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SESSÃO ORDINÁRIA 12 DE FEVEREIRO DE 2019
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Luis Enrique, 1º Secretário
Aos doze 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. Dizer que é uma satisfação muito grande
tê-los conosco aqui, no nosso Plenário. Solicito ao primeiro secretário da Mesa da Câmara
Municipal, vereador Luis Enrique, Kiki, que proceda com a chamada dos Srs. Vereadores.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Atenção, Srs. Vereadores, para a chamada dessa 2ª Sessão
Ordinária, realizada em 12 de fevereiro de 2019. Lucão Fernandes. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: 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. Elton Carvalho. Gustavo Pozzi.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: João Muller.
VEREADOR JOÃO MULLER: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Laide da Uipa.
VEREADORA LAIDE SIMÕES: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Leandro
Guerreiro. Leandro Guerreiro. Malabim, Malabim. Marquinho Amaral. Moises Lazarine.
VEREADOR MOISES LAZARINE: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Paraná
Filho. Paraná Filho. Leandro Guerreiro presente. Rodson Magno. Roselei Françoso. Dezesseis
vereadores presentes, Sr. Presidente. E tenho em mãos duas justificativas. PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Que eu peço a Vossa Excelência que proceda com a leitura.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Sr. Presidente, justificativa. "Venho, por meio deste,
justificar que chegarei atrasado na Sessão Ordinária dessa terça-feira, por estar no velório e
acompanhar o sepultamento do Sr. Lauro Passarelli. Certo da costumeira atenção de Vossa
Excelência, aproveito a oportunidade para expressar meus sinceros cumprimentos e votos de
apreço e consideração. Atenciosamente, Marco Antônio Amaral. Vereador Marquinho
Amaral". E uma segunda justificativa: "Venho, a vossa presença, informar que estarei ausente
da 2ª Sessão Ordinária do dia 12 de fevereiro de 2019 por compromissos agendados,
anteriormente, em Brasília, na Câmara dos Deputados. Certo de contar com a sua atenção,
desde já, coloco-me à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários.
Atenciosamente, Paraná Filho, vereador do PSB". PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES:
Havendo número regimental, declaro aberta a presente Sessão. Sob a proteção de Deus,
iniciamos os nossos trabalhos. Tendo em vista o Processo Administrativo nº 365, do dia 4 de
fevereiro do ano de 2019, no qual o vereador Julio Cesar Pereira de Sousa solicita
afastamento do seu cargo de vereador, tendo sido obedecidas por esta Casa todas as
formalidades legais constantes do Regimento Interno, convido o primeiro suplente a vereador,
Ubirajara Teixeira, a assumir o lugar do vereador licenciado Julio Cesar Pereira de Sousa.
Convido o nobre vereador Ubirajara, mais popularmente conhecido como Bira, que neste
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momento, o vereador Ubirajara terá que prestar o seu juramento de posse. VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA-BIRA: "Prometo exercer com dedicação e lealdade o mandato
que foi me confiado pelo povo. Cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República, a
Constituição Estadual, a Lei Orgânica do Município e a legislação em vigor. Defendo a
justiça social, a paz e a igualdade de tratamento a todos os cidadãos". PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Prestado o compromisso pelo nobre vereador Ubirajara Teixeira, o
Bira, declaro-o empossado como vereador à Câmara Municipal de São Carlos, convidando-o,
nesse instante, a fazer uso da palavra, por até três minutos. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA-BIRA: Boa tarde a todos. Quero agradecer primeiramente a Deus que me deu a
saúde de chegar a essa data que, para mim, é tão especial. Quero agradecer também a todos os
companheiros de partido. Àquele que teve 30 votos, 40 votos, 20 votos, que ele também foi de
suma importância para eu estar aqui hoje. Também agradecer a todo mundo que compareceu
aqui hoje, aceitando o meu convite, que vieram participar. Quando alguém te entregar um
pedaço de papel, você não sabe a diferença que ele pode fazer na sua vida. Eu, fazendo
pintura de uma residência, recebi uma ficha de um partido. Assinei-a com tamanha dedicação.
E hoje, aquele pedaço de papel, ele está me colocando aqui e sendo representante do povo.
Até quem me deu esse pedaço de papel foi aquele senhor ali, o Ademir Lauriberto, quando eu
estava trabalhando na casa dele, fazendo uma pintura, ele viu o meu potencial, e depois de dez
anos, eu estou aqui representando o povo de São Carlos, representando, assim, com muito
orgulho, com muita fé, né? Querendo dizer que esse chapéu aqui não é chapéu só do povo
sertanejo. Este chapéu aqui é o chapéu do povo de São Carlos, porque eu tenho certeza que
todo mundo aqui tem um rastrinho no campo e todo mundo veio do campo. Fonte de uma
inspiração, a Simone que acabou de chegar, eu pensei que ela não vinha. É uma pessoa ali que
vejo lutar com a vida, e vejo a gente aí, hoje, aqui estamos com saúde, obrigado, Dra. Simone,
pela presença, por você ter vindo aqui. Se eu pudesse, eu daria um abraço nos meus 1.121 que
eu tive, e também na população de São Carlos inteira. Não vou fazer do meu mandato
somente para os meus eleitores. Enfim, para todo mundo que quiser e precisar e me procurar.
Não como vereador, mas também atendendo na área social como ser humano e como um
servo de Deus. Falando em servo de Deus, eu agradeço o meu irmão, pastor Marcelo, da
Belém, do Ministério Belém, não pôde estar aqui hoje. Mas... Nem terno eu tinha, né? Não
por financeiro, graças a Deus, mas assim, por... sabe, nunca tive um terno, imaginava que essa
oportunidade ia chegar. Então, pastor Marcelo, eu tenho certeza que ele deve estar ouvindo
pelo rádio. Obrigado pelo terno. Ficou bom, não é? Se precisar de uma bota e chapéu, eu
tenho, mas terno, presidente, eu não tenho. Quero dizer que o momento dessa felicidade
minha é estar aqui junto com os companheiros. Eu tenho certeza que cada um que está aqui
tem uma bandeira, tem um projeto. Mas não esqueçam nunca das crianças e dos idosos,
porque são pessoas que não têm defesa e também dos animais [interrupção no áudio]. Aqui eu
deixo o meu muito obrigado e que orem por mim nesses 32 dias. [aplausos]. PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Em nome do Legislativo, eu quero dar boas-vindas para Vossa
Excelência, mais uma vez. Que esses dias que Vossa Excelência vai passar aqui conosco, que
seja muito proveitoso. Que Deus lhe dê muita sabedoria, Bira, eu sei que você pede todos os
dias isso para ele, lhe dê muito discernimento. Que você possa, nesse tempo que vai passar
conosco, você possa representar a nossa sociedade, de uma maneira muito responsável, que eu
sei que você o é, um homem muito responsável em aquilo que você faz em todos os seus atos.
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Então, seja muito bem-vindo. Pode ver um assento aí. E eu agora convido a todos para ficar
de pé, para que nós possamos ouvir o Hino Nacional e o Hino de São Carlos. [execução do
Hino Nacional Brasileiro]. [execução do Hino de São Carlos]. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Solicito ao nobre vereador Moises Lazarine que proceda com a leitura da
Bíblia. VEREADOR MOISES LAZARINE: Boa tarde, Sr. Presidente, Lucão Fernandes.
Estaremos lendo Salmos 122. "Alegrei-me quando me disseram: Vamos à casa do Senhor. Os
nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma
cidade bem sólida, onde sobem as tribos, as tribos do Senhor, como testemunho de Israel, para
darem graças ao nosso Senhor, ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos
da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém; prosperarão aqueles que te amam. Haja paz
dentro de teus muros, e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e
amigos, direi: Haja paz em ti. Por causa da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem".
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Muito obrigado, vereador. Solicito ao nobre
vereador Luis Enrique, Kiki, que proceda com a leitura dos votos de pesar. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Relação de votos de pesar: Leonildo Candido Vigatti, José Gomes de
Sousa, Elydia Ferreira da Silva Cerantola, Conceição Silva França, Amarildo Moraes de
Souza, Lucia Helena dos Santos, Antonia Cabral Scalli, Maria José Felizardo da Silva, Irineu
Manzini, Maria Eulália Fernandes, Clarice Aparecida Bernardes da Silva, Benedito Pereira,
José Scarlato, Miguel Soares Brito, Nelson Formaziero, Rinaldo de Souza, Salete da Silva
Flores Zecchi, Claudeci Francisco, Daniel Rezende da Silva, José Garbin, Ciriaca Josefa
Barboza, Alderico dos Santos, José Antônio Pinheiro, Maria Liberino da Silva, Geraldo
Celestino de Carvalho, Jair de Oliveira Chaves, Gyorgy Henyei, José Roberto Cecílio,
Ricardo Boechat, José Antônio Pinheiro. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Solicito a
todos que em pé possamos guardar um minuto de silêncio, por gentileza. [um minuto de
silêncio]. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Vocês gostariam de saber, Srs.
Vereadores, quem é a mulher do Cuscuz. É essa aqui, olha, está do lado desse rapaz de
amarelo, tá bom? Sandra. Eu queria comunicar os Srs. Vereadores, à população que está nos
acompanhando, que o número de proposições apresentadas pelos Srs. Vereadores, no dia de
hoje foram: um projeto de lei orgânica, dois projetos de lei ordinária, um projeto de resolução,
58 requerimentos, três indicações, 12 moções, que totalizam 77, que eu costumo dizer que são
solicitações dos Srs. Vereadores, de algum tipo de transtorno que está ocorrendo em algum
bairro, em alguma rua, e são reclames da nossa população, e através desse recurso, a gente
provoca a prefeitura para que sejam sanados esses problemas, que existem esses problemas
que existem, trazendo transtornos para a nossa população. Agora eu coloco em votação todo
esse número de proposições que eu passei para os Srs. Vereadores. Os que são favoráveis
permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores
presentes. GRANDE EXPEDIENTE - INSCRIÇÃO DE ORADORES – PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES - Passamos agora ao Grande Expediente. O primeiro vereador
inscrito, na tarde de hoje, por até dez minutos é o nobre vereador Robertinho Mori. Não
implantamos ainda isso hoje. O vereador está perguntando por que houve um acordo para os
vereadores que chegaram agora, a partir da próxima Sessão, quando der nove minutos, eu vou
combinar com o nosso grande companheiro Emílio, ele vai já dar um toque e você vai saber
que seu tempo está se esgotando. E provavelmente depois, a gente acrescenta mais um minuto
para vocês também. Com a palavra, o nobre vereador Robertinho Mori por até dez minutos.
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VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Obrigado. Sr. Presidente Lucão Fernandes, Sras.
Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos acompanha. Onze anos hoje da morte de
Dorothy Stang assassinada porque queria salvar a Amazônia. Onze anos se passaram desde a
morte de Dorothy, em 12 de fevereiro de 2005, ela foi assinada com seis tiros. Quando tinha
73 anos de idade, na cidade de Anapu, no estado do Pará. Ela chegou ao Brasil em 1966, em
sua missão, não era apenas relacionada à religião. Na verdade, ela se juntou aos movimentos
sociais que nasceram no estado do Pará, para frear o desmatamento da Amazônia. Dorothy
esteve sempre ao lado dos nativos, dos camponeses, dos agricultores, familiares e dos índios,
para defender suas terras e foi assassinada exatamente por isso. Ela queria defender os pobres
e, ao mesmo tempo, salvar um território devastado dia após dia, pelo desmatamento. Por seu
trabalho, Dorothy, tendo sido denominada a Primeira Mártir da Criação. Seu compromisso
altruísta pode ser resumido com uma só frase: "Se hoje algo sério tiver que acontecer, que
aconteça comigo e não a outros que têm uma família". Então, eu quero aqui, presidente da
Comissão de Meio Ambiente, deixo aqui a nossa singela homenagem a essa guerreira, que por
seis tiros foi assinada no dia 12 de fevereiro de 2005. Outro assunto que me traz aqui é uma
lei de autoria desse vereador que insere no calendário oficial de eventos do município, o Dia
Municipal de Combate à Intolerância Religiosa. Foi aprovado, por unanimidade, por todos os
Srs. Vereadores. Foi uma reunião muito bacana, que teve no dia 21 de janeiro, não tive a
oportunidade de estar comentando na Sessão passada. Mas esteve presente... A presença no
dia 21 de janeiro do ano passado, não foi possível. Esse ano já foi uma humilde apresentação,
uma reunião, com a presença da Soraya Mattar Gonçalves da Defensoria Pública, Fernando
de Oliveira, diretor da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, o Caromano que é do
Departamento de Cultura, Adilson Marques que é da Fesc, mas ele foi ali representado o
programa Homospiritualis de Cultura e Paz, Maria Elizabeth Maluf, católica, do movimento
Focolares, que é um movimento ecumênico que existe na igreja católica. Estiveram lá
representantes da umbanda, do budismo, católicos, como já foi falado, kardecista, Sr. Marçal
Mendonça, que é da Comesc, do Conselho de Ministros Evangélicos, candomblé, da Casa
Odete e outros ouvintes interessados, além desse vereador. Foi muito importante, foi uma
reunião profícua. Foi uma reunião, onde, depois, conversando com a secretária Graziela, que a
intenção de quando foi aprovada a lei, a ansiedade deste vereador é que pudesse realmente
estar sendo trabalhado com a Secretaria de Cidadania. Nós temos aqui uma pessoa abnegada,
uma pessoa que vem trabalhando, que é o Adilson Marques, que já há algum tempo, ele já
vem fazendo esse trabalho com bastante propriedade, porém, ele participa de um... de um
projeto que é homoespiritual. O importante para que dê certo, o importante que haja realmente
esse respeito, essa reciprocidade, esse Deus como o grande arquiteto do universo. O comando
da Secretaria de Cidadania, o comando de alguém que seja realmente imparcial, que não tenha
nenhuma denominação, como o Sr. Adilson Marques, como movimento espiritual ou alguém
do candomblé ou alguém da igreja católica ou alguém da igreja evangélica ou alguém do
budismo. Seja realmente imparcial e seja trabalhado isso como política pública. Este é o
grande objetivo de termos aqui na cidade de São Carlos um movimento que a gente pudesse
estar trabalhando, promovendo a paz em todas as crenças. Nós tivemos agora recentemente, já
é o segundo ano consecutivo, que o Papa Francisco, ele tem feito algumas manifestações
nesse dia, se reunindo com todas as matrizes Áfricas, inclusive todas essas religiões. As
crenças. Então, eu quero agradecer à Graziela, à Secretaria de Cidadania, que acatou e vê com
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bons olhos, isso também eu fico muito contente. O outro assunto, não poderia deixar de falar.
