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SESSÃO ORDINÁRIA 20 DE NOVEMBRO DE 2018
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Rodson do Carmo, 1º Secretário
Aos vinte 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. Dando início, nesse momento, a 37ª Sessão
Ordinária. Hoje, 20 de novembro de 2018. Solicito ao Sr. Secretário que proceda à chamada
dos Srs. Vereadores. VEREADOR RODSON DO CARMO: Atenção, Srs. Vereadores,
começa agora a 37ª Sessão Ordinária. Realizada hoje, 20 de novembro de 2018. Presidente
Julio Cesar. PRESIDENTE JULIO CESAR: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Marquinho Amaral, Marco Antonio do Amaral, ausente do Plenário. Chico loco.
VEREADOR CHICO LOCO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente.
Rodson, presente. Sérgio Rocha, presente. Azuaite, ausência justificada. Cidinha do
Oncológico. Cidinha? Ausente do Plenário. Dimitri. VEREADOR DIMITRI SEAN:
Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Edson, VEREADOR EDSON
FERREIRA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Elton, Elton Carvalho,
ausente do Plenário. Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: João Müller. VEREADOR JOÃO MULLER:
Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Laide das Graças Simões, Laide da Uipa.
Ausente do Plenário. 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:
Moisés, Moisés Lazarine. Paraná Filho. Paraná, ausente do Plenário. Robertinho Mori.
VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: E Roselei Françoso, ausente do Plenário. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete,
oito, nove, dez, onze, doze. Sr. Presidente, gostaria de saber se tem alguma justificativa dos
Srs. Vereadores. Duas justificativas. Vereador Marquinho Amaral: "Venho por meio deste
justificar que chegarei atrasado na Sessão Ordinária de terça-feira. Certo da costumeira
atenção à Vossa Excelência, aproveito a oportunidade para expressar meus sinceros
cumprimentos de votos de apreço". Registrando a presença da vereadora Laide das Graças
Simões. Vereador Roselei Françoso: "Sirvo-me do presente para justificar minha ausência na
37ª Sessão Ordinária, dessa Casa de Leis, em virtude a um compromisso externo, previamente
agendado que não pode ser desmarcado. Roselei Françoso, Rede". Então, a justificativa do
vereador Roselei Françoso e do vereador Marquinho Amaral. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Peço...VEREADOR RODSON DO CARMO: Treze vereadores presentes.
Desculpa, Sr. Presidente. Treze vereadores presentes até o momento. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Ok, há número regimental. Peço ao vereador Chico loco que ocupe a Presidência
nesse momento para que possa atender no gabinete da Presidência. [troca de presidência].
PRESIDENTE CHICO LOCO: 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 de São Carlos. [execução do Hino Nacional]. [execução do Hino de
São Carlos]. PRESIDENTE CHICO LOCO: Dando seguimento, em toda semana, temos,
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agora, a leitura da Bíblia. O vereador Kiki fará a leitura da Bíblia, nessa data. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Salmo 70: "Apressarte-te, ó, Deus, em livrar; Senhor, se apresse em
ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma; voltem atrás
e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas cobertos de vergonha, os que
dizem: Ah! Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam; e aqueles que amam a tua
salvação, digam continuamente: Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e
necessitado; se apresse, Senhor, vinde em meu auxílio, ó meu Deus. Tu és o meu auxílio, o
meu libertador; Senhor, não te detenhas". PRESIDENTE CHICO LOCO: Dando
seguimento, passaremos agora à relação dos votos de pesar pelas pessoas que tiveram o
término da vida na semana que passou. O vereador Rodson Magno do Carmo fará a leitura
dos votos de pesar e eu peço a todos que estão ocupando as dependências da Câmara
Municipal que façam silêncio, principalmente no corredor. Nossos trabalhos precisam de
reflexão, e nosso trabalho precisa de silêncio para que as coisas deem certo para a cidade de
São Carlos. O vereador Rodson Magno do Carmo fará, nesse momento, apresenta a relação
dos votos de pesar da última semana. VEREADOR RODSON DO CARMO: Relação de
votos de pesar: José Roberto da Silva, Daniel Buhler Marinho, Wilson Marques, Juraci
Oliveira Bernardo, Maria Celia Spolito Ferraz, Mario de Souza, Vanderlei do Carmo Boesso,
Osmir Gorgonha, Agnaldo Luiz Vasconcelos, Sueli Aparecida Siqueira Barbosa, Antônio
Zuccolotto, Josef Sevcik, Ana Marques de Souza, Rosalina Alves de Carvalho, Antônio
Rodrigues Barbosa, Vitória de Oliveira Santos, Sorello Hirth, Valdecir José Bondioli, Olaerço
Garcia, Deolindo Nicola, Amancio Rodrigues da Silva, Antonio Giovanni, Maria Nida de
Lima, José Carlos Botelho, Anderson da Silva Galdino, Adalberto Pereira do Nascimento,
Oswaldo Siqueira, Agnaldo Rodrigues, Albanizio Ferreira Cardoso, Eronilda. Desculpe,
Herondina Rodrigues Christe. Antônio Carlos Luzia, Elzo Garcia, Yvone Quatroqui, Izidoro
Batista, Neusa Maria Lopes, Aparecida Grande Lembo, Elza Berto Augusto, Irene Venditti
Crescenzio e Arvor Turci. Esses são os votos de pesar, Sr. Presidente. PRESIDENTE
CHICO LOCO: Eu convoco a todos para, em sua homenagem, um minuto de silêncio, todos
em pé. [um minuto de silêncio]. PRESIDENTE CHICO LOCO: Nós vamos dar, agora,
início à aprovação da Ata da semana anterior. A Ata da Sessão Ordinária do dia 6 de
novembro. Peço àqueles que estiverem contrários, se manifestem. Do contrário, estará sendo
aprovado por aclamação. Sendo assim, a Ata da Sessão Ordinária do dia 6 de novembro está
aprovada. As proposições aqui hoje entregues... nós estamos recebendo hoje 24
requerimentos, cinco indicações e quatro moções, num total de 33 proposições. Tivemos uma
semana curta, foram três dias apenas. Então a justificativa de um número menor que o
habitual. Gostaria de saber se alguns dos vereadores têm algum destaque, gostaria de fazer
alguma discussão das proposições em destaque. Não havendo destaque, vamos dar
seguimento. Iniciaremos agora ao... estão todas aprovadas, sim. GRANDE EXPEDIENTE INSCRIÇÃO DE ORADORES – PRESIDENTE JÚLIO CÉSAR - Agora, nós daremos
início ao Grande Expediente, sendo que o primeiro vereador inscrito é o vereador Luis
Enrique, que declina dos seus dez minutos. A seguir, o vereador Malabim terá dez minutos
para sua oração. Sua oratória. VEREADOR MALABIM: Sr. Presidente, em exercício, Chico
Loco, toda a Mesa diretora, demais vereadores, vereadoras, população que nos acompanha,
imprensa presente, população que nos acompanha em casa, através do rádio e da televisão, da
internet, o meu muito boa tarde a cada um de vocês. Nós tivemos, ontem, uma Sessão
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Extraordinária para falar e para aprovar o orçamento do ano 2019. Nós tivemos aqui várias
discussões, alguns discursos cobrando até o governo, administração, que nós vamos ter para o
ano que vem, o vereador Lucão até falou muito sobre isso, o vereador também o Leandro
Guerreiro... enfim, e os demais vereadores que usaram a Tribuna aqui, também fizeram
muitas cobranças pontuais. Nós vamos ter quase 1 bilhão, é isso, né, vereador? Nós vamos ter
quase R$ 1 bilhão para investir na cidade de São Carlos. Se bem distribuído, dá para fazer um
bom trabalho na cidade de São Carlos. Mas eu vou colocar aqui alguns pontos, eu não sei se
cabe até indicação ao prefeito municipal, eu acho que cabe, em relação aos serviços públicos
que foi muito cobrado aqui, ontem. Serviços públicos que não vou citar nome de ninguém,
mas foi muito cobrado. Inclusive, eu já usei a Tribuna aqui e disse que eu tenho
requerimentos aí, protocolados há mais de ano, há mais de ano e que não fui atendido ainda e
não é por falta de cobranças. Eu tenho relação de iluminação pública, que o diretor
responsável é o Anderson de Oliveira. Tenho, também, em relação a vias, que é o diretor
Everaldo o responsável. Então, nós fazemos as cobranças, fazemos as cobranças diariamente.
Quase que todo dia eu ligo na Secretaria de Serviços Públicos, solicitando as demandas que
nós encaminhamos para lá. E eu tenho um amigo, vereador Lucão, há mais de 20 anos, que eu
trabalhei na 20 anos na Tecumseh uma amizade de mais de 23, 24 anos e um amigo meu
mandou mensagem para mim. Falou: "Malabim, não estou ligando para você, porque não
quero nem falar com você e, no momento, eu ainda sou teu amigo. Não sou mais seu eleitor,
mas sou seu amigo. Então, a demanda que eu te pedi que já faz seis meses, eu não quero mais
que você vá atrás. Eu não quero mais que você cobre, não quero mais que ela seja realizada.
Porque eu cansei, eu cansei de você dizer que o serviço público vai vir para realizar esse
trabalho aqui. Eu cansei!" Então, eu quero dizer para a população da cidade de São Carlos e
eu disse para esse meu amigo, liguei para ele logo em seguida e falei com ele, e ele me
atendeu, não quis me ligar, mas me atendeu, falei com ele. Foi muito educado comigo. Eu
disse para ele que a atribuição de execução não é do Legislativo, não é do Legislativo.
Atribuição de execução é do Poder Executivo. Agora, qual é a prerrogativa que nós temos no
Legislativo? Cobrar, fazer requerimento, fazer solicitações, moções, indicações. Essa é uma
prerrogativa, que cabe a nós, do Legislativo. Agora, a parte de execução é do Executivo. O
próprio nome por si só já diz. Eu expliquei da melhor maneira possível a este meu amigo e
disse que eu tenho todas as mensagens de cobranças que eu enviei para ele, logicamente, para
tentar me justificar. E ele disse para mim que é melhor assim, pelo menos ficamos com a
amizade, que é mais de 24 anos, 23 anos, 24 anos. Então, eu fiquei muito, muito entristecido,
logicamente, que é um grande amigo que eu tenho, e seis meses. Se fosse uma semana, foi o
que ele me disse, um mês, uma semana, duas, três semanas, sei lá, ou até dois meses. Mas já
são mais de seis meses. Então, nós temos o que hoje no serviço público? Um gargalo muito
grande, em relação à iluminação pública, à malha viária, limpeza pública, limpeza de bueiro,
limpeza de mato, de... todas essas situações. Nós temos um gargalo muito grande. Então, eu
queria indicar o prefeito Airton Garcia para ele desafogar um pouco, por parte do seu
gabinete, deslocar, por exemplo, serviços de manutenção de estradas rurais. Manda para a
Secretaria de Agricultura. Eu já fiz essa pontuação aqui, há uns seis meses atrás. Pega essa
questão de ecoponto, que é um lixo em nossa cidade, que é um descaso em nossa cidade, que
as... os materiais, enfim, eles invadem as ruas, como tem no São Carlos VIII, que a Cidinha
outro dia tirou foto, postou no Facebook, enfim. E é tema aqui de grandes cobranças dos Srs.
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Vereadores, que o prefeito passasse para a Prohab, por exemplo. Eu fiz uma reunião com o
Júlio, e ele disse que aceita. Se esse trabalho dos ecopontos for para a Prohab, eles aceitam e
tem como trabalhar, tem espaço para trabalhar na Prohab em relação aos ecopontos. Mas não!
Parece que há um interesse, que nós desconhecemos que as coisas têm que ficar centralizadas
no lugar e um gargalo muito grande, prejudicando a população da nossa cidade. E nós ficamos
com uma carga nas costas, recebendo cobranças diariamente, em relação a serviços por parte
do Executivo. E nós damos um norte aqui para o prefeito municipal. Damos um norte para o
prefeito municipal. Outro dia falei aqui na Tribuna: "Vai tapar buraco em um bairro, fica o dia
todo, dois dias, três dias, semana toda, se possível, naquele bairro, para resolver os
problemas". Mas parece que falar aqui não resolve muito. As pessoas se sentem incomodadas,
quando falamos aqui. Essa é uma realidade, as pessoas se sentem incomodadas, por parte das
secretarias. Mas só que também não se tomam atitude que tem que se tomar. Não dá ouvido
ao norte que nós direcionamos, que nós indicamos. E por que nós damos esse norte? Pelas
cobranças, pela carga em nossas costas. O secretário recebe cobranças dos Srs. Vereadores.
Ele não recebe da população, é um ou outro que vai até a secretaria, ou que liga lá. Agora, os
eleitores de cada vereador, ele sim entra no Facebook, entra no WhatsApp, aquele que tem o
número e faz suas cobranças, todo dia. E nós, logicamente, que trazemos para cá, para fazer
os requerimentos, as solicitações e para usar a Tribuna para fazer as cobranças, quando não se
resolve através de requerimento. Aqui vem o desabafo. Mas, antes, foi feito um requerimento,
ou há seis meses, ou há um ano, como eu tenho e não importa qual setor, seja iluminação,
qual setor que seja, nós estamos aqui para cobrar. Como os vereadores cobraram, também
cobrei aqui em relação à Secretaria de Agricultura do Deonir, que estava tendo problema, lá,
pelo menos ele disse que estava tendo um problema. E que, agora, eu até parabenizo o Deonir,
que ele ligou para mim e fizemos uma reunião que eu cobrei ele logicamente, como o Gustavo
Pozzi cobrou, o Dimitri, Roselei, enfim, os vereadores que usaram a Tribuna falar desse caso,
aí, o vereador Leandro Guerreiro, também, acho que Chico Loco, também, enfim. E agora
qual é a ideia que ele teve? Ficava na mão da nutricionista os cardápios. Agora, passa antes de
ser lançado, esse cardápio, o Deonir, ele tem posse desse cardápio e ele muda. Ele pode fazer
a mudança do cardápio, desde, logicamente, que tenha carne. Não vai colocar carne num
cardápio de segunda-feira, numa escola que não tenha. E eu visitei algumas escolas com o
Alexandre Gatto, que que é o diretor dessa questão, do abastecimento, e nós fomos a algumas
escolas, e está chegando aí o frango, carne, já tem no cardápio carne, já, enfim, então já está
dando uma boa melhorada. Então, tem surte efeito as cobranças que são feitas aqui. E eu
espero que surte efeito, esse efeito vá para todas as secretarias. Que não fique somente em
alguma secretaria, porque quando a cobrança vem com veemência, com envergadura, tem sim
que atender as cobranças que é feito aqui. Eu ainda não participei de nenhuma reunião, de
nenhum secretário. Mas pretendo participar junto com o prefeito, prefeito junto, para a gente
ter um relacionamento, aí, de cobranças e que tenha... que venha [interrupção no áudio].
PRESIDENTE CHICO LOCO: Para finalizar. VEREADOR MALABIM: Obrigado. Que
venha ser atendidas as nossas cobranças que nós fazemos aqui. Então, eu pretendo aí, com
alguns vereadores, acho que já tem o Moisés Lazarine parece que foi, não sei se o Edson
Ferreira já foi. Então, a gente pretende fazer esse trabalho. Só um minutinho, presidente em
exercício. Eu quero falar, um minutinho só, a respeito da Secretaria de Saúde, que estive aí
uma reunião com o secretário, o Palermo, e ele deu uma boa notícia. Até o vereador, o Julio
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Cesar, não está aqui, mas já destinou emenda para a compra de um aparelho que tem 600
pessoas na fila, assim como eu destinei emenda para compra de 7 aparelhos de
eletrocardiograma e esse exame tem 600 pessoas na fila. Então, o aparelho de ultrassom que o
Julio Cesar destinou a emenda e dos 7 aparelhos de eletrocardiograma. Então, vai ser feito um
mutirão para que sejam feitos esses exames, né? De... exame do coração e... e este outro
exame que o Julio Cesar, de ultrassonografia, que o Julio Cesar destinou a emenda. Então, aí
parabéns aos esforços da equipe de saúde, né, que já tinha sido esquecido, que foi emenda do
ano passado e o secretário, ele está honrando o compromisso, mesmo com a emenda do ano
passado que se perdeu e ele está usando o dinheiro da secretaria, colocando como emenda
para que seja solucionado esse problema, aí, dessa fila de exame de 600 pessoas, aí, que judia
da população da cidade de São Paulo. Muito obrigado. PRESIDENTE CHICO LOCO:
Próximo vereador inscrito, vereador Robertinho Mori, pelo tempo regimental de dez minutos.
VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Sr. Presidente Chico Loco, que preside a Sessão,
nesse momento. Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos acompanha. Eu diante
a data, eu recebi e observei nas redes sociais, e eu achei muito interessante Morgan Freeman:
"O dia em que pararmos de nos preocupar com a consciência negra, amarela ou branca e nos
preocuparmos com a consciência humana, o racismo desaparece". Achei muito interessante e
por essa razão que estou lendo. Não é verdade? Eu quero começar a minha fala enaltecendo o
trabalho da equipe de pinturas. Tudo bem, Azuaite? Pinturas de faixas da Secretaria de
Transporte e Trânsito. Um agradecimento, foram lá na Escola Arco-íris, que estava lá com
problema sério, e fizeram um trabalho, ali perto do... do Diocesano, naquela bifurcação da
Rua Dr. Duarte Nunes, saindo da General, entrando para a José Pereira Lopes. Ficou muito
bom, carecia mesmo, porque é uma escola que existe lá. No colégio Cecília Meirelles,
também, necessitava estar lá, então, pintado. Eu quero, novamente, agradecer, e a travessia
segura, tão solicitada Laide, da Antônio Militão de Lima, fizeram lá, foi um pedido desse
vereador por várias semanas e outros vereadores também, dessa Casa, fez a solicitação e
pintaram. Muito importante a direção já ligou agradecendo e da mesma forma eu repasso esse
agradecimento a toda a equipe. Dia 18/11 foi Dia do Conselheiro Tutelar, foi feita uma Moção
de Congratulação, né, aos Conselheiros da região 1 e 2, ao secretário municipal especial da
infância e juventude e a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da criança e do
Adolescente. Muito importante isso. Foi feito alguns requerimentos desse vereador em relação
à limpeza do bueiro da José Favoretto, eu vou falar logo após, a informação sobre a
semaforização na Rua Padre Teixeira com Episcopal, foi solicitado um estudo de melhoria no
escoamento de águas pluviais, nas ruas do bairro Jardim Gibertoni, que ali é bastante
complicado, dentre outros. Foi feito pedindo tapa-buracos na extensão da Rua Thiago Caruso
Aristides, requer estudos e melhorias na sinalização de pintura de faixa pedestre na Rua
Thiago Caruso, no Azulville. Manutenção na Rua Thiago Caruso, que tem realmente
dificuldade. A manutenção do calçamento na rua, Avenida Dr. Heitor José Reali, no distrito
industrial Miguel Abdelnur e a manutenção na ciclofaixa, localizada na Avenida Getúlio
Vargas e a empresa Faber Castell, na Vila Isabel. Requerendo também, uma limpeza de
terreno na Avenida Dr. Heitor José Reali e indicando uma limpeza no terreno da Rua
Benedito da Silva, no Jardim São Carlos. Esses são algumas indicações, vereador Lucão,
algumas das indicações, que é feito, constantemente, através de pesquisas e ligações que o
gabinete recebe, assessoria sempre atenta e trabalhando para que a gente possa atender a
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comunidade, no qual fomos eleitos, para isso, para tal, e pagos para isso. Dessa mesma forma,
em que estou enaltecendo, por várias vezes, subi aqui para enaltecer o trabalho do Sr. Mariel
Olmo, por várias vezes, várias vezes, várias e várias e muitas vezes. Muitas! Ontem aqui eu
me alterei em relação ao orçamento e a única, a única palavra que eu retiro de tudo que eu
falei é vagabundo. Eu não posso e peço, inclusive, desculpas. Isso eu não sei, porque eu vejo
ele correndo para cima e para baixo. Agora, inoperante eu posso falar. Inoperante, tratante!
Ah, mas por quê? Ah, deixa eu ver aqui. Requerimento de informações sobre serviços de
conserto em bueiro na Rua José Favoretto nº 5, em frente ao nº 5 no Jardim Icari, e em
vermelho é resposta que nós temos: "Esse requerimento foi por uma indicação feita, um
ofício, indicação dia 23/02/2017". Em resposta informaram: "Serviços, Secretaria Municipal
de Serviços Públicos 'DMV' em resposta informaram que os serviços foram incluídos no
cronograma do departamento e serão executados a partir de 2/03/2017". Esse, assunto é um
dos casos do Sr. Mariel Olmo, é um dos casos do Sr. Mariel Olmo. O que ele foi infeliz é
achar que ele havia feito algo que não deveria de ter feito para mim. Eu não sei por qual
motivo. Se ele gostou do meu pedido e falou eu vou lá fazer e não podia, errou duas vezes!
Porque o que estou pedindo é aquilo que a população está pedindo. Eu gostaria de ver esse
rapaz lá no Nordeste plantando e esperando a chuva para crescer a planta dele. É o que ele
está esperando, desde o início do mandato, ele está esperando firmar o convênio com algumas
empresas, contrato com algumas empresas, para limpar praças, para tapar os buracos. E
quando ele firmou, ele sorria, que ia até a orelha. Eu não sei por qual motivo. Que felicidade
desse homem quando ele assinou os contratos. Que felicidade! Então, eu retiro aqui em
público o que eu passei, ontem, como vagabundo. Ele não é vagabundo. Eu creio que não.
Agora, inoperante, tratante e moleque ele foi comigo sim. Porque ele foi lá na Rua Eleutério
Malerba, que foi solicitado por outros vereadores aqui, Edson Ferreira, foi solicitado pelo
Pozzi e muitos outros vereadores. Porque quando o município está da forma que está, sem
atendimento, presidente, os amigos, as pessoas que confiam no Lucão vão pedir para o Lucão,
para o Chico, vai pedir para o Chico, para todo mundo. Para todo mundo, não é verdade,
Elton? Ele foi lá e ele fez depois de algumas semanas. Hoje, isso eu não posso criticar, porque
também foi fazer lá de forma paliativa. Porque... não tinha nem como andar. Ele colocou uma
borra lá, tá certo? E hoje tem pelo menos como o pessoal. Então, o povo ainda tem que se
contentar. Tem que se contentar. Está certo? Não. Mas não saiu o recape. Que aí o recape é o
que eu comentei ontem. Se for esperar, foi comentado agora pelo Malabim. Vai esperar
quem? Entrar o novo governador. Ou já, já, como ele estava falando para mim, a resposta que
ele me deu é a chuva. Agora nós vamos entrar em um período que só vai se fazer, Lucão, em
fevereiro ou março. O rapaz é muito inteligente. E subestima muito a capacidade dos outros
pensar também. Quando ele vê alguém quieto, abaixa a cabeça, ele acha que é idiota. Então,
Sr. Mariel e alguns outros secretários que pensam dessa forma, somos seres humanos,
estamos num cargo onde a população cobra, e esse 'feedback' tem que ser dado. Ou para falar
sim ou para falar não. Quando o senhor se comprometeu e não fez, já errou! Em nenhum
momento eu subi nessa Tribuna para criticá-lo. Sempre para elogiá-lo. Quando foi feito e
atendido. E não foi atendido por Robertinho não. E não precisa aquela rasteira baixa.
[interrupção no áudio]. PRESIDENTE CHICO LOCO: Para dar continuidade vereador.
VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Pegar um vereador aqui e ir lá e falar, agora eu
estou atendendo a pedido desse vereador. O importante é que você faça! Por quê? Lá na rua
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Francisco Carlos, para encerrar, Sr. Presidente, na rua Francisco Carlos, ele foi lá e jogou uma
borra, de asfalto. Com o compromisso de em 45 dias, no máximo, ele fazer as guias. Aí
começou a enrolar. Que era pela Prohab, não, vai ser pelo serviço público ou, então, não, não,
eu vou fazer para você, tá certo? Aí, ele parou de atender as ligações. São quase 120 dias e
nada foi resolvido. Basta, Sr. Mariel! Eu retiro aqui, como foi comentado, o vagabundo, eu
peço desculpas, inclusive. Mas inoperante, foi malandro! E sem palavra! E mentiroso! O
homem que mente, ele não tem nada! Você não tem nada! Gostaria de rever o seu conceito
em relação a esses vereadores. Eu estou falando por mim, vou voltar a essa Tribuna para
poder cobrar, de forma incisiva, o que é de direito da população, não do vereador Robertinho
Mori. Lamentável, Sr. Secretário de Serviços Públicos, Mariel Olmo. Obrigado.
PRESIDENTE CHICO LOCO: Próximo vereador inscrito, vereador Rodson Magno do
Carmo, pelo tempo regimental de dez minutos. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sr.
Presidente, em exercício, Dr. Chico Loco, população que nos acompanha, vereadoras Laide,
Cidinha, meu colegas vereadores a fala do meu colega aqui do partido, o vereador Robertinho
Mori, nos deixa muito entristecido de saber que nós temos vários secretários que muitas vezes
se comprometem não só com o vereador, mas se compromete com a população, de fazer um
trabalho, vereador Robertinho, e nos engana, e nos fazem de palhaço, nos fazem de trouxa,
achando que nós somos trouxas, palhaços. Muitas vezes, a gente leva o secretário até o local
da obra para ser executada e muitas vezes não é executada, e o vereador e a população faz
papel de tonto. Quero concordar com Vossa Excelência, muitas vezes já vi Vossas
Excelências no... vários gabinetes da prefeitura municipal. Não só pedindo, mas implorando
para que a prefeitura realize um serviço, não para Vossa Excelência, não na rua de Vossa
Excelência, não para sua família, mas para a população de São Carlos que nos elegeu, que nos
deu o voto para que nós estivéssemos aqui nesse momento, defendendo cada um cidadão e
cidadã dessa cidade, e que eles fazem de tontos, vereador Robertinho. Se fazem de tonto,
fazem que nada acontece. Nós vamos falar de um caso, vereador Robertinho, que nós fazemos
parte que é da Comissão da Pessoa com Deficiência. Esse vereador, quando entrou no seu
segundo mandato, fez um pedido para a prefeitura municipal para que se tome, para que se
tome providência urgentemente nas questões... na questão dos banheiros públicos da nossa
cidade, na questão de acessibilidade. Acessibilidade nos banheiros da nossa cidade é zero!
Não se tem acessibilidade. Eu falo para aquelas pessoas que têm filho, para aquelas pessoas
que sentem na pele que anda em cima de uma cadeira de roda, que tem as suas dificuldades,
suas mobilidades reduzidas a não serem respeitadas. Tiveram a pachorra, a vergonha na cara
de responder à questão seguinte, esse vereador pedindo para que a secretaria responsável faça
a acessibilidade nos banheiros, pedindo para que essa Casa de Leis mandasse dinheiro de
emendas parlamentares para se reformar todos os banheiros. Vem um pouquinho aqui, aí eu te
faço uma pergunta: cadê o planejamento da prefeitura, cadê as pessoas que ganham altíssimos
salários como diretores e secretário para tomar conta do departamento de manutenção, das
praças públicas da nossa cidade? E muitas vezes não sabe fazer o ó com o fundo da garrafa.
Se dá vergonha de se ver a infelicidade que esse povo tem, de fazer as coisas erradas, de fazer
as coisas não acontecerem. É um empurra-empurra, é um jogo de farpas, uma mentira, uma
hora é a chuva; uma hora é porque não tem equipamento, uma hora é porque não tem
dinheiro, e assim vai! Daqui um mês se completa dois anos da administração Airton Garcia e
eu vejo um filme passando pela minha cabeça, da administração passada. Conversei muitas
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vezes com o vereador Lucão, falei: "Vereador Lucão, o senhor é uma pessoa experiente".
Não, fica aqui para escutar. "O senhor é um vereador experiente, o que o senhor está achando
da gestão do Paulo Altomani?" E falou: "Rodson, se não resolver agora, não resolve mais." E
olhava para cara dele, com todo respeito, e falei: " Lucão, será? Dá tempo." Falou: "Rodson,
não dá tempo, nós temos um ano e meio para a eleição e depois não se pode fazer mais nada".
E ele tinha total razão. Se afundou o barco de certa maneira que, Jesus amado, se a gente não
tivesse trabalhado, a gente tinha se afundado junto também! Lamentavelmente, o prefeito
tinha sim vontade de fazer as coisas pela cidade, mas se tinha tanta gente incompetente na
prefeitura, ocupando cargos chaves, que o barco afundou e não deu nem para pegar a ponta.
Né, vereadora Laide, quantas vezes aconselhando. Chegou num ponto drástico, a questão... a
primeira coisa do recape, a mesma coisa que aconteceu com o passado, está acontecendo
agora, vereador Leandro. A mesma coisa que aconteceu no passado, estou vendo o mesmo
filme, a mesma história, a mesma conversa, que não se dá, não se tem dinheiro e, quando se
ganhou eleição, foi uma promessa, na época de campanha, que eu falei: "Jesus amado, como
que se vai fazer tudo isso?" Mas prometeram e a população confiou mais uma vez no
candidato que aí está, que é o nosso atual prefeito. Aí eu pergunto para vocês: vai fazer? Só
Jesus é quem sabe! Só Deus é quem sabe! Se cobra das pessoas, se multam as outras pessoas
para se fazer rampa de acessibilidade, para se fazer outras coisas e nem sequer manutenção
tem. Vergonhosamente, nem manutenção tem! Aí, a gente sai na rua, a gente vai numa festa
de aniversário, a gente vai num velório, a gente vai no supermercado, só falta estrangular a
gente. Redes sociais, eles acabam com a gente, como se a gente fosse a pior espécie da face da
Terra, que os vereadores são culpados, que os vereadores não sei o quê. Vereador Leandro
Guerreiro fez nas suas redes sociais há pouco tempo, só deu 25 mil visualizações falando a
respeito disso. Todo mundo cai matando em cima do vereador achando que a gente tem esse
superpoder de fazer, de transformar, mas a gente não tem. A gente tem que dobrar nosso
joelho perante o prefeito, também, para pedir que as coisas saírem e se eles forem com cara
sua, sai, se não for, está perdido, ah-há! Está entregue para o diabo e aí a coisa, a jiripoca pia,
porque não fazem. Aí, você se esgota, mas não pode se esgotar, você tem que reclamar, tem
que lutar, você tem que trabalhar, correr atrás. Nós temos a questão lá da rotatória, lá da
entrada do Novo Horizonte, tem uma rotatória da educativa, dois anos esse vereador está
pedindo para trocar as lâmpadas, para ser iluminado. Tiveram a coragem de colocar as
propagandas dos jogos abertos que ficou gente hospedada nas escolas das proximidades, mas
não tiveram a coragem de cortar grama e não tiveram a coragem de trocar iluminação e
colocar... dois anos! Está fazendo aniversário! Aí você se esgoela, você pede, você briga.
Olha, ainda sobra tempo! Pouco tempo! Pouquíssimo! Porque o tempo não para! Abram os
olhos! Faça alguma coisa por essa cidade. A população pede socorro e não é de hoje, de muito
tempo! Que administrar não é para qualquer um não. Tem que ser macho. Porque falar nos
microfones, pregar e fazer, é uma coisa, mas a hora de pegar a mão na massa e fazer acontecer
é outra. O buraco é bem mais embaixo. Mas se prometeu cumpra, seja homem porque, na
hora de prometer, foi bom; na hora de se cumprir, tem que se cumprir. Tudo que eu prometo,
eu tento cumprir, tudo que eu falo, eu tento cumprir. Se eu não posso cumprir, eu não falo.
