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SESSÃO ORDINÁRIA 05 DE FEVEREIRO DE 2019
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Luis Enrique, 1º Secretário
Aos cinco dias do mês de fevereiro de 2019, às quinze horas, no plenário “Dr. Antonio Stella
Moruzzi” da Câmara Municipal, realizou-se a presente sessão ordinária. PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Muito boa tarde a todos. Dando início à 1ª Sessão Ordinária do dia
5/2 do ano de 2019. Solicito ao primeiro secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal,
vereador Luis Enrique Kiki, que proceda com a chamada dos Srs. Vereadores, por gentileza.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Atenção, Srs. Vereadores, para a primeira chamada da 1ª
Sessão Ordinária realizada em 5 de fevereiro de 2019. Lucão Fernandes. PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Sérgio Rocha. Vereador
Sérgio Rocha. Luis Enrique, presente. Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTO MORI
RODA: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Azuaite Martins de França.
VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Presente. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Chico Loco. VEREADOR CHICO LOCO: Presente. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Cidinha do Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO:
Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN:
Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Edson Ferreira. VEREADOR EDSON
FERREIRA: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Elton Carvalho. VEREADOR
ELTON CARVALHO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Gustavo Pozzi.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: João Muller.
VEREADOR JOÃO MULLER: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Júlio César.
VEREADOR JULIO CESAR: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Laide da Uipa.
VEREADORA LAIDE SIMÕES: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Leandro
Guerrero. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Presente. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Malabim. VEREADOR MALABIM: Presente. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Marquinho Amaral. Marquinho Amaral. Moises Lazarine. VEREADOR
MOISES LAZARINE: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Paraná Filho. Paraná
Filho. Rodson Magno. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Roselei Françoso. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Presente.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Dezessete vereadores presentes, Sr. Presidente. Marquinho
Amaral presente. Dezoito vereadores. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Havendo
número regimental, declaro aberta a presente Sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os
nossos trabalhos. Em pé, cantaremos e ouviremos o Hino Nacional e o Hino de São Carlos.
[Execução do Hino Nacional Brasileiro]. [Execução do Hino de São Carlos]. PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Moises, é você que lê a Bíblia? Solicito ao nobre vereador Moises
Lazarine que proceda com a leitura da Bíblia. VEREADOR MOISES LAZARINE: Sr.
Presidente, Lucão Fernandes, estaremos lendo Provérbios 22: " Mais digno de ser escolhido é
o bom nome do que as muitas riquezas; e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. O rico e
o pobre se encontrarão; a todos os fez o Senhor. O avisado vê o mal e esconde-se; mas os
simples passam e sofrem a pena. O galardão da humildade e o temor do Senhor são riquezas,
e honra, e vida. Espinhos e laços há no caminho do perverso; o que guarda a sua alma retirase para longe dele. Instrui o menino no caminho em que deve andar, e, até quando envelhecer,
não se desviará dele". PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Vereador Júlio, a gente já
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tem os números e as... já tem o número suficiente de assinaturas? Então, nós vamos antecipar.
Esse é o pedido? Eu solicito ao primeiro secretário, vereador Kiki, que faça a leitura dessa
solicitação do nobre vereador Júlio César. VEREADOR LUIS ENRIQUE: "Ao
Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de São Carlos, vereador Lucão
Fernandes, requeiro, no termo do art. 14 da Lei Orgânica do Município de São Carlos,
afastamento do meu mandato parlamentar no período de 5 de fevereiro de 2019 a 15 de março
de 2019, sem remuneração, por ter sido convocado a assumir a suplência de deputado estadual
junto à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Alesp. Agradecemos a Vossa
Senhoria e desejamos votos de sucesso. Respeitosamente, Júlio César Pereira de Souza."
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Votação nominal solicitada pelo nobre vereador
Marquinho Amaral. Mas antes eu gostaria de dizer o seguinte, que embora temporariamente,
vereador Júlio César, por gentileza, eu gostaria que o senhor prestasse atenção. Embora
temporariamente, a gente perde com a saída de Vossa Excelência. Vamos ter um ganho que
um suplente virá a suprir a falta de Vossa Excelência. Mas eu acho que embora por um
período curto, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo ganha com isso. E nós vamos
nos sentir representados lá na Assembleia Legislativa, é como se a Câmara de São Carlos
estivesse tomando posse do mandato que Vossa Excelência, que daqui a pouco vai tomar.
Então, eu tenho certeza que o meu desejo é Deus lhe abençoe muito, que Deus acompanhe o
senhor, inclusive na viagem, te proteja, te dê muita sabedoria. Eu tenho certeza que nesses 42
dias o senhor vai mostrar que São Carlos perdeu por não ter dado essa oportunidade do senhor
ter um mandato completo. Eu tenho certeza que isso estende a todos os meus colegas
vereadores, o pensamento é o mesmo, e leva com o senhor a certeza de que seus amigos aqui
parlamentares estarão torcendo por uma boa estadia do senhor lá, tá bom? Votação nominal,
por gentileza. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Srs. Vereadores, votação nominal referente
ao requerimento do vereador Júlio César. Azuaite Martins de França. Chico Loco.
VEREADOR CHICO LOCO: Aprovadíssimo. Favorável. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Sim. Cidinha do Oncológico. Sim. Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Edson Ferreira. VEREADOR EDSON FERREIRA: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO:
Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI:
Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: João Muller. VEREADOR JOÃO MULLER: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Júlio César Pereira de Sousa. Laide da Uipa.
VEREADORA LAIDE SIMÕES: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Leandro
Guerreiro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Sim. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Lucão Fernandes. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Sim. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Luis Enrique, sim. Malabim. VEREADOR MALABIM: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Moises Lazarine. VEREADOR
MOISES LAZARINE: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Paraná Filho. VEREADOR
PARANÁ FILHO: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Robertinho Mori. VEREADOR
ROBERTO MORI RODA: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Rodson Magno.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Roselei
Françoso. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
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Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Então, são 20 os vereadores que disseram "sim". PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES:
Bom, não poderia ser diferente, totalidade de todos os vereadores que se encontram presentes,
20 votos favoráveis, nenhum contrário, da solicitação de afastamento do nobre vereador Júlio
César. Então é isso, meu caro colega. Deus te abençoe e Deus te acompanhe. Sucesso para
você lá na assembleia. E o senhor poderá usar a Tribuna no tempo que for necessário para dar
um até logo para a gente. VEREADOR JULIO CESAR: Sr. Presidente, vereador Lucão
Fernandes, demais vereadores, vereadora, a população que está aqui presente, que nos
acompanha aqui no Plenário da Câmara Municipal, e também em vossas casas, a imprensa,
muito boa tarde. Primeiro agradecer, presidente, as palavras. Eu tenho certeza que esse
mandato junto com os demais vereadores, com a Mesa Diretora, o senhor irá dar continuidade
e trazer novidades ainda para o Legislativo. E dizer a todos vereadores, aqueles que não
conversei pessoalmente, que, às vezes, a correria toda aí, mas dizer que eu estou à disposição.
Eu sei que serão 40 dias, são poucos dias, mas eu quero dizer a cada um dos vereadores que
têm projeto relacionado ao estado de São Paulo. Já conversei com alguns que já até me deram
demandas, que eu estarei lá fazendo com que as coisas aconteçam, pelo menos tentando. Aqui
não é promessa, né, Laide? Porque a gente não sabe o que vai encontrar. Falei para o
Marquinhos agora, mas é se comprometer, Paraná, com a cidade e representar essa Casa.
Vocês tenham certeza que eu vou lá em nome do Legislativo, em nome do Poder Legislativo,
e farei o máximo, darei o melhor que há em mim para representar bem esta Casa, e vocês
podem contar comigo. O que disse a vocês, eu disse ao prefeito municipal também. Disse isso
ao prefeito, tenho minhas divergências políticas, administrativas com o prefeito, mas em
nenhum momento, enquanto estive presidente, ou estando assumindo temporariamente o
mandato de deputado estadual, eu vou prejudicar nossa cidade por picuinha política ou por
questão partidária. Não, de forma alguma. Eu quero dizer que conversei pessoalmente com ele
me colocando à disposição. Sabemos que mudou o governo do estado, presidente, e talvez
esse elo da cidade com o estado está meio estremecido. Então, eu vou fazer de tudo para que
as coisas voltem ao normal, que a gente busque soluções para o recape, esse contato com o
Investe São Paulo. Enfim, com todos órgãos do estado. Alguns vereadores já falaram comigo:
"Ô, Júlio, preciso falar com o secretário de Saúde". "Preciso falar com o secretário de
Desenvolvimento e Transporte aqui do estado". Nós vamos fazer isso, né, Marquinhos? Fazer
essa agenda aberta. E eu quero representar bem essa Casa, representar a cidade. E a quem me
acompanha, todos aqueles que sempre votaram e acreditaram no meu mandato, o meu muito
obrigado, e eu vou me doar ao máximo nesses 40 dias. Eu quero tentar, eu sei que vai difícil,
Marquinhos, e disse isso a você, Lucão, que a gente possa juntos fazer 40 meses em 40 dias,
realizar Audiências Públicas, implementar aquilo que a gente acredita, falar das
concessionárias que levam muito dinheiro e não investem na cidade, na Washington Luiz. O
problema na saúde, o problema na área de segurança, Lucão, que nós não temos... o déficit do
número de policiais na cidade. Quer dizer, vamos fazer uma agenda muito grande nesses 40
dias para que a gente possa levar o nome, não só de São Carlos, mas nossa microrregião que
tanto sente a falta de um representante. Então, Srs. Vereadores, contem comigo em todas as
áreas, e vocês têm uma porta aberta lá. Sei que é 40 dias, mas será intenso, e será favorável à
nossa cidade, à nossa região. Que Deus nos dê sabedoria, e eu tenho certeza que nós vamos
representar bem a nossa cidade. Então, até breve. Daqui 40 dias estarei de volta para a gente
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continuar o nosso mandato e respeitar sempre o que o eleitor sempre quis em relação ao nosso
mandato. Muito obrigado, boa tarde a todos. E desculpe a correria, porque eu tenho que estar
em São Paulo às 18 horas, e nós vamos sair agora daqui correndo. E São Carlos, depois de
muitos anos, volta a ter, novamente, um representante na Assembleia Legislativa. Obrigado,
Srs. Vereadores, e até breve. [aplausos]. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Solicito
ao nobre vereador Luis Enrique Kiki que proceda com a leitura dos votos de pesar.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Relação de votos de pesar. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Peço silêncio, por gentileza. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Relação de
votos de pesar: "Pedro Affonso, Helio Dorival Monteiro, Altamir Wachter, Ivany Silencio
Gorni, Antonio Egidio Tuci, Luzeni Maria da Silva, Leoncio Gioannini, Antonio de Castro,
Maria Ribeiro Lima, Aparecido José Fagion, Maria Amélia Passarelli Micali, Luis Carlos
Villani, Benedicto Danesi, Edson Jose Cavalli, Francisco Aparecido Previato, Aldemir
Aparecido Calabrez, Lourival Rodrigues, João Carlos Monteiro, Raul de Souza, Leonardo
Pedro Bertuzze Pasian, Maria Liana Correia Ducca, Alvaro Paschoalino, Carlos Zucolotto,
Esther de Carvalho, Laurentina Maria de Jesus, José Luiz Veronez, Jovelino Bernardino, José
Roberto Rodrigues, João Viana Filho, Nilson Vieira da Silva, Keity Fernanda de Almeida,
Neusa Fatima Boaventura, Angelino Rosatti, João Walter Padilha Silveira, Lucilo José Tinos,
Anesia Apparecida Zanquim Ninelli, Angela Schicchi Celenza, Nivaldo de Carvalho, Mery
Hellen Pereira Calado, Edna Ara Morata, Domingos Baraldo, José Aparecido Antonietti,
Valter de Moura, Balduino Soaris dos Santos, Antonio Martinez, Julio de Almeida, Manoel
Xavier da Silva, Josmar Ferraz, Ivone de Lourdes Bertolino da Silva, Matheus Daniel
Aparecido da Silva Belarmino, Juarez Aparecido Urfeia, Benedito Lopes de Camargo Filho,
Maria José dos Santos, Pedro Bardaquim, Mario Henrique Rogeri, Saturnino Sorensen,
Ramiro Rodrigues Moraes, Benedita Licia do Amorim, Ronaldo Aparecido Rodrigues, Maria
de Jesus Silva, Antonio Bertacini, Ana Maria Correa, Candida Aparecida Silva, Rosa Carlos
Navari, Marco Antonio Margutti, José Reami, Maria Helena Ferreira, Maria Aparecida
Tochio, Yolanda Aparecida Carozelli Carvalho, Tatiane Cristina Zancheta, Maria Anilda
Mendes de Souza, Maria Isabel Peixe Chiusi, Elisabete Aparecida Pantano Piccin, Ernestina
dos Santos Oliveira, Liordelio Pereira Dias, Jose Nascimento Junior, Alcindo Estevam Cabral,
Rodolpho Boniolo, Zaira Silveira Esmenard de Arruda, Celso Carlos de Camargo, Giovana
Innocente Rodrigues, Aparecida Lucio Leal, Bruno de Siqueira Aleixo, Alexandre Perea,
Carlos João de Pedro, Erasmo dos Santos, Oscarina Rosa, Luvercy Malagutti Trisltz, Carlos
Roberto Jesus Ribeiro, Nivaldo Santos de Souza, Luiz Gonzaga Fermino, João Roberto
Gavioli, Nazinha Maria de Araujo, Antonio Roberto Teixeira de Mendonça, Wilzon Zago,
Alzira Paschoal Sgansella, Maria Lauro Salvo, Eulina Cordeiro de Souza, Paulo Migliato,
Claudimar Dada, Salvatore Pau, Florisvaldo de Carvalho, Sueli da Silva, João Roberto
Petrucelli, Mauro Rodrigues de Souza, Orlando Bellon, Laura Lembo Coppi, Jose Alves dos
Santos, Severino Antonio De Freitas, Ilka Maria Rocha De Mesquita, Tarcilla Rota Carvalho,
João Tadeu, Antonio Roberto Manente, Walter Dolacio Mendes, Jose Antonio Cunha Lopes,
Maria Teresa Bastos Costa, Maria Aparecida Ferreira Falcão, Rosa Maria de Assis Ferri,
Joaristavo Dantas de Oliveira, Maria Helena Tostes Maia, Antonio Decio Moraes, Laurindo
de Souza Silvestre, Antonia Ranieri Mazzote, Eduardo Mori de Jesus, Maria Ester Yazbek,
Maria de Lourdes Cora Cesar, Domingos Lourenço, Natalia Luiza de Barros, Edna Nunes de
Souza, Lilian Aparecida Rocha Cardoso, Rebeca de Lucia Santos, Darcy Marçal, Ary Casali
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Filho, Valdenis Quintelati de Lara, Renata Simone Gambim Bragatto, Selma Maria Teixeira
Ganor, Jose Maria Soares de Carvalho, Alexssandro Bernardo da Silva, Rita Merenciana,
Valdemar Françoso, Roberto Mauricio Maragno, Julieta Braz Pereira, Luzia Valcante
Salvador, Irene dos Santos Venditti, Euclydes Carozelli, Antonio Benjamin da Silva, Alcides
Zefa, Adão Benedito de Oliveira, Antonio Salvador dos Santos, Antonio Gouveia, Elza
Romão, Arnaldo Simões Barroso, Erasmo Alvarez". Eu vou pedir, por gentileza, para que o
vereador Rodson Magno assuma a leitura. VEREADOR RODSON DO CARMO: "Benedito
Bottaro, Carlos Queiroz de Mattos, Carlinda Gomes Barbosa Savo, Fioravante Cardoso de
Lima, Carlos Henrique Ferraz, Emilia Bizarro de Oliveira, Benedito Hilario Marcelino,
Daiane Cristina da Silva de Amigo, Ruth Martins Silvatti, Julia Nunes Granato, Jorge
Affonso, Eliana Margarete Vaccari Ribeiro, Helena de Toledo Carvalho, Antonio Carlos da
Silva, Maria Helena Dias Dolgoruky, Gilson Rodrigues, Carlos Roberto Dias, Ivani de
Andrade Moreira, Aldo Jacyntho Lopes, Aline Souto Martinez Varandas, Vera Helena Bertho
Zoppellari, Sidnei Muzetti, Maria Aparecida Francisco Marino, Iolanda Marcomini Carneiro,
Eva Valentina do Nascimento, Eliana Lobbe Partel Bressan, Salvador Italliano, Gence
Marques Basso Montanari, Luzia Camilo Volpin, Durval de Moraes, Narcio de Sousa Santos,
Beatris de Cassia Espinardi, Magdalena Pleine Correa, Rayane Victoria Barroso, Eliana
Rodrigues Camargo, Elizabeth de Fatima Botelho, Paulo Vicente Caçapava do Amaral,
Divina Maria Ferraz, Armando Carlos Castelan, Libano Rodrigues de Oliveira, José Cardoso
Dias, Marcio Block Berribili, Jorandi Martins de Araujo, Joaquim Antonio Paulino, Pedro
Alberti, Ana Mochiutti de Almeida, Luiz Vieira, Eva Lucia Juliano, Josefina Oliveira dos
Santos, Gercila Lima Rossi, Ramos Chagas, Nazio Jose da Silva, Antenor Jacyntho, Herminio
Ferreira da Silva, Taciano Sousa Santos, Pablo Henrique Zanollo, Elizabete Rufino da Silva,
Antonio Salatino, Waldecy Theodoro Sampaio, Mercedes Cubello Zepon, Ana Paula da Silva,
Euraildes Dias, Eustaquio Borges da Silva, Maria do Carmo Camargo de Mattos, Izaltina de
Sousa, Alcides Pereira de Toledo, Helio Cabral, Benedicto Vigatti, Maria Arthur Hilsdorf,
Wilma Picon de Mattos, Elvira Rosa de Oliveira, Maria Marcionila de Carvalho, Luiz Alfredo
da Silva, Adelia Faustino Fernandes, Julia Landgraf Luchesi, Aparecida de Fatima
Pedrazzani, Maria Aparecida Clementina da Silva, Roberto Pessoa de Lima, Gonçalina
Miguel Gino da Silva, Rubens dos Santos, Domingos Storino, Filomena Vieira da Silva,
Benedito Ribeiro da Silva, Maria Divina de Souza, José Ernestino dos Santos, Brazilina Maria
da Silveira e Maria Thereza Tagliatella Custódio." Esses são os votos de pesar de dezembro
até os dias atuais, Sr. Presidente. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Solicito a todos
os presentes um minuto de silêncio, por gentileza. Em pé. [um minuto de silêncio].