Não vou nem tratar da CPI que foi aqui, na Câmara Municipal, acatada por 20 vereadores. Só
não foi por 21, porque um vereador estava fora. Eu acredito que se ele estivesse aqui,
também... por várias vezes, demonstrou um descontentamento, ele também estaria assinando.
Precisamos de sete assinaturas, nós tivemos 20 assinaturas para a abertura dessa CPI. A CPI,
onde já foi falado aqui e de verdade, de verdade, não tenho nada contra o Sr. Coca Ferraz. O
que eu tenho é a indignação de ver que em alguns momentos feitos requerimentos, não é
respondido. Quando é respondido, é pela metade. E às vezes, de forma, comigo já aconteceu
duas vezes, de forma sarcástica, tirando sarro, inclusive. A minha forma de defesa e colocar a
população é a Tribuna dessa Casa. Foi feita uma CPI para a gente realmente levantar e vamos
levantar 'a priori', somente as tintas azuis e os semáforos que nós temos no nosso município.
Nós temos ali, na esquina onde o vereador Muller tinha ali o seu comércio, a Visconde de
Inhaúma com a marginal. Ali precisa de um semáforo. Ali não tem. Qualquer hora do dia,
você para ali e fica esperando, você não consegue atravessar. Nós temos semáforo aqui, eu
quero acreditar que ele vai estar trabalhando, né, que em várias vezes ele já voltou atrás.
Certo? Mas isso custa dinheiro. E a gente tem informações, que não sei também se é verdade.
Mas que tem grau de parentesco por trás dessas tintas. Dizem, vamos tentar ver se é verdade,
alguns semáforos que estão funcionando e ainda não foram pagos. Semáforo que foi colocado
lá no Atacadão a pedido do comerciante. Qual a contrapartida? Emplacamentos em nosso
município. Agora, usando a Tribuna, não somente falando da nossa CPI. Mas nós temos
emplacamentos em nossa cidade que estão substituindo um cano galvanizado por um postinho
de madeira. Onde estão indo esses canos galvanizados? Nós temos nesses bairros do nosso
município a necessidade de alguns semáforos. E nós não temos porque custa caro. Onde estão
sendo colocados esses semáforos que estão sendo retirados aqui do centro de nossa cidade? Já
foi falado aqui por várias vezes, a tinta azul tem 60 centímetros e a tinta branca tem 40
centímetros, que é do Conselho Nacional de Trânsito. São 60 centímetros e 40. Sessenta
centímetros. Cada duas faixas que eu pinto aqui no centro, eu conseguiria fazer cinco faixas
em nosso município. Cinco faixas. Aqui, nós temos aqui em nosso município a tinta azul é
para pessoas com deficiência. Nós temos a tinta azul que está junto com a rampa de
acessibilidade, não dá nem para perceber que existe uma rampa ali. Nós temos aqui na rua
[interrupção no áudio]. Para concluir, obrigado. Nós temos na Rua Dom Pedro aqui com a 7
de Setembro não tem demarcação no solo de 'Pare' e aqui, pasmem, mas aqui na Avenida São
Carlos e nas mediações do centro da cidade, são refeitos três vezes por ano, no mínimo, para
deixar nossa cidade bonita. Então eu torno a perguntar: se ele tem duas filhas, dois filhos, ele
dá caviar, sobremesa e um bom suco para um, e deixa o outro passando fome. Não tem
planejamento nenhum. Sr. Coca, e toda a vez que ele vai na rádio, ele comenta que faz 50
anos que ele está no trabalho, aqui e no exterior. O senhor gosta muito do senhor mesmo.
Goste um pouquinho mais de nossa cidade. Respeite os nossos munícipes. Obrigado.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Próximo vereador inscrito, por até dez minutos,
Rodson Magno. Não falei do Carmo, porque não está aqui. Rodson Magno do Carmo.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Não tem problema, meu presidente. Boa tarde, Sr.
Presidente. Boa tarde, população que nos acompanha. A imprensa escrita, falada e
televisionada. Boa tarde a todos. Nós vamos falar aqui a respeito, Sr. Presidente, dos
banheiros públicos da nossa cidade, vereador João Muller. Há um ano, este vereador vem
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lutando para que os banheiros dessa cidade sejam reformados ou feita uma concessão, o mais
rápido possível, porque quem vai aos banheiros do Mercado Municipal, o banheiro da Igreja
Santo Antônio, o banheiro do Cemitério Nossa Senhora do Carmo, que enfim, reformou o
banheiro, mas enfim o Cemitério da Vila Prado está em uma situação precária. E a gente fica
esperando, fica imaginando que vai aparecer um iluminado, alguém porque já foram dois
meses desse governo... Dois anos desse governo, né? Dois meses já se passaram deste ano, e
até agora, nenhum ser iluminado para mexer para fazer uma concessão para ter inteligência
que nem o ex-prefeito e hoje atual governador João Doria fez na cidade de São Paulo. De
fazer, João Muller, você que entende, uma concessão dos banheiros. Porque para quem senta
no banheiro, principalmente uma senhora, se sentar capaz de ter um tétano, de tão sujo, de tão
podre, de tão nojento que são os banheiros da nossa cidade. Se cobra acessibilidade na nossa
cidade, mas a prefeitura não dá exemplo. Se mete a caneta, quando não tem acessibilidade,
mas muitos banheiros públicos não têm a acessibilidade. Fazendo parte da Comissão da
Pessoa com Deficiência, vereador Robertinho Mori, vereadora Cidinha e este vereador que
está falando. Mais uma vez, nós pedimos encarecidamente, vamos trabalhar para que os
banheiros públicos da nossa cidade, para que as pessoas quando forem usar os banheiros,
tenham dignidade. É o mínimo que a prefeitura possa oferecer. Ter uma toalha, um papel
higiênico, um espelho, para quem desce no mercadão. Há todo o respeito aos animais. Nem
para chiqueiro de porco serve, de tão nojento que é! E o pior, as pessoas que cuidam daqueles
banheiros, a falta de uma atenção maior do Poder Público, de sim fazer uma concessão do
cemitério, dos banheiros, de tudo o que a prefeitura não tem. Vamos dizer o português claro:
capacidade para se tocar. Tem que passar para o segundo setor, vereador João Muller.
Quantas vezes, Vossa Excelência veio aqui conversar, explanar sua opinião, na rádio, aqui
nessa Tribuna e falando a respeito das concessões que precisam ser feitas. O parque do Bicão,
o parque ecológico, que se fizer um convênio com o Governo Federal, se recebe emendas, se
recebe dinheiro, e nada é feito. E o tempo vai passando. O ano que vem, nós temos ano
eleitoral. Aí tudo acontece. Aí tudo se flora. Aí tudo se faz. Se promete tanta coisa nojenta.
Promete o pai, promete a mãe, promete tudo o que eles podem. Mas na hora de cumprir, a
gente que os vereadores que saem na rua, que frequentam aniversário, está em todos os
lugares. A gente é cobrado. Então, a gente vem cobrar, Sr. prefeito. Puxa a orelha desses
secretários, que muitas vezes, a gente fica parado e pensando o que será que pensa? Porque o
tempo passa. Já foram dois meses desse ano já. Daqui a pouco, entra o terceiro e nada de
acontecer nada. Esses processos que estão aqui vão para a prefeitura, você vê as respostas
esdrúxulas que se mandam para os vereadores. É vergonhoso. Uma resposta que eu acho que
eles nem respondem. É tudo automático, né, vereador. Tudo automático. Automático. E não
se faz nada para mudar a vida da população da nossa cidade. E se não tomar uma providência,
vereadora Cidinha, vereador Robertinho Mori, nós temos que protocolar no Ministério
Público a questão da acessibilidade nos banheiros públicos da nossa cidade. Nós não podemos
deixar de passar esse mês, nós temos que sentar com o secretário responsável, vereadora
Cidinha, e a gente cobrar. Porque é difícil para um cadeirante que pega sua cadeira de roda
precisa usar um banheiro e não tem condições de fazer suas necessidades. Para gente que já
tem a mobilidade, é difícil. Sr. Presidente, o senhor não imagina para quem não tem
acessibilidade, para quem sofre em cima de uma cadeira de rodas e não tem como e nem para
quem gritar e para quem reclamar. Mas nós somos pagos para isso. Nós somos a voz do povo.
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E nós estamos aqui para lutar por vocês. E vocês podem ter certeza. Não vai ficar só no papel,
no blá-blá-blá. Nós estaremos a semana que vem, reunindo a Comissão da Pessoa com
Deficiência, que eu quero aqui agradecer ao secretário da Pessoa com Deficiência, o exvereador dessa Casa, que deixou um legado muito grande, o vereador Zé Paulo, que tem nos
ajudado, que tem trabalhado nessa questão. Vereadora Cidinha, vereador Robertinho Mori,
nos ajudem para que nós possamos dar o melhor para a população de São Carlos. E eu quero
aqui dizer, Sr. Presidente, o senhor lembra daquela ambulância do ex-deputado Massafera?
Ela chegou. Depois de cinco anos, vereador Leandro, pediu uma emenda para o vereador
Massafera depois de cinco anos, deu cria a ambulância, Muller. Com a graça de Deus.
Chegou, vereador Roselei. A ambulância está aí, vai ser plotada, mas foi é um parto essa
ambulância. Uma vergonha para São Carlos. Um deputado que teve 7 mil votos, que eu
trabalhei para ele, e ele mandar uma ambulância de R$ 130 mil. Vergonhoso. Mas como diz o
vereador Lucão, tudo passa e o povo deu a resposta nas urnas, o povo não é mais bobo. Muito
obrigado a todos, uma boa tarde a vocês. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Próximo
vereador inscrito, por até dez minutos, o vereador Roselei Françoso. VEREADOR
ROSELEI FRANÇOSO: Sr. Presidente, vereador Lucão, vereadora Laide, vereadora
Cidinha, público presente, a imprensa, população que nos acompanha nos seus lares. Muito
boa tarde. Eu quero voltar ao assunto da questão da sinalização na cidade de São Carlos.
Robertinho Mori já trouxe esse assunto aqui hoje, mas eu queria focar em um fato que
aconteceu, aliás, vem acontecendo há praticamente duas semanas, no grande Santa Felícia.
Nós recebemos em nosso gabinete algumas reclamações em decorrência de algumas ações
que a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito vem fazendo na região do grande Santa
Felícia. Quando eu falo Santa Felícia, eu estou falando da Morada dos Deuses, eu estou
falando do Jardim Bandeirantes, estou falando do mesmo local em que o nosso presidente
esteve reunido na semana passada, na última sexta-feira. Eu também deveria estar lá, mas
decorrência de um compromisso já assumido, a minha assessoria esteve acompanhando.
Estive também com o secretário Coca, vereador Lucão, durante a semana. Tratando desse
mesmo assunto. E estou falando sobre esse assunto, porque estamos fazendo um requerimento
aqui, solicitando informações a respeito, Lucão, de um gasto exagerado que vem ocorrendo na
cidade de São Carlos, referente à sinalização tanto horizontal quanto vertical na cidade de São
Carlos. Existe um fundo municipal, aliás, existe uma arrecadação proveniente das multas de
trânsito, que representa hoje em torno de R$ 5,7 milhões nos cofres da Prefeitura Municipal
de São Carlos. E, no entanto, o que está sendo feito com esse dinheiro? Se tivesse feito...
Fazendo de maneira organizada, responsável, confesso que estaria aqui elogiando. Mas ir ao
Santa Felícia, pintar o bairro inteiro, sem consultar sequer os moradores que são organizados
lá, através de associação, sem consultar aqueles que transitam diariamente pelas ruas do
grande Santa Felícia. Alguns locais, eu confesso que até gostei. Mas eu, particularmente,
confesso que democraticamente seria correto ir lá ouvir a população. A população se reuniu lá
com o vereador Lucão na última sexta-feira, dezenas, se não centenas de pessoas. E quero
fazer inclusive, o reconhecimento de dois servidores públicos municipais, um de carreira, que
é a Sra. Ingrid Ienco Cazella, que é chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Transporte e
Trânsito, e outro Sr. Paulo Sérgio Luciano, que é diretor que esteve presente nessa reunião, eu
pude acompanhar tanto pela 'live' que estava sendo transmitida por um repórter aqui da
cidade, o jornalista aqui da cidade. Como na imprensa local, no dia seguinte, vereador Muller.
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E assumiu-se um compromisso de rever aquela situação vergonhosa no Santa Felícia. Só que
o secretário vai à imprensa e diz que: "Olha, não é bem assim, nós vamos ver". Só que não
esteve lá no local, porque já tinha encerrado o expediente. O secretário chega na cidade 8h da
manhã, quero eu acreditar, se tiver alguém que puder constatar isso aqui, pode ficar à vontade,
e quero eu acreditar que 18h é o horário para ir embora, com duas horas de almoço. E, no
entanto, ele não esteve lá presente. Então, deixar os servidores, Lucão, de carreira e aqueles
técnicos, que é um servidor que tanto se valoriza, a equipe técnica que deveria ser valorizada,
numa situação de dificuldade perante a sociedade. Como é que o técnico fala: "Nós vamos
rever. Quarta-feira, nós estamos revendo isso daqui". E o secretário vai à imprensa e fala:
"Não, não é bem assim. Os eixos principais, nós não vamos mudar". Então, eu acho
complicado, mas também acho complicada a questão do planejamento que se deve fazer.
