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SESSÃO ORDINÁRIA 19 DE FEVEREIRO DE 2019
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Luis Enrique, 1º Secretário
Aos dezenove 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: Dando início a 3ª Sessão Ordinária do dia 19/2 do
ano de 2019, solicito ao nobre vereador, primeiro-secretário da Mesa, vereador Luis Enrique,
Kiki que proceda a chamada dos Srs. Vereadores. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Atenção,
Srs. Vereadores para a chamada da 3ª Sessão Ordinária, realizada em 19 de fevereiro de 2019.
Presidente 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. Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA-BIRA: Presente.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Chico Loco. VEREADOR CHICO LOCO: Presente.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Cidinha do oncológico. Cidinha. Dimitri Sean.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Edson Ferreira.
VEREADOR EDSON FERREIRA: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Elton
Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: João Muller. VEREADOR JOÃO MULLER: Presente. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Laide da Uipa. VEREADORA LAIDE SIMÕES: Presente. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Leandro Guerreiro. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Justificou o
atraso está procurando o Coca. 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. Rodson Magno. Roselei Françoso. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Presente.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Pergunto se há alguma justificativa, Sr. Presidente.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Por enquanto, não foi encaminhada nenhuma
solicitação. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Quinze vereadores presentes e uma
justificativa. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Havendo número regimental, declaro
aberta a presente Sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos e em pé
cantaremos e ouviremos o hino nacional e o hino de São Carlos. [execução do hino nacional].
[execução do hino de São Carlos]. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Solicito ao
nobre vereador Moises Lazarine que proceda com a leitura da Bíblia. VEREADOR MOISES
LAZARINE: Boa tarde, Sr. Presidente Lucão Fernandes. Todos os demais vereadores.
Estaremos lendo em Salmo 70. "Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em
ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma; tornem
atrás e confundam-se os que me desejam mal. Voltem as costas cobertas de vergonha os que
dizem: Ah! Ah! Folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam; e aqueles todos que
amam sua salvação digam continuamente: Engrandecido seja Deus. Eu porém, estou aflito e
necessitado; apressa-te por mim, ó, Deus, tu és o meu auxílio e o meu libertador; Senhor, não
te detenhas". Amém. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Muito obrigado, nobre
vereador, Moisés. Solicito ao nobre vereador Kiki, Luis Enrique que proceda com a leitura
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dos votos de pesar. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Relação dos votos de pesar.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Silêncio, por gentileza. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Paulo Sergio Souza. Hamilton Luiz. José Roberto Cecilio. Rosa Comonotti da
Cunha. Dalmira Casarin Bianchi. Mauro da Silva. Laura Zura Rodrigues. Dorival Carmo
Rossi. Nilton Aparecido Carneiro. Antonio Celio Cavaletti. Beatriz Ribeiro Lisboa Braga.
Aparecida Medeiros do Pinho. Lauro Marsilho Passareli. Erasmo José de Oliveira. Francisco
Zambom. Jenezio Bento dos Santos. Antonio Magari, José Carlos da Silva. Iracema Pereira
dos Santos. Deolinda Gonçalves de Paula. Maria Gomes Ribeiro Zanetti. Hilda Pastrolin
Carrilho. Adhemir Aparecido Monteiro do Pinho. Laurentina de Jesus da Silva Bertacini.
Francisco José Marques. Nelson Nunes. Antonio Ribeiro Guimarães. Sicardi Panin. Verginia
Ferraz Lemos. Dalva Dias da Silva. Valdo Ferreira da Silva. Rita Martinha de Souza.
Sebastião Oliveira Almeida. Neuza Aparecida Lopes Pedro. Esses são os votos de pesar, Sr.
Presidente. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Solicito a todos que possamos guardar
juntos um minuto de silêncio. [um minuto de silêncio]. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Coloco em votação a Ata da Sessão Ordinária do dia 5 de fevereiro do ano de
2019, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os contrários.
Aprovado por todos vereadores que estão aqui presentes. Eu quero também... passar para os
Srs. Vereadores e também a população que está nos acompanhando... que o número de
proposições apresentadas pelos Srs. Vereadores... no dia de hoje, foram: dois projetos de lei
ordinária, 73 requerimentos, quatro indicações, duas moções no total de 81. Os vereadores são
favoráveis permaneçam como estão, manifestando os contrários. Todas estão aprovadas. Não
existe nenhuma solicitação de Tribuna Livre. GRANDE EXPEDIENTE – INSCRIÇÃO DE
ORADORES – PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES - Passamos então à oratória dos Sr.