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Eu queria passar para a população que está nos
acompanhando, os senhores que estão aqui conosco, Srs. Vereadores, que o número de
proposições apresentadas pelos Srs. Vereadores foram: 2 projetos de lei ordinária, 289
requerimentos, 13 indicações, 11 moções, totalizando: 315. Isso significa que são reclamações
da população que se dirigem aos Srs. Vereadores e isso se torna indicações ou requerimentos
de cobrança de serviços da prefeitura municipal. Agora eu quero colocar em votação essas
proposições que foram apresentadas. Vereadores que forem favoráveis, permaneçam como
estão, ou se manifestem os contrários. Votação aprovada por todos os presentes. Existem duas
solicitações de prazo no Processo nº 3.096 do Requerimento nº 1.648. Interessado: vereador
Elton Carvalho. Assunto: "Requer informações e cópia integral dos documentos relacionados
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a contrapartidas do empreendimento residencial Damha IV". Eu consulto os Srs. Vereadores,
os que são favoráveis, permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por
todos os vereadores presentes a solicitação de prazo. Requerimento nº 3.134... Processo nº
3.134, Requerimento nº 1.669. Interessado: vereador Júlio César Pereira de Sousa. "Requer
informações sobre a realização de cumprimento das contrapartidas estipuladas aos
empreendimentos imobiliários Condomínios Horizontais Damha I, Damha II, Damha III." Os
vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os contrários.
Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. Eu coloco em votação a Ata da
Sessão Ordinária do dia 4 de dezembro do ano de 2018. Os vereadores que são favoráveis
permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores
que estão aqui presentes. Coloco em votação a Ata da Sessão Extraordinária do dia 11 de
dezembro do ano de 2018. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se
manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes.
TRIBUNA LIVRE - PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES - Nós temos uma solicitação
de Tribuna Livre. Interessado: Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e Região. Está aqui
devidamente regulamentado com as devidas assinaturas. Eu só não sei quem que vai fazer o
uso da Tribuna por até dez minutos. Por gentileza, o Sr. João Paulo Zambom e também
Daniele Favoretto. São dez minutos. Por gentileza. SRA. DANIELE FAVORETTO: Boa
tarde a todos. Boa tarde, Srs. Vereadores. Obrigada a vocês pela oportunidade e pelo espaço
concedido. O nosso pedido de palavra nessa Tribuna Livre é porque, considerando as notícias
recentemente divulgadas em que o Presidente da República, em sua primeira entrevista,
declarou a possibilidade de extinção da Justiça do Trabalho, considerando o papel
institucional e atribuições estatutárias da OAB, a nossa subseção, a 30ª Subseção de São
Carlos, vem a público nesta Sessão manifestar o seu mais completo repúdio à eventual medida
que visa colocar fim a um dos órgãos mais eficazes do Poder Judiciário, sendo ele a Justiça do
Trabalho. Eficiente, a Justiça do Trabalho tem uma função social extremamente importante,
tendo em vista que é ela quem minimiza e tenta extinguir os conflitos que surgem entre o
capital e o trabalho. A medida ventilada analisa a situação da Justiça do Trabalho sob um
único ângulo: um ângulo daqueles que defendem o capital de maneira radical. A Justiça do
Trabalho concilia e julga as ações judiciais entre trabalhadores e empregadores, e outras
controvérsias decorrentes da relação de trabalho, bem como as demandas que tenham origem
no cumprimento de suas próprias sentenças, inclusive as coletivas. Dentre as mais diversas
fórmulas ventiladas para a extinção da Justiça do Trabalho, nenhuma foi capaz de esclarecer
quais serão as consequências do ato. As informações sobre a matéria são vagas e
desencontradas. Transferir a Justiça do Trabalho para a Justiça Federal ou para a Justiça
comum parece-nos, como operadores do direito, inviável, pois além de ser matéria muito
específica, falta estrutura dos outros órgãos para absorver a quantidade imensa de conflitos
levados à apreciação ou julgamento. A Justiça do Trabalho se qualifica a cada dia, seja através
de magistrados, servidores, Ministério Público do Trabalho, e dos advogados. Ela é
considerada hoje o órgão jurisdicional mais célere do país. A extinção da Justiça do Trabalho
não afeta apenas empregados e empregadores, perde com isso toda a sociedade, todos os
cidadãos. A OAB de São Carlos, a 30ª Subseção, em conjunto com tantas outras subseções do
nosso estado, em conjunto com a seccional paulista e com o Conselho Federal da OAB, lutará
para combater tal equívoco e qualquer perigo com a nossa Justiça do Trabalho. Por certo, não
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nos manteremos inertes, e é por isso que hoje estamos aqui. Eu sou secretária-geral da
Diretoria da 30ª Subseção, advogada aqui em São Carlos. E viemos aqui pedir o apoio e
manifestar a nossa intenção e a nossa luta em prol da nossa Justiça do Trabalho, que já vem
sofrendo muito com o decorrer dos anos. Obrigada. SR. JOÃO PAULO ZAMBOM: Boa
tarde a todos. Cumprimento a plenária e os vereadores aqui presentes, na pessoa do seu
presidente, presidente da Câmara. Eu sou servidor aqui da Justiça do Trabalho e represento
também aqui os nossos sindicatos, que é o Sindiquinze. O nosso Tribunal do Trabalho está
situado em Campinas, onde ocorreu também um ato no dia 29 em defesa da Justiça do
Trabalho. Então, eu quero ler aqui, tentar ler rapidamente dentro do tempo concedido, a carta
de Campinas, que foi elaborado pelas entidades reunidas no ato que foi realizado em
Campinas: "As entidades reunidas neste ato que está integrado ao movimento em defesa dos
direitos sociais e da Justiça do Trabalho vêm a público para rechaçar com bastante vigor e
consciência quaisquer tentativas que sirvam à imposição de um retrocesso social, jurídico e
democrático em nosso país. Temos a firme convicção de que os direitos trabalhistas e as
instituições voltadas a sua aplicação não nos pertencem. Vez que, de fato, representam
conquistas históricas à sociedade brasileira, e em especial, daqueles que dependem da venda
de sua força de trabalho para sobreviver, sendo resultado de inúmeras lutas e sacrifícios. Mas
reconhecemos que é a nossa obrigação como profissionais e cidadãos defender esses direitos e
buscar a sua plena efetividade, o que só é possível fazer com eficiência por meio das
instituições aqui reunidas e, sobretudo, com a Justiça do Trabalho. Compreendemos que essa
obrigação nos foi impingida pela Constituição Federal, que como decorrência de um grande
pacto social, consagrou os direitos trabalhistas como direitos fundamentais. E o fez
exatamente para que se não tivesse o risco de que por qualquer pretexto se tentasse retornar à
época em que o trabalho era explorado sem limites, em que as condições de trabalho eram
desumanas". Por favor, tem água? "Preconizamos que a responsabilidade histórica"...
Obrigado. "E o dever de respeitar as obrigações jurídicas constitucionais impedem que se
possa, por vontade particular de quem quer que seja, que se negue a um trabalhador, por
exemplo, os direitos à sindicalização, à jornada de trabalho, ao descanso semanal remunerado,
às férias anuais, além do acesso à justiça. Acusamos que, em nome de enorme desvio
histórico, tratar direitos fundamentais como privilégios. E sabemos, por meio da verificação
de experiências históricas bastante dolorosas, ao que se chega com a busca de lucros a
qualquer custo, a negação do conhecimento e ausência de assunção e imputação de
responsabilidades. O que queremos é que os ambientes de trabalho não produzam vítimas,
mas se vítimas existirem, tentaremos entregar o que lhes pertença por direito. Sendo essencial
para isso a preservação e o aprimoramento das instituições jurídicas e da experiência
democrática pela qual se possibilitem as tão necessárias mobilizações sociais, populares e de
trabalhadores e trabalhadoras. Proclamamos que assim o faremos em obediência ao nosso
dever funcional e por ser esta uma questão de solidariedade, de humanidade e respeito. E
finalizo dizendo que as manifestações que estão ocorrendo não são em defesa dos juízes,
advogados, sindicatos ou mesmo dos servidores públicos que lá trabalham, mas, sim, em
defesa do cidadão que precisa se socorrer da Justiça do Trabalho, seja esse cidadão
trabalhador ou empresário". Muito obrigado. [aplausos]. VEREADOR JOÃO MULLER:
Pela ordem, Sr. Presidente. Sr. Presidente, diante do uso da Tribuna Livre na tarde dessa
terça-feira, gostaria de sugerir a Vossa Excelência e aos demais pares que nós pudéssemos
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transformar essa reivindicação de apoio numa moção de todos os Srs. Vereadores. Até porque
eu acho que, independente de ideologia política, todos nós aqui acreditamos que a existência
da Justiça do Trabalho traz o equilíbrio na relação capital e trabalho. Se isso for possível, Sr.
Presidente, nós apresentaríamos ainda hoje. Se não for, nós faríamos para a próxima Sessão,
passaríamos pelo Plenário, encaminharíamos para as autoridades em Brasília. Então, eu queria
fazer essa proposta e deixar aí para a avaliação dos Srs. Vereadores. PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Antes de Vossa Excelência fazer uso da palavra, eu fui procurado
também aqui pelo vereador Robertinho Mori Roda e também o vereador Roselei Françoso,
onde... solicitando aqui uma moção de apelo para tentar sensibilizar o presidente a não
extinguir a Justiça de Trabalho aqui em São Carlos. Então, eu acredito que faremos isso ainda
hoje, passaremos...ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Nacional, quer dizer, em todos os lugares. Então...
tá. Então, nós vamos pedir na nossa cidade, mas que seja nacional. Então, nós vamos fazer
isso ainda hoje, João, vamos fazer, vamos pôr em votação ainda hoje para que, o quanto antes,
nós possamos fazer um encaminhamento para que chegue até o nosso presidente essa moção,
e quem sabe sensibilizá-lo a mudar a sua ideia, seu pensamento em extinguir, correto? Ele
também está iniciando os seus trabalhos lá e nós temos que desejar muita sorte, nós estamos
torcendo para que ele tenha um bom mandato lá. Mas, quando tiver percalços como esses,
com certeza, nós também estaremos provocando para que ele possa, quem sabe, fazer uma
reflexão em relação a algumas decisões ou medidas que ele possa estar tomando, correto? Eu
quero agradecer aqui a presença dos representantes que passaram pela Tribuna e dizer que é
uma honra recebê-los aqui na nossa Casa. GRANDE EXPEDIENTE - INSCRIÇÃO DE
ORADORES - Passamos agora para o expediente falado, o primeiro vereador inscrito na
tarde... Muito obrigado, muito obrigado. O primeiro vereador inscrito na tarde de hoje é o
nobre vereador Dimitri Sean, por até dez minutos. Eu gostaria, antes do Dimitri falar, fazer
um apelo aqui aos Srs. Vereadores: durante o uso da Tribuna, que evitasse de se dirigir a
qualquer pessoa que esteja aqui no nosso Plenário. E peço também às pessoas que vêm
acompanhar os nossos trabalhos aqui, que evitem também de se dirigir ao vereador enquanto
ele estiver fazendo a sua explanação, correto? Então vamos combinar para que não tenhamos
nenhum tipo de problema aqui. E dizer que é uma honra recebê-los aqui na nossa Casa, mas
também não são obrigados a permanecerem aqui, se em algum momento se sentirem não tão
confortáveis com algumas falas. Então, vamos tabelar legal aqui para que a gente consiga que
nossos trabalhos sigam sem nenhum problema. Com a palavra o nobre vereador Dimitri Sean,
por até dez minutos. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sr. Presidente, muito boa tarde.
