eu vou
pedir ali desculpa para vocês, como foi um projeto que teve um... nessas duas semanas, nas
três semanas, teve bastante emendas, conforme... algumas emendas, elas têm que ser retiradas,
ou os vereadores, algumas emendas de minha autoria têm que ser, não podem ser aprovadas,
porque, por exemplo, no art. 12, ele teve muitas modificações, e a última emenda modificativa
é a que vale. Então, as anteriores, eu vou dar o direcionamento, presidente... isso, né? Então,
eu vou falar: olha, essa eu solicito a retirada. E é por isso que vocês vão ver que vai ter
emenda que vai ser retirada e emenda que vai ser mantida. Temos também no processo uma
emenda do vereador Chico Loco, que sabiamente, no momento oportuno, você tem a minha
concordância nela, que foi-se muitas conversas ao longo da semana. Temos também aí uma
emenda do vereador Paraná, que está sujeita aí à aprovação do Plenário. E depois,
posteriormente, isso, temos emenda minha e do vereador Moises, e também juntamente com o
vereador João Muller. No momento, após a votação, na... quando eu for justificar o meu voto,
eu vou fazer os agradecimentos necessários aí para todas as pessoas que contribuíram e
participaram desse processo. Muito obrigado. PRESIDENTE JULIO CESAR: Próximo
vereador, vereador Moises Lazarine, por até cinco minutos. VEREADOR MOISES
LAZARINE: Vereador Julio, presidente dessa Casa, demais vereadores, população que nos
vê e nos ouve. A todos, em especial, os motoristas, os Ubers que aqui se fazem presentes, aos
demais munícipes. Quero apenas aí que... falar também da participação que nós pudemos,
juntamente com a comissão, e reforçar que, tanto a minha visão como a visão da própria
prefeitura, é uma visão de desburocratização, é uma visão de pensamento do livre mercado, de
fazer com que a sociedade, o próprio mercado se autorregula. Em especial, sabemos que tem a
regulamentação, a lei federal que foi aprovada, que versa sobre esse tema, e que na própria lei
está previsto que dentro da própria lei as questões da regulamentação ficariam a cargo do
município. E confesso que nós tivemos inúmeras conversas. As primeiras conversas foram
balizando as próximas. Inúmeras pessoas, a própria classe, ainda por não ser uma classe que é
reconhecidamente como classe e categoria reconhecida dentro do ministério do governo
federal, isso criou uma certa dificuldade, até pelo fato de conseguirmos unir e organizar todo
esse pessoal. A cada reunião, sempre aparecia algumas pessoas novas, mas no geral, nessas
últimas reuniões, até mesmo após a última tentativa, que foi de votar na última semana, né,
Gustavo? Inclusive, quero aqui parabenizar você na condição da presidência dessa comissão,
fizemos o maior número de debates e diálogos possíveis. Sabemos, pessoal, que assim como
vocês, tem outras classes que também querem a regulamentação. A exemplo do mototáxi, a
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exemplo de outras classes que tentam também um espaço dentro do mercado de trabalho. E a
fala do prefeito hoje, estive com o grupo de pessoas também que trabalham de forma
informal, também dentro desse mesmo segmento de transporte, e todos, eu acredito que estão
sendo contemplados dentro da visão da regulamentação dessa lei. Fiz questão até, liguei para
o vereador Gustavo, que estaria já no compromisso lá na prefeitura, e aproveitei, o pessoal
estava chegando lá, aproveitei em ficar lá nessa reunião. Então, eu fiz questão de acompanhar.
O pessoal foi muito solícito, nós apresentamos as nossas preocupações, em especial, uma das
preocupações que a gente vê de forma nítida dentro do próprio Código do Trânsito Brasileiro,
eu tenho certeza e plena convicção que nenhum dos trabalhadores que se enquadram, porque
o próprio aplicativo, ele tem várias restrições, para quê? Para dar garantia da própria
segurança para as pessoas que estarão andando, para os munícipes que de certa forma serão os
seus clientes, né? Então, todas essas... a previsão dessa regulamentação, o próprio aplicativo,
a plataforma em si, seja na... nós estamos tratando aqui não em especial do Uber, mas em
especial também a todos os condutores que estarão transportando por via, por meio de
aplicativo. Então, em especial, a gente acaba sempre que citando um, mas em geral vai ser
todos os aplicativos que estarão sendo contemplados e previstos nessa lei, e que de certa
forma vai trazer segurança, tanto para os condutores, para os trabalhadores que estarão
trabalhando por meio de aplicativos assim como também para as pessoas que serão os clientes
desses trabalhadores. Então, eu acredito que foi um debate bem amplo, apesar de ter sido
desgastante, por ter tendo que se fazer várias reuniões, e muitos desses trabalhadores deixando
as suas atividades para vir participar dessas reuniões. Então, era um compromisso que nós
tínhamos com todas as classes. Todas as classes tinham, entendiam a importância dessa
regulamentação, e de certa forma prevendo o mínimo possível de burocratização, mas para
que todas as classes, de certa forma, fossem enquadradas dentro da lei municipal e que todos
tivessem a cobertura e a previsão de trabalhar sem que ninguém viesse ser incomodado.
Então, quero parabenizar a todos os trabalhadores, que deixaram por muitos dias as suas
atividades, estiveram participando conosco dessas inúmeras reuniões que foram feitas. Eu
acredito que agradar 100% todo mundo é impossível, mas nós fizemos o maior número de
debates possível para que todos viessem a ser contemplados. Então, agradeço a participação
de todos. Esperamos que, se futuramente vier surgir qualquer outro problema, essa Casa
estará à inteira disposição para estar revendo qualquer situação, porque o mercado, ele é
dinâmico. Na medida que surgir futuros problemas que possam ter, independente da área que
for, nós estaremos à disposição de todos para que possa, todos possam se sentir representados
por esta Casa. Obrigado a todos aí pelo envolvimento, os demais vereadores da comissão
também. PRESIDENTE JULIO CESAR: Próximo vereador inscrito para a discussão do
processo, vereador Leandro Guerreiro, por até cinco minutos. VEREADOR LEANDRO
GUERREIRO: Sr. Presidente, boa tarde. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, plateia presente.
Bom, foi, passou as duas semanas, voltou o projeto para cá. Eu vi que teve várias reuniões, vi
algumas pessoas aí que falaram que estavam de acordo com o que foi discutido na reunião, e
eu pergunto aqui para vocês: está tudo certo? Está tudo de acordo? Então, já sei o que... já sei
como eu vou votar. Vamos votar para regularizar então a questão dos aplicativos. Estou vendo
que está todo mundo de acordo, então, conforme eu disse que ia votar conforme o
entendimento da galera que usa o aplicativo. Eu não uso, eu não trabalho com o aplicativo,
então tenho que respeitar quem trabalha também. Estando bom para as duas, para as duas
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partes, para os taxistas, para o Uber, vamos regularizar isso aí, tranquilo. Obrigado.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Próximo vereador inscrito, vereador Chico Loco, por até
cinco minutos. VEREADOR CHICO LOCO: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, a plateia
presente, aos motoristas...ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do
microfone]. VEREADOR CHICO LOCO: Tem alguém na frente aqui? Srs. Vereadores, Sr.
Presidente, a plateia que está aqui presente. Em relação à Lei nº 13.640/2018, ela dispõe que
caberá, faculta aos municípios a regulamentação do sistema de transporte por aplicativos.
Portanto, assim, nós não somos obrigados a ter uma lei municipal que regulamente esse
sistema, porque, se você não tiver uma lei municipal, não quer dizer que o transporte por
aplicativos esteja proibido, né? No entanto, houve o esforço muito grande dos vereadores aqui
dessa Casa, muito tenso talvez até, os encontros foram muito tensos, não foi muito fácil, não,
como o Gustavo Pozzi falou. Agora, toda vez que a gente empreende uma tarefa difícil, nós
temos uma parcela de sacrifício. Nós não podemos deixar de reconhecer aqui que todos os
motoristas de táxi, que nós respeitamos, empreenderam um dia a aquisição de um ponto de
táxi. E um ponto de táxi custa muito caro. Houve um prejuízo muito grande para esses
profissionais que prestam serviço no Brasil e no mundo todo há muitos anos. E esse prejuízo,
infelizmente, ele é irreparável, né? Assim como hoje os aplicativos de comunicação, como
WhatsApp, Telegram, eles também estão diminuindo a receita das operadoras de telefonia
também, das telefonias celulares, assim como a telefonia fixa perdeu para o telefone celular.