Porque são R$ 5,7 milhões que o secretário treina suas dotações orçamentárias para fazer a
organização da cidade e uma hora vai lá e pinta. Outra vai lá pinta de novo de preto, o
Robertinho não está aqui para me ouvir. Depois pinta de novo de branco. Muda a mão de
direção. Substituí as placas que foram instaladas. Tira o semáforo. Aqueles que ainda estão
funcionando e outros que não estão funcionando. Então vira uma bagunça. Eu levo os meus
filhos naquela escola, Lucão e pude presenciar carro totalmente, o trânsito totalmente
transtornado porque colocaram sacos pretos. Nós fomos comunicados aqui pelo João Moução
que esteve lá na reunião, trazendo vídeos da bagunça que virou. Trouxe, inclusive, vereador
Leandro, quando fui visitar a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito e aí quero estou
dizendo isso porque eu não concordo porque mostrou para mim a mancha de acidente. Na
mancha de acidente, eram as vias que já são de mão única, Muller. Era a Miguel Petroni, era a
Miguel João. Naquele trecho, sim, havia uma quantidade grande de acidentes, mas não nas
vias que já tinham sentido duplo. Que trouxe as dificuldades com as mudanças. Então, esse
assunto, eu gostaria muito que o Coca respeitasse a decisão, já que foram os técnicos que
fizeram o estudo, de fazer realmente a mudança que foi combinada com o povo lá do Santa
Felícia, porque se não, nós iremos lá, Lucão, novamente, colocar para a população o porquê
que não está sendo mudado. E eu quero saber, inclusive, quanto custou para fazer aquela
bagunça e do bolso de quem vai sair. Porque o povo está cansado de gastar dinheiro à toa e
sempre sobrando a conta para a população. Com essa pintura aí, está certo que é o dinheiro da
multa, específico para isso, mas muitas vezes a gente reclama da falta buraco... Da falta do
buraco. Buraco tem demais, né, gente, desculpa a confusão, mas pintar a rua, Lucão, com
buracos, hoje eu liguei para o secretário, em decorrência de uma pintura de faixa de pedestre,
escola que tem crianças que demandam cadeiras de rodas, não possuem sequer acessibilidade
para fazer a travessia com segurança. Então, o secretário ficou de fazer o serviço lá para a
gente. Eu espero que faça e que esteja, inclusive, embutida em uma das decisões que foram
tomadas pela equipe técnica de corrigir essa ação malfeita no Santa Felícia, enquanto há
tempo, mas que também se apure os gastos indevidos que vêm fazendo pela cidade com
pintura sem planejamento. Quero tratar de outro assunto. Que aí sim, eu vou ficar ainda no
bairro Santa Felícia, por conta do bairro Jardim Tortorelli, que é um bairro ali localizado
também na região do grande Santa Felícia. Nós recebemos reclamações em nosso gabinete,
nós já tivemos esses dias por conta dos vazamentos de água do Saae. Todos sabem que o
Santa Felícia seis horas, cinco e meia da tarde, é um bairro que falta água mesmo. E nós
fomos lá para verificar o que estava acontecendo. Tinham muitos vazamentos naquele bairro.
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Mas, aquele bairro, Lucão, ele precisa necessariamente, eu acho que em regime de urgência,
pensar num recape. Aquele bairro não comporta mais se fazer tapa-buraco. Vai ficar muito
mais caro depois para a prefeitura fazer o tapa-buraco, porque a base asfáltica, vereador Chico
Loco, não existe mais no bairro. Não dá para ir lá e tapar buraco. Então queria pedir ao
prefeito já que está fazendo aditamento contratual para um bairro importante, aqui da cidade
também, que é a Vila Irene, né, João Muller, a possibilidade de pensar no Jardim Tortorelli...
nós tivemos a informação que está no contrato de R$ 20 milhões, mas o contrato de R$ 20
milhões, nós não sabemos ainda concretamente quando de fato vai acontecer, nós
dependemos do presidente... Do governador João Doria, citado aqui pelo vereador Rodson,
liberar os recursos para a cidade de São Carlos. E nós estamos perdendo todas as ruas do
Jardim Tortorelli. Então, eu queria pedir ao prefeito, à equipe, ao secretário municipal de
Obras Públicas, visitar esse local, porque vai ficar muito, mas muito mais caro depois para a
prefeitura fazer a correção dessas ruas. Eu tenho um minuto e dezoito e quero falar também
sobre a questão amplamente divulgada nessa cidade. Nessa cidade sobre a questão da
merenda escolar. Merenda escolar, nós tínhamos... estávamos acompanhando todas as
compras e parece que ontem conseguiu fazer o pregão de carne. Nós sabemos que tem aí
alguns produtos cárneos que serão fornecidos. Havia se tomado uma decisão de mandar a
merenda para a Educação. Eu acho que essa decisão é errônea. Porque o problema da merenda
escolar, eu acredito, até que a falta de capacidade que a Secretaria de Agricultura tem. A falta
de planejamento que a Secretaria de Agricultura tem. Mas a Secretaria Municipal de
Agricultura precisa ser lotada de funcionários que tenham capacidade de desenvolver o
trabalho. E aí, não dá para tirar a única nutricionista que tinha naquele local. Porque aí não vai
acontecer, de fato, as coisas como devem. E não dá para o secretário de Agricultura ficar
fazendo planejamento licitatório na sua casa, nos finais de semana. Porque essa é uma decisão
técnica. Precisa fazer de acordo com o que diz a Lei de Licitações, para não ter problema.
[interrupção no áudio]. Se não tivesse mudado o edital, nós teríamos hoje os produtos
estocáveis, Muller, o problema é que começa a inventar a roda, inventar a roda, Chico Loco, e
isso traz dificuldades para a cidade. E hoje, deve ter... Deve estar para publicar uma
emergencial. Também não defendo a emergencial. Mas é o único meio que tem para garantir
o abastecimento da rede municipal de ensino. Muito obrigado. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Próximo vereador inscrito, por até dez minutos, o vereador Sérgio Rocha.
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sr. Presidente, engasguei. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Água para o homem. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sr. Presidente
Lucão Fernandes, vereadores aqui presentes, população que está aqui, nos ouve, população
que nos ouve em casa. Nós continuamos na mesma ladainha, já vem de muito tempo, dois
anos e dois meses de governo que foi falado aqui nessa Casa. E todas as vezes que os
vereadores sobem nessa Tribuna, são os mesmos assuntos: é lixo na cidade, é merenda
escolar, é saúde que não funciona, é buraco em toda cidade, é o trânsito enrolado, o trânsito
precário em nossa cidade. E para ter que subir aqui cobrar o que a população nos cobra no dia
a dia, me cobra e cobra 21 vereadores diariamente na rua, na rede social, no Facebook.
Quando o vereador Roselei sobe aqui e diz que o trânsito tem R$ 5,7 milhões em caixa.
Dinheiro tirado da população muitas vezes injusta, com bando de radarzinho móvel escondido
atrás das moitas. Radar fixo para a cidade inteira. Eu vejo que a fábrica de multas na cidade
de São Carlos, muitas vezes, os radares vêm para orientar, mas muitas vezes, pega a pessoa
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desprevenida. Talvez, a velocidade a 50 por hora, o cara passa em 53 por hora em uma em
uma marginal e recebe uma multa. Talvez ganhe um salário baixo e, no final de tudo, tem que
pagar uma multa e uma, duas, três multas da prefeitura. E do outro lado que vejo dinheiro que
não é retornado para a prefeitura... Para a população. Quando vejo o centro da cidade, os
nossos abrigos de ônibus, os abrigos de pontos de ônibus, no centro da cidade, cidade da
tecnologia, eu passo ali todo dia e olho para aqueles abrigos que foram colocados no governo
passado. Então, o lixo e continua um lixo na nossa cidade. O secretário de Trânsito deveria
olhar aquele abrigo com cuidado, com chuva, com sol, é um forno, são uns abrigos que
parecem lixo, Lucão. Faz vergonha os abrigos no centro da cidade, no coração da cidade de
São Carlos. Temos que chamar atenção do secretário Coca. Coca, esse R$ 5, 7 milhões, pensa
e faz um projeto e coloca uns pontos decentes para a população que tem de pegar ônibus e sair
do serviço. À tarde bate chuva, os abrigos aqui não têm mais cobertura, é um caco de lixo
esses pontos de ônibus na cidade de São Carlos. Presta atenção, Coca, R$ 5,7 milhões
dinheiro de multa que está no caixa, e esses pontos que fazem vergonha na cidade de São
Carlos. Outro assunto que eu venho trazer nessa Casa, Sr. Presidente, continua a cidade
emporcalhada, cidade cheia de lixo, cheia de mato, eu quero te falar da empresa Terra Plana.
A Prefeitura Municipal ficou dois anos sem contratar uma empresa. No final do ano passado,
contratou a empresa Terra Plana e dentro do contrato da Terra Plana, ela consegue contratar
cem funcionários para tocar na nossa cidade. Continua do mesmo jeito, uma cidade de 250
mil habitantes que tem uma distância de 15 quilômetros para fazer uma limpeza de uma
cidade, cem pessoas para fazer a limpeza na cidade. Não consigo ver esse pessoal da Terra
Plana na nossa cidade fazendo a limpeza. O Santa Felícia, o vereador Leandro esteve ontem, a
UPA do Santa Felícia se você passar ali, a gente... dá vergonha, o mato, saúde pública, o mato
está cobrindo a UPA do Santa Delícia. As praças ali do Santa Felícia, canteiro, faz dois, três
anos que aqueles canteiros não foi feita a limpeza. Falta de gestão na cidade de São Carlos.
Contratar uma empresa que tinha um valor de quase R$ 8 milhões para contratar essa
empresa, contrataram uma empresa R$ 3 milhões para fazer a limpeza da nossa cidade. E a
cidade continua para todo lado, o pessoal não aguenta mais. É praça, eco ponto vazando na
rua de tanto lixo, você vai às UPAs, as escolas. Sábado passado escola Octávio de Moura,
calçada da Octávio de Moura no Cruzeiro do Sul da vergonha, de guarda-roupa, lixo, pau,
pneu, resto de construção. Eu tive que pegar minha equipe sábado, no meu caminhão e fazer a
limpeza da escola Otávio de Moura. O terreno baldio aqui na Raimundo Corrêa, tiramos um
caminhão de pneu e entulho, cheio de larva. Com esse verão aí, com esse calor, com essa
seca. Para ter uma epidemia, Lucão, já debatemos nessa Casa. Um caminhão de entulho de
larva. Larva do mosquito da dengue, no centro da cidade na Raimundo Corrêa. Por que eu fui
lá? Nem coloquei na minha rede social. A população nos cobrando, vereador, olha a situação
de tanto lixo, tanta larva, cobrando a prefeitura não atendeu, se a prefeitura atender, vocês dão
uma mão, nós vamos lá no sábado e fazemos um mutirão e limpamos o terreno. Um caminhão
de entulho no terreno. Na Raimundo Corrêa, e a prefeitura não consegue enxergar, Poder
Público não consegue enxergar. Esse pessoal não anda na rua, não anda na nossa cidade, não
consegue ver o lixo que está na nossa cidade. E contratam uma empresa com cem
funcionários para fazer uma limpeza na cidade da tecnologia. Uma cidade que merece, a
população de São Carlos merece respeito. Não dá para conviver com tanto lixo, com tanto
mato na nossa cidade. Sim, vereador. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Eu quero
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parabenizar Vossa Excelência pela fala. Por trazer aqui aquilo que muitos da população
gostariam de estar usando essa Tribuna para reclamar, porque, realmente, eu acho que falta
planejamento nesses órgãos da Prefeitura Municipal de São Carlos e, em especial, nesse de
áreas verdes, porque nós temos presenciado, vereador, nos canteiros centrais da cidade, nas
praças importantes, porque todas praças são importantes, mas praças centrais da cidade, com
problema de mato alto. Nas calçadas, em frente de ponto de ônibus tem pessoas que estão
tirando, está rolando na rede social um ponto ecológico, não sei se vocês já receberam, e o
ponto ecológico em São Carlos tem, porque mato dos dois lados, então era só isso. Quero
contribuir com a fala de Vossa Excelência, porque realmente tem uma falha ali. Antes tinha só
os reeducandos. Agora, a gente não pode ficar calado aqui, porque há uma empresa
contratada, segundo que a gente ouviu falar, especializada, em fazer esse serviço. Então, não
dá para ficar de boca fechada vendo tudo isso acontecer e nós dando milho aos pombos.
Então, o senhor tem razão, Sr. Vereador. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Obrigado,
vereador Roselei. Só faço uma pergunta: até quando nós vamos suportar a situação da cidade
de São Carlos? Não vem de agora não. Vem dos outros governos, lá atrás e vem e vai
continuando do mesmo jeito. Porque uma empresa para limpar cidade de São Carlos, vereador
Roselei, tem que ser pelo menos 300 homens, prefeito tem que ser arrojado, não vai limpar a
cidade com cem pessoas. Cem homens não limpam a cidade de São Carlos. Vai continuar no
lixo, vai continuar na bagunça e vamos conviver com isso aí por muito e muito tempo. Então,
se for para trazer aqui, nós temos centenas de reclamação, centenas de assuntos para debater
para nessa Casa. Mas, eu não vejo esperança que nesse governo que está aí. Vamos aguardar
2021, se vem aí alguém com coragem, pessoas inteligentes para resolver a situação de São
Carlos. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Próximo vereador inscrito, por até dez
minutos, vereador Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE
FRANÇA: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, público presente, senhoras e senhores. Que
minhas palavras sejam de boas-vindas ao agora o vereador Ubirajara Teixeira, a quem desejo
que tenha um mandato profícuo e que aproveite o tempo que permanecer aqui nessa Casa de
Leis, que se aprimore e bem represente o povo e os anseios da nossa cidade. Parabéns. Seja
bem-vindo. Segundo ponto, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, eu estive hoje em contato com
pessoas que foram até as agências de correios em busca do carnê do IPTU, que não
receberam, e de que tem notícias de vencimento dos próximos dias. São pessoas simples, são
pessoas que não têm tantas condições de acessar internet, de buscar uma 2ª via. Ou de ir ao
SIM, já foram, não obtêm respostas positivas em relação à solubilidade do problema junto ao
SIM, e irei ocupar a Tribuna para me manifestar a respeito desse assunto, de outra maneira.
Mas, tendo aqui a presença há instantes do secretário de governo, o Edson Fermiano, expondo
para ele, o problema, ele me disse que a prefeitura já tem conhecimento e já está tomando
providências de enviar para essa Câmara Municipal um projeto adiando o vencimento e as
condições de pagamento à vista para o dia 10 de março, próximo, sem juros e garantindo os
10% do pagamento a vista. Se a Prefeitura Municipal está tomando essa providência, nós
achamos que é justo, nós achamos que a prefeitura está agindo com muita razoabilidade. E,
portanto, merece os nossos elogios com relação a esse pronto atendimento. Mas esperamos
que esse atendimento venha logo. E aproveitamos a oportunidade para tranquilizar a
população, que está bastante intranquila. Terceiro ponto, professor Mário Sérgio Cortella, que
segundo informações que obtive, esteve aqui na cidade, neste final de semana, em visita a
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amigos, escreveu na Folha de São Paulo um artigo muito interessante, em que ele lembra a
origem da palavra tragédia e da palavra drama, e explicita o significado desses dois termos
para falar de fatos ocorridos no Brasil, nas últimas semanas, nos últimos meses. E tem razão,
o professor Cortella, a palavra tragédia é uma palavra que vem do grego, e significa o fato que
é inevitável. Inevitável porque independe, independe da ação humana. É como se, aí a
mitologia grega, é como se os deuses tramassem o destino dos homens e tomassem
providências, desencadeassem atos inevitáveis que se debruçavam de uma forma terrível
sobre os homens. Em contraposição à palavra tragédia, nós temos a palavra drama também,
vinda do grego. Esta sim, não vem da possibilidade dos deuses tecerem o destino do homem,
a fatalidade do destino do homem, mas contam com a intervenção, isso sim do homem.