Cumprimento a nova Mesa Diretora da Câmara Municipal de São Carlos, cumprimento as
minhas colegas vereadoras, Laide e Cidinha, os meus demais colegas vereadores, os
servidores desta Casa, a imprensa, e como sempre, cumprimento também as pessoas que estão
aqui, que nos acompanham, tanto no Plenário quanto a distância. Sr. Presidente, depois de um
longo período de recesso em que a cidade viveu momentos de dificuldade, voltamos para uma
nova Sessão legislativa. E nesse um mês e meio em que a Câmara Municipal não teve Sessões
Ordinárias, muitas coisas aconteceram na cidade de São Carlos. Infelizmente, a maior parte
delas repercutiram de forma negativa na imprensa e na sociedade. Nós estamos vivendo um
completo desabastecimento de água. Falta água em São Carlos. Falta água em boa parte da
cidade de São Carlos, não são poucos os bairros afetados pelo desabastecimento. Num calor
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desse, é desumano o que tem feito a gestão do Saae, e não posso concordar com os
argumentos apresentados pelo presidente da autarquia de que o consumo em excesso levou a
esse desabastecimento. Ora, cabe à gestão municipal e à gestão da autarquia ter bons
procedimentos para que isso não aconteça. Nós precisamos que a cidade esteja abastecida de
água. Nós não vivemos mais na Idade Média, em que água seria considerada um artigo de
luxo, nós não podemos aceitar isso em nossa cidade. Mas esse é só um ponto, isso é só uma
coisa que aconteceu na cidade de São Carlos nesses 45 dias. Nós temos também, mais uma
vez, a notícia do desabastecimento nas escolas. Dessa vez de comida, de carne, de carne
vermelha, que não tem, que falta proteína animal. Isso não é novidade. No final do ano
passado, eu subi aqui para falar essa mesma coisa. Viramos o ano e a notícia se repete. Não
estou dizendo de lá de trás que faltou carne, eu estou dizendo que está faltando novamente
agora. O Sr. Secretário de Agricultura e Abastecimento fez uma reunião com os vereadores
em que tentou pontuar os motivos que levaram ao desabastecimento de carne, mas, na
administração pública, nós temos que pensar sempre no coletivo. Não importa, para a criança
que está na escola e que tem que ser bem alimentada não importa se a licitação fracassou, se
houve este ou aquele problema administrativo. A verdade é: as crianças têm que estar bem
alimentadas, não importa se foi ou não uma conduta omissa, se faltou a conduta, se foi uma
omissão por parte da secretaria ou se não foi. Se a secretaria fez tudo o que pôde e mesmo
assim faltou carne. As crianças precisam, sim, estar bem alimentadas. Assim como a
população precisa de água em suas casas. Essa é a verdade. Não dá para jogar para o outro a
desculpa, uma vez que o prefeito Airton Garcia ganhou a eleição, e uma vez que o secretário
assumiu a... aceitou e assumiu a responsabilidade de gerir uma secretaria, uma autarquia do
município, não tem desculpa mais. Não tem desculpa. Nós precisamos, de uma vez por todas,
resolver essa síndrome que São Carlos tem de jogar para a população a culpa. Eu me lembro
de, no ano passado, também ter brigado muito, e muito, na Tribuna desta Casa sobre o
trânsito, sobre o transporte. E eu vou começar o ano brigando de novo sobre esse mesmo
assunto, porque a licitação do transporte público ainda não foi resolvida. Eu me lembro do
ano de 2017, o secretário Coca, o Dr. Coca, como alguns preferem dizer, subiu neste lugar
onde eu estou, ele ocupava esta posição e disse: "Em duas folhas de papel, eu faço essa
licitação. Isso é algo muito simples". Quase dois anos se passaram e nada, nada dessa
licitação. Vai, é apresentada uma proposta, o tribunal não aceita, aponta falhas, e tudo tem que
ser recomeçado. Eu quero dizer o seguinte: que da metade de janeiro para cá, ou, do começo
desse ano para cá, um sem número de reclamações relacionadas ao trânsito tem pipocado na
cidade, tem aparecido, as pessoas me procuram para reclamar de mudanças no trânsito, nas
mãos da via, intervenções equivocadas em diversos pontos do trânsito de São Carlos. Essas
faixas azuis e brancas pintadas em todos os pontos da cidade, as pessoas escorregando.
Tivemos notícia de um motociclista que se acidentou em uma faixa dessa. Esses semáforos,
daqui a pouco, gente, tem mais semáforo do que pessoa em São Carlos, do jeito que as
coisas... vereador Robertinho, quer dizer algo? VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Eu
gostaria, se pudesse me dar um aparte. VEREADOR DIMITRI SEAN: Por favor.
VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Aproveitando a fala de Vossa Excelência, eu
gostaria de estar passando à população e aos vereadores que eu estarei protocolando e
buscando assinaturas para a abertura de uma CPI. Uma abertura solicitando a criação de uma
comissão parlamentar de inquérito para apurar possíveis irregularidades ocorridas na
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Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito no período de janeiro de 2017 até a presente
data, em relação à semaforização e às pinturas de faixa de pedestre. Em nenhum momento, o
magnífico Sr. Dr. Coca chamou para a gente estar batendo um papo. Nós temos agora,
recentemente aprovado por esta Casa, por unanimidade, o amarelo piscante, que ele também
está passando para essa Casa vetar, o veto, entendeu? Então, ele é, realmente, um suprassumo,
ele deveria de estar nos Estados Unidos, se tudo ele baseia por lá. Eu também recebi
recentemente no gabinete o motociclista que caiu. Nós temos aqui, foi tirado agora na hora do
almoço, só para terminar aqui, é bastante gasto essas faixas azuis e brancas. Nós vamos ter,
por ano, nós temos duas repintadas aqui na... a manutenção dessas faixas. E em todo a
redondeza, em todos bairros, nós não temos nem a faixa branca. Já foi comprovado, a faixa
branca é 40 centímetros, a parte azul são 60 centímetros. Cada duas faixas que a gente pintaria
aqui no centro, nós conseguiríamos fazer cinco faixas. Nós temos aqui, agora, na D. Pedro
com a 7 de Setembro não tem nada, nada pintado. Está aqui, nada pintado, nem semáforo,
nem sinal de "pare". Não tem nada ali. E, contrapartida, nós temos em alguns lugares de
outros municípios somente a faixa branca, respeitando principalmente o acesso ao cadeirante,
que está uma confusão danada porque você não sabe nem onde está o acesso ao cadeirante
com essa tinta azul, e a tinta azul é justamente para poder... acessibilidade e a finalização.
Então aos pares aqui, tenho aqui uma CPI, porque existem muitas irregularidades, eu estou
entendendo, por conta de tanta reclamação, não somente dos vereadores e o descaso do Sr.
Coca, Coca, com esta Casa, não somente com esse vereador. Eu, então, estou solicitando aos
Srs. Vereadores se quiserem fazer assinatura, eu tenho aqui, eu preciso de sete assinaturas
para abrir, eu tenho somente a minha...VEREADOR DIMITRI SEAN: Robertinho, eu vou
resumir de forma muito clara: onde o Coca mexeu, ele fez caca, a verdade é essa. Não tem
onde ele mexeu em São Carlos que ele não estragou. E por isso, Robertinho, considerando a
gravidade de tudo o que está sendo apontado em relação a essa secretaria, eu faço questão de
assinar o vosso requerimento, quero ser o primeiro a assinar essa CPI, porque isso precisa ser
investigado. Não dá para plantar semáforo em cada esquina de São Carlos, muitas vezes sem
justificativa técnica, e achar que vai ficar por isso mesmo. VEREADOR ROBERTO MORI
RODA: Obrigado. VEREADOR DIMITRI SEAN: Esse assunto precisa ser esclarecido.
Assinarei com certeza essa CPI porque a população de São Carlos não pode passar mais dois
anos. Obrigado, Robertinho. Não pode passar mais dois anos vendo semáforo brotar da noite
para o dia. Ontem, você passa no lugar, não tem um semáforo; hoje, você passa, e tem o
semáforo. Não dá para isso acontecer. Não dá para deixar os motociclistas, as pessoas de
idade, ou qualquer um de nós, escorregando nas faixas azuis e branca mais dois anos, sem que
nada seja feito. Não dá para deixar a licitação do trânsito, do transporte, perdão, mais dois
anos desse jeito, parada. É por isso, Robertinho, que eu parabenizo sua iniciativa. Essa CPI
precisa andar, e eu peço aos colegas que acatem, ouçam o que disse o vereador Robertinho,
para que essa CPI tenha, sim, essas assinaturas. Obrigado. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Eu gostaria de dizer o seguinte, nós iniciamos há 30 e poucos dias os nossos
trabalhos nessa nova gestão da Câmara Municipal. Solicito, por gentileza, silêncio no
Plenário. Nós solicitamos aqui a presença do secretário de Saúde, Marcos Palermo, nós
solicitamos aqui o Mariel, que é do serviço público e também o Sr. Mateus Aquino, que é da
comunicação, mostrando a nossa preocupação relacionada à dengue. A cidade vizinha de São
Carlos está com mais de mil casos e eles estiveram aqui conosco e já iniciaram os seus
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trabalhos. E nós colocamos a Câmara Municipal à disposição para tudo aquilo que nós
pudermos ajudar nessa luta. Mas daqui a pouco é o meu expediente falado, e eu vou falar mais
sobre isso. Mas quando chegou no seu secretário de Trânsito e Transporte, o Sr. Coca Ferraz,
mostrando a forma harmônica que nós gostaríamos de tratar um poder e o outro, nós fizemos
uma ligação solicitando a presença do todo poderoso, chefão do trânsito, que não é de São
Carlos, para estar aqui conosco, para que junto nós pudéssemos estar debatendo essas
questões. E ele simplesmente disse que ele ia: "Ah, eu vou olhar na minha agenda aqui para
ver se existe aí um tempinho para eu dar um pulinho lá". Então, fizemos em forma de ofício, e
até o presente momento eu não recebi nenhuma informação da resposta do ofício. E na minha
entrevista eu disse que nós estaríamos usando os nossos mecanismos jurídicos. Então, Sr.
Coca Ferraz, pela CPI, que eu tenho certeza que teremos o número suficiente aqui de
assinaturas, o senhor virá, o senhor não vai ser mais convidado, o senhor será convocado para
estar aqui prestando seu esclarecimento. Então, eu quero complementar aqui o nobre vereador
Robertinho Mori pela iniciativa. Dando sequência aos nossos trabalhos, após a assinatura, nós
estaremos protocolando e depois já estarei solicitando aos partidos que indique os membros
para que nós possamos formar... as pessoas que vão fazer parte da comissão. Próximo
vereador inscrito, o vereador Edson Ferreira, por até dez minutos. Solicito ao nobre vereador
Sérgio Rocha, meu vice-presidente, que assuma, que eu tenho que dar um pulinho ali. [troca
de presidência]. PRESIDENTE SÉRGIO ROCHA: Está com a palavra o vereador Edson
Ferreira, no tempo regimental de dez minutos, Edson. VEREADOR EDSON FERREIRA:
Obrigado. Sr. Presidente Sérgio Rocha, Srs. Vereadores, vereadora, senhores e senhoras
presentes, senhores e senhoras que nos acompanham em casa. É, algumas situações, a gente
pode ver aqui, inclusive com o nosso vereador Dimitri, passou aqui, sobre a situação da carne;
sobre a situação que o vereador Robertinho Mori passou das faixas de trânsito, dos semáforos.
Eu vejo que os anos passam rápido, como é o nosso primeiro mandato, a gente vê que quatro
anos é muito rápido. E isso também vale para o prefeito. Quatro anos passa assim, ó, e já
passou dois anos. Se as coisas naquela secretaria não andam, alguma coisa tem que ser
mudada. Esse problema, o problema da carne nós já tivemos o ano passado. Então... e vimos
que foi falta de gestão. Agora, não conseguir fazer uma licitação, e parece que estão
arrumando problemas para que essa licitação não saia, eu acho que tem que se rever aí para
que nossas crianças não sejam penalizadas. Com respeito às faixas de trânsito, eu vi uma
imagem de um cavalo deslizando na faixa azul, também, nessa faixa de pedestre, que
colocaram azul e branco. E recebemos também um e-mail de mais uma pessoa que caiu, uma
senhora que caiu, na faixa azul, também. Vejo como perigoso, nós... não adianta deixar a
cidade aparentemente mais bonita e colorida, sendo que nós estamos prejudicando algumas
pessoas. Então... e estamos gastando mais dinheiro do povo, também, né? Então, eu acho que
isso tem que ser revisto, como disse, se esses secretários não estão dando conta e estão, em
vez de satisfazer o povo, se eles não estão atendendo, eu acho que já está na hora de haver
algumas mudanças aí. Com respeito aos semáforos, eu lembro que o ano passado, Dimitri, o
então Prof. Coca Ferraz disse que o estudo técnico para que no trânsito seja feito, a cada mil
pessoas, um semáforo. Uma cidade de Araraquara que tem 220, 230 mil habitantes, tem quase
200 semáforos. São Carlos, parece que foi dito o ano passado que tinha 120. Faltam muitos
semáforos para chegar a 200, né? Onde esse secretário vai colocar semáforos aqui em São
Carlos? É ou não é? Subindo a Avenida São Carlos aqui a gente já está parando em todas as
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esquinas, não tem mais, está parecendo um bairro já, não é mais o centro da cidade e nem uma
avenida, agora todas as esquinas, você tem que parar. E: "Ah, mas nós colocamos semáforos
para que ele dê a continuidade", isso não funciona, isso já aconteceu, toda hora eles têm que
vir, atualizar, para que você possa andar na avenida. E os bairros, estão enchendo de
semáforo. Se você pedir um semáforo na frente da sua casa, você vai conseguir, mais rápido
do que tampar o buraco da frente da sua casa. Esse é um problema grave que nós estamos
tendo aqui em São Carlos também. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Porque é
revoltante você ver essa situação, principalmente da carne, e eu torço aqui, e vamos cobrar,
também, para que essas crianças não sejam penalizadas com a falta de carne nas escolas. Mas
mudando um pouco de assunto, dois assuntos que a gente tem trabalhado desde o ano
passado, inclusive do Jardim Beatriz desde 2017, é a questão de uma área de esporte e lazer
que a gente está fazendo ali no Jardim Beatriz, onde a gente já colocou uma pista de
caminhada, estamos fazendo a transformação dos campos, inclusive um dos campos vai ser
uma quadra poliesportiva. E as pessoas que moram ali no Jardim Medeiros, Mirante do Bela
Vista, Jardim Beatriz, todos aqueles bairros ali do lado da Redenção estão aproveitando, antes
de ser concluída a obra, já estão aproveitando que está tudo limpinho, a pista de caminhada
está bacana. Vai ser muito melhor ainda assim que a gente terminar a quadra poliesportiva e
colocar os playgrounds, a academia ao ar livre, que tudo já está programado para ser colocado
naquele local. Uma outra demanda que a gente tem e estava mais complicado, mas agora a
coisa está andando, é a questão da iluminação ali da rotatória do Novo Mundo. As pessoas
que saem da Avenida Morumbi, passam aquela pista ali de caminhada, onde tem a... do lado
da... Avenida Morumbi onde o povo... a ciclovia, e vai atravessar para ir para o Novo Mundo,
para o Ceat, muitos trabalham ali e até os sem-terra, tem que atravessar naquela escuridão.
Então, estamos trabalhando nisso desde fevereiro, março de 2018. Porque, para a prefeitura
iluminar lá seria fácil, mas há uma burocracia porque aquela rotatória, quem manda na
rotatória é o Departamento de Estrada e Rodagem, o DER. Tivemos já o ano passado uma
reunião aqui e segundo eles, teria que mandar essa demanda para Araraquara, Araraquara
mandar para Ribeirão, Ribeirão mandar para São Paulo e nós íamos levar anos aí para
conseguir iluminar. Ontem, nós tivemos uma reunião em Araraquara e foi muito boa a
reunião. Inclusive, Araraquara já vai assinar para que a gente possa, autorizando para que a
gente possa fazer o trabalho junto com a Prohab e iluminar aquela rotatória. Quarta-feira
agora, nós estaremos retornando em Araraquara, para que o engenheiro já assine, né?