Então, trata-se de uma evolução. Mas também temos que considerar aquilo que eu citei a
semana passada: há um grande contingente de trabalhadores, motoristas que estão nessa linha
de trabalho, nessa frente de trabalho, até porque São Carlos precisa gerar empregos. Há
muitos profissionais graduados, formados que estão trabalhando com transporte de
aplicativos, e também ainda pais de famílias, pessoas que não conseguiram entrar no
transporte de aplicativo formal por falta de condições, por falta de... SPC. Enfim, nós vemos
que o brasileiro está em uma situação por falta, padecendo por falta de emprego muito grande,
e que essa não é a salvação da lavoura, né? A salvação não é trabalhar no transporte de
aplicativo. Nós vemos com muita responsabilidade que temos que ter muita seriedade nesse
ponto. Parabenizo a Comissão de Transporte, parabenizo ao grupo que se reuniu, Gustavo
Pozzi, o Paraná Filho, pela regulamentação dessa lei, mas voltando a salientar: a Lei nº 13.640
não obriga o município, não nos obriga a essa regulamentação, e que disponho hoje à tarde
aqui todo esse trabalho feito. Nós temos a faculdade de aprovar e espero que também, eu
quero votar favorável, que eu vejo que o empreendimento de todos é muito grande e todos
estando aqui presentes, mas respeitando também aqueles que ainda não conseguiram colocar o
seu trabalho a serviço desses aplicativos. Estamos torcendo para que as coisas se organizem e
que o cidadão são-carlense passe a utilizar muito mais o serviço de táxi e o serviço de
aplicativo, para até melhorar a nossa mobilidade urbana. Implica que o transporte coletivo em
nossa cidade também precisa ser revisto e ter remodelações, porque o transporte por
aplicativo, o transporte individual por táxi tem prestado bons serviços. Então, a cidade de São
Carlos ganha com isso? Ganha, porque a qualidade do serviço de táxi é muito boa e dos
aplicativos também tem sido muito boa. O que precisa melhorar em nossa cidade, pela
prosperidade da nossa cidadania, é o transporte coletivo, transporte por passageiros com
ônibus, né? E é claro que São Carlos tem que desenvolver esses hábitos de usar mais esses
transportes. Os trabalhadores estão aí, os motoristas estão disponíveis, todos muito educados.
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Nós temos uma ótima retaguarda de transporte por táxi, e agora também, com o crescimento
desse transporte por aplicativo, eu tenho certeza que temos que pensar na prosperidade de São
Carlos e que São Carlos está indo para a frente. Parabenizo a todos vocês que trabalham nesse
sistema. Muito obrigado. PRESIDENTE JULIO CESAR: Atenção, Srs. Vereadores, eu vou
listar as emendas, eu vou listando as emendas. Só que está uma confusão aqui, mas eu já me
organizei, secretário, eu agradeço. Atenção, Srs. Vereadores. Vamos votar a cada emenda. Já
tem já anotada até o que é... eu vou falando para facilitar, mas vou ler para não ter problema.
Então, nesse processo tem a emenda modificativa que modifica-se o art. 12 do Projeto de Lei
nº 416/2018, para que passe a figurar com a seguinte alteração. Essa emenda, há um pedido de
retirada... É isso, vereador? VEREADOR GUSTAVO POZZI: Isso. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Pedido...VEREADOR GUSTAVO POZZI: Só justificando: as duas
próximas emendas tratam sobre o art. 12. Isso significa nós fazermos uma correção e uma
emenda posterior, que foi apresentada hoje, por isso, eu solicito a retirada dessa primeira
emenda. PRESIDENTE JULIO CESAR: Tá certo. Colocar à disposição do Plenário.
Pedido de retirada dessa primeira emenda. Atenção, Srs. Vereadores, em votação. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Então, retirada
essa emenda. Quer anotar alguma coisa? Pode anotar. Essa primeira, que muda o art. 12. É,
retirou. Passamos agora. Juntado o processo, a segunda emenda, que tem entendimento
também para retirá-la, mas faço questão de apontar. Emenda modificativa também modificase o art. 12 do projeto de lei para que passe com a seguinte configuração e alteração e vem o
texto, mas há o pedido também...VEREADOR GUSTAVO POZZI: É, só... nós tínhamos, a
pedido dessa retirada, aqui eu quero fazer destaque. Nós, a princípio, tínhamos colocado
[ininteligível] partes do texto a questão do emplacamento na cidade e também a apresentação
de residência do município de São Carlos, entendimento ontem em reunião com a comissão e
o pessoal que veio, inclusive, com experiência de outra cidade, nessa emenda, a gente retira
justamente por conta desse vício constitucional da questão da placa, por isso o pedido de
retirada da emenda. PRESIDENTE JULIO CESAR: Muito bem, coloco à disposição do
Plenário para votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Então, aprovada a retirada dessa emenda. Muito bem. Próxima emenda. A próxima
emenda. Submeto à consideração do Plenário a seguinte emenda modificativa. Emenda
modificativa: "Modifica-se o art. 12 do Projeto de Lei nº 416/2018 para que passe a figurar
com a seguinte alteração. Art. 12, alínea 'b': Possuir, no mínimo, dez anos de utilização
contados da data da sua fabricação". Coloco à disposição do Plenário a emenda. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovada.
Tem. Não é a mesma? Muito bem, a emenda agora do vereador Chico Loco. Emenda
supressiva: "Suprima-se o Parágrafo Único do art. 9º do Projeto de Lei nº 416/2018.
Justificativa: a supressão acima esposada se faz necessária para que haja adequação no texto
do projeto de lei apresentado frente à legislação pertinente". Há entendimento dos Srs.
Vereadores? Sim, a apresentação dos Srs. Vereadores favoráveis, então coloco à votação
nesse momento. Os vereadores favoráveis à emenda do vereador Chico Loco permaneçam
como estão, manifestando-se os contrários. Também aprova essa emenda. Próxima emenda,
uma emenda modificativa do vereador Paraná Filho. Submete à consideração do Plenário a
seguinte emenda modificativa ao projeto de lei. Emenda modificativa à alínea 'c', do art. 12,
do projeto de lei, passa a conter a seguinte redação: "Alínea 'c': apresentar exame toxicológico
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anualmente". Coloco à disposição do Plenário. Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Aprovado também. Apresentar exame toxicológico
anualmente. A próxima emenda de autoria dos vereadores Gustavo Pozzi e João Muller, mas
também com o entendimento de retirada. Emenda modificativa. Art. 25 do projeto de lei, que
passa conter a seguinte redação: "Altera a redação", mas há o entendimento também de
retirada dessa emenda? VEREADOR GUSTAVO POZZI: É, só fazendo uma explicação
aqui por uma questão de ordem. A princípio, ISS ia ser fixo. Após o entendimento com a
reunião, na reunião de ontem, passou a ser 2% do valor da corrida. Então, vai ser 2%
diretamente da plataforma. Isso vai ter uma emenda própria para tratar sobre esse assunto. Por
isso que eu e o Muller pensamos, pedimos a retirada desta, mas contemplamos em outra.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Muito bem. Coloco à discussão para o Plenário. Pedido,
então, para retirada. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Então, retirada essa aqui. Muito bem. Passamos agora a considerar a emenda
modificativa dos vereadores Gustavo Pozzi e Moises Lazarine, a emenda modificativa ao
Projeto nº 416/2018. O art. 16, do Projeto de Lei nº 416/2018, passa a conter a seguinte
redação no seu inciso II: "Credenciar-se no município de São Carlos e com esse compartilhar
a relação de motoristas ativos, conforme regulamentação expedida nos termos desta lei. A
mudança versada tem objetivo de adequar o texto ao projeto de lei apresentado frente à
legislação pertinente". É isso que apresenta os Srs. Vereadores. Coloco à disposição do
Plenário. Os vereadores favoráveis à aprovação dessa emenda, sim, se mantenham como estão
ou se manifestem ao contrário. Está aprovada essa emenda. Próxima emenda de autoria
também dos vereadores Gustavo Pozzi e Moises Lazarine. Emenda modificativa. O art. 12, do
Projeto de Lei nº 416/2018, passa a conter a seguinte redação. Atenção à redação da lei. Art.