Vereadores. Grande Expediente. Primeiro vereador inscrito na tarde de hoje, nobre vereador e
primeiro-secretário. Vai atender, está passando. Então, próximo vereador inscrito por até dez
minutos, vereador Malabim. VEREADOR MALABIM: Sr. Presidente Lucão Fernandes,
toda a Mesa, Sras. e Srs. Vereadores, população que nos acompanha, a imprensa, população
que nos acompanha nos seus lares, o meu muito boa tarde a cada um de vocês. Nós tivemos
uma semana muito tumultuada, a semana passada, mais propriamente para o final de semana,
onde a Câmara Municipal através do presidente Lucão que provocou as reuniões na prefeitura
municipal, parabenizo o trabalho do nosso presidente aqui do Legislativo, Lucão Fernandes. E
nós tivemos as explicações do secretário Mario Antunes, um homem muito sensato e muito
competente, que explicou para nós a respeito do problema que a cidade de São Carlos
enfrentou aí com os carnês dos IPTUs. Através de um decreto resolveu o problema e toda a
população de São Carlos pode estar pagando o IPTU até o dia 28 sem custo adicional
nenhum. Sem multa e sem juros. E também nós tivemos uma reunião com o secretário de
Transporte e Trânsito, Sr. Coca Ferraz, mais uma vez, o vereador Lucão provocou essa
reunião juntamente com o vereador Roselei, vereador Malabim, não sei se o Ubirajara estava
também na reunião. E não sei se tinha outro vereador, aqui, que esteve lá presente com o
Coca. E a respeito das mudanças de trânsito que o Sr. Coca Ferraz, nós falamos aqui a semana
passada, que o Sr. Coca Ferraz estava aí protagonizando um tumulto em algumas ruas da
cidade, sem necessidade. E nós tivemos uma reunião com o Coca, também parabenizo o
secretário de Governo, o Edson Fermiano, que esteve presente e que deu total apoio para a
Câmara Municipal, para a Câmara Municipal. Nos ajudou a resolver esse problema ali junto
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com o Sr. Coca Ferraz. E o problema saiu dali solucionado. Com o Sr. Coca Ferraz dando um
parecer dele para a imprensa, juntamente, com o vereador Lucão, também, que falou pelo
Legislativo. E nós temos aí amanhã o diretor de trânsito estará fazendo suas mudanças,
começou hoje, eu acho que até amanhã ele consegue resolver esse problema. Nós esperamos
que o Sr. Coca Ferraz, secretário de Trânsito ele acata o que dissemos a ele que quando for
fazer alguma mudança nas ruas da cidade de São Carlos, principalmente, algumas ruas que
talvez tenha necessidade, talvez não tenha mas tem que ouvir a população ali ao redor. A
população que mora naquela rua, e os adjacentes, também, que transitam por ali. Porque
talvez, as pessoas que moram ali não sejam boas para ela, mas sim boa para a população que
transita naquele local. Mas tem que ver toda essa questão aí, antes de fazer qualquer mudança.
E o Sr. Coca, ele se comprometeu conosco, como os vereadores que estavam ali como o
secretário de Governo, Edson Fermiano, com a imprensa que estavam alguns presentes ali
também. Espero que ele tenha essa postura de falar e realmente depois, ele agir e trabalhar em
cima do que ele disse. Não voltar atrás e ignorar ou jogar suas palavras ao vento, e não venha
cumprir com o compromisso que ele assumiu ali. E fizemos uma grande cobrança, terça-feira
passada, aqui na Tribuna mesmo, em relação à Secretaria de Trânsito, sobre duas rotatórias
que eram contrapartida de empresas que fizeram alguns serviços para a prefeitura. E que não
se teve uma data, um prazo. A própria secretaria, ela o que fez? Acabou fazendo por ela
mesmo uma rotatória ali na Gregório Aversa, onde nós estamos trabalhando muito, brigando
muito para que aquela rotatória fosse concluída e agora a rotatória está sendo concluída ali.