Portanto, segundo Cortella, e segundo o meu próprio entendimento, não existe fatalidade
naquilo que possa se dizer a respeito aos incidentes de Brumadinho e nem ao Centro de
Treinamento do Flamengo. Por quê? Porque não foi ação de deuses que tramaram a desgraça.
Mas foram as ações dos homens que provocaram essa possibilidade. Como assim?
Brumadinho. Seria possível evitar tudo aquilo que aconteceu se tudo fosse monitorado. Se os
poderes públicos, se a Vale do Rio Doce tivessem tomado as providências devidas, essas mais
de 300 mortes, entre mortos e desaparecidos, não teriam ocorrido. E com relação ao incêndio
do Centro de Treinamento do Flamengo também não teriam acontecido, porque não foram os
deuses que tramaram, mas foi a incúria dos homens, a incúria do próprio Flamengo, a incúria
da prefeitura do Rio de Janeiro, a incúria de tantos e tantos que participaram desse processo
que propiciaram este acontecimento. Mas ao falar disso, eu quero me referir a São Carlos. Eu
quero me referir, falando de Brumadinho, falar de São Carlos. Ao falar do Centro de
Treinamento do Flamengo, eu quero falar de São Carlos. Vocês irão perguntar: Como assim?
Vamos começar pelo exemplo da represa de Brumadinho, que se rompeu a represa a
montante. A Montante quer dizer, no alto. Ela se rompeu e arrasou com tudo o que veio
abaixo. Nós temos algo assim em São Carlos? Nós temos. O quê? Nós temos a represa da
Universidade Federal de São Carlos. Será que ela está sendo monitorada devidamente? Me
parece que não, tenho notícias de que não. Há muito tempo que não. Se ela se romper, o que
acontece? A jusante, quer dizer, abaixo dela, nós temos, por exemplo, as instalações do
Paulistinha. Inclusive o dormitório dos jogadores do Paulistinha. Pode não estar dormindo
ninguém dormindo agora, mas já dormiram no passado atletas de São Carlos, atletas da
Coréia do Sul. Faz parte do empreendimento, do possível empreendimento que vem aí no
futuro. Então, para que serve a minha fala? Para que eu não tenha razão. Para que nada venha
a acontecer. Mas se um dia acontecer, que essas autoridades locais estejam alerta com relação
a isso. E o que mais com relação a São Carlos? Nós tivemos em setembro do ano passado o
incêndio do museu na Quinta da Boa Vista no Rio de Janeiro. Também incúria das
autoridades. Pergunto para os senhores, tudo é suscetível a incêndio, é claro. E mais ainda,
quando as providências não são tomadas. Pede-se, exige-se do particular que tome
providências com relação ao laudo de bombeiros, por exemplo. E eu pergunto: Está todo
mundo ok, com os laudos de bombeiro e com as providências que devam ser tomadas? A
Câmara Municipal, por exemplo, está em ordem? A Prefeitura Municipal está em ordem? Os
prédios públicos de São Carlos estão todos em ordem? Lá no Flamengo, a gente viu que só
existia uma que só existia uma porta de saída, se a gente for à secretaria de educação a gente
vê que ver que só existe uma porta de saída cujo vão de passagem é menor...[troca de
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presidência]. PRESIDENTE SÉRGIO ROCHA: Um minuto para o vereador concluir.
VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: É menor que a metade de uma das
portas de saída desse Plenário. Então aí nós temos uma questão de ordem ética, antes de mais
nada. Nós temos que exigir do privado sim, do particular sim, mas nós temos que cumprir
com as nossas obrigações. E me parece que se a gente for pedir um laudo dos prédios
públicos, seja do Executivo, do Legislativo, do estadual, do municipal, do Judiciário, nós
vamos encontrar grandes falhas. E as questões de ordem moral, só para terminar, Sr.
Presidente. Nessa questão de sujeira da cidade, que vossa Excelência muito bem abordou
hoje, aqui nessa Casa, na semana que passou, na anterior, com o secretário da Saúde, aqui eu
falei que existe um ícone na cidade. Eles vêm pedir para que a cidade seja limpa e a
colaboração de todo mundo, e eles estão corretos, mas eu cobrei, na oportunidade [interrupção
no áudio]. Só para concluir... E o pronto-socorro da Avenida São Carlos? Eles não tinham
respostas. A única resposta que deram foi correr para limpar logo e em seguida, para que a
coisa não se tornasse mais feia para a Prefeitura Municipal. A Casa mais limpa não é aquela
que mais se varre, é aquela que menos se suja. Isso deveria ser compreendido pelas
autoridades locais. Muito obrigado. PRESIDENTE SÉRGIO ROCHA: Usou a Tribuna
nesse momento, o vereador Azuaite. E no tempo regimental, o vereador Bira, por dez
minutos. Bira, o senhor está com a palavra, por dez minutos. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA-BIRA: Boa tarde a todos, para quem chegou agora, né, um pouquinho atrasado.
Boa tarde à imprensa falada, escrita. Sérgio Rocha, todos os vereadores presentes. Bom, eu
queria começar minha fala de uma forma diferente. Mas, infelizmente, a gente tem que
começar com quintal de casa. O que seria o quintal de casa? Fui convocado para assumir
como vereador, suplente. Sou do partido Democratas. Temos mais dois candidatos. Luis
Enrique. Moises Lazarine. A última vez que tive contato com o meu partido foi em 2016. O
presidente do partido que era o atual presidente, Julio Cesar Pereira de Sousa. Depois disso,
nem votos de parabéns pelos meus 1.121. Depois 2016, faz três semanas que ele me procurou,
não precisava me procurar, porque o comunicado a Justiça faria para mim, é lei, sou suplente.
Junto com os meus amigos, graças a todos os candidatos que trabalharam por 20, 50, 100
votos, tem méritos para eu estar aqui e para ele. Quando toca o meu telefone, escrito Julio
Cesar, está precisando de alguma coisa. Na hora. Então, a gente tem que começar pelo quintal
de casa, arrumando a situação do partido, da Câmara. Depois nós vamos conversar com o
Executivo. O que o Julio queria? Tem que fazer acordo? Me ofereceu os cargos dele para
trabalhar comigo. E as pessoas que trabalharam comigo, não servem? Por quê? Porque se não,
o cargo dele perde o triênio. Ah, perde o triênio? Perde o triênio, presidente? Os meus cargos,
não é pelo dinheiro, portando, os dois cargos meus, eu abri o da Unimed, eu também, é um
mês que tenho direito. Nem a Unimed, nós quisemos, para não ter gasto. É desnecessário, a
não ser que eu fique doente nesse um mês, mas eu tenho monte de amigos, tenho certeza que
tem amigo, quem tem amigo não precisa de dinheiro. Correto? Nos meus cargos, eu trouxe
comigo porque respeito o trabalho deles. E assim que você tem que respeitar seu grupo.
Quando você respeita, o seu grupo, você tem parceria firme. Bom, o salário do assessor chega
a ser quase mais do que o vereador. Eu não vim atrás de salário. Se viesse atrás de salário, né,
a gente vem aqui para... Falaram para mim, Bira, você é um político. Não sou político. Eu
sonho com uma cidade melhor para eu viver e todo mundo viver. O salário-base é R$
5.420,00 de um assessor, pessoal, para quem está me ouvindo em casa, o salário-base R$
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5.420,00 um assessor, bruto R$ 5.691,00. Esse triênio que o Julio estava com medo dos
assessores perderem, quando faz três anos para quem não sabe o que é triênio, é o valor R$
271,02 a mais, 5% a cada três anos, é isso, que você trabalha no serviço público, né, no caso
vereador, assessor. Sei lá o que mais também. E, simplesmente, eu falei, dei a resposta que eu
ouvi em 2016. Quando estiver fechado o acordo para consultar o meu grupo e ver a decisão
deles. Entendeu? Então, eu quero dizer uma coisa para o Julio, ou para qualquer um, um
segundinho só. Alguém sabe o que é isso? Não vão me enforcar não. Isso aqui é um cabresto
de pôr em cavalo, você põe na cara dele, você leva ele onde quiser. Então, o cabresto ainda
não está servindo para mim. Está bom. Eu vou continuar, mas outras coisas agora. Quero
complementar a fala do Roselei, sobre a agricultura. Nos primeiros três minutos meu, falei:
"Não mexa com criança, com senhor de idade, e nem com animais". E com deficiente, é claro.
São seres indefesos. Criança e idoso, para mim, são a minha vida. E o deficiente, que são
pessoas que não têm como se defender. Sobre a merenda escolar, não são os funcionários
incapazes. Eu conheço aquela secretaria como a palma da minha mão. Tem uma funcionária
de lá que está no Ministério do Trabalho por assédio moral. Está bom? Porque o Sr. Secretário
assediou lá, para quê? A Justiça vai responder. Está lá na Justiça do Trabalho. Eu só sei dos
fatos. Quem vai julgar é a Justiça. Correto? Essa funcionária ficou noites sem dormir,
chorando por esse equívoco. Que o secretário conclua a fala do vereador Roselei, levou as
licitações para fazer eu vou falar, outro lá, no seu gabinete. Tirou a parte técnica da
nutricionista, chama Marinalda, que pediu transferência e hoje está lá no postinho da Vila São
José, que não aguentou a pressão sofrida na Secretaria de Agricultura. Não mexe com a
merenda das crianças, as crianças merecem respeito. Tem criança como eu que foi à escola a
troco de um prato de comida. Então, hoje se eu estou aqui é para defender elas também. Na
minha vida eu fui ajudado pelos outros e a minha obrigação que Deus me deixou é usar,
ajudar os outros. Então, essa merenda escolar, se Deus quiser, vai acabar com essa patifaria
logo, logo. Certo? Bom, de tudo isso, quero fazer pelo menos um agradecimento a uma pessoa
que nunca vi e nunca falei com ele. O secretário de Saúde, o Marcos Palermo. Tinha o
telefone dele, que eu peguei num grupo aí, me procuraram. Vivo desesperado porque...
infelizmente, não era vereador. Não tinha uma força nada. E algum assessor do vereador
sempre me ajudou, né, Eduardo? Sempre me dava uma forcinha para mim, para ajudar no
atendimento das pessoas. O meu sonho é estar aqui para ajudar as pessoas. Por esses 30 dias
eu vou honrar como se fosse 30 anos, 3 anos. Quero agradecer ao Marcos Palermo, nunca
conversei com ele, nunca vi, mas atendeu as pessoas, pelo menos a ligação ele atendeu.
Presidente, muito obrigado. [aplausos]. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Próximo
vereador inscrito, por até dez minutos, o vereador Chico Loco. VEREADOR CHICO
LOCO: Sr. Presidente Lucão Fernandes muito boa tarde. Prazer cumprimentar, como
presidente, meu amigo Lucão Fernandes. Pela primeira vez nesse ano de 2019. Srs.
Vereadores, Sras. Vereadoras, a plateia presente. E a imprensa que, também, aqui se encontra.
Durante esse período, nessa semana, o que nós observamos, né, e que muitas pessoas estão
aflitos justamente é com essa questão do carnê do IPTU que chegou atrasado, demorou
demais para aprontar esse carnê e o correio também está demorando para fazer a entrega. O
que fiz? Eu protocolei uma indicação ao governo municipal para que prorrogasse o
vencimento desse carnê dessa semana para o mês seguinte. Para o mês de março, para que as
pessoas pudessem receber adequadamente isso pelo correio. Procura pelo sim, aí sim, você
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encontrar um problema. Porque tem muita gente com essa mesma demanda, a fila é enorme,
se você tirar uma senha você vai ver que o seu número está uma centena além daquele que
está sendo chamado naquele momento. E o trabalhador, o munícipe são-carlense é uma pessoa
que trabalha, não pode perder o dia em uma repartição pública, por conta de um descuido do
município. Eu quero agradecer aqui ao secretário Edson Fermiano, por toda atenção essa
questão do IPTU, protocolei isso, ontem, né, ele já esteve aqui hoje, apresentando que estará
encaminhando a essa Casa um projeto de lei para prorrogação desse prazo de vencimento.
Meus parabéns ao Sr. Edson Fermiano pela atitude que está sendo tomada e pela solução
imediata, que é assim que a cidade precisa começar a andar. Agora é claro que ele tem...
seguir e dar esse exemplo às demais pessoas que estão no Executivo Municipal. Do contrário,
a cidade fica esse... toda terça-feira, será esse... muro de lamentações aqui, como nós temos
reclamações toda semana. O vereador Azuaite, ele tocou em dois assuntos, né? Ele tocou
nessa questão do carnê do IPTU que chegou atrasado e tocou na questão, ele falou tragédia ou
drama, mas a gente entende como desastre. Que o desastre depende da mão humana, a
tragédia depende da fúria dos deuses contra a população, contra a humanidade, pelos pecados
que ela, assim, comete. Pelo menos, assim era na... assim é a definição na Grécia antiga.
Então, o que existe no Brasil é um desleixo muito grande em relação às obrigações das
pessoas. E toda vez em que você tem uma organização irresponsável ou inconsequente,
desleixada, naturalmente, você terá o desastre como aconteceu na barragem de Brumadinho.
O que já não era necessário, porque nós já tínhamos vivido a experiência na barragem de
Mariana. Mas aqui em São Carlos, o vereador Azuaite elencou alguns potenciais desastres. E
nós temos aqui na cidade uma situação, inclusive, eu trago aqui o relatório de vistoria, de uma
situação de risco que acontece lá no córrego da Água Fria. O vereador Edson Ferreira, já
oportunamente esteve aqui e já pediu providências a aquilo, houve até no dia 8, sexta-feira
passada uma manifestação do secretário Mariel Olmo, mas o que não é bastante. Ali as obras
são muito intensas porque está havendo a lixiviação do solo, praticamente as propriedades
estão tendo seus terrenos erodidos e areia, a terra está invadindo o leito do córrego.
Felizmente, felizmente, este ano nós não estamos tendo uma estação de chuva tão intensa,
como em anos anteriores. Porque a hora que nós tivermos, podemos prever que o desastre é
iminente. Então, eu pediria ao mesmo Edson Fermiano, que tomasse providência em reunião
com os órgãos competentes, talvez até com a Promotoria do Meio Ambiente para que nós
tivéssemos a atenção maior, uma vez que esse relatório da Defesa Civil, ele recomenda a
elaboração de obras emergenciais da área com erosão e da drenagem das águas pluviais
naquela região do córrego da Água Quente. Cita esse relatório, também, até a possibilidade de
se declarar o estado de emergência. É necessário essa reflexão, urgentemente, se há ou não o
estado de emergência naquela região. Porque assim, o município pode ter mais liberdade em
executar as obras ali necessárias. Os moradores, os habitantes, as pessoas que têm chácaras e
têm moradia às margens daquele córrego estão correndo risco, estão correndo risco sim
senhor e nós temos que evitar maiores... não vou falar tragédias, mas desastres, porque aí sim,
passa a mão humana, tanto pela ação quanto a omissão. Se a mão humana for omissa, nós
teremos sim um desastre ambiental que já está acontecendo porque... o leito do córrego já está
recebendo uma carga excessiva de terra e areia nas suas margens. E com isso, as enchentes
podem vir e também essa lixiviação, esse assoreamento das terras, nas margens desse córrego.