Inclusive, agradeço o engenheiro Luís. Agradeço também ao João Vitor, né? Que é o
engenheiro da Prohab, que foi junto comigo em Araraquara. E esse é o comunicado, não
somente o pessoal do Novo Mundo, mas todas pessoas que passam por ali. E em breve, não
teremos mais aquela situação perigosa onde que dá medo as pessoas passarem a pé ali,
naquela escuridão. Obrigado, presidente. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sr. Presidente,
gostaria de usar um minuto por ter sido citado. [troca de presidência]. PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Nós vamos... eu queria pedir a gentileza para os Srs. Vereadores, se
for possível, nós estaremos tratando... é um assunto que eu deveria ter tratado com Vossas
Excelências na parte da manhã. E essa questão da citação será de uma outra maneira, que nós
vamos deliberar. Então, se Vossa Excelência já puder me ajudar no dia de hoje, eu peço a
compreensão também de todos vereadores. Nós estaremos explicando aos senhores de que
forma que serão liberadas, quando serão feitas as citações. Às vezes é um elogio e não precisa
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usar. Então, eu peço a compreensão do sempre gentil, nobre vereador Dimitri Sean, se
pudesse colaborar com o andamento dos nossos trabalhos já nesse início. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Naturalmente, Sr. Presidente. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES:
Muito obrigado, nobre vereador. Então, próximo vereador inscrito, o nobre vereador Gustavo
Pozzi, por até dez minutos. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Boa tarde a todos...
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Não querendo interromper, depois eu vou
acrescentar. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Por favor. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: O tempo de Vossa Excelência. Então, se os vereadores que passarem pela
Tribuna, se puder evitar de ficar citando, evita até um desconforto. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Ok. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar todas as pessoas aqui presentes, os que
nos escutam no rádio, nos assiste na televisão, pela internet. Quero, primeiramente,
cumprimentar o vereador Lucão Fernandes, desejar aí que Deus lhe abençoe nesses dois
biênios... nesse primeiro, nesse biênio, né? Esses dois biênios... Nesses dois anos, para que
você possa conduzir aqui os trabalhos da Câmara com a proteção de Deus e com muita
sabedoria. Cumprimentar também todos os vereadores pelo retorno da Sessão, né? E hoje, eu
gostaria de, a princípio, minha fala iria ser algo para mostrar um pouquinho dos trabalhos que
eu fiz nesse recesso, porque muito se disse que os vereadores estavam de férias, mas nós
estávamos... nós tínhamos o gabinete aberto, nós tínhamos aí algumas ações na rua. Só que eu
vou deixar isso para um segundo momento, tá? Porque, na manhã de ontem, durante a reunião
convocada... convocada não, onde os vereadores foram convidados a participar junto com o
secretário Tofollo, veio... então, o secretário de governo Fermiano nos convidou para uma
reunião para falar do problema da merenda. E ontem, olhando no olho do secretário Deonir
Tofollo, eu apresentei a pretensão de uma CPI para investigar o que está acontecendo na
nossa cidade, que é difícil fazer uma licitação para comprar alimento. Nós temos problemas
com... nós tivemos o ano passado problemas para comprar frango, foi resolvido. Agora nós
temos aí o problema ainda do ano passado na compra de carne vermelha, e isso vai fazer com
que nossos alunos, nossos alunos da rede municipal, até pelo menos 40, 45 dias, não tenham
carne vermelha nas escolas municipais. Nós temos também os enlatados, que provavelmente
vem aí uma contratação por emergencial. Então, esse problema me causa aí... eu e o vereador
Roselei Françoso denunciamos isso aqui na Tribuna, nós fomos nas escolas fiscalizar. Ontem,
também a vereadora Cidinha nos acompanhou em algumas escolas. Então, precisamos
avançar. Já que denunciar na Tribuna, já que ir nas escolas não está resolvendo, na manhã de
ontem, eu informei o secretário Tofollo, na reunião onde tinham outros vereadores, que iria
apresentar uma CPI para investigar o que está acontecendo na nossa cidade. A lei é nacional,
a lei cuida de todas cidades. Será que todas as cidades não conseguem obedecer ao rito legal?
Não conseguem fazer as devidas licitações no seu tempo? Alguma coisa errada está
acontecendo. Não estou dizendo aqui que é má-fé, porque isso quem vai dizer é a CPI, mas,
ou a pessoa peca por má-fé, ou por omissão, ou por achar que está fazendo do jeito, só que
estava fazendo do jeito errado. Então, não tenho a pretensão de apontar culpados na tarde de
hoje, mas sim de dizer que às 9h30min da manhã de hoje já protocolei a CPI, no qual depois o
nobre presidente vai indicar aí para os líderes, para os partidos, para indicar os outros
membros. Como propositor, eu sou o presidente, e depois os partidos vão indicar os outros
quatro membros. Temos aí 15 assinaturas, os vereadores que não o fizeram, que não
assinaram, e que desejar assinar, estão à disposição, que eu não consegui falar com todos na

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

manhã de ontem, então, está à disposição para fazer as devidas assinaturas. E desde já eu
quero colocar o seguinte, existe um preconceito que diz que CPI não vira nada, mas quero
garantir para os senhores que no que depender de mim essa CPI vai virar alguma coisa. Nós
faremos as apurações e os devidos encaminhamentos de acordo com o que for levantado. E
semanalmente ou mensalmente, nós iremos aí estar atualizando toda a população sobre o que
nós estamos trabalhando nessa CPI. Então, quero aqui reforçar que a CPI é um dos
dispositivos que os vereadores têm para fazer o seu trabalho, que é investigar o Poder
Executivo, e estou usando esse dispositivo, então, para fazer essa investigação, e que Deus
nos abençoe nesse trabalho. Muito obrigado. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES:
Próximo vereador inscrito... Mais uma CPI, né? Quatro, né? O nobre vereador João Batista
Muller, por até dez minutos. VEREADOR JOÃO MULLER: Sr. Presidente, vereador Lucão
Fernandes, quero inicialmente cumprimentar Vossa Excelência, e em seu nome, os demais
membros da Mesa Diretora e desejar a todos que façam uma brilhante administração, que
possam engradecer ainda mais o nosso Legislativo. E estarei à disposição de Vossa
Excelência e de toda a Mesa Diretora para contribuir naquilo que for preciso para avançarmos
no processo legislativo. Quero cumprimentar os Srs. Vereadores, população que nos
acompanha aqui no Plenário, aqueles que nos acompanham em casa, através da rádio, da TV,
da internet. Nós estamos voltando do recesso, que certamente será revisto também por esta
Mesa Diretora, porque nós tivemos nesse período aí de dezembro até agora várias pessoas se
manifestando pelo longo período que nós adotamos de recesso em São Carlos. Então o
presidente dessa Casa já disse aqui hoje sobre a citação dos vereadores, vai reanalisar, tem
outros pontos do regimento que eu estou estudando até para contribuir, para que nós possamos
agilizar as nossas Sessões Legislativas e produzir mais para a sociedade. Mas durante o
recesso, senhores e senhoras, nós tivemos atividades também. Por exemplo, nós fizemos uma
reunião de uma oitiva da CPI que o promotor pediu inclusive o afastamento do prefeito, nós
tivemos trabalho aqui. Eu, por exemplo, acompanhei licitações na prefeitura, fiscalizei obras
que estão em execução no Zavaglia, no Abdelnur. Então, cada um tem uma forma de atuar,
mas quando a gente pega aqui as proposituras dos Srs. Vereadores, depois de quase 50 dias
que nós tivemos de recesso, são quase 250 proposituras. Que disse aqui o presidente no início:
são matérias apresentadas pelos parlamentares, oriundas das reclamações dos contribuintes da
cidade. E antes de vir para a Sessão, eu fiz uma análise daquilo que foi apresentado pelos Srs.
Vereadores, com rara exceção, 97, 98% estão relacionados: tapa-buraco, limpeza da cidade,
iluminação, colocação de redutor de velocidade. Então, a gente percebe que os temas ainda
continuam, os temas desse governo que ainda continuam com problemas, falta d'água
apareceu aqui também. Vários requerimentos de falta de água. Então, a gente percebe que o
governo ainda patina na questão da zeladoria. Patina na questão da zeladoria. E eu fico um
pouco preocupado porque o maior problema hoje que nós vemos é a questão da malha viária.
A empresa Bandeirantes, que tinha sido contratada em duas licitações no valor de quase 6
milhões, executou uma parte de 3,2 milhões e suspendeu os trabalhos. Suspendeu os trabalhos
porque nós não assinamos sequer ainda uma das operações de crédito que nós fizemos com o
Desenvolve São Paulo de 2,5 milhões. Ou seja, aquela de 20 milhões, ela está ameaçada, não
existe a certeza mais de que o governo do estado nos emprestará aqueles recursos para
recapeamento aqui na cidade de São Carlos. Vejo, hoje, numa entrevista que fiz na Pop com o
atual secretário de Trânsito e Transporte, um movimento para tirar parte da receita das multas
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de trânsito, que são obrigados, que a receita é obrigada a ser investida justamente no trânsito,
de se usar uma parte no recapeamento das nossas vias. É uma alternativa que já foi feita em
São Paulo pelo Bruno Covas recentemente. Existiu uma discussão no Tribunal de Contas do
Estado e no Tribunal de Contas do Município de São Paulo de que esses recursos não
poderiam ser utilizados para recape, mas agora foi uniformizado e houve entendimento de que
é possível que as receitas oriundas das multas de trânsito possam ser investidas em
recapeamento da cidade. E aqui em São Carlos esse ano nós batemos um recorde, chegamos a
quase R$ 6 milhões de arrecadação com multas, né? Numa previsão de 4,7 milhões, nós
passamos quase R$ 6 milhões. Então, eu tenho acompanhado de perto as licitações. Agora vai
ter um aditamento naquele contrato da Bandeirantes de quase 800 milhões para complementar
os 3,2 milhões mais 800 chega a 4, que é aquele dinheiro que o Márcio França deixou a fundo
perdido quando esteve aqui... R$ 800 mil, o valor, 800, né? ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR JOÃO MULLER:
Milhões, eu falei? Mais R$ 800 mil, e me parece que vai ser investido na Vila Irene que,
realmente, lá também a malha viária está numa situação muito ruim. Estive lá com o vereador
Leandro Guerreiro recentemente, vendo a questão de uma praça lá, e nós pudemos ver que na
Vila Irene não é diferente de muitas regiões da cidade de São Carlos, principalmente da
periferia. Mas eu queria usar esse pouco tempo que falta, Sr. Presidente, para falar sobre as
comissões que foram criadas hoje aqui na... que serão criadas hoje aqui nessa Sessão. Eu vi
alguns comentários nas redes sociais, e algumas pessoas disseram o seguinte: "Ah, não tem
nada hoje na Pauta da Sessão da Câmara. Só tem a criação das comissões permanentes". Eu
queria simplesmente, tecnicamente, explicar para a população de São Carlos e aqueles que
acompanham aqui no Plenário e em casa, que se existe uma parte importante do processo
legislativo são as chamadas comissões permanentes. Qualquer Legislativo tem, qualquer
esfera existe, seja lá na esfera federal, no Senado, na Câmara dos Deputados, seja nas
Assembleias Legislativas, nos estados, e em todos os 5.570 municípios do Brasil, há
necessidade da existência das chamadas comissões permanentes dentro do Legislativo. O que
é uma comissão permanente? Primeiro, que o nome diz, ela existe um tempo, ela permanece
por um tempo legislativo. No nosso caso aqui, dois anos. As comissões serão formadas hoje,
elas terão a sua composição por dois anos com três membros. É um órgão colegiado que vai
fazer a análise das matérias que chegarão a esse Plenário para o debate e deliberação e
votação dos Srs. Vereadores. E as mais importantes que nós temos em todos os Legislativos,
em todas as esferas, primeiro, a nossa Comissão de Justiça, Legislação e Redação, ela é muito
importante porque ela vai analisar a conformidade da propositura, seja do prefeito, ou dos
vereadores, se não está contrariando a Constituição Federal, uma lei federal, uma própria lei
municipal, o Regimento Interno, ou a Lei Orgânica do Município, ou a Constituição Estadual.
Então, esta comissão, ela analisa inclusive o texto, se tem falhas no texto da lei que vai chegar
aqui no Plenário. A segunda comissão mais importante, que passam quase todos os projetos
por ela, Justiça e Redação passam todos, Finanças e Orçamento, quase todos aqueles que têm
referência à matéria orçamentária e financeira. Por que vai analisar? Ali, os três vereadores
que foram escolhidos hoje, eles vão analisar se está de acordo com a nossa Lei nº 4.320/64,
que disciplina a questão financeira do direito público, se está de acordo com a lei de
responsabilidade, que é a Lei Complementar nº 101/2000, se está de acordo com o orçamento
que foi aprovado pelos Srs. Vereadores, se não está contrariando a LDO, se não está
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contrariando o Plano Plurianual, então essas duas comissões são de extrema importância para
dar balizamento aos Srs. Vereadores e votarem de forma consciente. Não significa que os
vereadores são obrigados a acompanhar o parecer elaborado nas comissões, mas a instrução
chega para nós de uma forma que você tenha o entendimento mais fácil daquilo que você vai
votar. As demais comissões que nós temos aqui são as comissões temáticas de saúde, de
educação, de transporte, de meio ambiente, do consumidor e tem também a Comissão de
Ética, que é responsável por acompanhar o comportamento dos Srs. Parlamentares. Então,
hoje, apesar de as pessoas acharem que não é uma Sessão com um tema importante, no meu
entendimento, e de quem está aqui há muitos anos, já no quarto mandato, é de extrema
importância para nós, vereadores, e para população. E tem uma novidade que o presidente vai
anunciar em algum momento, que eu tenho certeza que, a partir de algum momento desse
exercício, a população de São Carlos passará a ter não só a Pauta simples assim, ó, com os
vereadores que usam a palavra e a matéria, mas com todo o conteúdo do
processo...[interrupção no áudio]. VEREADOR JOÃO MULLER: Se o senhor quiser, eu
paro, mas...PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Um minuto, por gentileza.
VEREADOR JOÃO MULLER: Rapidamente, uma novidade importante para todos que
gostam de acompanhar as coisas da cidade, o Sr. Presidente já nos prometeu que vai fazer, aos
Srs. Cidadãos Contribuintes será disponibilizado o processo na íntegra. E quando vierem aqui
acompanhar, ou estiverem acompanhando de casa, vão conhecer o parecer de cada comissão e
vão entender o posicionamento de cada vereador, de cada partido inclusive. Porque a Sessão
da Câmara, ela só publiciza, na verdade, aquilo que nós já decidimos nos bastidores,
dificilmente, alguém muda o voto no debate aqui porque já passou pelas comissões, tem os
pareceres dos Srs. Vereadores. Então, é isso que eu tinha a dizer, mais para contribuir com a
população para entender o processo do Legislativo. VEREADOR GUSTAVO POZZI:
Questão de ordem, presidente, por favor. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Questão
de ordem. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Na minha fala, eu utilizei o expediente falando
da CPI, então tem alguns vereadores que ainda não assinaram. Eu estou aqui com o pedido em
mãos, que foi protocolado hoje cedo, quem quiser assinar, porque a imprensa me... não sei, a
imprensa já me perguntou quem não assinou. E, por uma questão ética, eu falei: Como eu não
falei com todos, eu não passei para ninguém. Então, após a Sessão, caso a imprensa queira
saber quem não assinou, para eu poder dar a informação correta. Obrigado. PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Próximo vereador inscrito, por até dez minutos, o nobre vereador
Leandro Guerreiro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Sr. Presidente, obrigado.