12, alínea 'b': "Apresentar certidões negativas criminais, federais, estaduais, conforme outros
dispositivos do § 1º deste artigo". Alínea 'e': "Ser legítimo proprietário ou possuir autorização
de uso mediante alienação fiduciária do veículo que será utilizado na prestação dos serviços,
ou demonstrar que possui parentesco até o terceiro grau com o proprietário do veículo a ser
utilizado na prestação dos serviços, ou ainda ser locatário de veículo perante locadora
instalada no município de São Carlos". Alínea 'f': "Estar inscrito no INSS". Alínea 'a', inciso
II: "Possuir, comprovadamente, seguro que cubra acidentes de passageiros". Alínea 'c': "Estar
emplacado na categoria particular de espécie passageiro com capacidade para até sete pessoas,
inclusive o condutor". Essa é uma adequação necessária à lei. Coloco à disposição do Plenário
essa emenda. Atenção, Srs. Vereadores, processo de votação. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovada essa emenda também.
Próxima emenda modificativa. Art. 7º. Alteração no inciso VII, é isso? No art. 7º, inciso VIII,
com o seguinte texto: "Exigir, como requisito para prestação do serviço, que os motoristas
parceiros atendam à legislação municipal". Coloco à disposição do Plenário essa emenda. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Também
aprovada a emenda. Próxima emenda. Emenda dos vereadores João Muller, Gustavo e
Moises. Emenda modificativa ao Projeto de Lei nº 416. O art. 25 do projeto de lei passa a
conter a seguinte redação: "O serviço de transporte motorizado, privado e remunerado de
passageiros sujeitar-se-á ao Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, ISS, nos termos da
legislação aplicada". É isso que fica, então, o art. 25 da Lei nº 416. Coloco à disposição do
Plenário para votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
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contrários. Aprovado. Agora, coloco à disposição do Plenário o Processo nº 2.649, Projeto de
Lei nº 416. Interessada: Prefeitura Municipal de São Carlos, que: "Dispõe sobre a
regulamentação do serviço de transporte motorizado privado e remunerado de passageiros por
meio de aplicativo ou outras plataformas de comunicação em rede no âmbito do município de
São Carlos e dá outras providências". O projeto já incluso todas emendas. VEREADOR
MALABIM: Nominal.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Em discussão. Não
havendo...VEREADOR MALABIM: Presidente, vou pedir votação nominal.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Votação nominal pedida pelo vereador Malabim.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Projeto final. Já, é. Projeto com as emendas já. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Atenção, Srs. Vereadores, para a primeira votação dessa tarde. Sr. Presidente,
o senhor me autoriza eu começar? Vamos lá. Prof. Azuaite Martins de França, sim ou não ao
projeto? À emenda, desculpa. Ausência justificada. Vereador Chico Loco. [falas sobrepostas].
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Projeto, já. Não é emenda. ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: Com as emendas. VEREADOR RODSON DO CARMO: Com as
emendas. Projeto com as emendas. Vereador Chico Loco, sim ou não ao projeto?
VEREADOR CHICO LOCO: Apesar de o município não precisar ter essa regulamentação,
sou favorável, sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereadora Cidinha.
VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Sim. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Sim. Vereador Dimitri. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Edson. VEREADOR EDSON FERREIRA: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Elton. VEREADOR ELTON
CARVALHO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Gustavo Pozzi.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim.
Vereador João Muller. VEREADOR JOÃO MULLER: Sim. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Sim. Vereador Julio Cesar, no exercício da presidência, não vota. Vereadora Laide.
VEREADORA LAIDE SIMÕES: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim.
Vereador Leandro Guerreiro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Lucão. VEREADOR LUCÃO FERNANDES:
Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Lucão Fernandes, sim. Vereador Luis Enrique.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim.
Vereador Malabim. VEREADOR MALABIM: Sim. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Sim. Vereador Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Moises Lazarine. VEREADOR
MOISES LAZARINE: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Paraná
Filho. Paraná? Ausente do Plenário. Pois não, vereador? Ah, pensei que fosse comigo.
Vereador Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Rodson. Sim. Vereador Roselei Françoso. Sim.
Vereador Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Sim. Sr. Presidente, 19 vereadores votaram sim, e nenhum ao contrário e uma
justificativa. Não, 19, 20 e 21. Obrigado, vereador. Desculpa, Sr. Presidente, 18 vereadores
votaram sim e nenhum ao contrário. PRESIDENTE JULIO CESAR: Fica então aprovado o
Processo nº 2.649, Projeto de Lei nº 416, com as emendas e alterações já citadas aqui.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Declaração de voto, Sr. Presidente? PRESIDENTE
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JULIO CESAR: Declaração de voto, primeiro inscrito. Já havia inscrito o vereador Rodson,
primeiro inscrito é o vereador Moises Lazarine, na sequência o vereador Rodson. ORADOR
NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Pode inverter? Então, primeiro o vereador Rodson, na sequência o vereador Moises.
Os vereadores que quiserem fazer uso, declaração de voto por até dois minutos, por favor,
inscrever-se. VEREADOR RODSON DO CARMO: Quero aqui parabenizar o vereador
Gustavo Pozzi, vereador Moises, vereadora Cidinha e vereador Paraná. Só uma coisa que eu
vou deixar bem clara aqui para toda a população que nos acompanha. Eu estou sentado aqui
com uma das pessoas que mais entende de táxi na nossa cidade e toda a sua equipe, o Cléber.
O Cléber me procurou no começo do meu mandato, no segundo ano consecutivo agora, e nós
corremos na prefeitura municipal para pedir a questão dos clandestinos da nossa cidade. Nós
aprovamos o projeto, o projeto passou, tudo legalzinho, conversamos com o pessoal do Uber,
conversamos com o pessoal do Uber, conversamos com o pessoal do táxi, mas o que mais me
preocupa, Cléber, quantas vezes nós fomos na prefeitura pedir para regulamentar? Várias
vezes! Sabe o que disseram para nós? Nem bola nos deram. Fizemos papel de tontos. Rogo a
Deus, e sucesso para cada um de vocês, para que esse processo tenha fiscalização, porque se
não tiver, nós fizemos papel de tonto, de otário! Porque a prefeitura, muitas vezes, não dá a
mínima pelos projetos de lei que saem dessa Casa e não adianta a gente encher papel, gastar
com funcionário, gastar com processo, gastar energia e não acontecer nada. Porque quando
tem os bailes lá no Banana Brasil, que eu frequento, a Oasis, que muitos vereadores
frequentam, a gente vê a pouca-vergonha. Meu telefone toca meia-noite, 1 hora da manhã,
muitos pedindo socorro porque não tem fiscalização. E você sabe o que eles alegam? Que não
tem como colocar, porque não tem como pagar o funcionário. Então, não adianta a prefeitura
vir com essa conversa mole de colocar um projeto dessa envergadura, tão importante para a
nossa cidade, e não ter fiscalização. Comecem a tomar vergonha na cara e fazer as coisas
acontecer, porque nós não somos trouxas e nem babaca de ninguém. Nós queremos o bem da
nossa cidade. Nós somos pagos pelo povo, então respeite as...[interrupção no áudio].