Também estamos brigando muito para que haja o recapeamento o qual já está indicado e
também já está aí na programação caso haja aí, a liberação mesmo dos 20 milhões, que a
Gregório Aversa venha ser recapeada também, que é uma rua de muito fluxo, e uma rua de
um asfalto deteriorado, esfarelado, muito ruim, aquela rua como tantas outras que tem na
cidade. E ouvi algumas falas de alguns vereadores aqui, na semana passada, acabei... ia tomar
aparte, mas acabei nem tomando aparte. Falando a respeito dos R$ 5,7 milhões,
aproximadamente de multas que a cidade de São Carlos arrecada. O vereador João Muller já
tinha visto essa questão, já também já tinha trazido na Tribuna antes. Eu acho que não houve,
assim, algum... uma atenção um pouco maior em cima da fala do vereador João Muller. Que
esse dinheiro vai ser designado para o recapeamento. Não vai ser mais colocado em
sinalização horizontal, sinalização vertical e sim para o recapeamento. Que é justo. Que é
justo. Porque nós temos já dinheiro para a sinalização. E é justo que esse dinheiro de multa ele
vá para beneficiar os motoristas, que transitam pela cidade de São Carlos, numa rua, em
muitas ruas sem condições nenhuma. Também o transporte coletivo que transita pela cidade
sem condições nenhuma. Que nós cobramos muito aqui. Cobramos a licitação, para isso,
nós... por que cobramos tanto a licitação? Para que nós possamos ter um ensejo melhor nas
cobranças em relação à empresa que presta serviço para a cidade de São Carlos. Por que hoje
que segurança tem a empresa na cidade de São Carlos? Claro que ela tem que prestar um
serviço bom, mas para que seja melhor, ela precisa de investimento. Investimento nos seus
ônibus. E para isso, tem que ter uma segurança para estar efetivamente prestando serviço aqui
na cidade de São Carlos. Esse é o nosso entendimento. Nós vamos ter também no domingo
agora, mandamos emenda parlamentar, e eu também citei aqui que era um compromisso do
Júlio da Prohab. Porque nós mandamos a emenda parlamentar e estava a cargo do Júlio para
resolver o problema ali do quiosque do Douradinho, que há dez anos, vem sofrendo com fezes
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de pombo naquele local, enfim. E não tinha como resolver o problema ali, foi posto tela e
mesmo assim, os pombos invadiam o local. E as pessoas roubavam o que tinham, fiação e
tudo. O que tinham ali as pessoas acabavam alguns cidadãos aí, vamos dizer assim,
delinquentes. Porque pessoa que acaba, apedreja, furta o patrimônio público, na minha
opinião é criminoso. É delinquente. E nós ali, estamos fazendo um trabalho naquele local,
vamos, também, instalar uma câmera ali naquele local para que seja monitorado pela Guarda
Municipal, porque investem R$ 60 mil em um lugar, para que seja ali para a população
usufruir daquele local. O padre vai ali, faz batismo, pedido pela população. As pessoas fazem
aniversário, as pessoas fazem churrasco naquele local ou seja, há dez anos atrás isso. E isso
tudo ficou aí no esquecimento de dez anos para trás. Agora, nós assumimos o compromisso
com aquela população ali, em campanha. E nós cumprimos com o compromisso. Então
domingo agora, às 9h da manhã, todas as pessoas estão convidadas, Sras. Vereadoras, Srs.
Vereadores, a população que nos ouve. Ficou um local muito bonito, aqui, naquele lugar. Foi
cercado, vai ter uma pessoa que vai tomar conta ali certinho. Então, não tem mais como a
população ali cobrar o vereador Malabim de uma promessa de campanha que nós, um
compromisso eu vou dizer assim não promessa, que nós cumprimos. Também... falta pouco
tempo, um minuto. Também, nós temos para falar a respeito da saúde de São Carlos, que tem
aí o Marcos Palermo que está na direção como secretário, que faz um bom trabalho. Começou
meio que... meio louco, mas que está fazendo um bom trabalho zerando as filas de exame. Em
alguns exames, está zerado. Nós contribuímos para isso. Mandamos R$ 40 mil também para
comprar oito aparelhos eletrocardiograma, que foi uma briga que eu acho que é a oitava ou
décima vez que falamos desse aparelho de eletrocardiograma e o aparelho eletrocardiograma,
os aparelhos, já estão em postos da Secretaria de Saúde, falei terça-feira passada. Vamos fazer
uma reunião a semana que vem, para... citar aí, indicar os lugares, aí, os postos de saúde que
têm a maior necessidade, logicamente, para receber esses aparelhos eletrocardiograma para
que não haja fila desse exame aí do coração para as pessoas que necessitam, que era uma fila
de mais ou menos 500 a 600 pessoas na fila. Que é uma coisa simples, um exame simples, que