Uma boa tarde a todos vocês. Boa tarde à plateia que está aqui, vocês que estão nos assistindo
aí pela televisão, ouvindo pela rádio, obrigado. Quero agradecer também à galera que
acompanha os status aí no 'Zap', que eu já coloquei na hora do Hino Nacional para a galera
saber que estávamos voltando aí com as Sessões. Ontem, a imprensa publica uma matéria
falando do ex-prefeito Paulo Altomani. Esse canalha covarde afronta a população falando que
pretende ser candidato a prefeito novamente. É coisa de vagabundo ou não é? Depois eu uso
essa palavra aqui na Tribuna, eu não tenho educação. Afrontar o povo, enfiar a faca nas costas
da população dessa forma pode, mas chamar o cara de canalha e vagabundo não pode. Ainda
há reflexos da desgraça da gestão Altomani até hoje na população, e o canalha vem a público
e fala que quer ser prefeito, afrontando a Câmara dos Vereadores que vai votar novamente as
contas do prefeito do Paulo Altomani. Os vereadores deveriam rejeitar as contas do Altomani,
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cortar as asinhas dele. Ele não é ameaça para ninguém, nem voto vai ter esse bastardo. O que
não dá é... ainda consegue enganar alguns inocentes. Ainda consegue enganar alguns
inocentes: "Ah, o Altomani foi bonzinho, coitadinho". Nós não podemos, vereadores, aceitar
uma coisa dessas. Não podemos. Primeira vez que o Tribunal de Contas rejeitou as contas, o
Tribunal de Contas rejeitou as contas do prefeito Paulo Altomani e da sua administração. Eu
votei contra, mas a Câmara Municipal foi a maioria absoluta. Tem que cortar o mal pela raiz.
Cortar o mal pela raiz. A estratégia do prefeito Airton Garcia para o ano que vem, que é a
eleição de prefeito, é lançar o máximo de candidatos que puder. Tudo junto com ele, igual ao
Bragatto, bezerrão, que já estava acordado com ele e foi acordar com o Parrella também,
envolvendo a cidade de São Carlos na politicagem. O Bragatto fez acordo com os dois na
campanha, pegou dinheiro do Parrella e pegou dinheiro do Airton. Por que acha que ele está
de secretário? Porque ele é bonzinho, porque ele capacitado? Não. É porque ele é um covarde,
porque agiu nas costas da população. Não entrou na disputa da prefeitura para realmente ser o
prefeito, entrou para dar o Airton Garcia na cabeça. Naquele tempo, estávamos no projeto
político, mesmo projeto, acreditando que seria diferente e essa porcaria aí. Quarenta mil
pessoas enganadas. E não podemos jamais culpar a população. Eu sempre vou defender essa
ideia, o povo tem que colocar alguém, não é o povo culpado. Sempre aparecem os bonzões da
boca: "É, cadê o povo? A culpa é do povo que colocou". A culpa é do maldito político que
mente, não é do povo. O povo está dividido entre eles, os políticos deitam e rolam, sabem
dessa fraqueza, e o povo não acorda! As pessoas mais interessadas na política ainda ficam
jogando lenha na fogueira, atacando aqueles que votaram no Airton Garcia. Culpado é o
Airton Garcia que é mentiroso, culpado foi o Altomani que mentiu, e assim por diante.
Culpado, se tem algum vereador que fez promessa na campanha para ganhar voto, o culpado é
ele. Não é o povo que votou nele ou o povo que votou em mim. Se eu fiz alguma coisa que
não foi legal na cidade, o culpado sou eu, não as pessoas que votaram em mim. Eu vou fazer
campanha. O que o Altomani fez na cidade? Essa desgraça. Começou fazendo acordo com exvereador Dé Alvim, que era do PT, traiu o PT, depois foi para o Solidariedade, depois
conseguiu cargo, enfiou um monte de gente na prefeitura, também está aí ciscando para
querer voltar. O povo não pode deixar umas desgraças dessas voltar à Câmara Municipal. Eu
vou fazer campanha. Vocês que querem ser vereadores, vocês que estão nos assistindo na
plateia, ou na televisão, ou ouvindo pela rádio, mostre serviço para a população agora. As
pessoas estão precisando de alguém diferente que lute! Eu vou mostrar o rosto do Ditinho
Matheus para as pessoas não votarem mais, Maurício Ortega, Freire, Dé Alvim e muitos
outros. É vocês que têm que entrar, não essa turma que tem que voltar. Essa turma não pode
voltar! Estratégia do Airton Garcia. Ele tem na cabeça dele que ele tem 30 mil votos, ele tem
na cabeça dele que ele tem 30 mil votos. As pesquisas vão falar para ele que ele tem 30 mil
votos, os capachos vão falar para ele que a cidade está bem. Então ele vai fazer acordo com o
Bragatto de novo para o Bragatto sair. Vai chamar Edson Ferraz, Edson Ferraz, laranja,
fantoche, põe o seu nome aí. Arranca 3 mil votos, o outro arranca 10, o outro arranca 15, aí
vem Netto Donato com o MDB, arranca mais um tanto. E aí, na cabeça do Airton, está ele no
topo, reeleito. O máximo. O máximo. É o máximo. Não podemos menosprezar, está com a
máquina na mão. Muitas pessoas falam: "Mas o que é a máquina na mão?". Máquina na mão
é o dinheiro, a máquina é a prefeitura. Tem um punhado de cargo de confiança para fazer
política, já estão fazendo desde do dia 1º de janeiro de 2017, estão fazendo a política da
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reeleição, escondidos. Se bem que tem uns loucos, eu sempre falo: O Airton, para ele ficar
governando, ele põe um que odeia o outro para trabalhar junto, então ele põe a turma do gato
com a turma do rato. Dá rolo. Ele põe a turma do Melo contra a turma do Edson na mesma
secretaria. Dá rolo e aí ele reina. Porque o medo do Airton Garcia é de ser traído e de ser
tombado. Se ele vir cinco pessoas que ele nomeou todas juntas, falando a mesma língua, ele já
teria mandado embora, mas como um fica brigando com o outro, aí ele sabe que ele está no
comando, ele gosta assim, é o jeitão dele. E a cidade nada. Já era para ter mandado o
Marchezin embora do Saae, que não apresentou proposta. Aonde estavam esses
incompetentes do Marchezin e do Airton Garcia? Que entraram na prefeitura sabendo que a
população só vem aumentando, o consumo de água vem aumentando. Nesse final de semana,
não tinha bomba queimada, não tinha rede danificada e mais de 15 bairros sem água. E aí eu
vou para a internet e falo: Vinte vereadores e prefeito, até quando vocês vão me deixar lutar
sozinho? Até quando? Eu falei para a população, não tem mais o que fazer. Liguei para o
incompetente do Airton Garcia e a resposta é a mesma. O consumo é alto e a produção é
pouca. E aonde estavam eles para não detectar isso? Eu atormento o diretor Mola, mandando
mensagem toda hora para ele das reclamações, 'Zap'. Nesses 30 dias, eu mandei para a
imprensa o tanto de demanda que a população me manda, quase 200 pessoas no mês de
janeiro através de WhatsApp mandando problemas. É vaga, falta de vagas nas escolas
estaduais e municipais, é vazamento de água potável, esgoto por todo o lado, é o mato alto nas
calçadas, nos terrenos da prefeitura, nos terrenos particulares atormentando a população, é o
asfalto esfarelando em várias ruas, é o prefeito recapeando rua que não precisa, favorecendo
os seus familiares, favorecendo o pai do secretário, a família do secretário. Os problemas não
param de chegar. E o vereador não pode resolver esses problemas, mas o vereador tem que
lutar, as pessoas só querem que o vereador abra a boca e dê um grito em favor da população.
O vereador não pode resolver os problemas, mas pode resolver aqui na hora do voto. Eu não
quero ficar confrontando os vereadores, os colegas, eu nunca quis, mas o meu perfil me
trouxe aqui para confrontar os colegas. Eu não queria falar algumas palavras que às vezes
magoam as pessoas, às vezes magoam um parlamentar, eu não queria. Se eu falar para vocês
que eu tenho prazer em brigar, de pegar e falar o nome do colega e vir para o combate, eu não
tenho prazer, é necessário. Eu tenho prazer de ver às vezes as pessoas com pouca coisa e
agradecendo, com pouca coisa. Coisas que as pessoas não eram nem para agradecer porque é
dever do político, as pessoas agradecem, as pessoas são maravilhosas. Pouca coisa agrada o
cidadão, pouca coisa agrada o cidadão, a população. O cidadão procura você porque o terreno
do lado da casa dele está sujo, você vai para cima, a prefeitura se sente encurralada e limpa. O
cidadão vem, agradece você achando que você fez algo maravilhoso e você não fez. As
pessoas só querem atenção, não querem mais nada. Precisam de nós porque eles foram eleitos.
Obrigado. [troca de presidência]. PRESIDENTE SÉRGIO ROCHA: Usou a Tribuna, nesse
momento, o vereador Leandro Guerreiro. E, no tempo regimental, vai usar a Tribuna o
vereador presidente dessa Casa, Lucão Fernandes, por dez minutos, Lucão. PRESIDENTE
SÉRGIO ROCHA: Ô, falta de respeito, gente. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Sr.
Presidente, em exercício, Sérgio Rocha, quero cumprimentar também os Srs. Vereadores, as
duas vereadoras dessa Casa. Cumprimentar a população que está nos acompanhando de casa,
amigos, pessoas, que vêm aqui no Plenário para acompanhar os nossos trabalhos. Eu quero
dizer o seguinte, eu acabei de ler as proposições e elas foram no total acho que mais de 250,
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289, e são requerimentos e são indicações que nós fazemos cobrando serviços que não são
prestados pelo poder público. Então, é um mecanismo que nós temos aqui na Câmara de fazer
a cobrança também em proteção à população, então cada um usa o mecanismo que quer. Hoje
nós temos a rede social, Facebook, mas esses documentos aqui são os documentos oficiais
que vão para a prefeitura e ela tem, no caso, o requerimento, o prazo para responder, então é
um dos mecanismos que nós usamos. Outro que nós estamos usando, já a partir de janeiro, foi
convocando aqui os secretários, no caso, convocamos o secretário de Saúde. Como eu já disse
para vocês, porque nós estamos preocupados com a questão da dengue. É um outro
mecanismo que nós estamos usando aqui para trazer o pessoal aqui para nós fazermos o nosso
tipo de cobrança de serviços que talvez não estão sendo prestados. Nesse final de semana, por
exemplo, nós já vimos uma movimentação com o secretário de Saúde já nos bairros, trazendo
essa preocupação da questão da dengue. E eu quero fazer um apelo aqui para os senhores que
estão aqui, para a população que está nos acompanhando de casa, não vamos ficar olhando o
momento que a prefeitura está vivendo, a falta de serviço prestado que a prefeitura está
fazendo no momento, deixando de fazer. É o momento de você, família, se unir dentro da sua
casa, você precisa se unir. Você precisa... se você tem seus filhos, ou se é você é você e seu
marido, marido e esposa, vocês precisam sentar e vocês precisam conversar, vocês precisam
ser agentes de saúde, vocês precisam cuidar dos seus lares. A dengue está aí, ela mata, ela
mata. Nós temos uma cidade aqui próxima de São Carlos que está com uma infinidade de
casos. São Carlos já está crescendo. Tive notícia aqui hoje que de 11 já foi para quase 20,
então você precisa cuidar da sua família, o bandido está batendo na tua porta, ele está
querendo ceifar uma vida da sua casa. Pode ser você, pode ser seu esposo e pode ser um filho
teu. Não permita que isso aconteça! Todos os dias vasculhe tudo aquilo que você tem no
interior da sua casa, nos quintais de suas residências, verifiquem se não tem água parada. Se
na frente da sua residência tiver um terreno baldio, sujo, por falta de serviço não prestado da
prefeitura, procure olhar na frente da sua residência se tem alguma latinha que as pessoas
dispensam naquele terreno, ou uma latinha de algum refrigerante, ou alguma bebida, com um
pouquinho de água que entrar no interior desse vasilhame ali pode ser instalado um criadouro
de dengue em frente a tua casa e uma vida poderá ser ceifada, né? Pode ser tirada de dentro da
sua residência um bem mais precioso que você tem, que é um filho, um esposo, uma esposa,
um ente querido. Então, é um apelo que eu estou fazendo nesse momento à população da
nossa cidade. A nossa região que, você, como família, seja grande agente de saúde para que
nós possamos juntos vencer esse período e que nós possamos exterminar de vez esse inimigo
que está assolando a porta das nossas residências. Eu queria deixar aqui esse apelo para a
população da nossa cidade. Não fique esperando do poder público, não fique esperando da
prefeitura, que eles resolvam esse problema. Uma vida poderá ser ceifada. Pense nos seus
filhos, pense nos seus netos, pense no seu esposo, no trabalhador, na esposa, uma
trabalhadora, um neto, uma neta, meu Deus do céu. Eu quero que você que está na minha
casa, no aconchego da sua família, que você reflita sobre isso ao terminar essa Sessão. Ou
imediatamente ao terminar a minha fala e você possa já iniciar essa busca desses vasilhames
que podem estar sendo armazenados um pouco de água e é um criadouro. Pode ser um sofá
jogado, dispensado, num terreno baldio, se transforma num criadouro. Por gentileza, cuida da
sua família, seja um agente dentro do seu lar. Lá em casa, nós já nos elegemos, um dia ela, um
dia eu, um dia ela, um dia eu, nós estamos cuidando da nossa casa, cuide da sua. Nas ruas,
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onde você passar, se ver uma latinha jogada, se ver uma garrafa jogada, lembre-se que ali
poderá ser criadouro, ali pode um mosquito assentar ali e criar larvas que pode futuramente
ser o inimigo da tua casa. É um bandido. Nós cuidamos tanto da segurança da nossa casa, na
medida que nós podemos, às vezes, colocamos um alarme, uma cerca elétrica. Nós temos aí a
nossa Polícia Militar, nossa Polícia Civil que cuida daqueles ladrões que vão tirar os utensílios
que nós temos nos nossos lares. Mas esse inimigo é você que precisa cuidar. Essa Câmara
Municipal, ela está preocupada com muitas coisas que não estão acontecendo aqui na cidade
de São Carlos, nós tivemos reunidos aqui com o secretário de Saúde. Pedimos para secretário
de Trânsito que viesse nessa Casa aqui dar satisfações às imprudências que ele vem
realizando na cidade de São Carlos. Por telefone ou por ofício, em nenhum momento, ele
veio. E agora também não precisa vir mais! Não quero que venha mais e nem tem tempo mais
para o senhor se dirigir a essa Casa, atendendo à solicitação nossa. Agora, o senhor será
convocado dentro do instrumento chamado CPI para que o senhor e a sua equipe venha aqui
prestar conta de tudo aquilo que o senhor está fazendo, tá certo? Nós íamos chamar também o
secretário da Agricultura agora também não chamaremos mais. Ele será chamado através de
instrumento que nós temos aqui nessa Casa, que é uma CPI, aí sim virá aqui com a sua equipe
prestar esclarecimentos. Nós continuaremos, vamos chamar o secretário de Serviço Público
para que junto com os nossos pares aqui nós possamos verificar a lei que tem, sim, que obriga
os munícipes a limpar seus terrenos, mas também a prefeitura precisa criar vergonha na cara,
ela tem que zelar daquilo que é seu para que possamos cobrar do munícipe, aquilo que cabe
ao munícipe, a limpeza dos seus terrenos. Nós estaremos aqui também chamando o secretário
de Segurança Pública, coronel Samir Gardini, que já antecipou uma solicitação dessa Câmara
Municipal, Srs. Vereadores. E se coloca à disposição para vir aqui e junto com esse colegiado
de vereadores, com a imprensa, com a população, vocês terão que vir participar em todos
esses eventos que nós estaremos fazendo aqui nessa Casa para nós debatermos os assuntos de
serviços que não são prestados. Amanhã estará aqui às 9 horas da manhã o presidente do
Saae, virá, sim, com a sua equipe. Nós estaremos aqui cobrando, em pleno século 21, como
que não se tem um plano B?! Vai ficar com um carro-pipa para cá, um carro-pipa para lá. Será
que durante esses anos que têm passado, com várias administrações, será que não conseguiu
fazer reservatórios em cada bairro? Que se crie a partir de agora um plano pensando no futuro.