PRESIDENTE JULIO CESAR: Para concluir. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Porque eu já fui várias vezes, eu estou falando isso porque eu estou calejado de procurar a
prefeitura. Não só pelo táxi, vários assuntos importantes da nossa cidade, e muitas vezes não
dá a mínima. A mínima! Então, vocês tenham vergonha e fiscalizem. Trate a nossa cidade
como modelo! Eu não sou contra táxi, eu não sou contra Uber. Eles precisam trabalhar, eu
respeito ambos, mas o que não pode acontecer: vocês taparem os olhos e as pessoas terem que
ligar para pedir ajuda. Desejo sucesso a cada um de vocês, contem com esse vereador e com
os mais 20 desta Casa. Tome vergonha e faça a coisa acontecer. O meu muito obrigado.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Próximo vereador inscrito, vereador Leandro Guerreiro,
por até dois minutos. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Sr. Presidente, plateia
presente. Mais ou menos na mesma linha, prefeitura não fiscaliza nem o terreno sujo, nem o
terreno baldio, nem do proprietário e nem da própria prefeitura para limpar. Você acha que
vai ter competência para poder fiscalizar quem está correto e quem não está com o aplicativo?
Mas o vereador fez a sua parte. Se esforçou, correu atrás, veio aqui, ouviu todo mundo que era
interessado e a lei foi aprovada. Eu afirmo para vocês, e quero estar errado: não vai virar nada
isso aí. Vai continuar do jeito que está, porque temos pessoas incompetentes no governo.
Depois, eu me inscrevi na explicação pessoal, eu vou falar da reestruturação... estão querendo
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criar mais cargo aqui para a prefeitura, mexer no orçamento novamente da cidade. Eu gostaria
que quem está assistindo em casa, quem puder ficar no Plenário, prestar atenção, porque não
pode ser feito isso nas costas do povo. Obrigado. PRESIDENTE JULIO CESAR: Próximo
vereador inscrito, vereador Malabim, por até dois minutos. VEREADOR MALABIM: Boa
tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Esse projeto é um projeto muito importante que vem
se arrastando aqui na Câmara Municipal há muito tempo. Quero parabenizar a comissão, que
fez um excelente trabalho, a todos os trabalhadores aí que vão trabalhar nessa questão dos
aplicativos, do Uber. Também os taxistas, o Cléber que sempre esteve presente aqui, viu,
Cléber? Parabéns, toda Sessão esteve aqui acompanhando, fazendo a sua parte, logicamente
que tem que ser feito. E o que é justo tem que ser justo e tem que ser colocado no papel. Nós
fizemos, todos os vereadores aqui, todos, independente, a comissão foi um excelente trabalho,
mas todos os vereadores aqui que aprovaram não começou agora; começou na derrubada do
projeto de lei do ex-vereador Freire, que proibia a entrada do transporte por aplicativo aqui na
cidade. Foi, o primeiro passo foi esse. E daí, então, a briga para regulamentar o transporte por
aplicativo. Eu sou a favor de todos... o transporte por aplicativo, o táxi, enfim, o transporte
coletivo. Eu acredito que quem usa o transporte coletivo, ele vai sempre usar o transporte
coletivo, porque tem várias classes em nossa cidade. Aquele que pode pagar, tem gente que
não pode pagar um Uber. Tem gente que ontem me pediu um passe aqui na frente, mostrou o
pé todo cheio de bolha porque anda a pé do Aracy até aqui, ele não tem condições de pagar
um transporte coletivo, que é 3 reais, R$ 3,80, não sei o valor, porque eu, graças a Deus, tenho
um carrinho ali um pouco velho, mas dá para andar com ele. Então, todos os transportes, eles
vão ter o pessoal que vai precisar dele. Seja o táxi, que vai ter seus clientes, o transporte por
aplicativo, que vai ter os seus clientes, e também o transporte coletivo, que vai
continuar...[interrupção no áudio].
PRESIDENTE JULIO CESAR: Para concluir.
VEREADOR MALABIM: Que vai continuar na nossa cidade, que precisa na nossa cidade
uma malha viária decente, porque não temos uma malha viária decente na nossa cidade. Nós
cobramos aqui do administrador, da parte da prefeitura, vamos ver se esses recapeamentos
verdadeiramente saem em nossa cidade, porque tem 36 ou 38 milhões, mas agora o governo
do PSDB ganhou, pode ser que nem libere, né? Então, vamos aí, eu até vou propor aí uma
moção para que o governo que ganhou, do PSDB, ele cumpra com o que foi escrito, assinado
pelo governo Mário França, que está agora... Márcio França, que está agora no governo, para
liberar essa verba, porque a nossa cidade precisa e muito. Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Próximo vereador inscrito, vereador Roselei, por até dois
minutos. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Sr. Presidente, eu também quero, do
mesmo modo, cumprimentar o vereador Gustavo Pozzi, toda a comissão que trabalhou nesse
projeto, que, de forma inclusive democrática, porque, esse período todo de ouvir, para, volta,
muda, faz as emendas necessárias e tal, para trazer, para tornar o projeto o mais próximo
possível daqueles que operam o sistema, os motoristas de Uber, os táxis, e também trazer um
projeto que traga igualdade de condições, na verdade, no que diz respeito à questão tributária.
Eu penso que, foi falado aqui da questão da fiscalização. Nós estamos falando de uma nova
atividade econômica que passa a operar no município a partir da publicação dessa nova
legislação. Então, não tenha dúvida que o município terá, sim, que cumprir o seu papel de
fiscalização, né? Não cumprindo o papel de fiscalização, existem instrumentos, na verdade,
porque o município está fechando os olhos para a arrecadação, e com certeza isso pode
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incorrer em processos seríssimos contra a administração pública. Me recordo, numa
Audiência Pública que nós tivemos aqui, Chico, quando o secretário municipal de Habitação
disse ao promotor que ele não tinha responsabilidade sobre isso. A prefeitura, ela exerce o
poder de polícia, ela tem, sim, que cumprir com as suas obrigações legais, fiscalizando,
fazendo que aqueles que estão na atividade econômica cumpram com as suas obrigações.
Antes de terminar, também eu quero também ratificar a importância do Chico nesse processo,
quando protocolou nesta Casa a derrubada da lei...[interrupção no áudio]. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Pode concluir. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Da lei que proibia
a implantação do Uber aqui na cidade de São Carlos. Eu acho que tudo isso tem um histórico
que vem a se consolidar nessa tarde. Então, quero parabenizar a todos aqueles que estiveram
envolvidos, em especial aqueles que são motoristas de Uber, aqueles que são motoristas de
táxi, os motoboys também, que tiveram uma participação nesse processo, sentando por
diversas vezes, às vezes tem um desentendimento, porque mexe ali na ferida, mas o mais
importante é que se conseguiu chegar num denominador comum, que é esse projeto de lei
aprovado por essa Casa, e se Deus quiser, sancionado, publicado pelo prefeito, no sentido de
ter aí uma nova atividade econômica de forma regular no município de São Carlos. Muito
obrigado, Sr. Presidente. PRESIDENTE JULIO CESAR: Próximo vereador inscrito,
vereador Chico Loco. Na sequência, o vereador Lucão Fernandes. E depois, vereador... Vai
falar? VEREADOR CHICO LOCO: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, a plateia presente, o
telespectador e também o rádio ouvinte. Como a gente... como eu já falei aqui, a Lei nº
13.640/2018 não obriga nenhum município a regulamentação. É facultativa a regulamentação.
Eu até temo que esse projeto tenha o veto total quando for para a prefeitura municipal, até
porque, como já foi falado aqui, a fiscalização em nossa cidade, ela é um tanto débil, né?
Então, nós temos essa questão da eficiência administrativa, que a gente fala aqui toda semana,
e eu temo que, por falta dessa eficiência administrativa, esse projeto seja vetado lá na
prefeitura municipal. Seria muito lamentável. Seria muito lamentável, porque demonstra
assim, se isso acontecer, seria realmente reconhecer que nós estamos diante de um processo
de administração ineficiente, principalmente no que diz respeito à Secretaria de Transporte e
Trânsito. Quero torcer, quero pedir a Deus para que ele não seja vetado. Uma boa tarde.