um agente de saúde propriamente pode ser feito. E que logicamente, com o parecer final, do
médico competente. Mas que uma coisa simples para se fazer. [interrupção no áudio]. Simples
de ser manuseado aí num posto de saúde, pelas pessoas competentes. E nós aí, também a
respeito de emenda parlamentar conseguimos. Também, vamos ter uma reunião com ele para
disso, nessa semana. E também uma reunião para que as pessoas do bairro do Douradinho,
que descem até a UBS do Maria Stella Fagá sejam atendido na USF, a Unidade da Saúde da
Família, ali no São Rafael, que fica próximo ali, não é muita gente. São poucas... a população
não é assim tão grande. Para descer em outro bairro, a dois bairros de distância longe ali do
Douradinho. Para que a gente traga um pouquinho de comodidade ali para as pessoas doentes
que precisam de médico, ali no bairro do Douradinho que seja atendido no São Rafael. Muito
obrigado, Sr. Presidente. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Próximo vereador
inscrito, por até dez minutos, o nobre vereador presidente do MDB, vereador Marquinho
Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sr. Presidente, vereador Lucão
Fernandes. Sras. vereadoras, Srs. Vereadores, imprensa que nos acompanha, Srs. Assessores,
funcionários desta Casa, a todos aqueles que nos ouvem, nos vê, que acompanham essa
Sessão, nós estamos vindo a essa Tribuna para prestar contas um pouco do nosso trabalho,
aqui, nessa Casa de leis, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, comissão que

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

nós dividimos com os vereadores Roselei Françoso e Rodson Magno do Carmo. Nós já
fizemos duas reuniões, as reuniões nossas serão todas as quartas-feiras, às duas e meia da
tarde, 14h30. No anexo Neurivaldo José de Guzzi, aqui meio quarteirão da Câmara Municipal
de São Carlos. E nessas duas reuniões, nós analisamos 26 processos. A grande maioria deles
aprovados. E também, tem aqueles que nós enviamos de volta, alguns a seus autores,
vereadores e também a Prefeitura Municipal de São Carlos, porque faltando alguns dados e
também existiam processos que contrariavam o nosso Regimento Interno e a nossa lei
orgânica na apresentação. Como é o caso do projeto... do processo do projeto de autoria do
vereador João Batista Muller, que solicitava a alteração do recesso legislativo e que nós
reenviamos ao autor para que fosse corrigido e nós precisamos de 7 assinaturas para que o
processo pudesse tramitar na Comissão de Justiça. Nós também temos uma preocupação além
do trabalho dessa comissão, com a segurança pública na nossa cidade. E durante a semana
passada, nós tivemos a oportunidade de estar na escola Aduar Dibo, lá no Jardim dos
Coqueiros juntamente com o vereador Roselei, com o secretário de Segurança, o coronel
Samir Gardini, com a dirigente regional de ensino, a Débora. E nós com a professora Débora
Costa Blanco e a diretora da escola, Miriam Gonzalez. Nós tivemos a oportunidade de nos
reunirmos com técnicos, vereador João Batista Muller, da Diretoria de Ensino do setor de TI.
Porque essa escola e a escola Maria Ramos, duas escolas estaduais, mas que estão no nosso
município, são alunos que aqui residem, que aqui moram, são professores de São Carlos, nós
estamos tendo muitos roubos, muitos furtos nessas escolas e invasões durante a noite quando
as pessoas utilizam as escolas, inclusive, para fazer baile, fazer festa, usar droga, atos
obscenos. E nós estivemos nas duas... nós estivemos na Diretoria de Ensino conversando com
os dois diretores. E depois, fizemos uma reunião na escola do Aduar Dibo, também, com a
presença do diretor da escola Maria Ramos, onde nós estamos querendo colocar essas duas...
nessas duas escolas, câmeras inteligentes que ligadas à Guarda Municipal, esse não é o papel
da guarda, estar protegendo escolas estaduais. A guarda é criada para cuidar dos próprios
municipais. Mas há uma intenção do Samir, aonde existirem escolas estaduais perto de
unidades escolares municipais de... aparatos públicos municipais como Posto de Saúde,
Unidade da Saúde da Família, ele colocar essas filmadoras, que possibilitam além de estar
protegendo, de estar fiscalizando 24 horas por dia os prédios do município, essas filmadoras
estariam, também, como vai ser o caso do Cemitério Santo Antônio de Pádua, que é vizinho
de muro da escola Maria Ramos. Lá, vai ser colocada uma câmera ligada, interligada à
Guarda Municipal, central de monitoramento da Guarda Municipal. Aonde eles terão
oportunidade também pela proximidade de estar patrulhando, vigiando a escola Maria Ramos.