Pede uma cadeira de roda, vocês que são responsáveis pelas manutenções do banheiro, anda
meio dia pela cidade, para você ver a dificuldade que tem um cadeirante. Agora, você imagina
na hora que precisam fazer suas necessidades e vê um banheiro podre, quebrado, sem pia, sem
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manutenção e um lixo. O banheiro da Igreja Santo Antônio não tem como fazer? Está com
dificuldade, assuma a responsabilidade. Seja homem. Fala: "Nós não estamos dando conta de
tomar conta dos banheiros." Faz que nem o Doria fez quando era prefeito, privatiza os
banheiros, põe a preço de custo, R$ 0,50, R$ 1,00 para se usar o banheiro, mas faz as coisas
funcionar. Vai lá ver que maravilhas que ficou os banheiros de São Paulo. Eles usam os
banheiros, ocupa os banheiros, faz a propaganda e cobra-se um valor simbólico, mas pelo
menos as coisas funcionam. Não deixar do jeito que está a maioria dos banheiros da nossa
cidade, tudo quebrado, tudo deplorado. Enfim, não só os banheiros, muitas coisas da
prefeitura que não funciona. Está na hora da gente estudar, fazer concessão de muita coisa que
não funciona e que se pode tocar para frente e fazer funcionar. Vamos ser inteligente, vamos
sair da época arcaica. A questão do cemitério, a questão do Luizão, a questão dos banheiros
públicos, a questão das feiras, abra uma concessão, usa inteligência, seja inteligente, pelo
menos uma vez na vida, porque o tempo passa e as pessoas precisam de respaldo. Vocês
ganham, vocês têm salário para isso, como nós temos também. Vamos ser inteligente, vamos
fazer uma reunião geral o prefeito não diz que não vê partido, que não vê religião que não vê
nada! Mas até agora não vi nenhuma conversa com a gente a respeito disso. Se abre uma
concessão para fazer. Vereador Muller está aqui, há quanto tempo esse homem faz parte da
vida pública e já falou, já explicou, tentou ajudar e nada! Vamos sentar, mais uma vez, vamos
se unir! Para o bem da nossa cidade! Porque o tempo vai passar e a hora que vocês estiverem
lá na frente vocês vão ver o preço caro que vocês vão pagar e eu não queria que chegasse
nessa situação. Eu não quero que a cidade afunde [interrupção no áudio]. [troca de
presidência]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Para concluir. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Para concluir Sr. Presidente, eu não quero que a cidade afunde. Eu fui eleito por
esse povo, nós fomos colocados por esse povo, eu quero que a cidade tenha progresso,
qualidade de vida para que cada um de vocês possa ser respeitado, mas, do jeito que está indo,
há tempo ainda de salvar nosso município. Muito obrigado, Sr. Presidente. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Vereador Leandro foi citado, tem um minuto. VEREADOR LEANDRO
GUERREIRO: Sr. Presidente, boa tarde, boa tarde colegas vereadores, Rodson, por ter me
citado, muito obrigado. Plateia presente, população que está assistindo. Tudo que o Rodson
disse aqui é um discurso verdadeiro hoje, discurso muito bom, discurso com o coração, está
indignado com muita coisa que vê aí. E eu vou um pouco mais além. O Ministério Público
pediu para essa Casa aqui afastar o prefeito Airton Garcia, duas vezes, e a Casa decidiu por
manter o Airton Garcia. Vereadores, não tem outra opção. Quando eu estava do lado de fora,
eu ainda via que os outros governos que passou ainda tinha um respeito ou algum certo tipo
de medo do Parlamento. Isso acabou! O Airton Garcia está esfregando na cara de todo mundo
que o vereador não serve para nada. O Airton Garcia está esfregando na cara da população
que não interessa Justiça, não interessa Parlamento. Ele faz o que quer, pronto, acabou. Ele só
depende de uma coisa, em ter 14 votos aqui na Câmara, enquanto ele tiver 14 votos aqui, ele
vai [interrupção no áudio]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Concluir. VEREADOR
LEANDRO GUERREIRO: Enquanto ele tiver 14 votos, Chico Loco, que é o presidente do
PSB, do meu partido aqui em São Carlos, ele vai deitar e rolar. Não há mais respeito pelo
vereador da parte do prefeito, não há mais respeito e nem medo. O vereador está de mão
amarrada, não pode fazer nada e a única coisa que vereador pode fazer é abrir a boca,
denunciar e ir para cima. Então, quando o vereador Rodson vem aqui e cita tudo isso aí, ele
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está falando a pura verdade. Agora, nós decidimos continuar vendo a cidade na situação, ou
nós vamos tomar uma atitude. E outra: o vice-prefeito, Sr. Julio Cesar, o vice-prefeito,
vereadores, ele recebe todo mês o seu salário em dia. Agora, eu queria perguntar para o Sr.
Giuliano Cardinali por que ele não devolve o salário, já que ele não faz nada? O cargo mesmo
não deixa, não permite que ele faça alguma coisa, é inoperante. Ele não está exercendo,
porque não tem como exercer. Então, ou cassa ou morre. Não está fazendo nada na cidade.
Deveria devolver o salário. Deveria ser homem e devolver o salário. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Próximo vereador... próximo vereador inscrito, vereador Roselei Françoso. Na
sequência, vereador Sérgio Rocha, por até dez minutos. VEREADOR SÉRGIO ROCHA:
Sr. Presidente Julio Cesar, os vereadores aqui presentes, população aqui no Plenário, pessoal
que nos ouve em casa, meu boa tarde. Mais uma vez, nós temos que ir no tema de dois anos.
Essa Câmara e os vereadores dessa Casa, dois anos batendo na mesma tecla, no mesmo
assunto, Sr. Presidente. Buraco, mato, zona rural, iluminação pública e nada funcionou em
dois anos. A prefeitura municipal, cadê o vereador Leandro Guerreiro, acabou de falar, não
está nem um pouquinho preocupado com essa Casa. Não está preocupado com essa Câmara
de vereadores. Nós podemos berrar, nós podemos falar o que quiser. Podemos cobrar, mas
estamos rindo da cara de alguns vereadores dessa Casa. Nós devemos cobrar no mesmo
assunto. O assunto que eu vou cobrar é o assunto que a gente está na rua no dia a dia. O
vereador é o para-choque da população, porque ele está na rua diariamente, todo dia, a gente
encontra no açougue, estamos no mercado, estamos na oficina, estamos na esquina e nós
encontra o pessoal e a população nos cobra: o que está cobrando? Buraqueira, mato, lixo, falta
de remédio, falta de consulta. E nós temos que chegar aqui desabafar e atender o que o
pessoal nos pede. Eu vou cobrar aqui hoje o Saae. O Saae, através do seu presidente, o
Marchezin, até o ano passado, até quatro meses, até maio deste ano, o Saae estava mostrando
um serviço ótimo na nossa cidade. Mas de maio para cá, até o Saae se relaxou, o Saae está
deixando a desejar na nossa cidade. Eles estão fazendo as manutenções dos vazamentos já três
meses, quatro meses atrás e não estão fazendo o tapa-buraco, o recape, fazer a... consertar o
asfalto. Então, a cidade inteira além da buraqueira que está, além da cidade estar destruída.
Agora o Saae vai lá e abre a vala, abre o buraco e fica lá um mês, dois meses, três meses. Tem
lugar na cidade que o pessoal não está conseguindo atravessar. É uma vala na rua, com 15, 20
centímetros de profundidade. E a empresa que faz esse tapa-buraco não estou vendo ela na rua
fazendo o serviço. E aonde fez o serviço, já arrebentou. É uma casquinha de ovo. Já estourou
tudo, já afundou tudo, já soltou tudo. Sr. Marchezin, o que está acontecendo? O senhor era um
crítico da administração do Saae passado, cobrava o presidente Sérgio Pepino, que não
acontecia as coisas no Saae. Eu estou vendo que agora está do mesmo caminho, está do
mesmo jeito. Estou falando aqui o que o pessoal nos cobra na rua no dia a dia. Eu passei hoje
na Allan Kardec, tem oito valas nessa rua, faz três, quatro meses, numa rua só no Cruzeiro do
Sul. Oito valas que já faz três meses que o Saae abriu está lá, uma vala os carros têm que
passar reduzindo, passar com maior cuidado, cai, levanta, eu estava vendo hoje, a situação
difícil. Eu acho que o Saae está arrecadando demais, tem muito dinheiro no Saae. Ou lá não
tem dinheiro também? Essa de água cara que está cobrando na nossa cidade. Está faltando
dinheiro no Saae para contratar uma empresa firme para fazer esse tapa-buraco? É um
desabafo. É uma cobrança. Que estou cobrando aqui do Saae. Já cobrei o Saae muitas vezes
no passado, vereador que já cobrou no passado. E continua do mesmo jeito, fazendo o serviço
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e ficando lá. O que está tampando serviço porco, porcaria, estourando tudo e vai largando os
buracos abertos e a população tem que passar estourar pneu, estourar amortecedor, quebrar
roda e ia assumir com esses custos. E outro assunto, Secretaria de Serviços Públicos, eu vou
tocar nesse assunto novamente. Estou acompanhando a secretaria não é hoje, já é de um
mandato passado, já de dez anos para cá. Lá tem o secretário, tem os diretores, a cobrança
chega lá toda hora, todo dia são centenas de cobranças. Mas por outro lado, eu vejo o poder
público, o nosso chefe do Executivo, tem que chamar a responsabilidade também, prefeito
tem que chamar a responsabilidade para ele, tem que bater na mesa e resolver o problema de
equipamento para a Secretaria de Serviços Públicos. Secretaria quer trocar uma lâmpada não
tem uma escada de 15 metros. Não tem um caminhão muck, um caminhão munck para fazer
as trocas de lâmpadas nas praças, nos postes. Aquele poste da Getúlio Vargas, estão lá as
lâmpadas queimadas faz dois anos, três anos, e não tem uma escada para conseguir trocar as
lâmpadas, não tem um caminhão munck. A cobrança da zona rural, da chácara, do Varjão,
Santo Antonio do Aracê, 29, Quinta da Felicidade, a zona rural está destruída. O secretário
promete que vai arrumar as estradas, mas vai arrumar com o quê? Com carriola, com enxada?
Vai pegar uma enxada e uma carriola e vai lá no Santo Antonio do Aracê tampar os buracos,
carregar pedra. Nós votamos aqui ontem 1 bilhão. Vocês sabem o que é R$ 1 bilhão de reais
para o ano que vem? Um bilhão são 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, 400 milhões, 500
milhões, 600 milhões, 700 milhões, 800 milhões, 900 milhões, R$ 1 bilhão, e a Prefeitura de
São Carlos não tem uma pá niveladora para fazer a manutenção das estradas, das chácaras,
não tem caminhões, não tem um trator com uma roçadeira para fazer a roçagem das praças
dos canteiros, tudo tem que ser licitação. Licitação demora. Agora o secretário é culpado?
Não estou falando de agora, não, estou falando de dez anos atrás, e continua do mesmo jeito,
porque o prefeito Airton Garcia ganhou a eleição falando que a zona rural estava estourada,
que tinha mato na cidade, que estava cheia de buraco, que ia recapear a cidade inteira. Como é
que a secretaria, sem mão de obra, sem equipamento, vai fazer a manutenção na cidade? O
Ecoponto enche de lixo, tem que contratar, tem que alugar máquina, alugar caminhão, alugar
equipamento, demora três, quatro, um mês, para fazer uma locação. É só gerir o dinheiro, falei
aqui ontem. Tudo o que se vai fazer, tudo, licitação, todas as compras, tem que pagar duas,
três vezes mais. Vai fazer uma pinguela em frente ao Sesc, uma pinguela de seis metros que
custa R$ 30 mil, dá para fazer com uma estrutura metálica, facinho de fazer, fica bonito. Mas
tem que ser R$ 150 mil para fazer uma pinguela. E pagando ainda 150 'paus', está lá ainda, o
povo sofrendo, tem que dar uma volta de mil metros, 500 metros, para chegar no Sesc, uma
pinguela. Qualquer serralheiro faz uma pinguelinha ali, custa menos de R$ 30 mil, vai com o
munck lá, coloca, está pronto. E fica bonito com a estrutura metálica. Vai fazer aquele
canteiro, vereador Leandro, ali na avenida, no centro, custou R$ 200 um metro. Já tá tudo
destruído, ficou um serviço malfeito, pisaram tudo na massa lá, a empreiteira não foi pra lá
nem para tampar aqueles buracos que tinham dado. Já estourou, o caminhão já passou do
lado, já estourou o meio-fio, já está arrebentando tudo, 200 cruzeiros. É só fazer as coisas
certas, é só economizar, é só fazer a licitação certa, é só comprar remédio no preço certo. É
comprar merenda escolar no preço certo. É comprar o uniforme da molecada no preço certo. É
fazer as creches no preço certo. Por que o dinheiro da prefeitura, dinheiro público, vale menos
do que outros dinheiros? Quando você vai contratar um show, por exemplo, no particular, o
cantor pede 20 mil cruzeiros para fazer um show. "Ah, é para a prefeitura? São 60". Espera aí,
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os 20 mil e 60, e os 20 mil não é o mesmo? PRESIDENTE JULIO CESAR: Para concluir.
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Para contratar um show particular são R$ 20 mil. "Ah, é
para a prefeitura? São 60". E a dupla vai cantar a hora que pagar, eles não sobem no palco
antes de pegar o cheque na mão. Por que no particular são 20? E pela prefeitura, pela
secretaria, tem que ser 60? Secretário tem que ser inteligente, tem que brigar. Por que no
particular são 20, e no público tem que ser 60? Paga só os 20. Quer vir, venha. Se não quiser,
contrata outro. Aí, vai sobrar dinheiro, Sr. Presidente, Leandro, para comprar uma pá
niveladora, duas, pá carregadeira, comprar caminhão, comprar um trator, contratar gente,
comprar um caminhão guincho, munck para fazer as manutenções das lâmpadas, das praças
da nossa cidade. É só ter um pouquinho mais de responsabilidade e ter um pouquinho mais de
amor com o dinheiro público e gerir esse dinheiro com mais honestidade, com mais carinho.
Só isso, Sr. Presidente. PRESIDENTE JULIO CESAR: Vereador Leandro pede um minuto
por ter sido citado, e há o deferimento dessa Presidência. VEREADOR LEANDRO
GUERREIRO: Valeu, Serjão, por ter me citado. Certamente, hoje, não chego aos meus dez
minutos, estou no final da lista de ordem de expediente. A cidade precisando de muita coisa,
todo mundo sabe. Todo mundo que anda pelas ruas está vendo como é que está a situação. E
eu vejo aí alguns políticos todos contentes com os Jogos Abertos, tirando foto com
celebridade, no colo do Airton, brincando de passar mão debaixo das pernas do prefeito, se
divertindo. Veja a minha cara de diversão com esses Jogos Abertos. Você que está assistindo
em casa, olha a minha cara de alegria com esses Jogos Abertos, com essa porcaria. E eles
falam que isso aí traz um grande lucro, uma economia para a cidade de São Carlos. Hoje, a
EPTV... depois que levou umas cassetadas aqui na Tribuna, começou a trabalhar. Agora está
até colocando depoimento de cidadão contra a prefeitura, o que não colocava antes. É isso aí,
EPTV, honrar o dinheiro que está pegando do município de São Carlos. Lá também teve...
PRESIDENTE JULIO CESAR: Para concluir. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO:
Reclamação de comerciante que diz que aquele buraco da Episcopal teve prejuízo de 30% nas
suas vendas. Ué, mas não era para compensar os Jogos Abertos? Cadê os Jogos Abertos?