Muito obrigado. PRESIDENTE JULIO CESAR: Próximo vereador inscrito, vereador
Lucão Fernandes, por até dois minutos. Declaração de voto. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Sr. Presidente, nesta declaração de voto, eu quero cumprimentar a comissão,
porque ela representou o nosso Parlamento, correto? Trazendo uma grande responsabilidade
para esta Casa de Leis, em fazer a minuta desse projeto, que se transformou num projeto de lei
depois que foi enviado para a prefeitura municipal. Mas ele nasceu aqui nesta Casa. Então,
quando se montou essa comissão, ela foi montada representando aqui os vereadores. E eu
quero, cumprimentando essa comissão, em especial, o presidente da comissão, vereador
Gustavo Pozzi, que a gente percebe, Gustavo, vereador do primeiro mandato, indo para o
segundo ano, mostra que Vossa Excelência herda de sua família essa forma importante de
fazer política. Eu tenho acompanhado, o senhor sempre aberto para o diálogo. Desde o
momento em que nós estivemos aqui com o Plenário cheio e que nós fomos para o acordo de
Pauta, Vossa Excelência esteve aberto ao diálogo da possibilidade de pedir o adiamento desse
processo para que justamente o senhor pudesse dar oportunidade para as pessoas que
gostariam de discutir um pouco mais. Inclusive, o vereador Leandro Guerreiro, naquele
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momento, se posicionou contrariamente à aprovação desse processo. Por quê? Porque a gente
percebia que havia um certo desagrado, mas não foi de uma forma truculenta que Vossa
Excelência agiu, foi de uma forma muito respeitosa com todos aqueles que procuraram
Vossa...[interrupção no áudio]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Pois não, para concluir.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Eu mesmo encaminhei algumas pessoas para falar
com Vossa Excelência, porque eu não era membro da comissão, e Vossa Excelência, sim,
tratou a todos com igualdade. E é o que esse Parlamento faz. Nós não temos nenhum lado e
nós não temos nem o outro lado. Nós não somos contra um e a favor do outro. Esta Casa, ela
busca justiça para ambos os lados. Nós não temos aqui nenhuma bandeira, temos amigos dos
dois lados e buscamos fazer justiça. E nesses diálogos e nas oportunidades, porque Vossa
Excelência esteve aqui conversando com todos, foi dada a oportunidade para que esse
processo tivesse o mínimo possível de erro, tá certo? Ele não está totalmente ainda resolvido.
Possivelmente, mais para frente, se precisar fazer mais algumas coisas, eu tenho certeza que
os vereadores estarão à disposição para possíveis alterações. Então, mais uma vez,
cumprimento a comissão, mas deixo aqui um parabéns diferenciado para Vossa Excelência
pela forma que Vossa Excelência se colocou à disposição daqueles que têm um aplicativo e
sempre querendo discutir com aqueles que estão no dia a dia e têm as dificuldades para isso.
Então, parabéns a todos. Nós tivemos um final muito feliz, e esta Casa de Leis mostra que tem
capacidade para fazer minuta de projeto de lei. PRESIDENTE JULIO CESAR: Próximo
vereador inscrito, vereador João Muller, por até dois minutos. Declaração de voto. Declaração
de voto, vereador João Muller. VEREADOR JOÃO MULLER: Sr. Presidente, Srs.
Vereadores, população que nos acompanha aqui no Plenário e de casa. Quero, como todos
fizeram anteriormente, enaltecer o trabalho realizado pela comissão criada por essa Casa para
tratar desse assunto, lembrando que a matéria é de iniciativa exclusiva do Executivo. Por isso,
foi tratado aqui e foi fornecido à prefeitura uma sugestão de um projeto de lei, e depois veio a
lei para cá e também passou por algumas alterações. Ou seja, a iniciativa é do Executivo, mas
nada impede que o Legislativo faça as alterações. Eu queria dizer o seguinte, em relação ao
que o vereador Chico Loco disse aqui agora há pouco, e que os municípios não têm
obrigatoriedade de regulamentar esse serviço, ele tem razão. Ele tem razão. Mas a mesma lei,
a Lei nº 13.640, diz o seguinte, vereador, e aí a população para entender o porquê nós nos
esforçamos para regularizar essa situação: "Compete exclusivamente aos municípios e ao
Distrito Federal regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado
individual de passageiros", que levando em conta o seguinte: "efetiva cobrança dos tributos
municipais devidos pela prestação de serviço". Então, veja bem, se eu administro um
município e tem um serviço sendo prestado, eu vou deixar ele na informalidade, utilizando
toda a estrutura de uma cidade, às vezes colocando em risco a vida de pessoas que nem sabem
quem está o transportando? Então, essa já é uma justificativa para adotarmos a
regulamentação. Segundo: "Exigência de contratação de seguro de Acidentes Pessoais de
Passageiros, o APP, e o DPVAT". Terceiro: "Exigência de inscrição no INSS". Ou seja, quem
escolheu essa atividade, vai recolher junto ao INSS para efeitos, inclusive, de benefício de
aposentadoria no final. Então, eu entendo...[interrupção no áudio]. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Pois não, para concluir. VEREADOR JOÃO MULLER: Eu entendo que nós
agimos de forma correta ao regulamentar essa atividade na cidade de São Carlos, até porque
ela vinha sendo uma concorrência desleal com outras atividades que nós temos na cidade de
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São Carlos. Para os senhores terem uma ideia, só para encerrar, em determinado momento da
discussão entre eu, Gustavo Pozzi e a prefeitura, através do secretário de Fazenda e o Márcio
Bloch, que é do departamento, eles ofereceram duas taxas que deveriam ser cobradas do
serviço de Uber, e nós mostramos a ele que eles estavam equivocados. Taxa de licença não é
obrigatória. A prefeitura não tem esse poder da licença. É um serviço regulamentado
nacionalmente. Taxa de localização não é igual táxi, que tem um local fixo. Então, nós
mostramos à prefeitura que não cabia nessa atividade a cobrança dessas duas taxas, e aí
optamos, para encerrar, na aplicação de 2%, qual foi a proposta que surgiu na última reunião?
Que se elevasse a alíquota para 5% e cobrasse tudo da plataforma. Ao final, nós constatamos
que o melhor seria uma taxação junto à plataforma e uma também junto aos operadores do
sistema de 2%, que é a alíquota municipal. Você pode optar de 2 a 5. São Carlos optou por 2.
Se nós mudássemos somente para atingir Uber, nós estaríamos atingindo diversas outras
atividades na cidade de São Carlos. Então, acho, vereador Pozzi, que essa Casa e os
vereadores fizeram o melhor possível. PRESIDENTE JULIO CESAR: Muito bem. Pede à
essa presidência, antes, declaração de voto tem mais um, vereador Gustavo Pozzi. É o último
inscrito na declaração de voto. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Boa tarde a todos,
novamente. Bom, primeiro, eu quero fazer um agradecimento especial a todas as pessoas que
participaram desse processo. Nós tivemos, como eu já disse, nós tivemos representantes de
pessoas que fazem parte do aplicativo. Em cima da hora, se organizaram numa comissão
tentando buscar um meio-termo, um diálogo junto a esta Casa. Eu acredito que, por estar em
cima da hora, vocês fizeram um belíssimo trabalho, né? Um trabalho de conciliação, um
trabalho sempre visando a necessidade da regulamentação. Eu não vou nominar todas as
pessoas da comissão e do pessoal do aplicativo para não correr o risco de ser injusto. No
entanto, eu quero dizer aqui: vocês estão de parabéns no sentido que vocês demonstraram qual
é o real significado da democracia quando vocês participaram do processo de legislação desse
Parlamento. Quero fazer também um agradecimento aqui às pessoas vinculadas ao táxi, que
também no seu momento oportuno participaram junto com a gente, mostrando como que é o
serviço de táxi para que nós tenhamos pelo menos um norte, porque desconhecíamos como
poderia ser esse processo. Quero também fazer um agradecimento especial aqui na pessoa do
secretário Coca, duas pessoas que tiveram um papel importantíssimo na prefeitura, que é o
Alessandro e a Ingrid, que nos ouviram, ontem, ficamos aqui até às 7h30 da noite para chegar,
não numa proposta ideal, mas sim, na proposta possível. Porque existe uma
diferença...[interrupção no áudio]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Pois não, para concluir.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Existe uma grande diferença entre o ideal e o possível. O
que nós fizemos aqui hoje foi o possível para que nós tenhamos uma regulamentação. Então,
eu faço esse agradecimento à prefeitura, que fez o seu trabalho no processo. Quero fazer
também aqui um agradecimento especial à vereadora Cidinha, ao vereador Moises Lazarine,
ao vereador Paraná e ao vereador Robertinho Mori, que no primeiro momento estava com a
gente, dizendo que essa lei não é do vereador Gustavo Pozzi, essa lei não é de um mandato, e
sim de um colegiado que se dedicou vários meses para que essa regulamentação acontecesse.