Se cada dois anos se criar um reservatório, hoje nós não estaríamos mais passando por essa
dificuldade. E essa Câmara, sim, estará abrindo as suas portas para as discussões desses
problemas que afligem a população na nossa cidade. Então deposite, sim, um pouco de crédito
nessa Câmara de Vereadores, deposite, sim, um pouco de crédito nesses parlamentares, cada
um tem a sua forma de atuação, um mais agressivo, outro mais calmo, mas todos nós
estaremos, a partir de agora, centralizando as nossas forças em tudo aquilo que não está sendo
feito, em favor da nossa população. Fala-se...[interrupção no áudio]. PRESIDENTE
SÉRGIO ROCHA: Pode concluir, vereador. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Fala-se
muito do nosso recesso, muitos parlamentares, quase na sua totalidade, passaram por aqui. E
se nós passamos por aqui no nosso recesso, então por que não encurtar o nosso recesso? Se
não tem apenas as Sessões, então já estamos vindo aqui, então estaremos apresentando uma
proposta para que isso seja também revisto com os meus pares, estamos mudando o acordo de
Pauta. O acordo de Pauta, aquele tempo que nós parávamos aqui, agora será às 14 horas, antes
da Sessão. Então, são algumas coisas que serão modificadas. Eu peço paciência para a
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população da nossa cidade, que nós estamos pensando na melhor forma de estarmos
apresentando aqui nessa Tribuna, queremos trazer aqui para essa Tribuna assim, os debates de
tudo aquilo que não está sendo feito na cidade de São Carlos. Então, agradeço o tempo que
me foi dado e o tempo que me foi acrescido. Muito boa tarde e muito obrigado a todos.
PRESIDENTE SÉRGIO ROCHA: Usou a Tribuna nesse momento o vereador Lucão do
MDB e vai usar a Tribuna o vereador Malabim, o líder do PTB. Vereador, pelo regimento,
dez minutos. VEREADOR MALABIM: Boa tarde, Sr. Presidente, em exercício, vereador
Sérgio Rocha. Também vereador eleito por essa Casa, Lucão Fernandes, o qual eu desejo
sucesso durante esses dois anos, toda a Mesa Diretora, também meus amigos parlamentares,
meu muito boa tarde, a imprensa presente e a todos os munícipes presente aqui, também que
nos ouve em casa e que nos assiste, meu muito boa tarde. Hoje é a nossa primeira Sessão, o
recesso nosso é em relação a esse Plenário aqui, para usar a Tribuna. Que nos faz muita falta,
porque aqui que nós cobramos os secretários, e também quando temos que elogiar, elogiamos.
Nosso trabalho nesse recesso, falo por mim. Foi produtivo, foi intenso. Pude estar visitando
bairros, fazendo reuniões. E pessoas nos procurando. O meu gabinete estava em reforma. Eu
pude estar desenvolvendo os trabalhos do gabinete do João Muller. Também tive cedido a sala
da presidência para atender os munícipes que nos procuravam. Então, eu agradeço aqueles
que nos ajudaram aí até o término da reforma. Foi tema aqui hoje, Pauta, a respeito de falta de
água. E esses problemas já vêm se arrastando há muito tempo. E quase não disse isso durante
o meu mandato. A pergunta dos munícipes para nós e a que eu dirijo ao presidente do Saae, o
Marchezin, se os bairros de classe alta, os bairros nobres de nossa cidade têm faltado água em
suas torneiras? Porque no São Carlos 8 falta água. No Aracy falta água. No Antenor Garcia
falta água. No Tangará falta água. No Douradinho falta água. No São Rafael falta água. No
Jacobucci falta água. Cruzeiro do Sul falta água. Quase que todos os bairros de classe menor
falta água. E os bairros nobres? Nós não temos reclamação nenhuma. Nós não temos sequer
um pronunciamento por escrito em Facebook de falta de água num bairro nobre. Se tem um
abacaxi dentro do Saae, ele precisa ser distribuído até que se resolva o problema da falta de
água em nossa cidade. Que bem disse o vereador Lucão que nós precisamos de um plano B
em relação a falta de água em nossa cidade. E nós precisamos de um projeto desenvolvido
dentro do Saae urgente para essa questão. Urgente! Porque as pessoas chegam dos seus
trabalhos, cansadas, outras dependendo do seu trabalho que faz como pedreiro, servente de
pedreiro, sujas, do seu trabalho de massa, de barro e não têm água para tomar um banho.
Porque não são todos que têm uma caixa de água dentro de casa. São pessoas que moram em
casas que sequer tem um cimentado no chão da sala. Pessoas assim me procuraram. Por isso
estou dizendo isso com propriedade. Então esse problema, Sr. Marchezin precisa resolver e
distribuir esse abacaxi para todos, até que ele resolva e tenha um plano B para a nossa cidade,
para resolver o problema dessa falta de água. Também, falar do problema de mudança de
trânsito que está tendo em nossa cidade em algumas vias. Mudança de trânsito não, mudança
de sentido no trânsito em nossa cidade de algumas vias. O que acontece? Não tem sequer uma
reunião com os munícipes para falar em relação a isso. Só procuram uma rádio ou quando é
chamado, porque na verdade nem procuram. São convidados a participar de programas depois
que explode. Depois que todo mundo questiona. Então, Sr. Coca Ferraz está protagonizando
na cidade de São Carlos revolta, descontentamento entre pessoas que estão procurando a
maioria dos vereadores aqui dessa Casa. Porque eu tenho falado com todos eles. A maioria
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dos vereadores aqui nessa Casa, quase que 90%, se não for 100%. Então, Sr. Coca Ferraz, nós
estamos, eu, com o meu mandato, a mim confiado, estou provocando reuniões com os
moradores do Jardim Bandeirantes, que inclusive tenho fotos que foi feito sinalização de solo
dentro de buraco, primeiro notifica o serviço público, Sr. Coca Ferraz, para fazer o tapaburaco. Para depois usar uma sinalização de solo, dentro do buraco. E não é um buraco, uma
rua, são várias. Não tem cabimento uma coisa dessa. Eu tenho no meu celular as fotos estão
ali. Agora como... é um desmando. Agora vai o tapa-buraco lá e acaba com a faixa que foi
pintada, que foi feita a sinalização. Só gastou tinta, tempo, dinheiro da população, que
necessita de outras situações a serem realizadas. E nós estamos nessa situação. Amanhã,
10h30 da manhã, estou no Jardim Bandeirantes em reunião com munícipes. Com toda uma
rua revoltada, com toda uma rua descontente que foram prejudicados. E nós vamos fazer
mobilização, sim! E vamos levar esse assunto para a frente. Então, nós pedimos ao Sr. Coca
um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado. Nós temos aí uma licitação de
trânsito, de transporte, que está até hoje emperrada, não sai. Nós vamos para o terceiro ano de
mandato. O ano que vem tem eleições. E eu acredito que até o ano que vem no meio do ano
talvez não tenha ainda essa licitação de transporte. Também a do pátio. Então, meu amigo
Coca, todos nós aqui falamos da sua formação, da sua capacidade, mas chega uma hora que
não dá mais para falar em capacidade, não dá mais para falar. Tantos requerimentos nós temos
sem atendimento na Secretaria de Trânsito. Tantos e tantos requerimentos. Rotatória na
Gregório Aversa que precisa, que necessita ser feito. E a Henrique Gregori sendo cortada,
para os pedestres e ciclistas que fazem suas caminhadas não poderem fazer mais. Não sei se
tinha uma necessidade ali de todos os cortes que foram feitos em toda a Avenida Henrique
Gregori. Talvez um ou dois, mas não tantos. E lugares que precisam ser feitos igual no São
Carlos 8, também precisa ser feito rotatória. Foi solicitado: ah, é contrapartida da empresa que
fez um loteamento. Mas e o prazo? Deu prazo? Não, não deu prazo. Então não vai fazer. Se a
prefeitura, o serviço público, não atender essas demandas, não será feito, porque a empresa
não vai gastar dinheiro ali. Não vai! Porque não teve um comprometimento no papel assinado.
Não vai. E quem sofre é a população, com pessoas que não têm capacidade para desenvolver
projeto e colocar data e assinatura. Ou então a empresa ser penalizada. E nós sofremos com
isso. Sofremos porque somos cobrados. A população que usa o local sofre. E nós sofremos
pelas cobranças, porque muita gente não entende que o Legislativo não é o Executivo. Mas
nós podemos provocar situações, situações de reuniões, fazer brigas e usar esse tempo aqui
que nós temos para colocar pressão em cima dos secretários e nós vamos continuar falando.
Enquanto não sair essa licitação de trânsito do pátio municipal, nós vamos estar aqui cobrando
e falando. Enquanto não resolver esses problemas de rotatória, em lugares que precisam,
vamos continuar falando, sim. Lugares que foram feitos lambança, vamos mobilizar e vamos
provocar reuniões. Se for possível trazer para esse Plenário para que seja solucionado. Não
deixei até hoje, Sr. Presidente, de assinar uma CPI sequer. Todas as CPIs que teve aqui, se
resolveu, se não resolveu, se foi para a frente, se não foi, todas este vereador assinou. E vamos
continuar assinando. Isso aí já é uma outra questão. Vamos continuar assinando. E vamos
trazer aqui para que seja, pelo menos, resolvido os problemas que tem na cidade. CPI ajuda,
sim, para resolver pelo menos os problemas...[interrupção no áudio]. VEREADOR
MALABIM: Para finalizar. Pelo menos para resolver os problemas que afligem a população.
No mínimo. No mínimo. Se houver uma coisa maior, claro que tem que ser trazido à tona,
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sim. Sr. Presidente, só para finalizar esse minutinho, que está ali nos 17 segundos, uma notícia
boa para a população de São Carlos, oito aparelhos eletrocardiogramas que nós indicamos aí,
através de emenda parlamentar para a compra desse aparelho, o aparelho já foi comprado. Já
está em posse, em mãos da Secretaria de Saúde, e em breve não teremos mais aí sequer fila de
dez pessoas para fazer o exame de eletrocardiograma. Muito obrigado, Sr. Presidente. [troca
de presidência]. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Próximo vereador inscrito, por até
dez minutos, o nobre vereador Marquinho Amaral, presidente do MDB. Meu presidente, aqui
na cidade de São Carlos, por até dez minutos. ORADOR NÃO IDENTIFICADO:
[pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Estou bem
de presidente. O vereador Malabim falou que tinha umas sinalizações de buraco, que estava
sinalizando o buraco. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sr. Presidente, vereador
Lucão Fernandes, a quem eu quero parabenizar por estar presidindo a nossa primeira Sessão
do ano de 2019. É muito gratificante poder vê-lo novamente na presidência dessa Casa. Não
só como amigo, não só como correligionário, mas como cidadão são-carlense que sabe da sua
dedicação, do seu trabalho, da sua luta constante, quer como funcionário público municipal,
quer como vereador e como presidente dessa Casa. Quero cumprimentá-lo. Cumprimentar a
todos nossos pares, vereadoras e vereadores, a população que nos acompanha, a imprensa. E
dizer que nós iniciamos um novo ano legislativo. Em janeiro, iniciamos um novo ano e até
agora nós voltamos a essa Tribuna para bater na mesma tecla. O péssimo serviço da
hemodiálise da Santa Casa. Em abril do ano passado, eu subi nessa Tribuna, se não me falha a
memória, no dia 13 de abril e fiz várias denúncias do trabalho que era feito, não pelos
funcionários, não pelos enfermeiros, não pelas pessoas que se dedicam, mas sim pela equipe
médica que há décadas administra o sistema e nas últimas décadas de forma desumana, imoral
e que deixa a desejar na sua competência. Depois daquilo, nós fizemos um Audiência Pública,
Sr. Presidente, nesta Casa, aonde nós ficamos cinco horas, das 8h à meia-noite, nós ficamos
aqui. Depois, nós prolongamos mais o assunto até a 1 hora da manhã, aonde foi discutido pelo
então secretário de Saúde, Dr. Caco, pela equipe da Santa Casa, por nós, vereadores, e
principalmente pelos pacientes, que vieram aqui, que lotaram o Plenário e todos eles, quase,
com exceção de dois, vieram a essa Tribuna, inclusive, de forma firme, acusando um dos
médicos de assassino. Eu me recordo bem, nós temos as gravações. Nós vimos que as falas
eram realizadas com certo ódio, até nos surpreendeu, uma certa indignação que já era de
conhecimento dessa Casa e desse vereador. Passada a Audiência Pública, nós continuamos na
luta, fomos até lá, houve uma melhora nos primeiros dias e demos o ultimato, junto com o
então novo secretário, na época, de Saúde Pública, que é o Marcos, que hoje Marcos Palermo,
que naquele momento já respondia pela Saúde do município. E o que ocorreu? Houve uma
audiência, no fórum da cidade de São Carlos, porque houve, por parte dos atuais detentores da
hemodiálise, uma representação, uma ação, o ingresso de uma ação, Prof. Azuaite, para
garantir direitos a eles de continuarem prestando o porco, o desumano serviço que é prestado
na hemodiálise, hoje, na nossa Santa Casa. Naquela audiência, eu estive presente, não pude
falar, e naquela audiência ficou acertado que teria um mês, alguns meses, 90 dias no total para
que o setor fosse reintegrado à Santa Casa e a Santa Casa colocasse para gerir o setor de
hemodiálise uma nova empresa. Os donos das máquinas, Dr. Nelson, Dr. Afonso e outros
sócios deveriam tirar as suas máquinas e passar a gerência à Santa Casa, que deveria estar
procurando novas máquinas. Naquele momento, a Dra. Gabriela, juíza da Vara da Fazenda,
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deixou bem claro que ela iria exarar a sua decisão e que essa decisão seria uma decisão
concedendo um tempo para que houvesse a transição amigável para que os pacientes não
fossem prejudicados. Essa transição, meu querido Neto Nonato, até o presente momento não
ocorreu. Por quê? Porque os coronéis que comandaram, vestidos de branco, o setor de
hemodiálise, o Dr. Afonso e o Dr. Nelson, principalmente, eles não deixaram, como se dono
fossem da Santa Casa e daquele local, as pessoas adentrarem, dizendo que eles tinham uma
ordem judicial para lá permanecerem. Nós soubemos que após isso, com a... prejudicando 189
pacientes, 156 do SUS e 33 da Unimed que necessitam três vezes por semana das máquinas,
que depois disso a Santa Casa, vendo, impossibilitada de adentrar para realização da transição
pacífica, ordeira, para conhecer o ambiente, para ter acesso, meu presidente, que presidiu,
com muito brilhantismo, nos últimos dois anos a Comissão de Saúde dessa Casa e também
lutou junto com meus pares aqui por melhorias na hemodiálise, eles precisavam conhecer os
prontuários médicos para poder passar esses prontuários aos novos médicos que irão
comandar o setor de hemodiálise. Isso não ocorreu. Isso não ocorreu. E a preocupação maior é
não dar tempo de fazer as instalações para que a nova equipe, com as novas máquinas,
alugadas, muito mais modernas e eficientes do que as que lá estão, para que eles possam
instalar. Inclusive, o setor que existe lá dentro, de filtro da água, de manutenção da água, que
não deve ter nenhuma impureza, para não matar pessoas, esse mecanismo pertence aos
médicos atuais que são os donos e precisa ser implantado um novo mecanismo pelos novos
proprietários. Mas até agora nada. Aí quis, a Santa Casa foi até a Justiça, e nós soubemos que
graças a Deus ainda existe a justiça desse país. E o Dr. Carlos Castilho Aguiar França, ele
concedeu uma liminar à Santa Casa dizendo que os atuais mandatários do setor de
hemodiálise têm três dias para abrirem todas as dependências e também para mostrarem às
pessoas que vão gerir o novo serviço, para que eles tenham acesso à toda vida pregressa
daqueles pacientes. Sr. Presidente, mais uma vez é inadmissível que esses homens, se é que
possamos chamar de homens, dois médicos que comandaram durante décadas e puseram
dinheiro no bolso da hemodiálise da Santa Casa. Devendo o que devem na praça, devendo o
que devem, mais de R$ 2 milhões para a própria Santa Casa, que eles tentem a qualquer custo
e a qualquer preço continuar mandando nesse setor, que já matou tanta gente por infecção e
por incompetência dos médicos que sequer lá permaneceram durante todos esses anos. E é
obrigatório permanecer durante todo o processo de hemodiálise um médico lá no setor e não
estavam cumprindo com isso. Não estavam lá atendendo os pacientes. Isso é uma coisa, Dr.