O mesmo vai acontecer na escola Aduar, aonde nós temos uma Unidade da Saúde da Família,
e temos um Cemei, ali próximo, vereador Roselei, o Paulo Freire, aonde nós estivemos, eu e o
vereador Roselei, junto com as pessoas que nós citamos. Então, nós estamos preocupados
com essa questão da segurança dos nossos jovens, das nossas crianças, dos nossos
professores. Nós já estivemos recentemente, no bairro Cidade Aracy, uma agressão, aonde um
aluno covardemente agrediu um professor. A intenção nossa de estar juntamente com o
vereador Roselei, em outras ocasiões, com outros vereadores dessa Casa, estar levando ao
conhecimento do coronel Samir essas demandas. Também, em relação à segurança pública, eu
tive a oportunidade nesta semana que passou, de estar visitando o novo comandante do 38º
Batalhão da Polícia Militar. Um amigo antigo que já serviu aqui em São Carlos, que é são-
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carlense. Filho de um velho amigo já falecido, que é o nosso querido Deminha que por muitos
anos foi garçom e também um alfaiate categorizado aqui na cidade que é o Valdemir
Guimarães Dias, o tenente-coronel, que assumiu recentemente o comando do 38º Batalhão.
Inclusive, Sr. Presidente, vereador Lucão Fernandes, ele me pediu que conversasse com
Vossa Excelência para nós estarmos agendando uma visita do coronel a esta Casa, numa
reunião antes da Sessão, no acordo de Pauta, para que ele venha se apresentar aos Srs.
Vereadores e se colocar à disposição. Nós estamos muito otimistas, vereador João Batista
Muller, com a perspectiva de trabalho de um homem que é são-carlense, que conhece essa
cidade, e que tem ideias que vem de encontro aos anseios, eu acredito, da maioria dos
vereadores desta Casa. Que é o combate ostensivo à criminalidade. Lugar de bandido é na
cadeia, e sem mordomias, sem regalias. Essa tática, esse é o método que vai ser implantado
pelo comandante do 38º Batalhão, a quem eu quero cumprimentar. E no mesmo dia que eu
estive lá também esteve presente o nosso deputado, o deputado da cidade de São Carlos, o expresidente dessa Casa vereador Julio Cesar. Em relação ao assunto do funcionalismo público,
quero saudar professor Gilberto, diretor do Sindspam. Nós estivemos na última quinta-feira,
representando essa Casa, participando da reunião, da primeira reunião de discussão do
dissídio da categoria que é uma lei, aprovada por essa Casa, de autoria do ex-vereador Lineu
Navarro, aonde o dissídio da categoria deve ser até o mês de março. Até o dia 30 de março. E
houve a primeira discussão, a aprovação das propostas. E nós estivermos lá como sempre, em
defesa dos funcionários que trabalham, que se dedicam, que é a grande maioria. Claro que no
Saae, na prefeitura, na Prohab, na Fundação Educacional, existe alguns que não trabalham,
alguns que não merecem o respeito dessa casa, o respeito da população, porque recebem os
seus salários e cruzam os braços ou atendem mal e porcamente os usuários dessas... desses
locais públicos, que deveriam prestar relevantes serviços à população. Mas na sua esmagadora
maioria, o funcionalismo público é formado por pessoas muito solicitas, trabalhadoras,
competentes, e que sempre merecem, como sempre tiveram, um apoio dessa Casa, inclusive,
no mandato nosso como presidente, quando o ex-prefeito se negou a receber o sindicato nas
negociações salariais, nós paramos a Sessão, paramos a Câmara e dissemos: "Enquanto o
prefeito não atender e democraticamente, discutir com o sindicato e com a comissão formada
pelos funcionários, esta Casa não vai votar e deliberar sobre nenhum assunto". Horas depois,
o prefeito me ligou, na época, disse que estava à disposição, nós fomos lá com o presidente do
sindicato e acabaram, após um período tumultuado e uma greve desnecessária, provocada
pelo prefeito. Não desnecessária pela categoria, que foi ao extremo para que essa greve
acontecesse e chegaram a um ponto comum. Só para terminar, para falar da semana passada
também. Nós tivemos a felicidade de propor [interrupção no áudio]. Propor ao secretário de
Esportes, o Edson Ferraz, meu amigo de longa data, que já esteve comigo em várias
campanhas e o prefeito Airton Garcia a iluminação das quadras de areia, lá no complexo
esportivo do Santa Felícia. Em menos de 15 dias, através da Prohab, a quem eu quero
cumprimentar pelo belo trabalho que está fazendo Julio Cesar, na frente da direção da Prohab,
em menos de 15 dias, as quadras foram iluminadas e na quinta-feira, após sairmos do
Sindspam, estivemos lá, inaugurando essa iluminação. Então, são ações positivas do nosso
mandato e nós estamos realizando aquilo que nós nos comprometemos com a população. Nós
temos trabalhado, vereador Leandro Guerreiro, bastante em benefício da cidade de São
Carlos, e é a nossa obrigação e o nosso dever, não estamos fazendo nada mais do que isso.