Então, isso não é um mérito meu, eu não sou o único parlamentar dono da ideia. Por isso, eu
estendo esse agradecimento a vocês. Quero fazer um agradecimento especial ao vereador João
Muller, que me socorreu na questão da tributação. Aproveitando a experiência que o vereador
Muller tem, tanto no Legislativo como no Executivo, fui, sim, pedir conselhos. Por que não?
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Não sou... não nasci com o conhecimento. Eu fui buscar onde eu sabia que teria, e o João
Muller é uma referência de um vereador aqui nesta Casa. Quero, nesse momento também,
parabenizar todos os vereadores que votaram favoravelmente a esse projeto, porque
entenderam a necessidade de regulamentar isso na nossa cidade. E para finalizar, eu, na hora,
quando estava falando da prefeitura, preciso fazer um agradecimento também ao Dr. Edson
Fermiano, que hoje pela manhã estava ainda apagando alguns incêndios na prefeitura, diante
de alguns pedidos de retirada do projeto aqui desta Casa. Pessoas que talvez não quisessem
essa regulamentação. Então, eu preciso fazer esse agradecimento também ao Dr. Fermiano,
por acreditar nesse processo, acreditar que é possível, sim, a regulamentação. E quebrando o
protocolo, eu quero fazer aqui, dar uma salva de palmas, não ao Parlamento, mas a vocês, que
no dia de hoje mostraram o que é democracia. Parabéns a vocês! PRESIDENTE JULIO
CESAR: Com a palavra, pedida à essa presidência, pela liderança do PRB, vereador Edson
Ferreira, por até cinco minutos. VEREADOR EDSON FERREIRA: Sr. Presidente, Srs.
Vereadores e vereadoras, Srs. Presentes, toda a imprensa. Boa tarde a todos. É, o tempo hoje é
reduzido. Primeiro aqui, eu quero parabenizar toda a comissão que trabalhou em cima desse
trabalho de legalizar o pessoal do aplicativo. Então, parabenizo a todos pelo trabalho. Aquelas
pessoas que se dispuseram a vir até aqui também, se interessaram. Parabenizo vocês. Pessoal
do moto... do táxi também colaborou bastante, então parabéns a todos. Sr. Presidente, eu
quero aqui aproveitar esse espaço pequeno que a gente tem para dar um anúncio a todos
aqueles que moram na região ali do Novo Mundo, Ceat, Cidade Aracy, Cruzeiro do Sul, toda
aquela região do Novo Mundo. A Cemei Profa. Regina Aparecida Lima Merchíades, está
prevista a inauguração dessa Cemei agora para o dia 20 de dezembro. E o que quero aqui
comunicar é que de 150 vagas para aquela escolinha lá, Cemei, foram feitas mais ou menos
50, 60 inscrições. Então, ainda tem bastante vagas em aberto. Então, o pessoal que mora ali no
Novo Mundo, Ceat, ou que trabalha no Ceat, ou algum bairro na redondeza ali, ou até os
moradores que ainda não sabem sobre essas inscrições que já estão abertas, para não chegar
janeiro e começar a correr atrás de vaga. E uma outra notícia importante que eu quero dar aqui
é que muitas das vezes se abre inscrição numa secretaria e fica difícil para as pessoas irem até
a secretaria. Muitas pessoas não sabem nem onde é a secretaria. Então, estivemos, eu, o
pessoal do meu gabinete, estivemos na Secretaria de Educação, e já combinamos que em vez
de as pessoas irem até a secretaria, a secretaria vai até o bairro onde a escola vai ser
inaugurada. Então, semana que vem, o que a gente vai fazer? A gente já está vendo o local,
que vai ter internet, vai ter tudo pronto e vai estar próximo às pessoas. Vão uns quatro, cinco
dias, aonde a Secretaria Municipal de Educação vai estar no bairro, facilitando, assim, a
inscrição daqueles que não conseguem ir até à secretaria ou têm alguma dificuldade pelo
tempo reduzido, horário de almoço, essas coisas, então vai ficar fácil. Então, até quero aqui
agradecer ao pessoal da secretaria por ter aceitado essa indicação que a gente já fez, duas
semanas... não essa semana agora. A partir da semana que vem, nós vamos comunicar em
todos os meios de comunicação, a gente vai estar anunciando, inclusive, a gente vai estar com
o carro de som no próprio bairro, anunciando as pessoas para depois não virar aquela correria
em janeiro, como assim sempre acontece. Uma outra questão que eu tenho que colocar aqui, é
uma questão que eu tenho lutado bastante, a respeito dos Ecopontos. Inclusive, quero aqui
parabenizar a Cidinha, que foi para... vereadora Cidinha, que foi para Votuporanga, viu o
trabalho que é feito lá. Excelente trabalho. Então, o que nós precisávamos aqui? É que as
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coisas acontecessem. Nós já estivemos várias vezes com o Prof. Tundisi, Secretaria de
Serviços Públicos, tiveram várias ideias para estruturar Ecopontos aqui, mas as coisas não
acontecem. Inclusive, eu estou aqui com alguns comentários de uma pessoa que eu respeito, é
um ativista, Prof. Fábio Jamaica, porque, no meu ponto de vista, as colocações que ele faz são
muito importantes. Ele fez várias colocações, porque na Câmara Municipal aqui, nós temos
uma comissão voltada ao meio ambiente. A pergunta que ele fez: o que a comissão fala a
respeito disso? Eu já conversei com o Robertinho Mori, depois eu vou conversar com a Laide
e com o Rodson, que faz parte dessa comissão, para que a gente, juntos, faça a coisa andar, e
precisa andar. Ele fez alguns questionamentos aqui, ó, que acontece realmente hoje na cidade:
"Estamos trabalhando tudo dentro de um mesmo bojo: resíduos líquidos, resíduos sólidos,
recicláveis, materiais hospitalares, restos de alimentos, baterias, pilhas descartáveis,
óleos"...[interrupção no áudio]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Concluir, por favor.
VEREADOR EDSON FERREIRA: Eles estão colocando óleo, óleo de máquina nos
Ecopontos. Estão colocando descartes de cozinha, descarte de lâmpada, aquelas lâmpadas
fluorescentes, inclusive hoje eu estive lá no São Carlos 8, e eles limparam um pedaço.