Nelson, Dr. Afonso, que é completamente desumano. Se os senhores não pagarem aqui na
Terra, os senhores vão pagar lá em cima, porque o que vocês fizeram, fazem, mas vão parar
de fazer, porque teve alguém que na Tribuna dessa Casa teve a coragem, teve a dignidade de
vir aqui enfrentar dois barões, dois coronéis de branco que se chamam Afonso Pannacci e
Nelson Gonçalves da Silva, que precisam, de uma vez por todas, parar de ceifar vidas na
nossa Santa Casa, no setor de hemodiálise. Basta, o reinado desses dois senhores está
chegando ao fim, porque São Carlos precisa ter também na hemodiálise, no setor de
nefrologia da Santa Casa, um serviço digno e um serviço que atenda com dignidade, com
amor no coração, com preparo médico as pessoas que lá procuram, temos bons...[interrupção
no áudio]. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Pessoas que estão lá atendendo, como
enfermeira, como auxiliar de enfermagem, atendentes no próprio escritório, mas,
infelizmente, essas pessoas estavam muito mal gerenciadas por essas duas pessoas, que
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mataram pessoas, conforme o depoimento que nós ouvimos dos pacientes, aqui, na Audiência
Pública. Nós não podemos mais conviver com esses desmandos. Nós vamos até o fim para
que a Santa Casa, de uma vez por todas, assuma aquele setor. Só para terminar, Sr. Presidente,
e além disso, para dizer não é só discurso desse vereador. Nós procuramos o deputado federal
Lobbe Neto, então deputado de São Carlos, e no apagar das luzes do seu governo, ele destinou
R$ 1,7 milhão, se não me falha a memória, para estar à disposição da Santa Casa, para compra
das máquinas de hemodiálise e das cadeiras zero quilômetro para atender as pessoas. Então, a
Santa Casa vai alugar agora e no futuro vai comprar, vai tirar esse custo de aproximadamente
R$ 50 mil/mês, que vai ter que pagar, vereador João Muller, para a empresa que vai alugar,
momentaneamente, para Santa Casa as máquinas e as cadeiras. Adeus, Dr. Nelson, adeus, Dr.
Afonso, vocês já vão tarde, porque vocês não foram dignos de atender os são-carlenses que
precisaram e que vão precisar da hemodiálise. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES:
Próximo vereador inscrito, por até dez minutos, vereador Moises Lazarine. Peço a gentileza
de silêncio, agora que o próximo... por gentileza, silêncio, Srs. Vereadores, para que o nobre
vereador Moises possa fazer uso da Tribuna. VEREADOR MOISES LAZARINE: Boa
tarde, nosso presidente Lucão Fernandes, o qual eu já aproveito para te parabenizar por estar
iniciando esse ano legislativo, na presidência dessa Casa, assim como também a toda Mesa
Diretora que foi eleita juntamente com Vossa Excelência. Quero fazer menção também de
agradecer aqui ao trabalho da minha equipe, meus assessores, que nesse recesso nós tivemos
um grande empenho de organizar grande parte das nossas demandas e da reivindicação que
tem chegado no nosso gabinete, através da população, em todos canais de comunicação que
nós temos, seja pelas redes sociais, seja pelo telefone, WhatsApp, no contato direto com a
população e as visitas nos bairros. Então, quero aproveitar para agradecer também o empenho
dos meus dois assessores e toda equipe do meu gabinete. Também quero agora fazer menção
de relatar parte da visita que eu fiz na última semana em Brasília. E fui juntamente com uma
equipe aqui de São Carlos e algumas outras pessoas da cidade vizinha que, pessoas essas que
fazem parte, que estão próximas do atual governo, o governo que foi eleito e essa visita foi
muito produtiva para nossa cidade. Fiz questão, para não ocorrer no mesmo erro, né? Porque,
muitas das vezes, a própria imprensa cita pessoas que vão a Brasília para fazer turismo, eu fiz
questão de cobrar nas duas últimas reuniões dos secretários municipais aqui da nossa cidade,
projetos do qual eu pudesse estar levando para Brasília. E nessa visita, eu pudesse também
estar protocolando esses projetos. Dentre eles, projetos aí que veio através da Habitação,
desculpa, através da Secretaria Municipal de Obras, que é aquele projeto de barramento do
córrego Gregório, que é um dos que causa diversas polêmicas, sempre quando nós temos
chuva, a cidade toda sofre com essa questão. Também através do secretário de Segurança
Pública do nosso município, Samir Gardini, ele nos ofertou aí o projeto para estar
protocolando lá no Ministério da Justiça e Segurança, ministério do ministro Moro, a Romu,
que é a Ronda Ostensiva Municipal. Foram muito acessíveis, tive condições, inclusive, de
adentrar ao ministério e trocar cartões e de certa forma já deixar protocolado e uma segunda
visita possivelmente acontecerá para tratar esses dois projetos que eu acabei de citar, assim
como os outros que também foram motivo da nossa visita a Brasília. Dentre eles também, um
que vários vereadores já têm debatido, já têm trazido a essa Casa o assunto, que é aquela
questão do loteamento do Abdelnur, Eduardo Abdelnur 2. Que, infelizmente, as medidas,
todas as medidas que foram necessárias ser tomadas até o último ano foram tomadas, só faltou
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realmente o recurso para que esse empreendimento viesse a ser autorizado para o nosso
município. Saí de lá bem otimista, inclusive, visitei a Agência Nacional da Caixa lá em
Brasília, fui muito bem recebido, juntamente com a equipe que se fez presente comigo. E
dessa visita já, possivelmente nos próximos dias, terei uma nova agenda para estar tratando
esse assunto. Então, vou envidar todo o empenho, todo o esforço possível para que a nossa
cidade seja beneficiada por esse empreendimento e que esse recurso não deixe de ser
encaminhado e destinado para a nossa cidade. Saí muito otimista também de lá, do Ministério
da Ciência e Tecnologia, onde eu fui recebido lá pelo diretor, pelo assessor especial do
ministro Marcos Pontes, que estava inclusive em Israel, em visita oficial. E nessa visita,
também protocolei um projeto da Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, projeto esse
que visa a ciência nas escolas, um museu de ciência e tecnologia e fazer... para que haja
difusão de ciência nas nossas escolas, do Ensino Fundamental, o Médio e atividades também
de museu, de ciência em todo o nosso município. Então também, dentro dessa visita, dessa
agenda, tive a possibilidade lá de trocar os cartões e deixar uma segunda visita já previamente
agendada. E também ele me orientou alguns caminhos onde essa... a intenção, dentro do plano
de governo, as propostas que esse governo tem intenção de implantar, e um dos programas
que ele nos apontou que São Carlos seria um grande potencial de estar sendo desenvolvido
nossa cidade, pelo potencial que a nossa cidade tem e até mesmo por ser reconhecida como a
capital da tecnologia e ter duas universidades, uma estadual e uma federal, e também os polos,
que nós temos da Embrapa, e todos os outros polos tecnológicos que nós temos em nossa
cidade, a exemplo da IFSP e tantos outros. Então, eu diria assim, tive a oportunidade também
de estar lá passando no gabinete do nosso deputado federal Cezinha de Madureira, que
também foi eleito, e dentro dessa visita, lá tive a oportunidade de estar lá dentro do gabinete
dele conhecendo e conversando com o presidente também do Ceagesp, conheci lá também e
conversei com outras autoridades, a exemplo do... inclusive, estou com contatos desse agente
que, diretor aí do Daesp, que para nossa cidade vai ter uma importância muito grande, que são
os assuntos relacionados ao aeroporto, aqui, da nossa cidade, esse contato que eu fiz vai trazer
grandes frutos para nossa cidade. Mais alguns outros contatos aqui que eu fiz com a assessoria
parlamentar lá do Ministério da Educação, Marcelo Mendonça, a Renata Martins, também
Paulo Márcio, que é chefe de gabinete do Ministério da Agricultura, que é um dos outros
temas que eu fiz questão de estar dialogando lá de demandas, de grandes empreendedores do
agronegócio da nossa cidade. Acredito que essa demanda aqui, com o tempo, também
estaremos sanando e resolvendo grande parte de assuntos relacionadas a criação de... a
geração de emprego e renda para a população rural da nossa cidade. Também tive
oportunidade de falar com o Felipe, que é chefe de assessoria especial parlamentar do
Ministério da Fazenda, do qual esse contato me direcionou e abriu as portas, João, para o
assunto do Abdelnur, o residencial Abdelnur, aqui, da nossa cidade e esse foi uma das pessoas
que nos direcionou. E todos responsáveis da Caixa, no qual fiz questão de estar dialogando
em relação a essa demanda do nosso município. Já encerrando a minha fala, quero dizer que
esse ano será um ano de bastante trabalho, sabemos os inúmeros desafios que nosso município
enfrenta, sabemos as diversas dificuldades de falta de recurso, otimização, sabemos também o
grande esforço que deverá ser feito para que os recursos sejam realmente destinados para os
locais que a sociedade carece. Então, vereador Lucão, sabemos da importância de todo esse
diálogo, tanto com os poderes municipal, Executivo Municipal, o Executivo Estadual e

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

também o Executivo Federal, sabemos que é de lá, enquanto não ocorrer um pacto federativo,
do qual esse pacto federativo redistribua de forma mais justa os recursos aos municípios, nós
precisamos, sim, enquanto vereadores, estar passando o chapéu, tanto no estado como na
União, e buscando, de certa forma, recursos, tanto em programas governamentais como em
projetos, e através também de emendas, tanto dos deputados estaduais como também dos
deputados federais. Já tenho compromisso de recurso que estará vindo para São Carlos de
parte da emenda impositiva, eu acredito que no futuro mais próximo poderemos estar aqui,
realmente, consolidando essa proposta para nossa cidade. E com certeza, cada um,
independente de partido, independente das posições ideológicas, independente das
divergências, independente de qual viés a pessoa e de qual setor da sociedade ele representa, o
importante que nós todos, como gestores municipais, como homens públicos, possamos
envidar esforços, para que nós, juntamente, somando essa união de todos os partidos e todas
as forças políticas, a nossa cidade venha ser beneficiada. Acredito que o momento da eleição
já acabou, né? O ano de eleição, das eleições que passou já passou, só no próximo ano
ocorrerá novas eleições, enquanto isso, eu acredito que tem, sim, que ocorrer o esforço de
todos os políticos, de todos os gestores para que a cidade venha ser beneficiada. Então,
vereador Lucão, mais uma vez, quero parabenizar na frente da presidência dessa Casa e que
nós possamos juntos fazer o melhor para nossa cidade. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Último vereador inscrito, na tarde de hoje, o nobre vereador Paraná Filho, por
até dez minutos. Último. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, Srs. Vereadores,
população aqui presente, também que nos acompanha em suas casas, também a imprensa. Sr.
Presidente, gostaria de iniciar a minha fala parabenizando Vossa Excelência pela eleição, para
que mais uma vez, Vossa Excelência possa conduzir os trabalhos nessa Casa de Leis, para que
Vossa Excelência, eu desejo que tenha uma ótima gestão, frente a esse cargo de absoluta
importância na nossa cidade. Onde aqui nessa Casa Legislativa estão os legítimos
representantes do povo, aqueles que foram eleitos para, junto ao Poder Executivo, legislar e
garantir que o interesse do povo seja garantido, que o dinheiro do povo seja bem utilizado,
enfim. Quero aqui aproveitar dessa oportunidade, e manifestar o grande apreço e consideração
que eu tenho por Vossa Excelência, porque eu vejo em Vossa Excelência muitos traços e
muitas características do meu pai, a mesma sinceridade, a mesma simplicidade, e
principalmente, um homem de palavra, um homem de fibra, de punho, pulso firme e é isso
que a política precisa. A política não precisa de pessoas que saibam falar bonito, muitas vezes
muito letrado com diploma, a política precisa de pessoas honestas, sérias, de pulso firme, que
cumpram suas palavras, que cumpram com o compromisso que fez, com o povo e isso eu vejo
em Vossa Excelência. Hoje, o partido PSB, aqui em nossa cidade, passa por um momento
difícil, até prevejo um desmonte do... feito pelo próprio governo desse partido, partido que
hoje possui quatro vereadores nessa Casa, mas há aí provavelmente uma tendência desse
partido ser desmontado, pelo próprio governo, encaminhados esses políticos de peso. Os que
foram candidatos, já até vereadores para outro partido. Eu quero, aqui, desde já, vereador
Lucão Fernandes, isso estou falando para o vereador Lucão Fernandes, presidente dessa Casa,
e não estou falando para o MDB. Eu quero estar no projeto que Vossa Excelência estiver,
porque eu confio em pessoas que têm o perfil de Vossa Excelência. Então, independentemente
de PMDB, de PSDB, de qualquer coisa, eu quero estar onde o vereador Lucão Fernandes
estiver. Essa é minha palavra, na tarde de hoje, pública e eu não quero voltar atrás. Esse final
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de semana, Sr. Presidente, e já tem... desde o meio da semana passada o bairro Cidade Aracy
e outros 15 bairros da cidade sofrem e sofrem muito com a grande falta de água que eu, nos
26 anos que moro nessa cidade, não me recordo. E o que me traz grande apreensão, nesse
momento, Sr. Presidente, não é nem tanto a falta de água, por si só, mas o pouco caso que
essa administração faz com o sofrimento do povo, sobretudo, o povo mais carente que não
tem uma outra opção. O povo do Cidade Aracy, o povo do Santa Felícia. Liguei, Sr.
Presidente, para o presidente do Saae, Marchezin, várias vezes nesse final de semana, porque
o meu celular, ele ferveu esse final de semana, porque chega nessas horas, o povo do Cidade
Aracy liga para o Leandro, liga para o Paraná. E o que eu e o Leandro podemos fazer, Sr.