Então, é necessário tomar uma providência, então eu peço ao mesmo Edson Fermiano que
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esteve aqui, hoje, prontamente respondendo a uma indicação minha, estou procurando mais
uma indicação para que em obediência a esse relatório de vistoria da Defesa Civil de São
Carlos, datado do dia 4 de janeiro de 2019, portanto, foi logo que o ano começou, a Defesa
Civil tomou sua providência sim. Agora, o que nós não podemos permitir é que por
negligência, por inabilidade, por incompetência, essa ação também deixe de acontecer. Que
exemplo de negligência na cidade nós já temos bastante. O maior exemplo de negligência
atual é a questão da merenda escolar. Me desculpe, o Sr. Secretário Deonir Toffolo mas essa
situação havendo um compromisso uma responsabilidade do senhor com a humanidade
implicaria no seu pedido de renúncia. O senhor deveria renunciar ao cargo, uma vez que o
prefeito Airton Garcia não tem esse costume de demitir as pessoas. Seria, assim, digno de sua
parte um pedido de renúncia, porque é uma vergonha depois de dois anos de governo faltar
merenda na escola, porque não fez a devida licitação, não fez o pregão em prazo hábil. Não
fez as coisas como são necessárias. Ora, a solução não é tirar a secretaria... o abastecimento da
merenda da Secretaria Municipal de Agricultura, a decisão é tirar o secretário, mas se o
prefeito Airton não tomar essa providência, seria melhor que o próprio secretário se demitisse,
porque se não, São Carlos vai ser vergonha para o país. Uma cidade que falta merenda, por
inépcia, por inaptidão, por negligência. Então, se o secretário Deonir Toffolo está com essa
atitude negligente seria oportuno, que ele até por uma questão de dignidade pessoal e moral
pedisse a sua exoneração. Assim, a cidade de São Carlos ficaria um pouquinho melhor. Levar
o abastecimento da merenda para a Secretaria Municipal de Educação, é uma inabilidade,
porque há muitos anos, há muito mais de dez anos que a Secretaria Municipal de Agricultura
é responsável pela merenda e até com bons exemplos. O PSB já teve uma secretaria em
governo passado, governo de 2008 a 2012, o PSB chefiou a secretaria de agricultura e isso
nunca aconteceu, faltar merenda na escola nunca aconteceu, faltar elementos essenciais,
aminoácidos essenciais da carne, do leite, do ovo, não tem na nossa merenda, João Muller.
Então, infelizmente, o mais digno que podemos esperar do secretário Deonir Toffolo, é que
tenha a humildade, a responsabilidade e a hombridade de pedir demissão, porque a gente viu
que o Airton não está pensando em demitir ninguém, infelizmente. Muito obrigado, Sr.
Presidente, aos Srs. Vereadores. Uma boa tarde. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES:
Parabéns pela fala, nobre vereador. Próximo vereador inscrito, por até dez minutos, o
vereador Edson Ferreira. Cumprimentando a fala do vereador Chico Loco... a prefeitura vai
encaminhar o projeto de lei aqui prorrogando o prazo até dia 10 de março. VEREADOR
EDSON FERREIRA: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, vereadoras, senhores e senhoras
presentes, que nos assiste em casa, boa tarde a todos. Primeiramente, quero dar boas-vindas
ao nosso vereador Bira, né? Não conheço ainda, não conheço, assim, pessoalmente mas... se
está aqui hoje é porque merece e teve aprovação daquelas pessoas que o conhecem e sabem
que tem capacidade para ser um vereador. Parabéns e seja bem-vindo, o que puder contar
comigo também... Sou novo estou aprendendo ainda, também, mas o que puder contar com a
gente, estamos juntos. Quero começar aqui falando sobre uma necessidade que eu gostaria
que a prefeitura, principalmente serviços públicos, tomasse urgência é com respeito àquela
iluminação ali no Pontilhão da Travessa 8. Em 2017, a gente fez um requerimento para que
eles viessem iluminar ali porque tem pessoas que saem de madrugada ou passa a noite ali, e é
uma escuridão e é muito perigoso, presidente. Ali tem pessoas que passam 5h da manhã,
inclusive, uma moça que me mandou um áudio e um vídeo, ela falando das condições que ela
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passa ali, o marido dela tem que ir com ela direto porque não dá para passar sozinha ali.
Pessoas correndo risco de ser assaltadas ou algumas 'coisas' pior. Então, eu gostaria que o
secretário ou algum departamento dos serviços públicos, pessoal da elétrica, pudesse dar um
reparo naquela iluminação ali do Pontilhão da Travessa 8, da Rua Itália. Com respeito, o
vereador Roselei falou, aqui, sobre os R$ 5.700.000,00 que tem parece nas contas da
Secretaria de Trânsito. Vereador, eu só espero que esse dinheiro não seja colocado em
semáforos. Só espero isso. Com respeito, também, ao vereador Sérgio Rocha, aqui, colocou
sobre a situação da limpeza da cidade. A gente tem acompanhado a limpeza da cidade, antes
já tínhamos o pessoal das áreas verdes. Agora estamos com o pessoal aí da Terra Plana. São
R$ 3.700.000,00, que eu achei muito válido a cobrança do vereador, porquê? Porque era para
ter no mínimo cem pessoas, porque o contrato não fala de quantidade de pessoas, mas o
contrato fala de dar... ser pessoas suficiente para a demanda da cidade, entendeu? Inclusive, o
contrato é meio doido, né, porque lá fala 30 equipes... 30 equipes, eu pensei que seria 30
equipes para dividir na cidade. Eles colocam lá equipes como uma pessoa. Equipe como uma
pessoa, um carrinho, uma vassoura e uma pá, colocam como equipe, eu achei um absurdo
isso, mas vamos lá, então, tem que ter sim mais pessoas, porque se não nós vamos ver R$
3.700.000,00 voar, e não vamos ver resultado na cidade, na limpeza. Então, a gente gostaria
sim é de ver a cidade limpa. O nosso vereador aqui, acabou de falar sobre... vereador Chico
Loco, sobre a questão ambiental lá na... naquelas regiões das chácaras, ali do córrego do Rio
Quente, Água Fria ali. Ali, eu tenho acompanhado desde 2017 e... ali já tem um processo
pessoal da Cetesb, já está em cima, inclusive, tem uma ação do Ministério Público e já deu
prazo para que a Secretaria de Meio Ambiente tome atitude. Ali tem principalmente algumas
chácaras que o rio, ele se desviou. Então muitos moradores que tinham metragem das
chácaras hoje não têm mais, por conta desse desvio do rio. Inclusive, eu estava até
conversando aqui com o vereador João Muller, teve um morador que tentando solucionar esse
problema jogou não sei quantos caminhões ali de terra, na encosta ali, foi multado por isso,
tentando resolver. Mas, agora sim, a secretaria tem uma ordem aí, e a gente vai estar sim
acompanhando e cobrando para que eles tomam providência. O prazo parece que era 30 dias,
o início dessa obra aí. Então estamos sim em cima disso e com respeito à ponte, né? Começou
essa semana já fazer a ponte ali onde tinha muito risco. Das pessoas 'cair', oito, dez metros de
profundidade com um carro. Uma ponte que tinha nada mais, nada menos ali do que 6, 7
metros de largura. Ultimamente, essa ponte estava com três crateras que 'aconteceu', ali, por
causa da chuva. E estava com mais ou menos dois metros, carros para passar ali, não
conseguia passar reto. Ele tinha que fazer aquele desvio. A ponte começou depois de muita
cobrança, desde 2017. Não, desde fevereiro de 2018, outubro de 2018 nós também voltamos
lá e voltamos agora em janeiro. Então essa semana começou o trabalho ali na ponte. Então, a
gente vai estar, principalmente eu vou estar acompanhando. Mudando só um pouquinho de
assunto para encerrar... eu postei na minha página e... sobre a situação daquele jovem que
estava desaparecido há 40 dias. E ele estava aqui em São Carlos. Eu recebi um e-mail do pai,
né, o pai chama Izair Botelho. Ele fala assim: "Eu sou pai do Raimundo Aquino Botelho, não
tenho palavras para agradecer o vereador. Para descrever o quanto estou feliz por você ser
vereador. Sei de que não mediu esforço para levar a paz a uma família que há 40 dias
chorava... o desaparecimento do seu filho especial. Parabéns a esse gesto nobre, solidário.
Parabéns ao pastor que nos ajudou lá. Parabéns à casa que o abrigou. Parabéns a todo o povo
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dessa cidade. E não poderia ser melhor representada, abraços", tal. Aqui, eu quero agradecer a
secretária Graziela, por ter nos atendido, ficamos sabendo por meio da igreja, que eu faço
parte, a Igreja Universal, o pastor me ligou falou que tinha um rapaz lá, que estava perdido e
que ele estava há muito tempo longe de casa. Conseguimos o telefone da família, ligamos
para o pai e o pai já estava vindo para São Carlos. Mas o filho é deficiente mental, é uma
pessoa especial, como o pai colocou aqui. Eu não coloquei para não expor o filho, né, mas se
o pai colocou aqui, eu posso falar. Então... imagine. Essa pessoa passou 35 dias na Praça da
Sé em São Paulo e estava há 5 dias em São Carlos. Aí, eu liguei para a Graziela, ela falou que
não teria um lugar para acolher esse rapaz, porque... demoraria 25 horas para o pai vir do
Mato Grosso a São Carlos. Aonde vai ficar esse rapaz até essa família vir? Se nós não
tivéssemos um lugar para acolher, talvez o pai chegaria aqui e o filho estaria em outra cidade.
Seria mais e mais dias, o desespero dessa família. Quem já teve uma pessoa na família
desaparecida, sabe do que eu estou falando. Então, não posso deixar de agradecer a Graziela,
secretária de Cidadania e Assistência Social. A Denise do Centro POP que nos ajudou, nos
acolheu por um tempo ele. Ao Júnior da Comunidade Divina Misericórdia, que além de ele
passar a noite lá com cama tudo, deu alimento para ele, a janta, o almoço do outro dia. E aqui
eu quero agradecer a todas pessoas que contribuíram para esse final feliz, vereador, e eu me
coloquei no lugar do pai, são 25 horas do Mato Grosso a São Carlos para ver o filho e muitos
aí estão à procura de um filho, de um pai, eu tenho um sogro desaparecido que sei o que é
isso. Então, eu fiz o que eu pude. E essas pessoas também fizeram, eu acho que puderam ali e
nos ajudaram a ter esse encontro feliz. Obrigado, presidente. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Próximo vereador inscrito, por até dez minutos, vereador Gustavo Pozzi.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Boa tarde a todos. As pessoas que... presentes aqui na
Câmara. As pessoas que nos assistem pela televisão, nos escutam pelo rádio. Nossos pares
aqui, Em especial, ao Bira, que assume hoje né, Bira. Vai ser uma rápida passagem, mas que
seja bem abençoada aí esse momento para você. Quero começar a minha fala primeiro
parabenizando o vereador Lucão Fernandes pela iniciativa nos acordos de Pauta serem às duas
horas, antes do começo da Sessão, o que impede a paralisação que nós tínhamos para fazer o
acordo de Pauta, vai deixar de ter. Isso faz com que as pessoas que aqui estão não fiquem
esperando nosso retorno, né? Então, é uma iniciativa aí que já demonstra um respeito tanto ao
dinheiro público, porque tem a gravação que gera custo. Um respeito às pessoas que nos
assistem e as pessoas que estão aqui fazendo dessa maneira trazendo o acordo de Pauta para
antes da... do início da Sessão e não mais como foi aí ao longo dos anos no meio da Sessão.
Então, aqui quero deixar os meus parabéns por essa iniciativa, que tem muito o meu apreço.
Eu não tenho como não falar da CPI da merenda, que foi criada, né, vamos dizer assim, não
foi ainda criada porque faltam membros, mas eu propus a CPI da merenda na Sessão passada,
todos vereadores assinaram a CPI. Então, nós teremos a CPI aqui nessa Casa. Ocorre que,
infelizmente, apenas eu como presidente da CPI e o vereador Malabim, representando aí o
PTB, se propôs a participar da CPI. Então, eu quero aqui primeiro fazer um apelo aos
vereadores dessa Casa, que o mais rápido possível, coloquem o seu nome à disposição para
que nós possamos começar os trabalhos da CPI o mais rápido possível. Porque enquanto não
tivermos os cinco nomes, essa CPI não vai acontecer. Tivemos assinatura de todos os
vereadores, mas a CPI, por enquanto só tem dois nomes, que é o meu e do Malabim, o qual eu
já agradeço pela rápida adesão. Então, gostaria que os vereadores pensem sobre o assunto e se
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coloquem à disposição para desenvolver esse trabalho junto aí a mim e ao Malabim, para que
nós possamos investigar o que está acontecendo na merenda da nossa cidade. Porque se não
tivermos os cinco nomes, não adiantou de nada assinar o requerimento concordando com a
criação da CPI. E aqui eu vou colocar, foi falado aqui hoje, a questão, né, da mudança da
merenda para fazer a gestão pela Secretaria de Educação. Conversava com o meu amigo
Roselei Françoso e uma ideia boa surgiu, né? Se vai... tem a possibilidade de passar a
merenda para a educação, as estradas rurais, já é o serviço público que cuida. Vai restar à
administração do restaurante popular, a agricultura familiar e o banco de alimentos que são
para dar cesta básica às pessoas que precisam. Eu vou deixar uma sugestão para o Poder
Executivo, extingue a Secretaria de Agricultura. Passa a merenda para a Educação. O
restaurante popular e o banco de alimentos, ele pode fazer a gestão na Secretaria de
Assistência Social. E a organização da agricultura familiar poderia ficar por conta da
Secretaria de Trabalho Emprego e Renda. E assim, na pior das hipóteses, a gente
economizaria pelo menos o salário do secretário. Um secretário que tem mostrado que não é
tão eficiente assim. Então, pelo menos não é mandar o Toffolo embora, não é isso que eu
estou sugerindo, estou sugerindo acabar com a secretaria. Já que vai tirar o que mais tem
trabalho que é a merenda das escolas, então, que distribua o que sobrar para outras secretarias.