Inclusive, quero agradecer ao Mariel Olmo, porque tem nos atendido. Nós fomos na sexta,
falou que no sábado ele estaria lá, começaram, sim, a limpeza. Então, eu parabenizo ele, mas
critico, Sr. Presidente, uma questão que eu acho lamentável. Tivemos uma reclamação lá no
Jardim Medeiros, aonde uma mulher falou assim: "Oh, só toma cuidado a hora de você passar
a máquina. Todas vezes, eles passam a máquina e arrancam a cerca". Isso na sexta-feira eu
falei para o Mariel lá no São Carlos 8: Só toma cuidado para não arrancar a cerca, porque
senão vai virar aquela sujeira de novo. O que aconteceu? Arrancaram a cerca. Obrigado,
presidente. PRESIDENTE JULIO CESAR: Enquanto o vereador Moises Lazarine se
encaminha para a Tribuna, eu queria fazer um convite a todos os presentes, Cléber. Nós
teremos, o meu mandato como presidente vai até 31 de dezembro, mas como fiz no ano
passado, no começo desse ano, novamente, farei um pedido para uma Audiência Pública,
onde estarei demonstrando todas as contas da Câmara Municipal. Tudo o que foi pago, item
por item, contrato por contrato. Nós faremos de novo no início do ano, assim que começar a
Sessão legislativa, novamente, uma Audiência Pública com todos os contratos e todos os
gastos da Câmara Municipal. Aproveito para convidar a todos para estarem com a gente e
estarem atentos. Nós vamos divulgar isso, mas é importante, né? Principalmente as pessoas
que acompanham bastante o trabalho na Câmara, você que está em casa, saber o que acontece,
para aonde foi destinado o recurso, o que foi pago, quanto pagou para todos que têm algum
vínculo com a Câmara Municipal. Vereador Moises Lazarine, comunicado à Casa, por até
dois minutos. VEREADOR MOISES LAZARINE: Obrigado. Obrigado, Julio, presidente
desta Casa. Já aproveito também para agradecer o apoio de todos os vereadores dessa Casa na
votação, tanto da lei e da regulamentação do transporte por aplicativos como também da lei
que deu nome aí a Pedro Rosa da Silva, e já aproveitando, esse comunicado é para convidar a
toda a população, todos vocês que nos veem e nos ouvem, para a inauguração, que é, que
estará sendo promovida pela Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, na pessoa do
secretário Coca Ferraz, a toda a população, para essa inauguração do Espaço Vida, que já,
com agora, com o nome Espaço Vida Pedro Rosa da Silva, que é em memória às vidas de
acidentes de trânsito. Então, dia 18 agora de novembro de 2018, às 10 horas da manhã, lá no
local, Avenida Comendador Alfredo Maffei, esquina com a Rua José Barnabé. Então, neste
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domingo, dia 18, às 10 horas da manhã, quero convidar toda a população. Lembrando que
esse é um movimento inspirado na Década de Ação pela Segurança no Trânsito da ONU, que
é um movimento paulista das Nações Unidas, que tem o objetivo de reduzir pela metade o
número de vítimas fatais no trânsito do estado de São Paulo até 2020. Então, é um movimento
muito importante. Quero reforçar então o convite à toda a população para a inauguração do
Espaço Vida Pedro Rosa da Silva neste domingo, às 10 horas da manhã. Obrigado, presidente.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Próximo vereador inscrito, vereador... pela liderança do
PSB, pede à essa presidência, essa presidência concede, ao vereador Chico Loco, por até
cinco minutos. VEREADOR CHICO LOCO: Sr. Presidente, Srs. e Sras. Vereadores, aqui
temos só quatro, cinco vereadores, seis com o presidente aqui, uma pena que todo mundo se
retirou, mas tramita hoje nesta Casa, tramitou hoje nesta Casa o Processo nº 25.322, que trata
da reestruturação dos cargos na Prefeitura Municipal de São Carlos. Esse processo gera um
impacto orçamentário de R$ 3.507.538,71/ano à Prefeitura de São Carlos. Veja, o prefeito
Airton Garcia se elegeu prometendo, e está no seu plano de governo, a promessa era
desmamar a bezerrada, só que tem alguns pontos nesse processo que preservam as secretarias
de 18, e que ele havia prometido que ia reduzir para 13. Como que nós vamos ver o desmame
da bezerrada se, nesse processo, existe o aumento dos cargos de nomeação? Criação dos
chefes de gabinete em várias secretarias. Sr. Airton, não é possível, meu amigo, Airton
Garcia, que isso tenha sido elaborado pelo senhor. Não é possível. Eu tenho certeza que as
pessoas que elaboraram esse processo estão contra o senhor, porque não é possível que o
senhor venha agora, um homem que se elegeu prometendo para a população desmamar a
bezerrada, aumentar a bezerrada com a criação de chefia de gabinete em suas secretarias.
Agora, que a maior parte dos nossos secretários não está vinculada à sua campanha política,
não está. A maior parte, não. Então, realmente, o senhor errou, pecou ao incluir no seu
governo pessoas que sequer participaram da sua eleição, da sua gloriosa eleição. Acredito que
nós que somos do PSB, eu, o Leandro, o Elton, o Paraná não está aqui hoje, mas nós nos
sentimos assim, ultrajados com esse processo, porque nós ganhamos votos porque o senhor
prometeu à população de São Carlos que ia desmamar a bezerrada e que não ia aumentar o
número de cargos. O que está acontecendo hoje é a inversão. Eu estou me sentindo muito mal
por ter colaborado com a eleição e hoje vendo um processo como esse, inclusive, vereadores
aqui hoje que estão gritando pela aprovação(F) dele, todos participaram de outras chapas na
eleição de prefeito na eleição passada. Acho isso um absurdo, meus colegas vereadores. Eu
não posso admitir que esse processo venha à votação e que seja aprovado. Ora! Eu ouvi
comentários no corredor que a maior parte quer aprovar, mas eu não posso permitir que, o
PSB não pode permitir a aprovação disso, porque o Airton se elegeu prometendo à população
desmamar a bezerrada, e nós estamos vendo o aumento da bezerrada com esse processo, além
de um impacto orçamentário de 3,5 milhões/ano. Veja, o funcionário público de carreira
carece de um aumento de remuneração? Carece muitas vezes. A inflação está aí, a gente vê
índices pequenos, mas a realidade do custo de vida está cada vez maior. Então, como que nós
veremos no futuro a possibilidade de majorar o salário dos nossos funcionários públicos se
nós criarmos um impacto orçamentário de 3,5 milhões agora, e no futuro você estiver
limitado, sem condições de oferecer benefícios, aumento da remuneração salarial dos
funcionários públicos? Como que nós podemos ver uma prefeitura colaborando com a saúde
desses funcionários públicos, talvez até com um futuro plano de saúde que a prefeitura possa
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criar, possa facilitar via Sindspam para esse funcionário público? Então, vocês me desculpem,
não tem sentido, não é possível que isso parta da cabeça do prefeito Airton Garcia, mas eu
acredito que parta, sim, de um secretariado não aliado, de um secretariado que está contra o
prefeito. Não é possível que isso parta do Sr. Edson Fermiano. Não, o Edson Fermiano é
parceiro do Airton, trabalhou na campanha, sabe que Airton prometeu reduzir de 18 para 13
secretarias. Agora, o único mérito que eu vi nesse processo é que trata da criação da
Secretaria de Segurança Pública, isso é uma promessa de campanha. E não é só uma promessa
de campanha, mas é um compromisso assumido junto ao Tribunal Regional Eleitoral, porque
o plano de governo do Airton está lá, e se não for cumprido, eu temo que o Airton tenha
dificuldades de elegibilidade no futuro. Portanto, esse Processo nº 25.322 pode ser o
sepultamento político do nosso querido prefeito Airton Garcia. Gostaria que fosse revisto, não
aqui por essa Câmara, não que essa Casa tivesse que fazer emendas, não que essa Casa tivesse
que fazer ressalvas a esse processo, mas que voltasse para o gabinete do Sr. Prefeito e que ele
lesse na íntegra, porque tem coisa aqui que atenta contra o bom nome do Sr. Airton Garcia,
contra a palavra dele, e nós queremos que o prefeito tenha palavra. Todo homem tem que ter
palavra. Era isso, gente. PRESIDENTE JULIO CESAR: Não poderia deixar de me
posicionar em relação, estando presidente desta Casa, ao pronunciamento do vereador Chico,
em relação a imputar os vereadores alguma responsabilidade de dizer, conversas nos
corredores, eu não acredito. Eu acho que cada um tem um posicionamento de liberdade, e
sugiro, vereador, que o senhor, como presidente do PSB, vá direto na fonte, o prefeito do teu
partido que encaminhou a esta Casa. Não há responsabilidade nesse momento em relação a
essa Casa. Eu falo isso em nome dos vereadores, porque não é justo trazer uma
responsabilidade que foi encaminhada para nós do prefeito que é do teu partido e dividir essa
responsabilidade, que é inteira do Executivo, né? Poder discricionário do prefeito e dizer que,
no meu entendimento, vi o processo, uma reforma equivocada, porque não atende a cidade
daqui 20 anos. Nós temos que pensar em uma gestão continuada, isso não se pensou. Então, a
sugestão dessa presidência. Vereador Leandro Guerreiro, explicação pessoal, por até cinco
minutos. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Sr. Presidente, plateia presente, quem
está nos assistindo em casa, os amigos do Facebook aqui, estou transmitindo ao vivo. Chico
Loco falou antes de mim aqui e foi contra um projeto que está aqui nessa Casa que foi adiado
por duas semanas, que é a criação de vários cargos, mais cargos na prefeitura, mais
secretarias. Lembrou o Chico Loco que Airton na sua campanha disse que ia desmamar a
bezerrada. Também chegou aqui o Chico Loco e disse o impacto de 3 milhões/ano. É, não
estão conseguindo... estão precisando dos vereadores hoje para poder mexer os pauzinhos
aqui para poder fazer o 13º, e vai ainda mexer no orçamento, colocando mais 3,5 milhões em
jogo. Quando o Chico Loco fala de alguns vereadores, já que está gritando ou esperneando
para provar, ele está querendo dizer dos vereadores que estão interessados nesses cargos.