Cadê a economia dos Jogos Abertos? Cadê o lucro? É uma mentira do Sr. Secretário Edson
Ferraz e de qualquer outro vereador que usar essa Tribuna para falar que os Jogos Abertos são
lucro para a cidade. Isso é uma porcaria, gastou 1,2 milhão nisso daí, para quê? Para trazer
esse pessoal de cabelinho roxo da outra cidade para fazer graça aqui. Não tem nada de
economia, não tem nada de lucro, não. É conversa fiada. PRESIDENTE JULIO CESAR:
Com a palavra, o vereador Azuaite Martins de França por até dez minutos. VEREADOR
AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, público presente,
imprensa, senhoras e senhores. Eu ouvi algumas manifestações a respeito de obras necessárias
aqui na cidade de São Carlos. Obras essas que toda população gostaria que a prefeitura
executasse, mas que, por um motivo ou outro, passam-se meses e meses, passam-se anos, e
essas obras não acontecem - obras necessárias. O arroz e o feijão, o trivial não está sendo feito
nesta cidade. Quando se fala dos buracos, por exemplo, joga-se essa questão sempre para o
futuro. E parece que alguém tem uma bola de cristal, dá uma boa limpada, uma boa espanada
na bola de cristal, e começa a enxergar na bola de cristal soluções. No governo Barba,
aconteceu isso. A cidade parecia que tinha sido bombardeada e os carros se arrebentando nos
buracos da cidade, e esperava-se dinheiro para fazer o recape. No governo Altomani, a mesma
receita. E, no governo Airton, repete-se a mesma receita. Imaginando-se que o povo seja
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bobo, seja idiota, seja burro e não faça nisso daí uma leitura muito adequada do sofrimento
por que passa a população, quer dizer, passam três anos de purgatório para depois conhecer o
céu. O que é conhecer o céu? É a véspera da eleição. A véspera de eleição, o tapete asfáltico
aparece pronto, financiado pelo dinheiro do sofrimento da espera e tudo se resolve. Ora, não é
assim. A expectativa de que Márcio França viesse a ser governador se realizou. E, como
governador, e até mesmo como vice-governador, ele foi um homem honrado e foi um homem
que deu uma atenção para São Carlos que os governadores anteriores não nos deram, nem
Alckmin, nem Serra, e, antes de Serra, Alckmin, nenhum deles deu para São Carlos essa
chance, essa atenção. Ora, Márcio França não se reelegeu, ou não se elegeu, e a expectativa de
recursos para a cidade de São Carlos é claro que não vai se realizar. São Carlos não vai ser a
vitrine do PSB, porque o PSB não fez o governador. Consequência dessa expectativa é o
orçamento que começou a ser votado ontem. Orçamento que catapulta São Carlos de 770
milhões para quase 1 bilhão de orçamento - na minha modestíssima opinião, superestimado,
tomara que eu esteja errado - para gente ver as coisas acontecerem. E se a expectativa de
receita da prefeitura for tão grande, esse salto de 770 para 1 bilhão se realizar, e estão
teimando que vai ser assim, como é que deve ficar o reajuste do funcionalismo público? Tem
que dar o mesmo salto para ser justo. Para ser justo tem que dar o mesmo salto. Será que vai
dar o mesmo salto? Não sei. Então, embora eu seja otimista por profissão, o meu otimista, o
meu otimismo, se acerta no realismo das coisas. E o realismo das coisas é a gente trabalhar
com a expectativa própria de receita própria e fazer primeiro aquilo que é obrigação de casa,
fazer a lição de casa, para depois, aos poucos, ir fazendo o resto. Mas com visão, com visão
de estadista, com planejamento. Planejamento que começa com P maiúsculo - coisa que não
existe aqui nesta cidade. E aí vem o assunto que eu queria me referir mais própria e
adequadamente, vem as chuvas de fim de ano. Como diz um secretário de Obras anterior,
agora, no mês de dezembro, é a época das "águas de março", uma pérola que já foi dita às
escâncaras da imprensa de São Carlos. As chuvas vêm aí e, consequentemente, vêm os
problemas. Em todos lugares do Brasil e do mundo onde houve problemas crônicos desta
natureza, resolveu-se tudo com planejamento. Eu já falei aqui do Rio Tâmisa em Londres que
infestava a cidade pela podridão que propagava e que era fonte de pragas, de doenças que
mataram centenas, de milhares, de pessoas, em Londres. Como é que resolveu isso? O pessoal
criou juízo, fez um plano de longo prazo e foi executando ano a ano partes desse plano até
conseguir fazer com que o rio passasse a ser navegável e limpo como é hoje. O
aprofundamento da calha do Tietê em São Paulo - para gente não ir buscar no Reino Unido,
um exemplo, para ficar aqui - foi a mesma coisa. Em todo lugar é assim. E São Carlos não
tem plano nenhum. São Carlos tem uns palpites, entra um prefeito é um palpiteiro, outro
prefeito outro palpiteiro. E esses palpites, essas obras aqui parecem essas reformas e reformas
que acontecem por aí para pegar uma obra aqui, o outro pega a outra obra lá. Ora, a cidade
que eu quero é outra. A cidade que eu quero, para minha, que é São Carlos, é uma cidade que
pensa, uma cidade que faça o seu planejamento e que execute as coisas dentro de um
cronograma de realidade. Falam: "Bom, são 400 milhões". Quem que falou que são 400
milhões? "Ah, o Airton falou que são 400". Mas quem falou para o Airton? "Ah, é o plano".
Que plano? Me dá o plano para eu ver! Não existe. E, se existe, ele não é objeto de consenso,
por que os técnicos mesmo não deram o seu parecer a respeito disso. Portanto, não existe
preço, não existe custo, consequentemente, não existe preço. Mas existem algumas coisas que
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dá para serem feitas e que ajudam a resolver. Por exemplo, vejam só, eu não tenho bola de
cristal - eu termino já, Sr. Presidente -, mas tudo leva a crer que na Praça Itália vai haver
alagamento, agora com as chuvas de final de ano. E a Travessa 8, da Rua Itália, também vai
ter alagamento. E no CDHU vai haver alagamento. E que a Vila Prado, Cruzeiro do Sul e etc.,
vão ficar isolados do resto da cidade por causa dos alagamentos. Ora, fui com o prefeito
Airton, Mariel estava junto e outros estavam juntos, para ver isso que estou discutindo
sempre: a continuação da Avenida Dr. Heitor José Reali para se conectar com a rua...
PRESIDENTE JULIO CESAR: Para concluir. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE
FRANÇA: Para se conectar com a Rua Luís Mathias, ou com a Dr. Eliziário Fernandes de
Araújo, do outro lado da linha férrea, lá no Cruzeiro do Sul. Veja o quanto de distância isso
economiza, essa obra economizaria, é simples. Falou-se a semana retrasada em R$ 1 milhão,
o Airton falou: "Não, faz em duas pistas, R$ 2 milhões, isso aí é dinheiro que a gente tem".
Passa por cima da linha férrea e ali não existe alagamento, e é uma possibilidade de se
desafogar o trânsito em outras conexões como a da Praça Itália, da Travessa 8, ou do CDHU
para São Carlos. Disseram que vão fazer. Eu vou ficar sentado esperando, tomando o meu
chazinho da tarde - vocês estão convidados - com torrada, esperando essa conexão aparecer,
acontecer, antes que as ditas: "águas de março", que virão entre dezembro e janeiro para
comemorar o réveillon em São Carlos, aconteçam. Estão convidados para o chá de tarde com
torrada. Muito obrigado. PRESIDENTE JULIO CESAR: Na sequência, o vereador Chico
Loco também pelo tempo regimental de até dez minutos. VEREADOR CHICO LOCO: Sr.
Presidente Julio Cesar, Srs. Vereadores e Sras. Vereadoras, a plateia aqui presente, ao
telespectador e no rádio o ouvinte, a imprensa também aqui presente, uma boa tarde. O tema
que se aborda aqui é o mesmo que a gente fala há muito tempo, é a questão da ineficiência
administrativa. É a falha que tem o secretariado do Sr. Airton em produzir soluções para a
população de São Carlos. Se você, Lucão, se você, Leandro, tiver uma rede de lojas, ou de
supermercados, e nessa rede, você vai ter que nomear gerentes para cuidar das suas lojas.
Cada secretário seria como que um gerente, por divisão, para cuidar dos problemas. É claro
que uma pessoa só não tem condição de tocar todos os problemas, não tem como uma gestão
tão autocrática ser tão eficiente. Mas a impressão que a gente tem realmente é que os nossos
gerentes, os nossos secretários, não têm assim se preocupado em apresentar soluções, em
apresentar um planejamento, um projeto, uma estratégia para resolver os problemas. Que se
alegue que há falta de recursos, nós entendemos, mas falta de atitude não dá para entender,
falta de atitude pode ser sinônimo de preguiça. Não é possível que os secretários tenham,
assim, a orelha tão gelada às críticas que recebem aqui todas as semanas. Não é possível. No
dia 2 de outubro, o Marquinho Amaral, aliás, o Marquinho Amaral não está presente aqui
hoje, mas seria bom que ele levasse, trouxesse mais informações, porque ele fez sérias
denúncias contra o secretário Nino Mengatti. Todas as semanas, demais secretários são
criticados aqui. Criticados pela sua inoperância, pela sua ineficiência, ou seja, será que o
pessoal está realmente em condições de tocar o seu cargo? Já não é hora, Sr. Airton Garcia, de
mexer nesse time? Porque não é possível. Quem foi eleito, foi o prefeito, o Airton Garcia, não
foram os secretários. Esse secretariado tem que mostrar serviço, até pelo bom nome político
do Sr. Airton Garcia. Não sei se ele pretende continuar na política, se ele pretende interromper
a vida política dele agora, mas com esse secretariado vai ser difícil a continuidade. Ou o
secretariado começa a prestar, pelo menos ao Sr. Prefeito, um pouquinho mais de respeito,
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fazendo um pouco mais pela cidadania são-carlense, que são os eleitores que constituem o
nome de nossos políticos, são os eleitores. Lamentavelmente, o que a gente vê é uma
desordem, é uma situação, a cidade está novamente cheia de buracos. A operação tapa-buraco
não é eficiente. Buracos que já foram tampados estão reabertos. O cemitério que nós tanto
falamos aqui, o vereador Rodson tanto falou sobre o cemitério, continua com sérios
problemas. O pavimento em São Carlos, apesar do recape, a população não sentiu essa
melhora, a população não está contente com isso. A cidade peca demais, porque as enchentes
estão aí - como o Azuaite falou - as enchentes estão aí, não precisa ser nenhum astrólogo, um
vidente, ou bidu, para prever que haverá enchente daqui a alguns dias. Enfim, a cidade de São
Carlos parece ser uma coisa muito difícil de ser administrada. A gestão anterior teve inúmeras
dificuldades, tanto é que a tentativa de reeleição foi frustrante. A gestão atual como será, se
não houve uma mudança? O brasileiro gosta muito de mudança, a gente espera mudança. Mas
não dá para acreditar mais que as mudanças aconteçam, com esse espírito de indolência, de
indisposição que o secretário apresenta. Então, a gente fala todas as semanas, todas as
semanas os vereadores vêm aqui e falam. Agora, ainda tramita nessa Casa aquele projeto de
reestruturação do funcionalismo público, que é um absurdo... não pode. O Airton não pode
permitir que isso saia para ser aprovado, que a população vai simplesmente achar até bom.
Que a população venha a essa Casa, na próxima semana, para assistir essa votação. Eu torço
para que esse projeto seja reprovado, porque não é possível aumentar os cargos de confiança
colocando um assessor de gabinete, chefe de gabinete, em cada secretaria, não é possível. O
problema não é colocar mais gente, é mexer no time que não está jogando direito. Não adianta
você colocar um ajudante para um inepto, o ajudante do inepto, hierarquicamente, está abaixo
do inepto. Tem que trocar os ineptos. Toda semana. Uma hora é o secretário de Trânsito, que
está aqui na berlinda, hoje ninguém falou dele ainda, mas ninguém fala bem. O secretário de
Serviços Públicos está na berlinda. É o Saae. O Saae que, inclusive - eu me sinto culpado,
vocês me desculpem - porque uma das coisas que eu pedi ao Airton é que nomeasse um
presidente do Saae, que fosse um funcionário de carreira, justamente para que nós
aliviássemos esse terror, esse temor popular que é a privatização do Serviço de Águas e
Esgoto. Mas parece que aqueles que são funcionários de carreira também não estão muito
preocupados com o Saae, e é lamentável isso. O Sindspam, ele tenta, faz o que pode, conversa
com as pessoas, mas o Sindspam não tem poder diante do funcionário que já está concursado,
contratado, e que parece que existe uma insubordinação muito grande. A justificativa que
alguns podem apresentar para esses cargos de assessor de gabinete, ou chefe de gabinete,
como quiser chamar, é que o funcionário público é insubordinável. Gente, não pode ser,
funcionário público não pode ser insubordinável, não. Existem critérios para você dar até justa
causa, para um funcionário insubordinável, um funcionário desobediente, que não acata
ordens, que não tem um compromisso com a gestão pública, porque ele tem um dever quando
é contratado, se ele não for cumpridor desse dever, ele pode, facilmente, ser demitido por
justa causa. Uma das dificuldades que o município de São Carlos tem é justamente pagar a
rescisão daqueles funcionários que já estão na situação de aposentadoria compulsória, é
justamente pagar a rescisão que fica alta e o município não faz. Seria necessário que tivesse
receita para isso. Quem sabe, né, em vez de gastar 3,5 milhões com esses nossos futuros
assessores, chefes de gabinete, que a Prefeitura de São Carlos olhasse para aquele funcionário
que não aguenta mais levantar uma enxada para cortar o mato na rua, para abrir um buraco
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com uma picareta, para consertar um vazamento de água, seria oportuno e inteligente. Mas
parece que inteligência não tem sido o forte desse governo, parece que se governa com o
estômago e não com o cérebro. Temos que tomar muito cuidado com isso, porque a população
brasileira já não aguenta mais esse tipo de atitude e demonstrou isso nas urnas. Demonstrou
nas urnas por que o Azuaite falou para o nosso presidente estadual, o nosso governador atual,
Márcio França, e nós tomamos uma lavada de voz aqui em São Carlos e perdemos por 10 mil
votos de diferença para o candidato que venceu a eleição no segundo turno. Isso pode ser um
indicador da avaliação de governo municipal, nós temos que reconhecer isso. No entanto,
nenhuma atitude foi tomada por nós, nenhuma atitude. Todo mundo continua igual, é a
mesma mentalidade, está todo mundo muito contente com o seu cargo, ninguém ganhou a
eleição, só o prefeito Airton Garcia, e ele coloca o nome dele no lixo. Ele coloca o nome do
partido, o Partido Socialista Brasileiro, infelizmente, em risco. Nós nos arriscamos nessa
eleição novamente e nós perdemos, por quê? Porque a população está nos reprovando, não
existe outro critério de avaliação do político. Eu falo sempre: quem julga o político são as
urnas e Deus. Ninguém mais pode julgar, não há pesquisa, não há boca a boca, não há o que
julga um político melhor do que as urnas e as urnas julgaram essa administração e nós temos
que tomar essa providência. O ainda presidente do PSB que sou, pretenderia até continuar,
mas confesso que estou me sentindo triste, aborrecido. Seria muito oportuno que se o Airton
não quiser mexer no seu secretariado, que o seu secretariado se coçasse para fazer um pouco
mais, um pouco mais de planejamento pelo menos, que deixe para a próxima gestão, mas que
entregue a cidade mais organizada, com projetos bem desenhados e que problemas crônicos,
críticos, sejam solucionados, que sejam nessa gestão aqueles mais graves. E deixando para o
futuro, para o próximo gestor, os problemas que permitam isso. Boa tarde. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Vereador Leandro pede um minuto por ter sido citado e há o deferimento
dessa Presidência. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: É. Vocês estão ouvindo aí, os
vereadores sobem aqui, fazem o seu discurso. Uma coisa é o Leandro Guerreiro fazer um
discurso contra o governo, porque o Leandro Guerreiro já declarou oposição desde o ano
passado, porque foi um vereador enganado por essa administração covarde que está
penalizando o cidadão são-carlense. O Chico Loco e os demais vereadores do meu partido
também podem se sentir enganados, porque não foi isso que pregou na convenção, não. Não
foi isso que o Airton Garcia pregou na convenção, não, então eu entendo o Chico Loco. Uma
coisa sou eu, que já sou da oposição, fazendo um discurso contra. Outra coisa é o Chico Loco,
presidente do PSB, aqui em São Carlos, fazer esse discurso. A coisa é séria. O Airton Garcia
se tornou um político fraco, não é mais o Airton Garcia. Eu não sei por que alguns políticos
da cidade ainda têm medo do Airton Garcia. Airton Garcia é um político fraco, já não tem
mais credibilidade nenhuma. Se colocar ele e o Altomani, vão ter pessoas querendo o
Altomani, de tão ruim que ele está. Olha a que ponto chegamos. É isso que eu ia falar, Chico.
Obrigado por te me citado. PRESIDENTE JULIO CESAR: Na sequência, por até dez
minutos, o próximo vereador inscrito é o vereador Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI
SEAN: Sr. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos membros da Mesa Diretora, as colegas
vereadoras, Laide e Cidinha, aos demais colegas vereadores, a imprensa, aos servidores dessa
Casa, as pessoas que nos acompanham tanto aqui do Plenário quanto à distância, muito boa
tarde a todas e a todos. É impressionante isso, semana após semana, os vereadores sobem
nesse mesmo lugar para criticar o governo. E não são poucos, se não todos, quase todos os
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vereadores, pelos mais diversos motivos, vêm até aqui para tecer críticas ao governo Airton
Garcia. Tem o cemitério, está com o muro caído, até hoje a gente não sabe quando que vai ser
consertado o muro daquele cemitério. Tem a questão da iluminação da cidade, a falta de
iluminação crônica na cidade de São Carlos. A recente questão da merenda, faltava carne para
as crianças, e que agora que estão começando a resolver. Vão começar a resolver o problema,
claro, porque pressionados foram os envolvidos com o assunto. Muitos são os problemas. E
vereador após vereador, só hoje aqui, eu estava contando, teve Robertinho Mori, veio e fez
críticas ao governo Airton Garcia. Veio o Rodson, que fez críticas também. Veio o Sérgio
Rocha e falou de uma questão importante das máquinas, ou da falta de equipamentos e
máquinas na Prefeitura Municipal de São Carlos. Malabim veio e fez a mesma coisa também.