Aí pelo menos, nós faremos a economia de um secretário. Que hoje, infelizmente, se é culpa
dele ou não, ele é o gestor da secretaria, não está funcionando e não é desse ano. Então, eu
deixo aqui uma sugestão para o prefeito Airton Garcia, quando mandar a reestruturação, se
realmente vai mandar ou não, não sei, por enquanto a gente só escuta falar. Que mande já
fazendo uma reestruturação completa. Porque os cargos que hoje estão na Secretaria de
Agricultura vão ter que acompanhar... um exemplo, você não tem como pegar e mandar para a
Secretaria de Educação a merenda, e os cargos que faziam a gestão da merenda ficarem na
Secretaria de Agricultura. Então, você vai fazer um esvaziamento de pessoas, então que já
distribua todas e exclua a Secretaria de Agricultura. Por favor, Roselei. VEREADOR
ROSELEI FRANÇOSO: Eu quero... como o senhor citou o meu nome, né, quero agradecer
a oportunidade de falar durante a sua fala. Mas é o seguinte, Gustavo, eu... tenho uma visão
pouco diferente da de Vossa Excelência em relação a encaminhar os trabalhos da merenda
escolar para a Secretaria Municipal de Educação. Sou contrário a essa decisão. Eu não
defendo de forma alguma que a merenda vá para a Educação. Eu acho que deixei isso claro na
minha fala. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADOR ROSELEI
FRANÇOSO: Mas, se é uma situação para corrigir isso, eu sou mais daquela opinião de
alguns vereadores aqui, de que a Secretaria Municipal de Agricultura seja dotada de pessoas
capazes de desenvolver o trabalho como vinha desenvolvendo. São Carlos, para quem... reside
na cidade, recebeu prêmios de uma das melhores merendas do país. O prefeito foi premiado
como Prefeito Amigo da Criança. Acho que é importante a gente resgatar isso, nós tínhamos
uma merenda com muitos produtos e hoje nós estamos sofrendo consequências com
dificuldade de comprar carne e comprar... carne de frango, de porco, de... ovos. Entendeu?
Então, essa dificuldade que a gente não pode continuar tendo. Nós temos que ter pessoas
capacitadas para desenvolver esse trabalho. Lógico se tirar a merenda da Agricultura não faz
sentido mesmo ficar com a secretaria com dois, três departamentos, né? Seria muito pouco,
né, para manter essa estrutura toda só com a agricultura familiar. Eu acho que teria como
pensar uma outra maneira de desenvolver esse trabalho. Mas, eu sou contrário encaminhar a
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merenda para a Educação. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Muito bem. Então, né, fica aí
a fala do vereador Roselei. Então se... e nós concordamos numa situação, se for tirar a
merenda, se for esse o caminho que o prefeito deseja que é tirar a merenda da Agricultura,
então que se desfaça essa secretaria. E finalizando, eu quero reforçar aqui o meu pedido aos
vereadores. Nós precisamos fazer uma investigação sobre o que aconteceu no ano passado,
que faltou carne vermelha e faltou frango. As crianças comiam arroz, feijão e ovo. Arroz,
feijão e omelete. Arroz, feijão e ovo virado, como disse o ano passado o vereador Roselei.
Então, precisa se investigar o que está acontecendo. Só que para isso faltam três nomes.
Apenas o PR, que é o partido que eu faço parte, e o PTB têm membros nessa comissão. Muito
obrigado. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Próximo vereador inscrito, por até dez
minutos, vereador João Muller. VEREADOR JOÃO MULLER: Sr. Presidente, vereador
Lucão Fernandes, Srs. Vereadores, população que nos acompanha aqui no Plenário. E de casa
através da rádio, da TV e da internet. Quero, inicialmente, cumprimentar o vereador Bira, que
toma posse hoje, nessa Casa. E me colocar à disposição naquilo que eu puder ajudar nesse
período que o senhor estará representando a população, estou à disposição, tá? Uma satisfação
trabalhar com o senhor, gostei muito... da sua participação na Tribuna hoje. Sr. Presidente, eu
quero abordar dois assuntos, nesses dez minutos, nem sei se vai dar tempo. Um deles é sobre
a questão das casas populares em São Carlos. Vamos lembrar aqui nos idos de 2018, no dia 25
de setembro o Governo Federal, ele fez uma seleção de vários municípios do Brasil que
participariam do Minha Casa, Minha Vida faixa 1. E São Carlos foi selecionado no dia 26 de
setembro foi publicado que o município de São Carlos estava selecionado para receber dois
empreendimentos imobiliários aqui em São Carlos. Um com 500 unidades habitacionais e
outro com 259, mas os dois empreendimentos, na mesma área. O chamado Abdelnur II. O
governo ao fazer a seleção, eu vou ser um pouco rápido, para poder tratar dos dois assuntos,
Sr. Presidente. O Governo Federal ao fazer a seleção, ele selecionou 25 mil unidades
habitacionais. Quando recebi a publicação eu disse à administração local e ao empreendedor o
seguinte: "Olha, é uma jogada política. Nós estamos apenas duas semanas da eleição. O
governo federal não tem recursos para atender 25 mil unidades habitacionais, nesse momento,
no final de governo". E o que dizia o decreto que selecionou a cidade de São Carlos entre
outras, em outros estados também, e em São Paulo? Que esses empreendimentos selecionados
teriam 60 dias para apresentar toda documentação junto à Caixa Econômica Federal. No
nosso caso, nós somos subordinados à superintendência de Piracicaba. Sessenta dias, toda
documentação. Essa Casa correu, ajudou aprovar aqui uma lei que era necessária. A prefeitura
fez sua parte na habitação. Até o Cartório de Registro de Imóveis aqui em São Carlos, que é
tão burocrático, fez a sua parte. E quando chegou na data, a data exigida para apresentar a
documentação, lá estavam todos os documentos. São Carlos estava ganhando, naquele
momento, R$ 80 milhões em habitação social. Aquele programa que o cidadão paga 5% do
salário, se ganha R$ 1.800,00 paga R$ 90,00. Se ganha mil reais paga R$ 50,00 por mês, na
verdade ele ganha a casa. Conseguimos até, Sr. Presidente, porque era dentro do Programa
Casa Paulista, a indicação do recurso do ex-governador que estava naquela época, que foi
candidato a governador na sequência, o Márcio, Márcio França, a indicação de R$ 12
milhões, porque era uma parceria entre o Governo Federal e estadual, 68 milhões do Governo
Federal e 12 do estadual. Até a indicação da ficha orçamentária nós conseguimos. Para a
nossa surpresa, quando estava pronto para assinar numa das reuniões de transição do governo
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que entrou agora, do governo Jair Bolsonaro, com o Temer, o ministro da Fazenda, Sr. Paulo
Guedes pediu a suspensão da assinatura de todos convênios. Então, para quem está nos
ouvindo agora não é que São Carlos perdeu os empreendimentos habitacionais. Nenhum deles
que estavam selecionados e com os documentos prontos assinaram o convênio. O que nós
vamos aguardar a partir de agora é a definição da política pública habitacional do novo
Presidente da República. Nós não sabemos se ele vai dar continuidade, se vai atender aqueles
que já estavam selecionados. Nós não sabemos se ele vai abrir uma nova seleção. Não
sabemos se o Minha Casa, Minha Vida continuará existindo, sabemos que a intenção do
governo é a mudança do nome para chamar Programa Casa Brasileira. Então nós vamos
aguardar. Então, São Carlos não perdeu ainda os 80 milhões. Que nós temos aí é uma
indefinição ainda do governo que está aí há 40 dias, também não podemos vir aqui dizer que
olha, esse governo está errado, não. Temos que aguardar. O importante é que a cidade de São
Carlos de alguma forma tem hoje aprovado um empreendimento que dá para beneficiar 759
famílias, ou seja R$ 80 milhões de investimentos. Lembrando que São Carlos já ganhou o
Zavaglia, já ganhou o Planalto Verde, já ganhou do Abdelnur são quase 3 mil casas.
Certamente tem municípios por aí que não ganharam nenhuma casa, porque não é fácil
viabilizar a documentação, não é fácil aprovar um loteamento, o empreendimento em prazo de
60 dias. Dificilmente, algum município consegue isso. Segundo... segundo tema, eu de falar,
fazer coro ao que disse o vereador Rodson, aqui, no início da Sessão. A função do governo
seja ele municipal ou estadual, tem que estar muito centrada na prestação de serviço de
segurança, educação, saúde e assistência social. Com exceção da União, não se deve entrar
em atividade econômica, município, estado, devem ficar longe disso. O governador João
Doria vem agora com o conjunto de concessões e privatizações, justamente para poder focar
mais nas áreas essenciais, que tem que atender o cidadão que paga seus impostos. E o
vereador Rodson falou do Mercado Municipal e vamos lembrar que há oito anos atrás, foi
projetado para São Carlos o chamado Boulevard. Que era a integração entre a Praça Pedro
Toledo, Voluntários e Maria Aparecida Resitano, parte foi executado, parte nós perdemos os
recursos. Mas não sei se os senhores sabem e quem não sabe vai ficar sabendo agora, o
município de São Carlos foi notificado semana passada a pagar R$ 60 mil de condomínio
atrasado do Mercado Municipal. Eu achava até então que o mercado fosse realmente
municipal, público. Não é. É um condomínio de lojas. Um condomínio de 'box'. 'Box' em
inglês significa caixa. O município de São Carlos tem lá dentro e aqui está o mapa que eu pedi
essa semana na secretaria, tem nove tem 'boxes' que podem ser vendidos, vendidos, nesse
caso aqui não é concedido não, vendidos. E ali tem 'box' estratégico comercialmente que é da
prefeitura. Os quatros que estão de costa para a Praça Maria Aparecida Resitano, vale no
mínimo cem mil reais cada 'box' daquele. Se o município fizer uma concessão...um leilão
correto ele levanta um milhão de reais dentro daquele mercado. Ô, João vai levantar R$ 1
milhão e vai fazer o quê? No meu entendimento, modernizar o mercadão e seu entorno. Virar
o mercado para a frente, para a praça Maria Aparecida Resitano. Abrir como é aberto pela
Jesuíno e aberto pela Avenida São Carlos, para ter fluxo e fazer a praça de alimentação com
esses 'boxes'. E com o dinheiro revitalizar também a Praça do Comércio, que era até então
bacana. Depois cada um começou aumentar o seu puxadinho. E hoje, a gente vai lá na região
central do mercado, que não atrai mais ninguém, né? Se a gente não fizer alguma coisa
naquela região... o comércio dos bairros estão fortalecidos, as galerias de lojas estão, né,
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cresceram muito. Os corredores comerciais cresceram muito e aqui embaixo a gente está
ficando para trás. O centro da cidade, nós estamos ficando para trás e estamos vendo a
angústia dos comerciantes. Uma troca de inquilino, né, locatário, constantemente. Abre loja
fica um tempo, fecha, abre loja, fica mais um tempo e fecha. E o mercadão vai perdendo sua
destinação original. Daqui a pouco é mais uma praça do comércio de produtos do Paraguai.
Daqui a pouco vai virar isso. É roupa, produto eletrônico, mas o mercado mesmo está
perdendo sua característica. E se você for em Ribeirão Preto hoje, o que é forte no mercado de
Ribeirão Preto? A praça de alimentação. Se for em São Paulo onde quer passar para comer um
pastel de bacalhau ou lanche de mortadela? Mercadão Municipal, ou a gente acorda para a
nova realidade econômica que existe na nossa cidade, nós não somos mais uma cidade de 30,
40, 50 mil habitantes. Nós estamos falando de uma cidade de porte médio, com 250 mil
habitantes com duas universidades, 20 mil alunos, população flutuante de 20 mil alunos. E
que não tem vida noturna na região central. Você passa ali aquela escuridão, aquela
insegurança. E nós temos aqui a possibilidade de levantar R$ 1 milhão para ser investido
naquela região. Como vereador eu não tenho condições de fazer, não posso, gostaria muito.
Mas eu estou indicando, pela terceira vez, esta possibilidade. Eu não estou aqui propondo a
criação de uma despesa sem apontar onde tem recurso para fazer. Estou apontando um
investimento, mas estou mostrando que dá para levantar R$ 1 milhão. E eu tenho certeza se
vier a essa Casa um pedido de autorização [interrupção no áudio]. Só para terminar. Se vier
esse pedido, aqui, vai ser aprovado na unanimidade e quem vai no mercadão hoje a impressão
de abandono, de desleixo, de desprezo da administração com aquilo lá. Não é só com o
banheiro, como disse o vereador Rodson, porque existe uma disputa inclusive entre a
prefeitura e condôminos de quem é a responsabilidade dos banheiros. Estão discutindo há dois
anos, de quem é a responsabilidade. É da prefeitura ou dos condôminos que têm as suas lojas
lá? Enquanto isso o cidadão consumidor que frequenta... aqueles banheiros imundos, né,
numa cidade que é considerada a capital da alta tecnologia. Então está aqui mais uma
proposta, mais uma contribuição que espero que o governo acate, 'acolhe'. Não é para o bem
do vereador não. É para o bem da cidade de São Carlos. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Próximo vereador inscrito, por até dez minutos, vereador Leandro Guerreiro.
VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Sr. Presidente, boa tarde, plateia presente, você
que está nos assistindo em casa, ouvindo pelo rádio. O João Muller acabou de falar aqui que
dois anos estão discutindo aí quem vai tomar conta do banheiro. Enquanto isso o cidadão
aqui... tomando no 'trololó', o cidadão. Não tendo condições nem de usar o banheiro. Vem
para o centro da cidade, não tem aonde usar o banheiro. Um banheiro porco e imundo, do
mesmo jeito que é a cara do prefeito Airton Garcia, porca e imunda. Hoje eu venho em um
discurso que muita gente ficou curioso, é claro, eu queria que ficasse curioso mesmo. Para
trazer o vereador mais criminoso, bandido de São Carlos. Que depois do meu... da... desse
discurso da analogia, aí eu queria saber se é o bandido, se é o criminoso ou não é? Bom, a
capivara do danado, a capivara do danado, eu que sempre vim aqui, confrontei os colegas.
Apontei o dedo e sempre citei o nome. A capivara do danado é isso aqui. Essa é a capivara,
numerada. É isso, dez processos, esse criminoso, bandido, pensa aí, em um bandido que você
conhece que morou perto da tua casa, pensa em um criminoso, ladrãozinho, qualquer coisa,
em um traficante, pensa nele. Será que ele encarou o juiz dez vezes? Será que ele foi para o
fórum dez vezes? Igual a esse vereador bandido e criminoso? Eu quero saber o que está
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acontecendo. Porque amanhã esse bandido vai de novo na frente do juiz, eu quero saber o que
está acontecendo. Porque se eu não tiver resposta, eu vou começar a acreditar que os demais
colegas estão aqui me assistindo estão certos em não abrir a boca. Eu vou começar a acreditar
que vocês estão certos em não abrir a boca. Vamos por partes para vocês entenderem. Bom,
para acabar a curiosidade, esse bandido sou eu mesmo. Esse criminoso sou eu, Leandro
Guerreiro. Dez vezes processado e por que eu fui processado dez vezes? Vamos falar agora.