Chico Loco está querendo dizer de vereadores que estão interessados nesses cargos. Agora, a
cidade está acabada. O MDB, Lucão, Laide, Marquinho Amaral, João Muller, deveria urgente
declarar oposição. O PSB, o PSDB, Robertinho Mori, Rodson, deveria declarar oposição. O
PTB deveria declarar oposição. Malabim, do seu partido. Vinte e um vereadores. Julio Cesar,
o DEM, o Kiki, Moises Lazarine, Serjão. Nós todos deveríamos declarar oposição ao
governo, eles estão deitando e rolando. Estão zombando da nossa cara. Eles estão zombando
da nossa cara. O prefeito está zombando da nossa cara. Eu vou ir contra esse projeto de
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aumentar cargo e a cidade não é tocada só com servidor público. Servidor público, 5 horas,
ele vai embora para casa. Sábado e domingo você não vê a cara dele, tirando os que são da
saúde. Precisa, o prefeito precisa de cargo de confiança, mas nem por isso eu vou aprovar isso
aí. Eu sou contra. Agora, se a gente ficar mexendo nos projetos, querendo colocar curso
superior, colocar um monte de regras, a cidade vai vir à falência. Cidade de São Carlos vai vir
à falência. Se para trabalhar, para ser servidor público, tiver que ter formação superior, a
cidade de São Carlos vai falir. Não estou menosprezando, eu quero que muito bem que não
venha depois querer distorcer, porque tem cheio de malandrinho querendo distorcer o que a
gente fala. Depois vai falar: 'pô', o Leandro falou que o servidor não serve para nada. Eu sei
muito bem o que eu estou falando aqui. A cidade de São Carlos só na mão de servidor público
vai à falência! Muitas das vezes quem vai pôr a mão na 'merda' e no lixo é o cargo de
confiança! Agora, é uma coisa que tem que tomar cuidado. Newton Lima, veio condenação
esses dias, porque criou cargo. Barba, condenação. Altomani, condenação, tudo por ter criado
cargo. Daqui na outra gestão vai ser o Airton, se for aprovado aqui. Se for aprovado isso que
estão querendo aprovar, daqui quatro, cinco anos vai vir a condenação do Airton. Mas aí a
cidade vai estar ferrada já. Quem for o próximo prefeito? Vai ter quem para comandar a
cidade? Vai ter quem na mão para poder tocar a cidade? Agora, se é com curso superior que
vai resolver as coisas, então não precisa mais de eleição. Vamos mexer na Constituição,
vamos deixar só na mão de servidor público, de concursado. Estão começando a criar algo na
política que só presta quem é, quem faz faculdade, quem presta um curso superior. Que
negócio é esse? Olha a gravidade que está indo. Aqui, assessor já não pode mais. Então, por
que o vereador pode? Por que eu posso ser vereador sem curso superior e o meu assessor não
pode? Que contradição é essa? ORADORA NÃO IDENTIFICADA: [pronunciamento fora
do microfone]. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Vereadores, ponham a mão na
consciência, todos nós, os 21. Ó, eu, ontem, eu fiz um tour depois do almoço, mostrei três
problemas graves, aí preciso contar a vergonha que é o centro da cidade. Eles não mostram, o
prefeito Airton Garcia e os seus secretários não mostram interesse em arrumar. Na 13 de
Maio, aqui no centro, um buracão fundo. Na rotatória da Electrolux, sentido shopping, outro
buraco. Estão acabando com a nossa cidade de São Carlos. Só que eles não resolvem
problema, mas querem criar cargos. Então, tem dinheiro para criar cargo? Tem dinheiro? Tem
mais 3 milhões sobrando para poder pagar esses funcionários que vão ser aprovados para a
prefeitura? Esses cargos, que chegam a quase cem cargos, se eu não me engano, 90 cargos?
Oh, vamos acordar, gente...[interrupção no áudio]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Pois
não. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Colegas, vocês estão aqui. Eu não faço jogo
sujo nas costas de vocês e falo abertamente com todo mundo. Mão na consciência, está na
hora de falar para o esse prefeito "não". Alguém que tem cargo lá, por algum compromisso,
que pôs cargo na prefeitura, acertou com o prefeito? Porque tem, sim, aqui, não preciso ficar
falando o nome de ninguém, não. Tem vereador que tem cargo na prefeitura e tem que seguir
a benção do Airton. Por favor, conversem com os cargos. Fala para o cara ir trabalhar, se
virar. Seja independente, seja livre. Vamos começar a falar não para o Airton. O Ministério
Público mandou duas vezes para cá para a gente afastar o Airton. E quem vai ser... quem vai
acabar sendo punido de político aqui em São Carlos vai ser eu. Estou na Comissão de Ética aí
com dez pedidos para me punirem. Caçar eu acho que os colegas não vão caçar, aí vão querer
dar advertência. Vão querer dar algum gancho, porque Leandro Guerreiro não pode. O Airton
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pode chamar o eleitor de 'filho da puta' aí no semáforo, repetindo aqui o que o Airton falou, e
não dá quebra de decoro. Pode expulsar um casal de seu gabinete com uma criancinha de 1
ano com meningite, não dá quebra de decoro. Pode segurar no pescoço, querer segurar,
agredir uma mulher, não dá quebra de decoro. Pode desrespeitar o poder do Ministério
Público, pedindo para essa Casa cassar, não dá quebra de decoro. Mas o Leandro Guerreiro
não pode falar algumas coisas aqui. Eu até acredito mesmo que não podia falar mesmo. A
gente perde a cabeça. Pretendo em 2019 vir um pouco mais calmo, só que não é só Leandro
Guerreiro que usou palavra chula aqui, não. Vereador usou essa Tribuna para falar que
secretário era ladrão e não tem prova. Vereador usou esse microfone para falar que o prefeito
era ladrão e não tem prova. Vereador acusou o outro de lixo. Só o Leandro Guerreiro que não
pode. Obrigado, Sr. Presidente. Desculpa atrapalhar, exceder o tempo aí. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Muito bem. Ok? Todos os vereadores já se sentem contemplados? Sem
necessidade de dizer mais nada, eu peço ao secretário que proceda a chamada final dos Srs.
Vereadores. VEREADOR RODSON DO CARMO: Atenção, Srs. Vereadores, para a
chamada final do dia 13 de novembro de 2018. Presidente Julio Cesar. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Marquinho Amaral.
Chico Loco. VEREADOR CHICO LOCO: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Rodson Magno, presente. Sérgio Rocha. Azuaite, ausência justificada. Cidinha.
Dimitri. Edson. VEREADOR EDSON FERREIRA: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Elton. VEREADOR ELTON CARVALHO: Presente. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Gustavo Pozzi. Muller. Laide. Leandro. Lucão. Luis Enrique. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Malabim, Moises
Lazarine. VEREADOR MOISES LAZARINE: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Paraná Filho, ausente do Plenário. Robertinho Mori. E Roselei Françoso.
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Presente. PRESIDENTE JULIO CESAR: Queria
agradecer a presença de toda a população que esteve presente aqui, quem está em casa, a
imprensa, mas quem nos acompanhou, os nossos servidores, os Srs. Vereadores e assessores,
bom feriado a todos. Um bom... e aproveitem bem. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Está
encerrada a presente Sessão. Eu, Maria Cristina Roque Novaes Keppe
, lavro
a presente ata, que após lida e achada conforme será devidamente assinada.