O Azuaite veio e fez a mesma coisa também. Agora, o Chico Loco, que é presidente do
partido do prefeito Airton Garcia, que é quem, em tese, deveria ser o fiel escudeiro do
prefeito, mas nem ele se sente mais confortável nessa posição de defender um governo que
está sem caminho, sem rumo, sem direção. Mas agora eu quero trazer a todos vocês uma
reflexão. Os vereadores vêm e cobram, não veem as demandas da população a serem
atendidas. Os vereadores enfrentam muitas dificuldades, porque não conseguem atuar em
nome da população conforme gostariam e deveriam. Mas, Leandro, aí chega aqui nessa Casa e aí é que eu quero fazer o contraponto - "Não está bom, Airton Garcia não está bom". Vem
na outra semana o vereador fala: "Não está bom. Ó, não presta o governo Airton Garcia. Ó,
tem que tirar os secretários. Airton, está faltando problema, está lá no cemitério. Oh, Airton,
não está resolvendo isso". Mas aí chega aqui, Leandro, um pedido de abertura de comissão
processante, uma chance para essa Casa afastar o prefeito Airton Garcia, e todo mundo se
acovarda. Primeiro, regimentalmente, tentaram dar a entender que não era válido o primeiro
pedido, que seria de titularidade do Ministério Público, mas depois o Promotor veio, enquanto
cidadão, e reforçou o pedido dele. O que fizeram os vereadores que, na semana anterior à
votação de afastamento do prefeito Airton Garcia, subiram aqui para dizer: "Olha, não está
bom. Olha, o prefeito não faz. Olha, o prefeito não está dando conta da cidade". Não votaram
de acordo com a expectativa da população. Naquela oportunidade, se não me engano muito,
não faz tanto tempo, dois ou três vereadores, eu, fui um dos que votei, o vereador Leandro,
votou também pela abertura da comissão processante pela investigação do prefeito. Agora,
ficam os vereadores, semana após semana, discutindo, reclamando, dizendo que não dá:
"Prefeito, está errado. Prefeito, toma atitude. Prefeito, a sua gestão está pior do que a do
Altomani". A hora que chega uma chance real de se fazer alguma coisa, os vereadores fingem
que não têm problema nenhum, que está tudo certo. "Não, prefeito, continua, o senhor está de
carta branca aí, não tem problema, não, prefeito". É isso que não dá para entender. Se eu
tivesse, se toda semana, Leandro, se toda a semana eu chegasse e subisse aqui para elogiar a
postura do prefeito e a situação da cidade, eu teria a isenção suficiente para votar a favor do
prefeito em um processo como esse. Eu me sentiria confortável para isso. O duro é semana
após semana, dia após dia, aqui nessa Câmara, o vereador chegar, criticar e falar mal do
prefeito, dizer que a cidade não está andando, dizer que está pior do que foi o Altomani.
Vamos abrir um processo contra o prefeito? "Não, não". Aí não. E a cidade, de lá para cá,
parece que começou a desandar ainda mais porque na outra semana o prefeito veio e mandou
para cá esse projeto de reestruturação administrativa para criar quase 100 cargos na cidade de
São Carlos. Cem cargos de pessoas que vão ganhar salário gordo. Não tem salário mínimo ali
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não. É claro, a gente tem que respeitar todas as ocupações, desde que quem ganha menos, até
quem ganha mais. Mas, ali, contempladas estão as pessoas que ganharão muito e muito bem
para a cidade de São Carlos. E agora a contraprestação, porque eu entendo dessa forma, se eu
trabalho numa firma, sou pago por ela, eu ofereço uma contrapartida à firma, o meu serviço a
ela. O que vão fazer os líderes de equipe? Quarenta líderes de equipe serão contratados pela
prefeitura municipal para fazer sabe-se lá o quê. Aliás, na semana passada, eu estava na rádio
São Carlos numa entrevista, num programa de rádio, o prefeito Airton Garcia foi até lá e eu
tive a oportunidade de perguntar a ele: Airton, são 100 cargos que estão sendo criados. E ele
começou a desconversar dizendo, a priori, que eram dois. "Não, só estamos dois cargos na
cidade de São Carlos, na Guarda Municipal, processo de modernização, para que a guarda
possa usar as armas". Eu falei: Eu não sou contra isso não, mas, Airton, o senhor está
contando metade da verdade, ou pior, está mentindo. Mas por quê? Dizer que está contando
metade da verdade é ser muito bonzinho, é eufemismo demais para um prefeito que não
merece mais a credibilidade, ele está mentindo para a cidade. Eu falei: Airton, são 40 líderes
de equipe, cargos novos que estão sendo criados. Sabe o que ele disse? Ele falou: "Vereador
Dimitri, desde quando eu sou criança já tem diretor em escola". Ele quis dar a entender que os
cargos que essa reforma administrativa cria são os de diretores de escola. VEREADOR
LEANDRO GUERREIRO: [pronunciamento fora do microfone]. Leandro, eu gostaria até
de pensar que ele não sabe o que está falando, eu gostaria que essa fosse a verdade. Seria
triste, porque o chefe do maior de Executivo na cidade deveria estar a par de tudo o que está
acontecendo, mas seria menos pior, eu não veria maldade. Mas ele sabe muito bem o que está
fazendo e sabe que está trazendo para São Carlos 100 novas pessoas em desacordo com tudo
aquilo que ele prometeu na campanha dele - porque ele disse que faria exatamente o contrário,
que ele desmamaria a bezerrada. Eu tenho na minha memória ainda ele dizendo que, quando
se desmama a bezerrada, a bezerrada, esperneia, grita e muge, mas que depois ele ia colocar
em ordem a cidade. Ele está fazendo exatamente o contrário. Então, por isso, Srs. Vereadores,
eu quero convidá-los a essa reflexão de hoje: para que falar mal do prefeito? Para que falar
que a cidade não está andando? Para que, semana após semana, apontar problemas na
administração municipal, se quando chega aqui uma votação importantíssima que nos dá a
condição de abrir um processo de investigação contra o prefeito, nós fingimos que não é
conosco? Não é o Parlamento, não, não, não. Nos últimos 60 dias, eu subi aqui para falar mal
do prefeito, falar mal da administração, falar mal dos secretários, chega a votação da abertura
da comissão processante: "Não, não, não, era tudo brincadeirinha, gente, está tudo bem com a
cidade, vamos deixar do jeito que está". O que nós não podemos nos esquecer jamais, e o que
o prefeito - Chico Loco, citado para ter um minuto também - que o senhor fez uma
consideração, não sabe se o prefeito Airton Garcia pretende, ou não pretende dar continuidade
à vida política dele, eu só tenho um desejo do fundo do meu coração: caso ele pretenda, que
seja em outra cidade, que não seja São Carlos. Que ele escolha uma outra cidade para
devastar, porque esse será o resultado final da cidade de São Carlos após quatro anos dessa
administração, terra arrasada. É isso que vai sobrar de São Carlos depois desses quatro anos
de desgoverno. Obrigado, Sr. Presidente. PRESIDENTE JULIO CESAR: Vereador Chico
Loco foi citado, tem um minuto. VEREADOR CHICO LOCO: Em relação ao que o
vereador Dimitri citava aqui, eu até trouxe a essa Plenária a situação do Ministério Público. O
Ministério Público, gente, funciona como um poder moderador, não está na Constituição da
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República a presença do poder moderador de direito, mas ele existe de fato. Eu falei isso aqui
quando essa Casa rejeitou aquela petição do Ministério Público para abertura de uma
comissão processante. Eu falei isso aqui, porque, realmente, a Constituição de 88 precisa de
algumas revisões, uma delas eu acho que é tornar mais clara essa questão, que o poder
moderador existe e que é o Ministério Público. Nós, enquanto vereadores, ficamos numa
situação muito difícil para votar uma petição daquela ou não. Então, não dá para a gente
condenar os vereadores aqui dessa Casa, porque realmente a própria Constituição da
República nos deixa em dúvida. PRESIDENTE JULIO CESAR: Vereador Leandro
Guerreiro também foi citado, pede um minuto e tem. VEREADOR LEANDRO
GUERREIRO: Eu só vejo uma explicação para os vereadores terem recusado aí o pedido do
Ministério Público. No meu modo de pensar, os vereadores podem até negar, tirando alguns
compromissos que alguns têm, e analisando o vice do Airton. Tira o Airton, assume o vice, e
aí? Tira um ruim para pôr outra porcaria. Eu acho que a rejeição do pedido do Ministério
Público para não abrir uma comissão processante contra o Airton e afastá-lo é devido ao seu
vice. Eu acredito que se fosse uma outra pessoa, com um pouco mais de credibilidade na
cidade, acho que os vereadores, independente de compromisso, iria votar para afastar o Airton
Garcia. Mas tirar uma porcaria e colocar outra porcaria, acaba ficando a mesma coisa. Eu não
vejo outra explicação, eu acho que é isso. PRESIDENTE JULIO CESAR: Por ter sido
citado, o vereador Sérgio Rocha pede um minuto e tem. VEREADOR SÉRGIO ROCHA:
Sr. Presidente, só quero aqui citar o vereador Azuaite que tocou num assunto daquele acesso
que dá do Centrinho até a Avenida Morumbi. Eu estou em São Carlos faz 12 anos. Governo
Newton Lima, governo Barba e governo Altomani. Fomos lá uma vez, o secretário Márcio
Marinho, estivemos lá, mostramos aquela situação, disse que ia fazer, não fez. Dois anos no
governo Airton Garcia foi prometido, você já cobrou também, já cobrei ali, em ofício, uma
obra pequena que vai resolver um problema enorme na cidade. Vai desafogar a Praça Itália,
vai desafogar o CDHU, todo aquele trânsito que vem do CEAT, da Volkswagen, do Novo
Mundo, do Aracy, vai cortar ali é menos de um... PRESIDENTE JULIO CESAR: Para
concluir. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: É menos de um quilômetro, vereador Azuaite, o
senhor viu lá. Eu quero ver qual prefeito que vai ter a coragem de fazer aquela obra, uma obra
pequena, e não fica 2 milhões não, aquilo ali com menos de 1 milhão você faz uma obra ali
importante e vai desafogar o trânsito da Avenida Morumbi. Agora, o prefeito fala que vai tirar
a linha férrea da cidade nesses últimos dois anos de mandato dele. Não consegue fazer 1.500
metros, aquela via ali que vai desafogar todo o trânsito, a Praça Itália, vai tirar a linha do trem
do centro da cidade só se for daqui dez, 15, 20 anos, 30 anos. Eu acho que só... não, tem que
escutar. PRESIDENTE JULIO CESAR: Próximo vereador inscrito vereador Edson Ferreira
por até dez minutos. VEREADOR EDSON FERREIRA: Sr. Presidente, Srs. Vereadores,
vereadora, senhores presentes, senhores e senhoras que nos assistem de casa, a imprensa.
Primeiramente aqui para começar - o tempo vai ser curto hoje, teria que ter bastante tempo,
mas nós não temos esse tempo - mas eu não vou deixar de falar sobre a data de hoje.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR
EDSON FERREIRA: Não dá, dez minutos não dá. "Sobre a data de hoje. Hoje é
comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra, e tivemos alguns eventos hoje na cidade
já, alguns no Paço Municipal. Teremos também uma homenagem, tivemos, está já no final ali
no Paço Municipal, uma homenagem aos representantes da comunidade negra. Então, eu
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quero até aqui parabenizar a todos que fazem parte dessa comunidade. E logo mais, logo
mais, não, vai até às 21 horas lá no Centro de Formação Profissional e Educação, na Rua
Conde do Pinhal, nº 2.017, vai ter Fronteiras do Baú, também em comemoração ao mês da
Consciência Negra aqui em São Carlos". Estava pesquisando sobre Zumbi dos Palmares, e eu
achei algo muito interessante aqui, que me chamou a atenção. Palmares, hoje é o estado de
Alagoas, onde o meu pai nasceu. Todo mundo na política conhecia como Zé Ferreira, mas,
antes de entrar na política, era conhecido como Zé Lagoa. Então, isso eu achei muito
importante também. Aqui eu teria um tempo, que hoje está um pouco curto, mas gostaria de
falar um pouco sobre Zumbi dos Palmares. "A data faz referência ao dia da morte do Zumbi
dos Palmares, que lutou para preservar o modo de vida dos africanos, que conseguiram fugir
da escravidão. E a importância dessa data está no conhecimento, no reconhecimento dos
descendentes africanos na Constituição e na construção da sociedade brasileira. Zumbi dos
Palmares, o último líder do Quilombo dos Palmares, localizado no atual, hoje, estado de
Alagoas durante o período colonial, nascido nesse local e filho de africanos". Então,
parabenizo as pessoas que lutam pela igualdade racial, igualdade religiosa - até marquei aqui
o que o meu assessor colocou, que eu achei importante também -, "todos merecem ser
respeitados, pois cada um tem a sua beleza, a sua importância nesse mundo, pois somos todos
filhos de Deus". Agora, voltando aqui sobre a minha fala. Hoje estive de manhã no bairro
Jardim Medeiros, eu vi que aqui alguns vereadores já falaram sobre Ecoponto também. E,
hoje, eu recebi um vídeo de uma moradora - inclusive vou citar o nome dela, ela me permitiu
- a D. Carmen, que ela mora vizinha do Ecoponto, ali do Jardim Medeiros. No meio da
semana passada, quando eu fui nesse Ecoponto, eu encontrei um rapaz, que ali cuidava,
dormindo. Então, é lamentável, presidente, a gente ver como que estão algumas áreas da
cidade. Cheguei lá o rapaz dormindo, as pessoas chegavam e jogavam. Sendo que o
Ecoponto, no meu ponto de vista, é algo que seria muito importante para a cidade, porque ali,
a gente separaria os tipos de materiais reciclados, entendeu? Os outros tipos produtos ali que
não podem ser descartados em certas áreas devido à contaminação, ali seria separado. Pelo
contrato que a prefeitura tem com a empresa que está aí, a cooperativa, teria que ficar uma
pessoa responsável e essa pessoa ir destinando os locais certos para separar esses materiais. A
pessoa estava dormindo. Essa moradora me ligou, a D. Carmen, falou que hoje já não tinha
mais ninguém lá. O entulho já chegou na porta e as pessoas estavam colocando entulho para o
lado de fora. E aí é um desespero, porque é em frente à casa dela. Aí eu cheguei lá e estavam
uns oito, nove moradores todos ali em frente. Liguei para o Mariel e ele disse que amanhã
cedo estaria com o trator lá. Vou conferir amanhã se o trator vai estar lá. Já falei para ele,
quando é para criticar, a gente vai criticar. No São Carlos VIII, na sexta-feira, a gente pediu
para ele retirar aquele lixo que estava lá, no sábado ele já estava com o caminhão. Agradeço.
Mas quando a gente vai criticar, não dá para continuar vereador, Lucão, os Ecopontos do jeito
que estão. O senhor tem acompanhado no bairro onde o senhor mora, o entulho está no meio
da rua. Lá no São Carlos III, estava seis metros mais ou menos dentro da rua, não estava isso?
Seis metros para dentro da rua. No São Carlos VII estavam sete, oito metros, as pessoas
tinham um corredor para passar com o carro, porque o lixo já estava no meio da rua. Então,
peço aqui, já pedi por telefone, mas que essa situação se resolva, não dá para continuar assim,
não. Uma outra questão que eu quero colocar aqui é sobre o zoológico. Fui no zoológico - a
minha revolta, um mês atrás mais ou menos - foi com respeito ao Parque Bicão. Quando
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tivemos aqui em São Carlos o jogo entre Brasil e Bélgica, eu estava com a minha família, que
é da Bélgica, aqui em São Carlos e nós fomos no Bicão. É uma área de esporte, lazer grande
que a gente tem na cidade, está sem-vergonha e isso por que não tinha cuidados. Eu sei que o
Julio da Prohab fez um excelente trabalho, parabenizo ele por isso, mas não tem cuidados, não
tem pessoas que cuidam daquele local ali. Chegamos lá a quadra toda quebrada, as traves
soltas, destruídas. Eu sei que foram vândalos, mas se tivesse uma pessoa ali cuidando não
estaria assim. Fui no zoológico na quinta-feira, feriado, com a minha esposa e o meu filho, a
gente ficou, bem dizer, quase o dia inteiro, chegamos ali em cima onde tem os brinquedos,
têm os banheiros do lado, fui no banheiro com o meu filho, levar o meu filho no banheiro. A
hora que eu entrei lá dentro do banheiro tudo entupido, os mictórios ali todos entupidos. Aí
coloquei o meu filho lá, a hora que eu olho para a porta tem uma divisória, a divisória com um
vão desse tamanho, a mulher tem que ficar encostada, a mulher que cuida de lá tem que ficar
para o lado de fora, encostada assim para ninguém olhe para o lado de dentro. Aí eu fui
conversar com ela, ela falou: "O senhor percebeu que quando entra um homem dentro do
banheiro, eu encosto no vão para ninguém olhar para dentro? Porque é visível". Faça alguma
coisa direito ali, põe uma divisória certinho para que as pessoas não olhem dentro do
banheiro. Arrumem as pias. Tem uma pia lá que tinha um balde enfiado em cima da torneira,
porque a torneira não funciona. Os mictórios entupidos. O mato que se encontra o zoológico.