Em uma trajetória curta da política, está aliviado, né, Malabim, Kiki, galera, meus amigos eu
não ia vir aqui para confrontar vocês, assim. Quando tem problema com vocês, eu já sempre
falo o nome antes, tenho que fazer esse desabafo. Em uma trajetória pequena na política, subi
na caixa-d'água, tive a denúncia, subi na caixa-d'água em 2015. População do Cidade Aracy
tomando água com fezes de pomba, merda, essa é a palavra. Criança tendo virose, lotando
Posto de Saúde com virose. Aí, eu vou, denuncio, o Saae, vai e limpa a caixa-d'água depois de
três dias, um colchão de merda, não foi pouquinha coisa não. Saae resolve me processar,
perderam a ação na Justiça. Mas, eu tive que sentar na frente do juiz e explicar, como um
criminoso. Bom, passou. Aí estou eu novamente no Antenor Garcia, pedindo para que a
população dali tivesse dignidade, tivesse asfalto, porque mora em uma rua de terra, cheio de
esgoto vazando, quando chove, a enxurrada invade a casa das pessoas. A população, olha,
Antenor Garcia não tem dignidade. E o nome Antenor Garcia é o nome do pai desse... olha, é
o pai desse infeliz do prefeito, Antenor Garcia é o nome dele, foi homenageado o bairro com
o nome do pai do prefeito Airton Garcia. E olha o jeito que o bairro está. Desde aquela época,
isso foi em dezembro de 2014, segundo processo. O bairro está lá sem dignidade para aquela
região, para aquele cidadão que também paga imposto, estão pagando asfalto que não tem. Fui
algemado ainda colocado em um camburão, como um bandido. Eu já passei até meu pai de
enfrentar o fórum viu, Caixinha. Já fui mais vezes que ele. Eu não sei o que eles pretendem.
Diretora pega uma criancinha de 6 anos pelo pescoço e joga em um colchão. A mãe me
procura desesperada, chorando, lá no Aracy II, encostado com o Antenor Garcia. Eu decido
dar voz, porque ela procurou a imprensa e a imprensa não respondeu para ela, ela procurou
ajuda de outras pessoas não... O Leandro vai. Aí, a imprensa depois que eu fiz o vídeo, a
imprensa deu atenção para a mãe, e aí os professores da Escola Maria José dos Campos,
resolveram se unir com o corpo docente e processar o Leandro 'ordidense', na época, não era
Leandro Guerreiro. O promotor tentou me ferrar naquele dia, tentou ficar do lado das 14
professoras. Depois de dois meses, esse promotor morreu, pegou uma doença e foi para o
saco. Para o inferno, não sei para onde ele foi. Mas não foi justo com o meu caso. Quis me
ferrar, não quis nem me ouvir, ainda bem que o Morello está lá para julgar. Passei do terceiro.
Campanha de 2016, policial que me algemou no Antenor Garcia, eu peguei a cara dele e pus
no panfleto, preso por defender a população. Me processou querendo danos morais. Dr.
Morello e novamente eu, novamente eu, no juiz, pela quarta vez, criminoso, bandido, juiz
olha para o policial aqui você não tem nada. Não é aqui na Vara Criminal que vai conseguir
alguma coisa contra ele, eu não vejo nada disso. Encerrou o caso. O policial saiu bufando,
nunca mais mexeu comigo daí para frente, também. Nunca mais trombei a cara de... 'lemão'
aguado dele, sardento. Dois mil e dezessete, primeiro ano de vereador, o Sr. Cláudio Macedo
Lopes, servidor do Saae sentou ali, ó, tinha picado o cartão meio-dia e veio tirar satisfação
porque eu estava denunciando as coisas erradas do Saae, guerra ao terror. A baderna, eu
mostrei a baderna para população do que estava acontecendo, o servidor veio aqui eu tive que
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falar que ele deu uma mostra que ele era um vagabundo, ganhava mais R$ 10 mil, e picou o
cartão meio-dia e veio aqui tirar satisfação com o vereador, me processou, perdeu na Justiça e
vai ter que pagar meu advogado ainda. Quinto processo, Kiki. Ih, naquele mês de agosto de
2017 estava muito turbulento, era Leandro Guerreiro para cá, Leandro Guerreiro para lá, nas
manchetes, toda hora na imprensa. Qualquer coisa que eu fazia era manchete, era notícia. Eu
decidi ser vereador comum, ser tradicional igual a todo mundo, no Brasil inteiro. Aí, O
Jeferson Vieira começou a criticar, eu revidei e também foi movido mais um processo. Depois
a gente conversou, acabei não tendo que chegar até o fim, foi arquivado. Depois veio o oitavo,
sétimo processo, por não aguentar algumas palavrinhas, o José Parella, prefeito de Ibaté
resolveu me processar. Sabe por quê? Porque eu disse que São Carlos sustentava povo de
Ibaté, esse era o meu crime. Porque eu disse que o Parella tinha que ser homem suficiente e
construir um hospital e, Ibaté para que o cidadão de Ibaté não precisasse vir aqui para São
Carlos pegar a vaga de são-carlense. Eu disse para o Parella que ele deveria ir atrás de
empresas para trazer emprego para o ibateense para que o são-carlense também pudesse
trabalhar na sua cidade, que nós empregamos a maioria da cidade de Ibaté aqui. Esse foi o
meu crime. Ou o Parella se doeu porque eu falei que ele não era mais um meninão de 15, 20
anos. Que ele era um idoso, que ele gostava de andar de corrente, mostrar o relojão de ouro,
ostentar. Aí o Parella resolveu me processar. Meu advogado Luppi, brilhante como sempre,
vencemos mais essa. Mais um processo ganho. Oitavo processo, eu pego a cidade imunda,
porca, suja, jogo o mato na prefeitura. No calor da emoção acabei discutindo com um guarda
municipal. E como eu sou verdadeiro, fui processado. Na frente do juiz, o Dr. Morello, o Dr.
Morello disse: "Você ofendeu o guarda municipal?". Eu disse: "Ofendi". Pode ver o que eu
tenho que pagar, qual que é a minha punição, eu ofendi ele, é melhor eu cumprir o que a
Justiça determina do que ver o rapaz aqui e ser chamado de mentiroso, eu ofendi ele. Dr.
Morello perguntou para o guarda municipal, mas está tudo bem? Não está tudo bem, o guarda
municipal falou eu já conversei com ele, já 'se acertamos', está tudo em ordem. Dr. Morello
falou assim: "Estão você vai pagar uma cesta básica para entidade social". Alguma coisa
assim, e está tudo bem. Uma coisa assim, está tudo bem. Aí me deu um 'boletinho' de R$
200,00 eu paguei. Nove processos, o Sr. Lúcio, no dia de uma CPI, que nós íamos interrogar o
Ademir, escândalo em cima de escândalo, intervenção da Suzantur, ferrando a população,
cabeça nossa já quente. Em um dia antes eu peguei a garagem fechada, três horas da tarde
cadeado no portão, servidor público já tinha ido embora. Toda vez que eu mostro alguma
coisa do servidor, eles ficam bravos. Aí o sindicato ao invés de orientar o Sr. Lúcio, o
sindicato, eu não sei quem foi, se foi Lucinei, se foi Adail, ao invés de orientar ele certinho,
não, pôs [interrupção no áudio] processa o Leandro Guerreiro. Aí o Sr. Lúcio me processou,
chegou audiência de dezembro, aí nós também já tínhamos conversado, o Sr. Lúcio se
arrependeu e falou que a Sindspam tinha feito a cabeça dele para ficar contra mim. E amanhã,
esse bandido criminoso do Leandro Guerreiro vai enfrentar, novamente, agora quem está me
processando é o Ministério Público. Eu só gostaria de saber se é o mesmo promotor que
arquivou a denúncia das crianças de castigo. Se for mesmo ordinário vou estar com ele
amanhã frente a frente. Eu gostaria muito que fosse você, promotor o mesmo ordinário que
arquivou a denúncia das crianças de castigo. E você, se for você, você não é mais homem que
ninguém rapaz, e amanhã você vai ter o gostinho de estar frente a frente comigo. Porque eu
tirei o cartaz da escola, um cartaz agressivo, onde eu chego e está uma baderna, tinha três
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vereadores, eu cheguei, tirei o cartaz do corredor e levei para a sala da diretora, coisa que era
para ela fazer. Ela estava fazendo sensacionalismo, então amanhã tirar a limpo isso. Esses são
os dez processos. Bom, no pacote, em um desses pacotes que não entrem como processo, mas
o ex-vereador Ronaldo Lopes, covarde usou o seu gabinete e levou essa charge no Ministério
Público, para me processar também, para que o Ministério Público tomasse alguma atitude
contra mim. Porque a justificativa é que aparecia a Laide e a Cidinha, as duas vereadoras que
estão ali e que eu estava sendo machista com elas. Nem mesmo elas acharam ruim com essa
charge, mas me levaram ao Ministério Público por causa de um desenho. Dez pedidos de
cassação aqui na Comissão de Ética para me cassar. Trinta notas de repúdio, oito boletins de
ocorrência, então estão impedindo, estão querendo impedir o vereador de defender povo.
Então é isso, então vou começar a acreditar que os vereadores têm que ficar de boca fechada.
Agora eu começo a entender por que muitos dos colegas não se manifestam, porque se for
manifestar, é isso aqui que vocês vão ter, então fica quietinho mesmo. Eu estou preparado,
pode continuar me processando, nesses um ano e dez meses, a coisa vai ficar feia ainda.
Obrigado, Sr. Presidente. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Solicito ao nobre
vereador Luis Enrique, Kiki que assuma os trabalhos da presidência, porque eu vou usar a
Tribuna, por gentileza. [troca de presidência]. PRESIDENTE LUIS ENRIQUE: Vai fazer
uso da Tribuna o nobre vereador Lucão Fernandes, pelo tempo regimental de dez minutos.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Sr. Presidente, em exercício, vereador Luis Enrique,
Kiki, quero cumprimentar os colegas vereadores, as nossas duas damas dessa Casa, vereadora
Laide e a vereadora Cidinha. Cumprimentar a população que nos acompanha de casa e
costumo chamar de amigos aqueles que vêm aqui acompanhar de perto as nossas Sessões.
Nós entendemos a forma do vereador Leandro Guerreiro em sua atuação aqui, mas outros
vereadores usam outros mecanismos de cobrança. Ele é um pouco mais aguerrido, o nome já
diz guerreiro. Mas outros vereadores também têm feito um trabalho aqui em defesa da
população e é sobre isso que eu quero falar. Nós estamos aqui há 30 e poucos dias no
exercício da presidência, eu quero cumprimentar os meus colegas vereadores por todo o apoio
e ter sido comigo os meus grandes parceiros essa Casa tem sido muito pela população da
nossa cidade, por inúmeros serviços que não são prestados e a população acaba sofrendo.
Então, nós criamos aqui uma agenda positiva, onde nós iniciamos aqui, eu quero agradecer e
cumprimentar o secretário de Saúde, Marcos Palermo, quero cumprimentar também o Mariel
do Serviço Público e o Mateus que estiveram aqui conosco, atendendo uma solicitação, nós
estivemos aqui, Bira, reunidos, vereadores e esses representantes da prefeitura que nós
mostrávamos a grande preocupação em relação à dengue. Existe uma cidade muito próxima
daqui com um surto enorme e eles estiveram aqui, nós conversamos e ele já colocou a equipe
nas ruas, estão detectando os bairros onde o índice é maior, onde a dengue está atuando e eles
estão fazendo aí os mutirões. Que eu quero aproveitar nessa fala e dizer que a
responsabilidade também é nossa, cada cidadão, cada família precisa eleger uma pessoa para
que possa se tornar um agente, você precisa defender a tua família, é você que precisa cuidar
dos seus filhos, da sua esposa. A estrutura lá na tua casa é tua, e tem muitas casas, que
infelizmente, ainda, eles não abrem para o agente entrar, sendo que você teria essa grande
responsabilidade de exterminar esse inimigo que ronda a tua casa. Nós tivemos um grande
problema aqui, Leandro, com falta de água na cidade, em vários bairros. E nós convidamos,
também, o secretário do Saae, ele esteve aqui conosco, e vários vereadores, também,
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participaram dessa reunião, onde saíram daqui algumas propostas. Uma delas é que vai daqui
uns dois meses a revisão no plano municipal de saneamento onde serão inseridos, ali,
propostas para que sejam construídos grandes reservatórios interligados, para que nós
possamos acabar com a falta de água, mas isso é para o futuro. E nós, também, despachamos
aqui com o presidente do Saae, de ele fazer um grande levantamento em toda a região do
Cidade Aracy para verificar quantas casas não têm a sua caixa-d'água. Vai ser um número
assustador, porque acabou a água da torneira, acabou a água do camarada. Ele não tem um
litro de água, para ele tomar um banho para ele lavar uma louça, quem sabe até para saciar a
sua sede. E também ficou, aqui, acordado com os Srs. Vereadores de ele fazer um grande
mutirão para acabar com os vazamentos. O vereador Leandro Guerreiro indagou ele, como é
que você vai pedir economia para população, se na frente da sua residência existe lá há meses
um vazamento de água. Com que cara você vai pedir? Então, saíram daqui, também, algumas
propostas dessa agenda positiva que nós estamos fazendo. E outros passarão por aqui, o
próximo será o Mariel, a questão da limpeza pública, Marquinho, que nós cobramos muitas
vezes o particular, mas e a lição de casa? E o que é da competência da prefeitura? Então, nós
sairemos daqui também com essas propostas, tenho certeza que muitas propostas construirão
aqui, com a unidade de todos os vereadores. Depois estará aqui conosco o secretário de
Segurança Pública, existe também um grande problema de segurança pública e outros
secretários virão. Mas o todo poderoso, aquele que eu acho que manda mais que o prefeito.
Aquele que eu acho que manda mais que o prefeito, que ignorou uma ligação da Secretaria
Geral dessa Câmara solicitando a presença aqui do todo poderoso, o Sr. Coca Ferraz, eu vou
olhar na agenda, quando que eu posso dar um pulinho lá. Fizemos o ofício convidando o
maestro do trânsito para estar aqui nessa agenda positiva, onde nós poderíamos estar
extraindo caminhos para solucionar todo esse serviço de atrapalhada que ele está fazendo.