Presidente? Não podemos fazer nada, não dá para eu e Leandro pegar um balde de água e
ficar com baldinho de água jogando no reservatório, que não vai resolver nada. A gente faz o
quê? A gente pede para quem pode, que é o Saae. Mas se o presidente Marchezin, que eu até
tenho muito apreço por ele, ele não atende o telefonema de um vereador, que está ali naquele
momento de desespero, tentando fazer alguma coisa para ajudar aquela população
desesperada, o que nós podemos esperar desse governo? Prefeito Airton Garcia, que era para
dar uma importância maior ao caso, disse que isso é natural, que é devido ao calor, etc. Sr.
Presidente, na administração pública existe um fator chamado previsibilidade, é o que todo o
setor público tem que ter. Não era previsível? Não era previsível? Porque a falta de água, o
vereador Leandro Guerreiro pode me desmentir, se eu estiver faltando com a verdade, a falta
de água, na verdade lá do Cidade Aracy, ela só se agravou, agora nessas últimas semanas, mas
sempre faltou água no Cidade Aracy, sempre faltou. Quer dizer, não era previsível, Sr.
Marchezin, que agora, com esse aumento do consumo, a falta de água ia intensificar? Não era
previsível? Assim, como não era previsível, Sr. Deonir Tofolo, que não ia ter carne para
criança? VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: O senhor me dá um aparte? VEREADOR
PARANÁ FILHO: Claro. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Eu quero colaborar com
a fala de Vossa Excelência, até porque é um assunto que foi tratado aqui hoje, alguns
vereadores se manifestaram e esse assunto da falta de água foi um dos temas mais discutido
na campanha eleitoral. E o prefeito Airton Garcia tinha a solução de resolver esse problema,
então, não é um problema natural. Não é normal que falte água, porque tinha uma solução lá
no período eleitoral. Então, eu acho que tem que trabalhar nesse sentido, é necessária a
construção de novos reservatórios. Ainda que foram construídos alguns no Cidade Aracy, mas
mesmo assim, com aumento populacional, há necessidade de novas construções. Pelo que eu
percebi nas falas do presidente do Saae, e a gente pode constatar isso, a cidade, ela tem dois
aquíferos, tem dois rios, na verdade, duas captações que corresponde a 45% do abastecimento
da cidade e ainda tem o aquífero. E nesse sentido, o que o município está fazendo, na verdade,
para condicionar um reservatório de água capaz de abastecer? Então, o senhor tem razão, era
previsível essa situação e há necessidade de investimento para melhorar o abastecimento da
nossa cidade em todos os bairros, em todas regiões está faltando água. Era só isso, para
colaborar com Vossa Excelência. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, e eu
gostaria, inclusive, aqui nessa tarde de relembrar ao Srs. e Sras. Vereadores, que nós
acabamos de aprovar uma verba para o Saae na ordem de R$ 20 milhões, R$ 20 milhões!
Agora, naquilo que foi nos trazido com relação à utilização desse recurso, salvo engano, não
existe nenhuma abertura de nenhum reservatório extra, de nenhum poço artesiano. Quer dizer,
vão gastar esses R$ 20 milhões e o problema vai persistir. Agora, Sr. Presidente, e aí eu volto
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à minha fala inicial, de que eu tenho certeza que com o estilo de Vossa Excelência, na
presidência dessa Casa, o senhor vai fazer com que esse Legislativo tenha altivez, tenha força
que um dia teve, que não seja como foi nos últimos dois anos. Que aqui vereador e o monte
de... não vou nem terminar, mas vereador e nada era a mesma coisa, porque essa Casa, ela
precisa, de fato, exercer o seu papel, fazer os enfrentamentos que precisa fazer e encontrar
mecanismos de fazer com que o Executivo responda as nossas reinvindicações. Hoje, quantos
requerimentos foram feitos? É claro que teve um acumulado. Mas quantos pedidos esses
vereadores fazem? Vereador Leandro comentou, limpeza de terreno, tapa-buraco, e nada é
atendido. Isso é reflexo de um parlamento que não se impõe e nós precisamos nos impor mais.
Eu acho que de repente isso esteja faltando. Eu quero falar sobre a falta de previsibilidade na
questão da merenda, não é a primeira vez, gente! Não é a primeira vez, o Sr. Deonir Tofolo,
que eu não tenho nada pessoal contra o senhor, Deonir. Mas eu tenho contra pessoa que se
colocam em cargos não têm condições de cumprir. Gustavo Pozzi falou, ou é omissão, ou é
má-fé, ou falta de conhecimento. Mas pessoa omissa é negligente e cargo público não é lugar
de gente negligente. Pessoa que age de má-fé é bandido. Então, cargo público não é lugar de
bandido. E pessoa que não tem conhecimento é incompetente, despreparado, também não é
lugar dele lá. Então, não é a primeira vez, Sr. Deonir. A primeira vez tudo bem, tudo bem
entre aspas, todo mundo ficou chateado. Segunda vez, terceira vez, quarta vez, Sr. Deonir. E
aí existe a responsabilidade do Sr. Airton Garcia Ferreira, sim! Existe o Processo
Administrativo aqui, nº 26.427/2017, onde a Comissão Sindicante, a Corregedoria-Geral do
Município, que foi composta pelo Rodolfo Tiberio Penela, William Gonçalves Policarpo e
Dante José Donato concluiu que o Sr. Deonir Tofolo incorreu nas penas previstas no Código
de Ética do Servidor, e mais, cometeu improbidade administrativa. Cadê, Sr. Presidente? Foi
aqui, inclusive, sugerido pela comissão que o senhor tomasse a providência de afastar ou
exonerar do cargo o Sr. Deonir Tofolo. E o que o senhor fez, Sr. Prefeito? Nada! O senhor é
responsável por tudo que está acontecendo e pelo que vai acontecer. Agora, depois que
começa a dar problema, o senhor vem aqui no dia...[interrupção no áudio]. VEREADOR
PARANÁ FILHO: O senhor pede para dar prosseguimento agora? Agora que a vaca já foi
para o brejo? Que não fez a licitação? Que não vai ter carne para as crianças, que não vão ter
uma nutrição adequada? O Sr. Airton Garcia, eu só não vou falar que o seu governo está pior
que o Altomani, porque é impossível um governo pior que o Altomani. Mas olha, se o senhor
não cuidar rápido, vai igualar, pelo menos. O senhor tem um bando de secretários
descomprometidos, descompromissados, e não é só com o povo não, é com seu próprio
governo, que não estão nem aí com a sua imagem, se o senhor vai ser candidato à reeleição,
vai indicar um sucessor. Então, eu realmente fico muito preocupado, porque o governo, isso
não sou eu que estou falando, várias pessoas estão falando, estão observando, governo Airton
Garcia começou a descambar. Problema de água, problema de merenda. Buraco, eu vou te
falar, eu não preciso nem falar. Zona rural da cidade abandonada, totalmente abandonada.
Olha, eu não sei onde vai parar. Bom, eu quero, agradecendo a tolerância, Sr. Presidente. Eu
quero parabenizar o vereador Júlio César, será empossado, hoje, como deputado estadual, isso
para nós é um grande orgulho, uma grande honra, né? Na verdade, seria bom se fosse para os
quatro anos, mas será por 40 dias. Mas desejo a ele um bom mandato, né? E que ele possa,
dentro desse pequeno tempo, ajudar da sua maneira a nossa cidade. Não podemos fazer
nenhuma cobrança em cima do vereador Júlio César porque é mandato tampão, ele não vai ter
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emendas, etc. Mas quero parabenizar mesmo assim. E quero dizer também que hoje eu
destinei um montante de R$ 145 mil para que seja instalado, lá no Antenor Garcia, Sr.
Presidente, um restaurante popular. A verba para tocar durante o ano já tinha sido aprovada
por essa Casa, no orçamento que nós aprovamos aqui no final do ano passado, 1 milhão para
tocar o ano e mandei mais agora R$ 145 mil, para que seja comprado todos os equipamentos.
Espero que o Sr. Deonir Tofolo aja com responsabilidade e coloque esse restaurante popular
para funcionar para aquelas pessoas que tanto precisam, o mais rápido possível. Muito
obrigado. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Com o final da oratória do nobre
vereador Paraná Filho, que eu quero expressar aqui a minha gratidão por todas as palavras
proferidas em meu nome, me enaltece, me enobrece e fico muito feliz que pude e tive o prazer
de trabalhar com teu pai. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Pela ordem, Sr.
Presidente. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Pela ordem, o nobre vereador
Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Eu gostaria de comunicar o
Plenário, comunicar as pessoas que nos acompanham e farei por escrito, também a Vossa
Excelência, que em reunião realizada entre a bancada do MDB nessa Casa, Vossa Excelência,
esse vereador, a vereadora Laide e o vereador João Muller, ficou decidido que para esse ano a
vereadora Laide será líder do partido, da bancada do partido nessa Casa. PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Muito bem, muito obrigado, meu presidente. Encerramos esse
expediente e agora nós vamos já entrar na questão das comissões, nós estivemos reunidos...
Solicito ao nobre vereador Kiki, Luis Enrique Kiki, que faça a chamada dos Srs. Vereadores.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Srs. Vereadores, segunda chamada dessa 1ª Sessão
Ordinária, 5 de fevereiro de 2019. Vereador Lucão Fernandes. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Sérgio Rocha. VEREADOR
SÉRGIO ROCHA: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Luis Enrique, presente.
Robertinho Mori. Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE
FRANÇA: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Chico Loco. VEREADOR CHICO
LOCO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Cidinha do Oncológico. Dimitri Sean.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Edson Ferreira.
VEREADOR EDSON FERREIRA: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Elton
Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: João Muller. Júlio César, Laide da Uipa. VEREADORA LAIDE SIMÕES:
Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Leandro Guerreiro. VEREADOR LEANDRO
GUERREIRO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Malabim. VEREADOR
MALABIM: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Marquinho Amaral. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Moises Lazarine.
VEREADOR MOISES LAZARINE: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Paraná
Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Rodson
Magno. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Roselei Françoso. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Presente. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: São... PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Olha, Robertinho Mori acaba de
chegar. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTO
MORI RODA: Presente. Eu estava atendendo. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Perfeito.
São 20 os vereadores presentes, Sr. Presidente. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES:
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Muito obrigado, vereador Kiki. Conforme disse, nós estivemos reunidos pela manhã, o acordo
de Pauta será a partir da próxima semana às 14 horas. Mas nós fizemos o acordo de Pauta pela
manhã, por volta das 9 horas, 9h30min e ali já houve um grande entendimento com todos os
Srs. Vereadores em relação às comissões. E nós estaremos fazendo votação nominal,
comissão por comissão, a composição de cada uma. ORADOR NÃO IDENTIFICADO:
[pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Se há
consenso, para mim não há problema nenhum. Então, vou estar falando o nome de todas elas
e depois estaremos votando, então, englobadamente, de uma única vez. Então, para a
Comissão de Justiça e Redação, presidente, o nobre vereador Marquinho Amaral, vereador
Rodson Magno do Carmo, como secretário e também como membro o nobre vereador Roselei
Françoso. Para Comissão de Urbanização, Transporte e Habitação, vereador Dimitri Sean,
primeiro... o Dimitri Sean é o presidente, secretário, Malabim e membro Leandro Guerreiro.
Para Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, como presidente, vereador
Azuaite Martins de França, secretário, Roselei Françoso, e membro Moises Lazarine. Para a
Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Relações do Trabalho,
presidente: Edson Ferreira, secretário: Moises Lazarine e membro: vereador Malabim. Para
Comissão de Saúde e Promoção Social, presidente: vereador Elton Carvalho, secretária:
Cidinha do Oncológico e membro: Sérgio Rocha. Para a Comissão de Meio Ambiente,
presidente: Robertinho Mori, secretária: Cidinha do Oncológico e membro: Laide da Uipa.
Para Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, presidente: Paraná Filho, secretário:
Marquinho Amaral, membro: Roselei Françoso. Para Comissão de Economia, Finanças e
Orçamento, presidente: vereador Paraná Filho, secretário: João Muller, membro: Laide da
Uipa. E Comissão de Direito da Pessoa com Deficiência, presidente: vereador Robertinho
Mori, secretário: Rodson Magno e membro: Cidinha do Oncológico. Então houve o
entendimento na reunião que nós tivemos, graças a Deus, de uma forma muito harmônica, que
eu quero cumprimentar, aqui, os meus colegas vereadores. Essa é a formação de todas as
comissões que já estarão trabalhando a partir de amanhã, em cima de vários processos que já
se encontram nessa Casa, para que nós possamos, já na próxima Sessão, estarmos com uma
Pauta recheada de processos de interesse da nossa população. Então, votação nominal, por
gentileza, em todas as comissões, englobadamente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Srs.
Vereadores, a votação nominal referente às comissões dessa Casa, os favoráveis, sim, os
contrários, não. Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE
FRANÇA: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Chico Loco. VEREADOR CHICO
LOCO: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Cidinha do Oncológico. Dimitri Sean.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Edson Ferreira.
VEREADOR EDSON FERREIRA: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Elton Carvalho.
VEREADOR ELTON CARVALHO: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Gustavo
Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: João
Muller. VEREADOR JOÃO MULLER: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Laide da
Uipa. VEREADORA LAIDE SIMÕES: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Leandro
Guerreiro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Sim. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Lucão Fernandes. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Sim. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Luis Enrique, Sim. Malabim. VEREADOR MALABIM: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO
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AMARAL: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Moises Lazarine. VEREADOR
MOISES LAZARINE: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Paraná Filho. VEREADOR
PARANÁ FILHO: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Robertinho Mori. VEREADOR
ROBERTO MORI RODA: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Rodson Magno.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Roselei
Françoso. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Sr.
Presidente, são 20 os vereadores favoráveis. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES:
Então, aprovada a composição de todas as nossas comissões, da forma que houve um acordo
com os Srs. Vereadores, na parte da manhã. Eu solicito aos presidentes das comissões que
comunique a nossa secretaria geral os horários que os senhores estarão debruçando em cima
dos processos para dar os pareceres. Para que nós possamos colocar no nosso site da Câmara
dia e horário que vocês estarão se reunindo, para a apreciação dos processos. Desejo boa sorte
às comissões, eu tenho certeza da grande responsabilidade que os senhores têm com a nossa
população. Não havendo mais nenhum assunto para ser tratado, na tarde de hoje, eu solicito
ao nobre vereador Luis Enrique Kiki, que faça a chamada final dos Srs. Vereadores.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Srs. Vereadores, atenção para terceira e última chamada
dessa 1ª Sessão Ordinária. Lucão Fernandes. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES:
Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA:
Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Luis Enrique, presente. Robertinho Mori.
VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Presente.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Chico Loco. VEREADOR CHICO LOCO: Presente.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Cidinha do Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Dimitri Sean. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Edson Ferreira. VEREADOR
EDSON FERREIRA: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Elton Carvalho. Gustavo
Pozzi. João Muller. Júlio César. Laide da Uipa. VEREADORA LAIDE SIMÕES: Presente.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Leandro Guerreiro. VEREADOR LEANDRO
GUERREIRO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Malabim. VEREADOR
MALABIM: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Marquinho Amaral. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Moises Lazarine.
VEREADOR MOISES LAZARINE: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Paraná
Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Rodson
Magno. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Roselei Françoso. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Presente. PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Lembrando a todos os Srs. Vereadores, a imprensa, mais uma vez, a
população, amanhã nós temos às 9 horas um grande encontro, aqui, para tratarmos de assunto
da falta de água com o presidente do Saae, o Sr. Marchezin. Sempre agradecendo a proteção
do nosso criador, nós damos por encerrado a Sessão no dia de hoje. Muito obrigado a todos.
Eu, Maria Cristina Roque Novaes Keppe
, lavro a presente ata, que após lida e
achada conforme, será devidamente assinada.