Precisa de cuidado. Foi falado aqui sobre... No dia que nós votamos aqui o orçamento de 2019
- muitos aqui, inclusive o Sérgio Rocha falou - falta gestão, falta administração. ORADOR
NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR EDSON
FERREIRA: Eu sei disso. Então, eu peço aqui encarecidamente que a Administração Pública
trabalhe. Eu acho que se tirasse um pouco de alguns políticos velhos que têm aí, que
aprenderam a malícia, que só estão lá recebendo dinheiro, põe pessoas novas que queiram
trabalhar com sangue, com vontade de trabalhar, você vai ver se a coisa anda ou não anda,
entendeu? Eu falei para o prefeito, nas outras vezes que eu fui falar com ele, eu falei no que
for para apoiar ele em atitudes boas para a cidade, eu vou apoiar sim. Agora, também vou
criticar essa situação que se encontra a cidade. Vai terminar o prazo ali, só para concluir.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Pois não, conclua. VEREADOR EDSON FERREIRA:
Falei que o tempo era pouco aqui, mas não poderia deixar de falar sobre a Cemei que vai
inaugurar ali no Parque Novo Mundo. Aproximadamente, eu não tenho certeza, mas a data eu
acho que é 20 de dezembro. E eu estive procurando a Secretaria de Educação e junto com a
Secretaria de Educação, nós arrumamos um local ali no bairro Novo Mundo, onde as pessoas
vão poder fazer a matrícula, em vez de ir na secretaria, vão poder ir na quarta, quinta e sextafeira, dia 21, 22 e 23, no bairro mesmo vai poder fazer as pré-matrículas dos seus filhos.
Então, vai ser ali na Avenida Pedro Neo, ao lado do nº 783, no salão da igreja, inclusive, aqui
quero agradecer ao pastor da igreja ali do salão da igreja Assembleia Madureira, que nos
cedeu o salão, agradeço a ele. Então, quarta, quinta e sexta moradores da região ali, próximos
ao bairro Novo Mundo, a escola vai ser inaugurada. E para facilitar as matrículas dos seus
filhos, é só ir lá próximo à escola, são 30 metros da escola. Os documentos necessários são:
certidão de nascimento e o comprovante de residência original. Obrigado, presidente.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Na sequência, o vereador João Muller por até dez minutos.
VEREADOR JOÃO MULLER: Sr. Presidente, vereador Julio Cesar, Srs. Vereadores,
população que nos acompanha aqui no Plenário e de casa, através dos instrumentos que nós
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temos. Entra Sessão, sai Sessão, e nós continuamos ouvindo inúmeros vereadores dessa Casa,
em sua grande maioria, tecendo fortes críticas à atual administração. E até brincava no canto
com alguns vereadores: Será que ninguém vai defender esse governo hoje? Aí alguém falou
assim: "João, vai você, defende o governo". Claro, é uma brincadeira que foi feita dentro do
Plenário comigo até por que eu não vim aqui para defender o governo. Eu vim aqui para dizer
o seguinte: apesar do abandono, apesar da falta de planejamento, da falta de diálogo que o
governo tem com esta Casa, achando que a relação do Parlamento é simplesmente as emendas
parlamentares, grande coisa, R$ 347 mil por ano que nós indicamos para as comunidades que
nós representamos, não tem nada a ver diretamente com a questão pessoal do vereador, nós
somos responsáveis. Os vereadores dessa Casa, e eu dizia isso numa conversa entre amigos
essa semana, se nós fôssemos esperar alguém da prefeitura chamar para uma reunião, para
uma conversa, para debater um tema, nós não votaríamos nada nessa Casa. Na Sessão de hoje
eu vou dar um exemplo, Sr. Presidente. Nós estamos colocando de urgência, se eu não me
engano, cinco ou seis projetos, todos de interesse da cidade, que muitos deles não têm sequer
parecer das comissões, mas a responsabilidade que nós temos com o município nos leva a
tratar com esse procedimento, que, mesmo pulando algumas etapas dentro do Parlamento, nós
corremos para ajudar o governo a existir nessa cidade. Por que eu falo isso? Alguns citaram
aqui, a semana retrasada, a questão, por exemplo, do buraco da Episcopal. Vereador Leandro
falou, eu já falei, falei em entrevista, falei em programa de rádio, o vereador Sérgio Rocha
também mencionou. Nós tivemos a chuva 45 dias atrás e o município decide que nós estamos
em estado de calamidade pública, dois problemas, um aqui na Rua Episcopal, o outro na
Travessa 8 em que nós temos um muro que está arriscado cair em cima de veículos, de carros.
E nós demoramos quase 40 dias para assinar um contrato de emergência com uma empresa
para fazer o conserto dos reparos necessários no centro da cidade. Então, são essas situações
que eu vejo no governo, eu não trato o governo do Airton como um governo ruim, um
governo que não tem nada a mostrar, eu trato o governo do Airton, na conversa do dia a dia,
de um governo que faz, mas perde o 'timing' em que devem ser feitas as coisas, então, às
vezes, acontecem fora do tempo porque não tem as pessoas certas nos lugares certos para
fazer funcionar. Eu vou dar outro exemplo: São Carlos está recebendo um dos maiores
eventos da América Latina de esporte amador. Se nós entrarmos no ginásio, os equipamentos
esportivos, eles estão bonitos, foram pintados, maquiados, reformados, mas se pisarmos da
porta para fora, na calçada e olharmos os canteiros da cidade, olharmos o passeio público, as
rotatórias, as praças, elas estão, e não é repetir, e não é ser repetitivo, e vou dizer por quê.
Homologou-se a licitação que demorou um ano para contratar uma tal de Terra Plana, que é o
nome da empresa que ganhou licitação, e homologou. O que é homologar, gente? Quando o
prefeito homologa, ele diz o seguinte: a empresa vencedora é a empresa Terra Plana. Qual é o
próximo passo depois que eu homologo? Assinar o contrato. O último passo que eu dou
depois de assinar o contrato? Ordem de serviço. Meu Deus do céu! Sabendo que nós iríamos
receber na semana entre o dia 12 e o dia 24 mais de 200 municípios, será que não daria para
ter chamado ali no dia 25, 26 a empresa e dizer o seguinte: me coloca 300 homens na rua, me
faz uma limpeza geral nessa cidade, que eu vou receber o estado inteiro na minha cidade.
Qual é o sentimento de quem vem nos visitar e quando volta para a sua cidade? Daqueles que
talvez não tenham a mesma situação que a nossa, que não esteja na mesma situação, é de
abandono, é de abandono. Quando, na verdade, eu tenho a licitação concluída, eu tenho
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recurso da dotação orçamentária, porque fomos responsáveis, a Câmara aprovou a despesa,
mas não tem alguém para planejar e dizer o seguinte: "Olha, precisa ser no tempo certo". No
tempo certo justifica o cidadão pagar os seus impostos. O que ele não quer, ele não quer nada
mais do que o serviço público. É isso que eles querem, as coisas funcionando, uma cidade
bonita. Aliás, boa parte dessa cidade aqui, gente, não tem muita demanda de serviço público.
É uma cidade bonita, uma cidade sinalizada, uma cidade com o asfalto bem tratado. Boa parte
das pessoas que moram nessa cidade, eles quase não dependem de prefeitura no seu dia a dia.
São pessoas que, graças a Deus, venceram o sistema. Estão bem aí como empresário, como
professor, como funcionário público, que precisa da cidade funcionando corretamente. Então,
esse governo que tem cinco escolas em construção e não consegue mostrar. Acho que foi o
vereador Edson acabou de dizer aqui agora, dia 15 de dezembro vão entregar mais uma escola
na cidade. Vai entregar a escola do Novo Mundo. Fui visitar na semana passada, estive lá no
Abdelnur...ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].
VEREADOR JOÃO MULLER: Chama Regina Melchíades, professora, né? Profa. Regina
Melchíades, que vai ser entregue lá no Novo Mundo. Estive lá no Abdelnur, duas escolas
quase já na primeira fase, na fase de laje. Terminando agora o PSF da Cidade Aracy, duas
praças belas estão feitas lá na região do Aracy, inclusive com emendas do vereador Leandro,
mas o governo começa a obra e demora demais, e quando ela está quase pronta, às vezes entra
em uso e nem avisa a população que está sendo colocada à disposição. Então, as coisas vão
acontecendo e falta planejamento. E alguém vai me dizer o seguinte: quem tem que fazer o
planejamento, João? É o secretário de Planejamento e Gestão? O Júlio César já foi. Já foi, já
foi secretário de Planejamento e Gestão. Mas você tem condições de fazer quando te deixam
trabalhar, não é verdade, Júlio? Quando deixam trabalhar. O problema, e o Dr. Edson não
gosta que fala isso, eu vou falar de novo, porque eu vou falar até o final do mandato agora,
não dá para concentrar uma prefeitura na mão de uma pessoa só, gente. É muito grande a
nossa cidade. Nós não estamos falando de uma cidade do porte de Ibaté, com todo respeito a
Ibaté, que, aliás, que é muito bonita, muito arrumadinha, serviço público funcionando em dia.
Mas eu dou exemplo pelo número de habitantes. Lá ainda é diretoria, não é nem secretaria
ainda. A estrutura administrativa de Ibaté não tem nem secretaria, é diretoria, mas funciona,
porque tem o pulso firme de alguém que faz funcionar. O Airton me parece uma pessoa
alienada das coisas que estão acontecendo. Disse aqui um vereador que preferia, acho que foi
o Dimitri, que o Airton estivesse equivocado, porque desconhecesse. Eu não tenho medo de
afirmar que ele desconhece. Eu não tenho medo de afirmar, vereador, o que o senhor falou,
que ele desconhece da maior parte dos temas da cidade, ou porque desconhece porque não
teve como aprender, ou desconhece porque escondem dele o que é realmente a administração,
as pessoas que estão no seu entorno. Então, nós estamos no segundo ano de governo, tem
mais um ano e três meses para valer, porque quando nós entrarmos em 2020, a gente entra na
fase final do governo e já vem o processo de eleição, de substituição, e começa a dificuldade
para administrar. Mas nós, enquanto estivermos aqui, Sr. Presidente, e eu sou uma pessoa que
tenho agido desse jeito desde o primeiro dia e não vou mudar. Independente de dialogar
comigo, defender de atender a minha emenda, se me chamar para discutir, eu, graças a Deus,
não preciso que ninguém venha me ensinar, né? Eu tenho uma boa parte da minha vida
tentando entender o que é administração pública. Vou dar um outro exemplo. A questão, está
aqui o representante do sindicato, a questão das mudanças que nós temos que, daqui a alguns

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

dias, debater nessa Câmara, que é a questão de uma tal de minirreforma, que não é
minirreforma, é uma organização administrativa, e da questão dos diretores de escola. E eu
tenho tentado, até conversei com o Azuaite hoje, com o Roselei que, infelizmente, teve um
compromisso fora, eu tenho tentado, e falei com o presidente também, acho, colocar os dois
projetos na mesma Sessão. Na mesma Sessão. Eu quero discutir esse tema aqui com os
vereadores. Eu quero discutir esse tema com a sociedade, porque eu fiquei 12 anos dentro da
prefeitura e eu conhecia as estruturas que existiam lá dentro, e eu sei o que precisa ser feito.
Ninguém precisa vir me explicar, precisa me orientar, não precisa me chamar para falar: olha,
precisa aprovar isso ou aquilo. Um dos compromissos é do prefeito, que é a Secretaria de
Segurança Pública, que eu, como gestor, como político, concordo. Hoje, quando você faz
pesquisa de opinião pública sobre serviços, o que aparece lá? Saúde, segurança, desemprego.
Desemprego, saúde, segurança. Uma cidade do porte de São Carlos já tem...[interrupção no
áudio]. PRESIDENTE JÚLIO CÉSAR: Pois não, pode concluir. VEREADOR JOÃO
MULLER: Cidade do porte de São Carlos já precisa ter a sua Secretaria de Segurança. Olha o
que aconteceu nos últimos 33 dias: 6 novos homicídios na cidade de São Carlos, chegamos a
15 ou 16. Estava tranquilo até o meio do ano. Estava tranquilo. E isso porque a nossa Guarda
Municipal, que também precisa da estrutura, que também precisa ser armada, do corregedor,
do ouvidor, da estrutura, do líder de equipe, aí já vou dar um exemplo, que eu quero discutir
isso aqui. Eu vou discutir com os vereadores e com a sociedade, porque eu nunca me escondi
em discussão nenhuma. Então, nós sabemos o que tem que fazer, independente de eles
procurarem. O governo não precisa me procurar para falar nada. Eu aqui, enquanto eu tiver
direito ao meu mandato, até 31 de dezembro de 2020, se Deus quiser, me der essa ordem,
estou sempre doente, mas se me der saúde, eu vou até o final discutir a minha cidade. Não
tenho medo de discutir ela, independente do governo, porque isso aí é passageiro. Isso aí é
passageiro. Quando eu falo isso aí é a administração. E falei esses dias para o Sr. Carneirinho.
Sr. Carneirinho, que é chefe de gabinete do Sr. Prefeito, falei para ele em determinada
padaria: Tudo é passageiro. Eu já fiquei lá 12 anos. Quando a gente pisca os olhos, acabou o
mandato, e muitas vezes nós deixamos a desejar, porque a gente demora para tomar as
decisões corretas no momento correto. PRESIDENTE JULIO CESAR: Próximo vereador
inscrito, o vereador Sérgio Rocha solicita um minuto. Essa presidência defere. Na sequência,
o vereador Leandro. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Parabéns ao Muller pela tua fala, né?
Hoje falou aqui em conjunto, cobrando o prefeito, cobrando a administração. Quando você
fala dos jogos abertos, que nem temos aqui mais de 15 mil atletas em São Carlos, quando eles
vão embora, eles não vão ter vontade mais de voltar em São Carlos. Eu quero dar um
exemplo, esse final de semana eu tive um privilégio de ir até o Guarujá e ir até Santos. Eu
cheguei no Guarujá na quarta-feira, 10 horas da noite, nas praças nos canteiros, 10 horas, o
pessoal estava fazendo uma roçagem com a máquina, uma equipe terceirizada limpando os
canteiros do Guarujá. No sábado, 4 horas da tarde, eu estava em Santos. A equipe de limpeza
estava nos canteiros, nas praças, fazendo limpeza no sabadão. Estava lá a equipe. A
terceirizada, não era um, não, mais de 30 homens roçando com caminhão, com...[interrupção
no áudio]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Para concluir. VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Com rastelo, limpando a cidade. Aí quando você sai da cidade, você tem vontade
de voltar lá, porque é uma cidade limpa, organizada, com ciclovia, com praça, com rotatória, a
iluminação perfeita. Então, esses atletas vão embora de São Carlos, com certeza, eles vão

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

pensar duas vezes em voltar na cidade de São Carlos. PRESIDENTE JULIO CESAR:
Último vereador inscrito, Leandro, o vereador Leandro Guerreiro, fazer uso da Tribuna por
cinco minutos, porque o nosso tempo se excede agora. Cinco minutos na próxima Sessão.
VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Final de 2018. Dois anos, passou rápido. O que
eu vou falar agora aqui é em relação a 2020, eleição de 2020. Não sabemos o dia de amanhã,
não sabemos se estaremos vivos, a gente sabe que vai dormir, mas não sabe se vai acordar. E
pelo menos hoje, pelo menos quatro nomes já tem na cidade de... serão candidatos a prefeito.
Eu já declarei aqui que, se a população continuar me apoiando, serei um candidato a prefeito.