Mesmo assim, também, não aceitou. Ah, mas tem agora uma CPI no lombo, que vai sim estar
aqui. Agora não é mais como convidado, ele será convocado. Se ele não tem prazer de vir
essa a Casa, eu muito menos de vê-lo aqui. Não tenho nenhum prazer de ver esse secretário
aqui. Porque ele não tem respeito com a população da nossa cidade. Nós marcamos sim,
vereador Roselei, Vossa Excelência sendo cobrado lá por munícipes, como o vereador
Malabim, e tantos outros vereadores que são cobrados. E nós estivemos lá sim, atendendo à
solicitação dos moradores e convidamos, perdi o nome, o Paulo e a Ingrid que são
representantes lá na Secretaria de Trânsito e eles assumiram compromisso de acabar com a
baderna que eles fizeram lá. Porque eles falam que tem de 3 mil acidentes naquela região,
bando de mentirosos! Naquele local não tem nenhum índice de acidente. Ele está pegando
todo setor que existe no grande Santa Felícia e punindo aquela população daquele local.
Assumir o compromisso de desfazer a bagunça, não cumpriram, falaram para mim que não
vão fazer. Eu não vou parar de falar desse assunto, enquanto eles não forem lá e refazer essa
baderna! Sr. Prefeito Airton Garcia, esse é presente que o senhor está dando para a cidade de
São Carlos? Trazendo esse inconsequente? Esse é o prêmio para trinta e poucos por cento de
população que votou para o senhor nas eleições? Nós representamos aqui nessa Casa, Bira,
100% da vontade popular. Mas o Executivo representa 30 e poucos por cento. E é esse o
presente que o prefeito vai dar para a nossa população? Mantendo esse inconsequente no
cargo? E não tem respeito pela população? Nós estivemos lá reunidos, Sérgio. Lá também
estavam a imprensa, lá estava também alguns ativistas que costumo chamar de
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influenciadores digitais. Lá também estavam produtor de... produtor independente de mídia,
que são aqueles que fazem os seus programas como caso do Alex que está aqui, Amaral e
tantos outros. Lá estiveram, gente, eles assumiram o compromisso que estariam desfazendo a
baderna. Mas esse inconsequente não tem palavra, porque se eu mando alguém representar a
minha pessoa, em algum lugar, está revestido do compromisso que assumir lá, eu arcarei com
as consequências, se eu pedir para alguém me representar. Então, quando ele mandou duas
pessoas da sua secretaria lá, estaria falando por ele ou não estaria falando por ele? O que
manda fazer lá, então? Mais respeito com essa Casa, rapaz, mais respeito com a população!
Aqui é 100% de população que é atendida, que votaram em todos os Srs. Vereadores que
representam aqui diversos partidos. Podemos ter a participação do PSL quem sabe na
próxima, com representante. Mas nós temos que valorizar essa Casa, meu caro presidente do
meu partido, vereador Marquinho Amaral, nós não podemos aceitar, Roselei. E essa agenda
positiva é porque nós percebemos que eles não conseguem encontrar caminhos, e nós estamos
colocando à disposição essa Casa para que juntos nós possamos encurtar caminhos e
mecanismos para colocar as coisas nos trilhos. Não é obrigação só do Executivo, a execução,
nós estamos entrando nessa guerra [interrupção no áudio]. Nós estamos entrando nessa guerra
com o Poder Legislativo, nos unindo a ele, gente, é isso que nós queremos. Extrair daqui
alternância para essa baderna que estão fazendo e desprezam. Então, senhores da imprensa,
população que nos acompanha, cuidado na hora de fazer crítica a esse Parlamento. O que mais
que nós possamos fazer, se eles viram as costas para nós? Nós estamos aqui, João Muller, nos
reunindo para junto discutir e buscar alternativas. Mas eles não querem, o todo poderoso falou
que não vai mexer lá. Tem o clamor da população, gente. Se não escuta essa Câmara, escuta o
povo, escuta a população que estava lá reunida. Se quer fazer birra, não faz para mim birra,
você está fazendo birra para a população, ela que está sofrendo, aquele bairro é um bairro
pacato. É um bairro pacato, não tem nenhum índice de acidente lá, não tem nada. E esse
inconsequente vai lá da noite para o dia e faz a mudança. Inconsequente e mais aquele que...
segura aí. Tem que mandar esse cara embora. Cadê o poder da caneta? Os Srs. Vereadores
têm poderes aqui, se o assessor não trabalhar, vocês demitem. Lá parece que não acontece,
como que pode manter esse camarada aqui? Eu agradeço aí o excesso, me perdoe meu caro
vereador Kiki. Perdoe também vocês da população que não é do meu feitio me exceder dessa
maneira. [troca de presidência].
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Quero
cumprimentar aqui os meus colegas vereadores, excelentes vereadores que nós estivemos
reunidos e tomamos uma decisão em conjunto de estarmos reunidos aqui às 14 horas para
fazermos o acordo de Pauta. Então a Sessão continua, nós entraremos agora no processo de
votação e antes eu gostaria de solicitar ao primeiro secretário da Mesa, vereador Luis Enrique,
que proceda com a chamada dos Srs. Vereadores. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Atenção,
Srs. Vereadores, para a segunda chamada dessa 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. Chico Loco. VEREADOR
CHICO LOCO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Cidinha. VEREADORA
CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Dimitri Sean.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Edson Ferreira.
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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: Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA-BIRA: Presente. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Laide da Uipa. 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.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Justificou. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Presença
justificada. Rodson Magno. Roselei Françoso. VEREADOR
ROSELEI FRANÇOSO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Dezoito vereadores
presentes, Sr. Presidente. ORDEM DO DIA – PROCESSOS EM REGIME DE
TRAMITAÇÃO COMUM – ÚNICA DISCUSSÃO PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Muito bem. O primeiro Processo 3150, Projeto de Lei nº 503. Interessado:
vereador Rodson Magno do Carmo e também da vereadora Cidinha do Oncológico. "Que
institui a Semana de Economia Solidária e inclui no calendário oficial de eventos do nosso
município". Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os
contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. Próximo projeto de
lei, Processo 1344, Projeto nº 178. "Que institui o serviço de atendimento especial". Que é
aquele porta a porta. VEREADOR JOÃO MULLER: Sr. Presidente, esse aí tem um pedido
de retirada por duas semanas. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: É para o vereador
Dimitri. Atendendo uma solicitação do nobre vereador João Muller e também do vereador
Dimitri Sean, que já tinha me consultado, eu consulto os Srs. Vereadores, por duas Sessões a
retirada desse projeto. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presente.
Passamos a votação do... passamos a votação do Processo 3242, Projeto de Lei 522. "Que
autoriza o Poder Executivo a conceder repasse financeiro ao Círculo de Amigos da Paróquia
de Santa Madre Cabrini, na ordem de R$ 42 mil". Que é Fumcad. Os vereadores que são
favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos os
vereadores que estão aqui presentes. VETO TOTAL APOSTO PELO SENHOR
PREFEITO MUNICIPAL – PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES - Passamos a votação
do Processo 2992, Projeto de Lei 470. Interessado: nobre vereador Robertinho Mori. "Que
dispõe sobre o funcionamento do semáforo, após as 23h". Então, ficaria o amarelo piscante, as
pessoas poderiam chegar próximo do semáforo, olhar, não tendo complicações poderia
avançar esse semáforo, essa preocupação por decorrência de possíveis assaltos. Existe um
veto total aqui por parte da prefeitura. Vereador Robertinho quer fazer encaminhamento de
votação. Por gentileza, nobre vereador. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Na
realidade, Sr. Presidente, eu pedi votação nominal e encaminhar de forma rejeitando, pedir
aos pares que a gente pudesse estar rejeitando esse veto, porque segundo o secretário de
Transporte e Trânsito, ele também vê com bons olhos, mas isso já é desde 2011. Depois do
mandato passado o vereador do PSDB o... Mauricio Ortega também veio fazendo esse mesmo
trabalho. E hoje a gente aprova aqui por unanimidade e aí vem esse veto. Então, é muito
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importante, há muitos roubos no nosso município, principalmente naquela região da pista ali,
da Getúlio Vargas, e a gente vê tantas pessoas aí, hoje em semáforos, alguns estão vendendo,
outros estão fazendo malabarismo, mas no meio dessas pessoas, tem muitas pessoas, também,
que estão utilizando para poder fazer os assaltos. Então, eu peço aos pares que a gente possa
estar rejeitando. Obrigado. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Para vocês terem uma
ideia, por exemplo, aquele do Pontilhão de Santa Maria, separa ali, é escuro, o risco de
acidente é muito grande. Então, atendendo uma solicitação do nobre vereador Robertinho
Mori, os vereadores que forem favoráveis ao veto digam sim, contrários ao veto digam não.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Srs. Vereadores, votação nominal do projeto de lei do
vereador Robertinho Mori. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Antes de entrar nesse
processo. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Sim. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES:
Dizer o seguinte, sim, nós vamos continuar firme com o projeto do nobre vereador Robertinho
como, não ao veto, a gente continua com o nosso pensamento que seria importante para
cidade que isso ocorra. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Sim, votar contrariamente
ao veto. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Contrariamente ao veto. VEREADOR
ROBERTO MORI RODA: Isso. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Derrubar o
veto. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Isso.
PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Pois não, nobre, desculpa interrompê-lo. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Então, votação nominal Srs. Vereadores. Azuaite Martins de França. Ausência justificada.
Chico Loco. VEREADOR CHICO LOCO: Não ao veto. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Cidinha do Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Não ao veto.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Não.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Edson Ferreira. VEREADOR EDSON FERREIRA: Não
ao veto. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Elton Carvalho. VEREADOR ELTON
CARVALHO: Não. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Gustavo Pozzi. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Não. VEREADOR LUIS ENRIQUE: João Muller. VEREADOR
JOÃO MULLER: Não. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Bira. VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA-BIRA: Não ao veto. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Laide da
Uipa. VEREADORA LAIDE SIMÕES: Não. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Leandro
Guerreiro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Não. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Lucão Fernandes, no exercício da presidência, não vota. Luis Enrique, não ao
veto. Malabim. VEREADOR MALABIM: Não ao veto. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Não ao veto. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Moises Lazarine. VEREADOR MOISES LAZARINE: Não.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Paraná Filho, ausência justificada. Robertinho Mori.
VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Não. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Rodson
Magno. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Roselei Françoso. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Não. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Não. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Em matéria desse projeto o presidente também vota. Lucão Fernandes.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Não ao veto. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Não ao veto. Dezenove vereadores votaram não, Sr. Presidente. Dezenove vereadores votaram
não ao veto. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Então, está derrubado o veto por 19
votos favoráveis e nenhum. Comunicado a Casa... alguém quer, parece que Robertinho queria
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declarar o voto. Não? Ninguém vai declarar voto? Então, o comunicado à Casa, o vereador
Roselei Françoso. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Sr. Presidente, comunico a essa
Casa, em especial à Comissão de Transporte e Trânsito da nossa Casa de Leis, vereador
Dimitri, o vereador Malabim, vereador Leandro Guerreiro, a pedido do nosso presidente e da
Comissão de Legislação Redação e Justiça, vereador Marquinho Amaral, que amanhã, às
14h30, nós estaremos reunidos, se outros vereadores tiverem interesse, também, nós
estaremos reunidos para discutir uma mudança na legislação que trata da questão das vans
aqui no município de São Carlos. As vans que transportam alunos escolares, tá? Então, nós
faremos uma reunião conjunta para discutir esse tema no anexo da Casa. Quero aproveitar a
oportunidade, todos os vereadores receberam e acho extremamente importante estar
comunicando a essa Casa de uma agenda encaminhada pelo deputado estadual são-carlense,
vereador Julio Cesar. Ele encaminhou uma agenda para todos os vereadores, acho que é
importante deixar isso registrado, no Desenvolve SP, no dia 13/2 às 16h, uma reunião no
Fundo de Desenvolvimento da Educação do dia 14/2, às 15h, já foi comunicado, também, ao
prefeito e ele se tiver algum vereador interessado em algum tema, ele está à disposição para
acompanhar nessa agenda, tá? E também há uma reunião no dia 15/2 na Secretaria de Esporte,
às 15h... Às 15h, na Secretaria Estadual de Esporte do Estado de São Paulo. Me interesso,
obviamente, nessa discussão da Secretaria de Educação, até porque nós estamos pleiteando
uma escola de educação infantil lá para o distrito de Água Vermelha. Nós temos a área, nós
estamos tentando isso há quase seis anos, sete anos, né, que nós temos a área comprada para
construção da escola, não temos recurso. Então, eu vou ligar para Julio Cesar, no sentido
[interrupção no áudio] no sentido de me colocar à disposição sim, se possível, se outros
vereadores puderem ir junto para reforçar esse pedido, que é necessário. A população é o
vetor do crescimento da cidade, por conta do Plano Diretor, o senhor sabe que vem crescendo
abundantemente e nós não temos escola suficiente para atender nossas crianças lá no distrito.
Eu agradeço aí o vereador, o ex-vereador, agora deputado Julio Cesar que nos atenda lá na
região... na Secretaria do Estado, abrindo as portas para São Carlos. Muito obrigado.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Consulto os Sr. Vereadores. Solicito ao nobre
vereador Luis Enrique, Kiki, que proceda com a chamada final dos Srs. Vereadores.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Srs. Vereadores, terceira e última chamada dessa 2ª Sessão
Ordinária, 12 de fevereiro de 2019. Presidente 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. Chico Loco. 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. Bira. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA-BIRA: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Laide da Uipa. Leandro
Guerreiro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Presente. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Malabim. Malabim. VEREADOR MALABIM: Presente. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente.
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VEREADOR LUIS ENRIQUE: Moises Lazarine. VEREADOR MOISES LAZARINE:
Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Paraná Filho.
PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Justificou. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Ausência justificada. Rodson
Magno. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Roselei Françoso. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Presente. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Dezenove vereadores presentes, Sr. Presidente. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Antes do encerramento, eu gostaria de falar com os Srs. Vereadores que faça
as indicações para estar formando as comissões dos dois processos de CPI que nós temos
nessa Casa. E também comunicar aos Srs. Vereadores que faça indicação da pessoa que você
vai escolher, a mulher, porque no dia 8 de março nós teremos a Sessão lá no Teatro Municipal
para fazer homenagem a essas mulheres. Agradecendo ao nosso grande criador, o nosso Deus
todo poderoso por ter estado conosco, nos guardado, dou por encerrada a Sessão no dia de
hoje. Eu, Maria Cristina Roque Novaes Keppe
, lavro a presente ata, que após lida
e achada conforme, será devidamente assinada.