Júlio César, apesar de não ter pronunciado nada publicamente, acredito também que o Júlio
César também vai vir aí para ser um candidato a prefeito. Netto Donato vai vir aí pelo MDB,
e também o Edson Ferraz, que já está declarando aí por seus cupinchas [ininteligível] que fica
cercando ele, já está... publicamente mesmo só foi o Leandro Guerreiro. Ali nas escondidas,
nas quatro paredes, é fácil falar. Não é uma indireta para Netto, nem para Júlio, é para o
Edson Ferraz, porque para isso tem o momento certo. Eu já quis dizer para que os canalhas
covardes já se manifestassem antes do tempo. Então, eu estou chamando a responsabilidade
para mim. Pedir para o povo observar os meus passos, e observem mesmo. Volto a falar que
Leandro Guerreiro, eu tenho segundo grau de escolaridade completo, não fiz curso superior,
não quero saber de curso superior. Político que fala a verdade. Não gosta de mentira. Todas as
vezes que fui colocado em uma situação, que eu fui perguntado de alguma coisa, eu disse a
verdade, nunca menti, inclusive em situações que me prejudicam, que me comprometem na
Justiça, eu fui verdadeiro. Fiz isso, pronto, acabou. Político não pode ser mentiroso. O Airton
Garcia, ele, de todos os políticos da cidade de São Carlos, ele é o mais mentiroso,
infelizmente. Então, observa Júlio César, observa os caminhos do Netto Donato, observa o
Edson Ferraz, observa o Leandro Guerreiro. Agora, eu posso falar com propriedade, hein?
Você acha que se eu estivesse no comando da prefeitura, ou até mesmo o Júlio, posso falar
pelo Júlio, se o Júlio estivesse no comando da prefeitura, ou até mesmo o Netto Donato, com
os quatro vereadores do MDB aqui pressionando, aquele buraco da Episcopal ia ficar 40 dias
daquele jeito? Olha, população de São Carlos, se um dia a população achar que eu deva ser o
chefe do Executivo, se em um ano for um desastre igual foi a administração de Paulo
Altomani e Airton Garcia, eu renuncio. Eu tenho vergonha na cara. Eu pus para o povo
decidir, pouco tempo atrás, se o povo agora, fora da eleição, quisesse que eu viesse aqui na
Tribuna para abandonar o cargo, eu abandonava. O povo optou: "Não, você tem que ficar". Eu
tenho vergonha na cara. Alguns vereadores aqui, colegas, quando eu fazia 'Face TV',
programa no Facebook, para dar uma oportunidade para os vereadores falarem com o público,
público perguntar alguma coisa, eles foram na minha casa. Esses vereadores que foram na
minha casa sabem se o Leandro Guerreiro que está aqui agora falando com você é um ator ou
se é isso mesmo, se é a realidade, se eu vivo isso. O povo não aguenta mais mentira, falsidade,
politicagem. É isso que está matando a nossa cidade, a nossa cidade está perdendo para muitas
outras cidades vizinhas. Nós estamos andando para trás, nós estamos retrocedendo, não
estamos evoluindo, e o culpado de tudo isso é a maldita classe política. Estamos no momento
aí que temos de enxugar a máquina, e não colocar mais compromisso, mais responsabilidade.
Não dá para criar cargo, não dá para criar secretaria, não dá para aumentar benefício para
servidor público. Não dá para fazer muitas outras coisas. A coisa está séria, a coisa está
difícil. Então, eu não tenho medo de falar de 2020. Se estivermos todos vivos, desses nomes
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que eu citei, esses serão os quatro nomes principais aí. É claro que o morto do PT, o partido
morto vai querer lançar alguém. O PSOL, partido da porcaria, vai querer lançar alguém, e
assim vai. Pode ter uns seis, sete candidatos a prefeito, mas os quatro nomes aí principais
serão esses que eu citei. E seria mesmo um desperdício, eu acho que tem que... Júlio César
tem que vir para prefeito mesmo, já tem três mandatos de vereador, eu acho que você tem que
pensar em vir para prefeito. Netto, se tem vontade, tem que vir. Edson Ferraz tem que vir. E
se a população achar que eu tenho que vir, eu vou vir, mas com transparência, sendo
verdadeiro. Então, Edson Ferraz, se você tem essa vontade, saia do casulo, não seja covarde,
rapaz. Não fica falando para os seus cupinchas, [ininteligível] que você sustenta na migalha,
seja homem pelo menos uma vez na sua vida. Você sabe o que é isso, Edson Ferraz? Ser
homem uma vez na sua...[interrupção no áudio]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Para
concluir. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Semana que vem, Sr. Presidente, se...
falei em seu nome, você nunca, nós nunca conversamos sobre isso, mas se eu estiver falando
alguma coisa que você não está de acordo, você pode usar aí. Semana que vem eu tenho cinco
minutos. PRESIDENTE JULIO CESAR: Vereador Leandro foi o último vereador inscrito.
Nós vamos fazer o acordo de Pauta, e chamo os vereadores na sala da presidência. Apenas
dizer, vereador, eu estou totalmente tranquilo. Eu estou sempre me capacitando e todos nós
aqui, e eu acho que o objetivo tem que ser um só: melhor da cidade. Como está não dá para
continuar. Eu vou suspender a Sessão, voltamos dentro de alguns minutos. [sessão suspensa].
[sessão reaberta]. PRESIDENTE JULIO CESAR: Atenção, Srs. Vereadores, vamos
reiniciar a nossa 37ª Sessão. Nesse momento, para discussão e votação dos processos, tanto de
Pauta como de urgência. Peço ao secretário, vereador Marquinho Amaral, que proceda a
chamada dos Srs. Vereadores, por favor. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Segunda
chamada. Vereador presidente, Júlio César. PRESIDENTE JULIO CESAR: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Marquinho Amaral, presente. Chico
Loco. VEREADOR CHICO LOCO: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Presente. Rodson Magno. Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Azuaite Martins de França. Cidinha do
Oncológico, justificou ausência. Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Edson Ferreira. VEREADOR EDSON
FERREIRA: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Elton Carvalho. Gustavo
Pozzi. Justificou ausência. João Muller. VEREADOR JOÃO MULLER: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Laide da Uipa. VEREADORA LAIDE
SIMÕES: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Leandro Guerreiro.
VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Presente. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Presente,
[ininteligível]. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Luis Enrique, Kiki. Malabim.
VEREADOR MALABIM: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Moises
Lazarine. VEREADOR MOISES LAZARINE: Presente. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTO MORI RODA:
Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Roselei Françoso. Justificou a ausência.
Dezesseis Srs. Vereadores presentes. ORDEM DO DIA - PROCESSOS EM REGIME
DE URGÊNCIA ESPECIAL – ÚNICA DISCUSSÃO - PRESIDENTE JULIO CESAR:
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Muito bem. Atenção, Srs. Vereadores, nós vamos discutir e votar os processos de urgência, já
com as devidas assinaturas. Primeiro processo, Processo nº 1.902, Projeto de Lei nº 272.
Interessada: Prefeitura Municipal de São Carlos. "Instituí a lei municipal que dispõe sobre a
delegação do âmbito municipal do regime de concessão do serviço de remoção, guarda de
veículos e leilão." Cadê as emendas? Nós temos...VEREADOR JOÃO MULLER: Pela
ordem, Sr. Presidente. Pela ordem. PRESIDENTE JULIO CESAR: Pela ordem.
VEREADOR JOÃO MULLER: Nesse projeto, tem duas emendas divergentes, uma de
minha autoria e uma de autoria do vereador Paraná. Eu quero pedir a retirada da minha
emenda, deixando prevalecer a dele. PRESIDENTE JULIO CESAR: Atenção, Srs.
Vereadores, farei a leitura da primeira emenda, apresentada pelo vereador João Muller, que
altera o art. 4º do Projeto de Lei nº 272, Processo nº 1.902. Art. 4º: "A concessão
administrativa do serviço de remoção, depósito e guarda de veículos, bem como apoio ao
Detran na realização do leilão público, será pelo prazo de cinco anos, prorrogado por igual
período, desde que atendida integralmente as condições contratuais". A emenda do vereador
coloco à disposição para o Plenário para a discussão. Não havendo, em votação. Votação da
primeira emenda. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovada, então, a primeira emenda. A segunda emenda do vereador João Muller
altera o art. 5º do Projeto de Lei nº 272, Processo nº 1.902. Art. 5º: "Os valores a serem
cobrados do município de São Carlos serão correspondentes a 70% do valor estabelecido pelo
governo do estado de São Paulo, regulamentado pela Lei estadual nº 15.276, de dezembro de
2013". Coloco à disposição do Plenário para a discussão. Não havendo, em votação. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. A
pedido do vereador João Muller, ele pede a retirada da próxima emenda. Coloco à disposição
do Plenário, sem necessidade de leitura. Os vereadores favoráveis manifestam, os que
concordam permaneçam como estão. Aprovado. Então, aprovada, retira, depois você...
retirada essa aqui, tá? Retirada. Muito bem. Passamos agora às outras duas emendas propostas
pelo vereador Paraná Filho. A primeira delas, a emenda modificativa, fica alterado o
Parágrafo Único do art. 3º do projeto de lei, passando a ter a seguinte redação: "Parágrafo
Único: A concessão dos serviços públicos que trata este artigo somente será realizada
mediante prévia licitação, em observância aos termos da legislação própria aos princípios da
administração pública, do julgamento por critérios objetivos e da estrita vinculação com as
regras do edital licitatório". Coloco à disposição para a discussão. Não havendo, em votação.
Os vereadores favoráveis à emenda se manifestam... os contrários... os favoráveis
permaneçam como estão. Aprovado. A segunda emenda apresentada pelo vereador Paraná
Filho acrescenta o § 2º no art. 3º do projeto de lei, § 2º com a seguinte redação: "Além de
outras exigências da lei e do Poder Executivo municipal, a referida concessão terá como
critério de julgamento a melhor oferta mensal ao município, em percentual mínimo de 10%
sobre o faturamento líquido com a operação dos serviços concedidos". Coloco à discussão do
Plenário. Não havendo, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado. Coloco agora a íntegra, o processo com as
emendas, para votação. Processo nº 1.902, Projeto de Lei nº 272, da prefeitura municipal, que:
"Institui a lei municipal que dispõe sobre a delegação no âmbito do município, regime de
concessão dos serviços de remoção, guarda de veículos e leilão". Em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Próximo
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processo em discussão e votação. Processo nº 2.664, Projeto de Lei nº 419, com as devidas
assinaturas. Prefeitura Municipal de São Carlos é a interessada: "Dispõe sobre a regularização
fundiária do âmbito do município". Projeto já discutido nessa Casa, nas comissões, e eu
coloco à disposição do Plenário para a discussão. Tem emenda aqui nesse processo. Primeira
emenda. Atenção, Srs. Vereadores. Primeira emenda, emenda proposta pelo vereador João
Muller. Modifica o art. 2º, projeto de lei passando a ter a seguinte redação. "Art. 2º: Sobre as
novas figuras jurídicas de parcelamento de solo urbano, capítulo 6, que dispõe sobre o
condomínio de lotes, capítulo 8, que dispõe sobre o condomínio urbano simples, o art. 78, na
mencionada lei federal, que dispõe sobre loteamento de acesso controlado e condomínio de
lotes, serão incorporados à legislação municipal, atendendo o art. 143 da Lei Municipal nº
18.053, 19 de dezembro de 2016, com regulamentação por ato do Executivo após a aprovação
dos conselhos Comdema e Comdusc". À disposição do Plenário para discussão. Não havendo,
em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. A segunda emenda, de autoria do vereador Paraná Filho. Emenda
modificativa. Modifica o art. 3º do projeto de lei para que passa a figurar com a seguinte
redação. "Art. 3º: Fica o município de São Carlos autorizado a regularizar todos os núcleos
habitacionais na zona rural ou urbana que se enquadrarem nos critérios e requisitos definidos
pela Lei Federal nº 13.465/2017". Paraná Filho, vereador. Coloco à disposição do Plenário
para discussão. Não havendo, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado. Terceira emenda. Emenda aditiva do vereador João
Muller. Acrescenta Parágrafo Único no art. 3º do projeto em discussão, ficando com a
seguinte redação. "Parágrafo Único: Os processos de aprovação de empreendimentos na
modalidade de condomínios que não passaram pelo devido registro de imóveis poderão optar
pelo condomínio de lotes, desde que respeitados os procedimentos legais". Emenda do
vereador João Muller, que eu passo à discussão do Plenário. Não havendo, em votação.
Emenda em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Colocamos agora à disposição do Plenário a votação do processo, do
projeto com as emendas. Atenção, Srs. Vereadores, discussão, não há. Em votação. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado.
Entra em discussão e votação o Processo nº 2.968, Projeto de Lei nº 464. Interessada:
Prefeitura Municipal de São Carlos. "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar na prefeitura." Trata-se de emenda do vereador Azuaite Martins de França, no
valor de R$ 60 mil, e do vereador Marquinho Amaral, no valor de cem mil reais, dentro da
Prefeitura Municipal de São Carlos. Coloco em discussão. Não havendo, em votação. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado.
Passamos a discutir e votar o Processo nº 2.971, Projeto de Lei nº 467. Interessada: Prefeitura
Municipal de São Carlos. "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional na prefeitura."
Trata também de emenda dos vereadores Chico Loco, no valor de R$ 25 mil, Sérgio Rocha,
no valor de R$ 4 mil, e Dimitri Sean, no valor de R$ 1,5 mil. Todas elas destinadas à
Coordenadoria de Artes e Cultura do município. Ao Plenário para a discussão. Não havendo,
em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Fica aprovado também. Processo de regime de urgência com as devidas
assinaturas. Processo nº 2.970, Projeto de Lei nº 466. Interessada: Prefeitura Municipal de
São Carlos. "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na prefeitura."
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Trata-se do projeto de suplementação no valor de R$ 200 mil para a Secretaria Municipal de
Esporte e Lazer, para a reforma, adequação e reforma do Exposhow, Pavilhão Exposhow para
realização dos eventos esportivos. À discussão do Plenário. Não há. Em votação. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado.
Processo em discussão e votação nesse momento, com as devidas assinaturas, também de
urgência, Processo nº 2.965, Projeto de Lei nº 461. Interessada: Prefeitura Municipal de São
Carlos. "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na Progresso e
Habitação São Carlos." Processo esse no valor de R$ 120 mil para pagamento de 13º e
despesas dentro da Prohab. 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 outro processo de urgência, com as devidas
assinaturas. Processo nº 2.944, Projeto de Lei nº 458. Interessada: Prefeitura Municipal de
São Carlos. "Altera dispositivos da Lei Municipal nº 18.463, de 15 de dezembro de 2017, e dá
outras providências." Na verdade, trata-se de emenda do vereador Marquinho Amaral, através
de subvenção à Associação Sal da Terra. Coloco à disposição do Plenário para discussão. Não
havendo, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Coloco em discussão e votação o último processo de urgência.
Processo nº 2.966, Projeto de Lei nº 462. Interessada: Prefeitura Municipal de São Carlos.
"Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na prefeitura municipal."
Trata-se de emenda do vereador Azuaite Martins de França, no valor de R$ 92 mil, destinada
à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer para eventos esportivos. Coloco em discussão do
Plenário. Não há discussão, em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. PROCESSO EM REGIME DE TRAMITAÇÃO COMUM
– ÚNICA DISCUSSÃO – PRESIDENTE JÚLIO CÉSAR - Coloco à disposição agora a
Pauta, votação dos dois processos únicos na Pauta. Processo nº 1.809/18, da Prefeitura
Municipal de São Carlos, que: "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar na Fundação Educacional São Carlos". Trata-se o projeto no valor de R$ 15 mil,
através, oriundos de excesso de arrecadação, com intuito de repasse para a TVE, Fesc, a TV
Educativa, na compra de equipamentos. Coloco à disposição do Plenário para discussão. Não
havendo, para votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se
os contrários. Aprovado. Também coloco à disposição do Plenário, projeto de... oh, desculpa.
Emenda do vereador Chico... só para, só para registrar, é importante, emenda do vereador
Chico Loco no valor de R$ 15 mil para compra de equipamento para a TVE e para a Fesc.
PROCESSO DE DECRETO LEGISLATIVO EM REGIME DE TRAMITAÇÃO
COMUM – ÚNICA DISCUSSÃO – PRESIDENTE JÚLIO CÉSAR - Último processo da
Pauta, Processo nº 2.866/18, projeto é Decreto Legislativo nº 24, da Mesa Diretora da
Câmara, é uma adequação orçamentária para fechamento do balanço anual, no valor de R$ 85
mil. Coloco à disposição do Plenário para discussão. Não havendo, em votação. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado.
Agora, eu vou fazer a ordem, conforme combinado e acordado. Declaração de voto por até
dois minutos. O vereador João Muller é o primeiro inscrito. Entendi. VEREADOR JOÃO
MULLER: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, população que nos acompanha. Nós estamos hoje
nesta Casa, depois de aprovarmos o projeto que autoriza a concessão do pátio do Ciretran
dessa cidade para o particular, resolvendo um problema antigo. Vamos lembrar que no final
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do governo do ex-prefeito Paulo Altomani, ele fez uma concessão, que eu diria, meia boca, de
última hora, para que alguém explorasse o pátio aqui da cidade de São Carlos. E alguém pode
perguntar: mas você é contra, João, passar para o particular? Não. Totalmente favorável.
Antes de passar para o particular não tinha uma semana que... denúncia de desvio, de carro
que sumiu, de videoteipe que tiraram do carro, da Guarda Municipal ter que deixar alguém lá
constantemente, e quando passou para o particular, tivemos a resolução do problema. Qual
que é e quais são as mudanças que nós propusemos, eu e o vereador Paraná? Apesar de
sermos favoráveis à concessão de um próprio público para o particular, nós entendemos que
temos que estabelecer algumas regras. O projeto veio para cá sem exigir nada do
concessionário, e ainda definiram a tarifa que vai ser cobrada em Ufesp, para vocês terem
uma ideia. Hoje, se um guarda ou Polícia Militar pedir a apreensão, a remoção de um veículo,
custa R$ 300 o serviço de um guincho para levar em qualquer ponto da cidade, ir até lá, o
pátio. O que nós estamos fazendo com as nossas emendas é reduzir o valor aplicado hoje. Eles
pediram na lei 90% do valor da Ufesp, nós reduzimos para 70%. Eles pediram um prazo de
concessão. Nós demos o prazo, mas em duas vezes, desde que cumprida a primeira etapa
integralmente o contrato. E outra mudança muito importante, e aí...[interrupção no áudio].
PRESIDENTE JULIO CESAR: Não, pode concluir. VEREADOR JOÃO MULLER: E
outra mudança muito importante, e aí prevaleceu a emenda do vereador Paraná, é o seguinte:
qual vai ser a remuneração do concessionário para o concedente, que é o município, para
explorar o pátio? Eu tinha colocado que no mínimo 5% da arrecadação. O vereador Paraná,
em uma discussão que nós tivemos, um diálogo que nós tivemos nas comissões, ele disse:
"João, eu acho que você está sendo condescendente demais, bonzinho demais. Eu vou colocar
uma emenda de 10%". Ou seja, se o pátio arrecada cem mil no mês, R$ 10 mil fica para a
prefeitura, porque está usando um próprio público da prefeitura. Não significa que vai ser
somente 10%. Tem que passar, e aí o vereador Paraná colocou mais uma emenda, por um
processo licitatório, quem oferecer a melhor vantagem acima de 10% é que vai ganhar a
exploração do pátio. Então, eu acho que nós demos uma contribuição muito grande, vereador
Paraná, e estamos ajudando a resolver um problema que está na gambiarra desde o final do
governo do Paulo, e nós, o vereador Roselei não está aqui presente, mas se eu não estou
equivocado, ele chegou a fazer representação no Ministério Público contra essa concessão.
Então agora nós estamos ajudando a resolver, a solucionar, autorizando a concessão desses
termos que eu mencionei. PRESIDENTE JULIO CESAR: Se quiser continuar, João...
Continua e já entra no segundo assunto. VEREADOR JOÃO MULLER: No outro projeto,
Sr. Presidente, que é o último que eu vou manifestar, nós aprovamos na tarde de hoje um
projeto extremamente importante para a cidade de São Carlos. É a recepção da Lei nº 13.465,
lei federal que trata da regularização fundiária. Nós temos na cidade de São Carlos dezenas de
núcleos habitacionais que estão na situação de irregularidade ou clandestinidade. O que
significa isso? Clandestino é quando para a prefeitura não existe. Irregular, apesar de existir,
ele não está regulamentado perante o poder público. Vou dar um exemplo. Cabeceira das
Araras, em Água Vermelha. Cidadão guardou o dinheirinho, foi lá, comprou a sua chácara,
mas não consegue ter a segurança jurídica, e é justamente a sua escritura, né? Capão das
Antas, que nós fizemos aqui no Plenário, dezenas de pessoas que estão lá em uma insegurança
jurídica enorme, inclusive com ordem judicial até de despejo. Agora, com a aprovação desta
lei, a prefeitura poderá regularizar a situação na zona rural e na zona urbana. Vou dar mais um
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exemplo para quem está nos ouvindo entender: Santo Antônio do Aracê 3, muitas pessoas
compraram lá chácaras e não conseguem ter a sua escritura. Além de nós aprovarmos hoje,
aqui, a autorização, a prefeitura publicou na semana passada a contratação de um projeto para
poder já fazer a regularização fundiária. Além disso, nós estamos modernizando a questão de
empreendimento na cidade de São Carlos. Nós estamos adotando condomínio de lotes e o
condomínio de acesso controlado. É uma necessidade para os empreendedores virem à essa
cidade e empreenderem. Hoje existe uma inversão de ocupação de solo: aqueles que têm a
capacidade financeira, aqueles da classe média, média/alta não querem mais morar no centro
da cidade. Eles querem morar nos condomínios fechados, e até a classe média também está
procurando, hoje, segurança, mas chega o empreendedor aqui em São Carlos, você não tem
uma legislação específica, que te permita construir...[interrupção no áudio]. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Concluir. VEREADOR JOÃO MULLER: Registrar junto ao cartório de
imóveis, eles vão para outra cidade. A pergunta que eles fazem é a seguinte: vocês já se
adequaram à Lei nº 13.465, federal de 2017? Não. Então, não vamos empreender em São
Carlos. Então, Sr. Presidente, parabéns aos Srs. Vereadores, que aprovaram uma lei que eu
reputo nesse mandato, uma de maior importância que nós aprovamos nesse mandato, que vai
dar à população, principalmente aqueles que estão nesses núcleos habitacionais sem a
escritura, a possibilidade de ser dono, de ter o domínio total do seu imóvel. PRESIDENTE
JULIO CESAR: Declaração de voto, vereador Paraná Filho, por até dois minutos.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, Srs. Vereadores. Na verdade, hoje, uma
Sessão muito importante, apesar do pouco público presente, pois nós votamos três processos
extremamente importantes. O primeiro, a regularização fundiária, já comentada aqui pelo
vereador João Muller, que dará a possibilidade de regularizar, tanto Capão das Antas quanto
Recanto das Oliveiras, quanto vários outros conjuntos habitacionais, núcleos,
empreendimentos, condomínios, né? Eu acredito que nós fizemos aqui tudo o que estava ao
nosso alcance para deixar esse projeto dentro da legalidade, para que não haja mais impasse
jurídico acerca dessas questões, e que possamos avançar, finalmente, nessa questão fundiária
em nosso município. Outro importante projeto foi a aprovação dessa lei que regulamenta a
concessão do pátio municipal, onde nós fizemos várias alterações, eu e o vereador João
Müller, para que possa ser uma concessão decente. Da forma com que veio esse projeto para
cá, olha, até a pessoa mais inocente do planeta queria, gostaria de vir aqui tocar isso, porque
era só receber, não tinha que dar nada em troca, e nós aumentamos essa contrapartida de 5%
para 10%, porque no início, o secretário Coca, ele dizia que a empresa que ficasse responsável
em gerenciar o pátio faria muro, sistema de segurança e um mundaréu de coisas. Porém, nesse
projeto não veio nada prevendo isso. E nós, então, já que não existe uma contrapartida em
termos de estrutura, de estruturação do pátio, então que seja pecuniária de acordo com a
arrecadação líquida desse serviço que será concedido. E também, Sr. Presidente, para
finalizar, já...[interrupção no áudio]. PRESIDENTE JULIO CESAR: [ininteligível].
VEREADOR PARANÁ FILHO: Para finalizar, nós autorizamos aqui uma suplementação
de verba para que sejam feitas reformas e adequações no Exposhow aqui da nossa cidade. E
isso é importante, porque, pelo que eu conversei com o secretário Edson Ferraz, a prefeitura
está adequando esse espaço principalmente para poder recepcionar esses atletas, estudantes,
que vêm para o nosso município para participar de jogos universitários, gincanas, e até esses
atletas que hoje estão acomodados em escolas públicas. Como todos sabem, essa Câmara
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aprovou um projeto de lei de minha autoria que proíbe que particulares, em eventos
particulares seja utilizada escola municipal como alojamento ou dormitório. E eu acredito que
com essa adequação, nós iremos, definitivamente, resolver esse problema, e essa lei, ela
efetivamente poderá ser cumprida em sua plenitude, porque até hoje, ela não está sendo
totalmente cumprida. Nós estamos evitando levar essa situação ao Ministério Público, até
porque nós sabemos da importância da geração de empregos que traz para o nosso município,
geração de receita, geração de divisa, faz a nossa cidade ser conhecida e, de fato, eventos
importantes estão sendo, estão ocorrendo em nossa cidade, mas nós queremos que seja de
uma forma decente, correta, adequada. Que o evento venha, mas sem prejudicar ninguém:
sem prejudicar pai, sem prejudicar aluno, sem prejudicar professor. Então, muito importante
esses três projetos, na minha concepção, que nós aprovamos hoje. Muito obrigado.
PRESIDENTE JULIO CESAR: Não havendo mais... vereador Lucão Fernandes, cinco
minutos pelo partido, liderança do partido, faz o pedido e tem a anuência dessa presidência,
por até cinco minutos. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Boa tarde, Sr. Presidente. Eu
consultei os pares do meu partido, eles autorizaram eu fazer uso desses cinco minutos, e é
uma coisa muito positiva, inclusive com toda a participação de Vossa Excelência, foi a pessoa
que esteve à frente na condução dos recursos da ordem de 500 mil de economia feita por esta
Casa, comandado por Vossa Excelência, trabalhando com todos os vereadores, assessorias
dos Srs. Vereadores, os funcionários da Câmara Municipal. E na manhã de hoje eu estive em
uma reunião com o secretário, com a Comissão de Saúde, e também com a Comissão de
Transporte, tratando de um outro assunto, e aí eu acabei perguntando alguns assuntos para ele,
e ele falou desse recurso que Vossa Excelência acabou destinando para fazer a
descentralização da UPA. E as informações são muito positivas... do Samu, e as informações
são muito positivas, que engrandece, mais uma vez, esse parlamento. Semana passada, teve a
questão dos aplicativos, que a minuta do projeto de lei também foi construída por uma
comissão desta Casa, e nessa, a condução de Vossa Excelência que esteve à frente, fazendo
tudo isso, destinou o recurso da ordem de 500 mil, eles estarão construindo um anexo do lado
da UPA da Vila Prado, duas salas onde vai ficar o Samu, com essa ação. É aquilo que Vossa
Excelência já falou nessa Tribuna, é muito mais rapidez para atender a população em torno
daquela região, com viaturas do Samu ali, e também pacientes que estão na unidade e que
precisam ser transportados para algum dos nossos hospitais muito mais rápido, né? Eu
acredito que a gente não consegue ter essa noção de vidas que poderão ser salvas com essa
ação que teve, que foi chefiada e comandada por Vossa Excelência. E também uma outra
coisa importante que ele falou, que vai comprar também uma viatura, mais uma viatura com
esse recurso que Vossa Excelência destinou, e também vai fazer uma outra sala de
estabilização para pacientes que têm surto. Hoje, eles ficariam no meio de todo mundo, e
agora eles vão ter uma sala, onde familiares poderão estar junto com eles, até aguardando a
remoção para o destino correto. E também, meu caro presidente, toda a mobília. Então, ponto
para o nosso parlamento, ponto para a gente, comandando sempre por Vossa Excelência, que
teve, teve assim, a... como que eu poderia dizer? A sensibilidade de perceber a importância da
descentralização, né? É o que eu falei para o senhor, a gente não consegue dimensionar isso,
mas quantas vidas poderão ser salvas, né? Então, parabéns para Vossa Excelência e parabéns
para o nosso parlamento. E também muito rápido, dizer o seguinte: a Comissão de Saúde, ela
acampou, durante esse tempo que nós estivemos na presidência e também os demais
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vereadores que fazem parte, e nós representamos todo o parlamento, a Cidinha, o Elton, nós
vamos acampar mais uma luta, que é essa questão dos médicos cubanos, não é? Nós vemos aí
toda a dificuldade que eles estão criando, nós marcamos para amanhã, eu acredito que a
vereadora já recebeu o comunicado, nós estamos marcando amanhã uma reunião para às
17h30min, onde eu estou pedindo autorização para Vossa Excelência para nós usarmos o
anexo, e nós estaremos conversando com esses médicos que já formaram famílias aqui em
São Carlos, e a gente também conseguiu acompanhar a aceitação desses médicos durante o
trabalho desempenhado ao longo de mais de, se eu não me engano, quatro anos que eles estão
aí trabalhando nesse programa. E a gente percebeu o valor que a população tem dado para
esses profissionais que têm prestado esse tipo de trabalho. O tempo é curto, seria um assunto
para a gente alongar mais, mas amanhã, às 17h30min, Comissão de Saúde, demais vereadores
que quiserem participar com a gente, no anexo, nós estaremos recebendo os 11 médicos
cubanos para nós tratarmos de assuntos de interesse do nosso município relacionado... às
17h30min no anexo, e se os Srs. Vereadores quiserem participar, serão bem-vindos, o assunto
será esse. E tem outros assuntos aqui, meu caro presidente, inclusive, falando da jornada de
trabalho deles, que dificilmente eles faltam, perdem hora, cumprem a jornada de trabalho e
têm prestado um trabalho satisfatório...[interrupção no áudio]. PRESIDENTE JULIO
CESAR: Pois não, para concluir. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Para a nossa
coletividade, não desmerecendo, lógico, nós temos, inclusive, um vereador aqui na Casa que é
médico, não desvalorizando, de forma alguma, os nossos profissionais da Medicina que são
aqui de São Carlos, que são do nosso país, mas dizer sobre isso em relação aos médicos
cubanos. O que é isso aqui? O que é isso? É só isso, Sr. Presidente. Esses meninos são fogo,
viu? PRESIDENTE JULIO CESAR: Muito bem. Apenas fazer a referência, já o vereador
Lucão citou, todos os vereadores são responsáveis por isso, essa descentralização do Samu tão
importante. Todos nós, os servidores, porque nós, desde 2017, estabelecemos as cotas dos
vereadores, essa economia que nós fizemos, aí vem o resultado, e terá a descentralização
Cidade Aracy também, e nós, com os recursos já, todo o equipamento já pago, o recurso
direcionado, a adequação do prédio, as viaturas, todos os equipamentos, equipamento da base
e equipamentos que também para eles é importante. Construção, adequação tanto da Vila
Prado como da Cidade Aracy. Sem dúvida nenhuma, a sala... exatamente, sem dúvida
nenhuma, é um avanço e demonstra a sensibilidade de todos os vereadores, o Legislativo
fazendo a sua parte. Isso é importante. Vereador, obrigado pelas palavras. Agora, nós
encerramos... antes de encerrar a Sessão, a chamada final com o nosso querido secretário,
sempre atuante, Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Srs. Vereadores, a última
chamada da 37ª Sessão. Vereador Júlio César. PRESIDENTE JULIO CESAR: Presente.
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presente. Vereador Marquinho Amaral. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Presente. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Vereador Chico
Loco. VEREADOR CHICO LOCO: Presente. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presente.
Vereador Rodson Magno. Vereador Sérgio Rocha, presente. Vereador Azuaite Martins.
Vereadora Cidinha do Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO:
Presente. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presente. Vereador Dimitri Sean. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presente. Vereador Edson
Ferreira. Vereador Elton Carvalho. Vereador Elton Carvalho? Vereador Gustavo Pozzi.
Vereador João Muller. Vereador... vereadora Laide da Uipa. VEREADORA LAIDE
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SIMÕES: Presente. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presente. Vereador Leandro
Guerreiro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Presente. VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Presente. Vereador Lucão Fernandes, presente. Vereador Luis Enrique. Vereador
Malabim. Vereador Moises Lazarine. VEREADOR MOISES LAZARINE: Presente.
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Vereador Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ
FILHO: Presente. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Vereador Robertinho Mori.
VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Presente. VEREADOR SÉRGIO ROCHA:
Vereador Roselei justificou. Só isso, Sr. Presidente. PRESIDENTE JULIO CESAR: Muito
bem. Eu quero agradecer a todos os vereadores, seus assessores, as pessoas que acompanham
aqui no Plenário, a imprensa e também os nossos servidores, e você que está em casa
acompanhando a Sessão. Nosso muito obrigado, boa noite a todos e declaro encerrada a
presente Sessão. Eu, Maria Cristina Roque Novaes Keppe
, lavro a presente
ata, que após lida e achada conforme, será devidamente assinada.