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PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Essa citação, eu solicito a gentileza de Vossa
Excelência... próximo vereador inscrito, por até dez minutos, o nobre vereador Moises
Lazarine. Vereador Marquinho Amaral enalteceu o trabalho do vereador Leandro Guerreiro.
VEREADOR MOISES LAZARINE: Boa tarde, vereador Lucão, presidente dessa Casa,
Vereadoras Laide, Cidinha e demais vereadores, população que nos vê e nos ouve. Quero
trazer a essa Casa, também, o assunto que repercutiu na imprensa, tanto nossa imprensa local,
como também a nível nacional. O caso ocorrido, recentemente, ocorrido recentemente em
nossa cidade. O cenário triste em relação ao ocorrido com o serralheiro, né, ajudante de
serralheiro da nossa cidade, indígena. E inclusive, na tarde de hoje estou protocolando nessa
Casa um requerimento de urgência. Uma moção de repúdio sobre agressão sofrida por esse
indígena. No caso, requeiro de forma regimental, após ser ouvido o Plenário, manifesto
repúdio a agressão feita ao indígena ajudante de serralheiro, que teve o braço amputado após
ser sequestrado e espancado por três homens aqui na nossa cidade. Quero aproveitar também
e citar aqui a atenção que foi dada, parabenizando já a ministra da Mulher, Família e Direitos
Humanos, ministra Dra. Damares Alves que inclusive, é dessa cidade. E que nessa última
segunda-feira no caso ontem já enviou para São Carlos a secretária de Políticas e Promoção
da Igualdade Racial, a Sandra Terena. Que recebeu através do disque 100, essa denúncia
dessa triste... ameaça e ataque que esse indígena sofreu. Ele é inclusive da etnia pareci e
lamentar, infelizmente, nós ser humano, independente da cor, raça, sexo, sexualidade,
independente de qualquer posição divergência de pensamento, ideia, política, acredito que o
ser humano, ele precisa olhar o ser humano como ser humano. E aproveito também para
parabenizar a ministra Damares Alves e toda sua equipe, que de prontidão, assim que tomou
posse da denúncia, realmente, se atentou, nesse primeiro momento, para a vítima. Sabemos
que os direitos humanos, sim é para todos, mas sabemos também, que ideologicamente os
direitos humanos, por um bom período estavam tendo seu conceito totalmente desvirtuado,
onde naturalmente, as pessoas que são a vítima em muitos momentos deixou de ter a devida
atenção. E nesse caso, independente do que for apurado nessa situação a polícia, relato da
Polícia Civil, pelo que o delegado nos passou, ele não tinha essa informação, mas... no caso a
informação... passada em áudio para o próprio ministério por parte do indígena que sofreu
agressão, que uma das falas, que esse ajudante de serralheiro passou é que ele falava que o
indígena merecia morrer. Então, em posse desse áudio e dessa denúncia feita no disque 100, o
delegado, ele informou que ele não tinha informação desse... dessa denúncia. E que ele vai
através dos áudios da vítima, ele relatou que sofreu essa agressão verbal com a frase:
"Indígena não merece viver". Aí a gente encaminhou um documento ao delegado e esse
[ininteligível] o racial foi feito através do ministério da Mulher, através dessa... representante
do ministério da Mulher de Brasília, através da sua ministra, Damares Alves. E reforçando
independente da conclusão que tiver toda essa investigação, é importante ressaltar aqui a
atenção que foi dada, inclusive, a agressão tinha sido um pouco anterior a todo esse fato vir a
mídia e o próprio agredido relata que por medo de retaliações, por medo de certa forma ter
sido ameaçado e sua família também ter sido ameaçada, ele até no primeiro momento tinha
falado que tinha caído do cavalo para não ter que se expor e expor sua família. Mas
prontamente, Sandra Terena, que é a secretária de Políticas de Promoção de Igualdade Racial
já se prontificou a estar dando os devidos cuidados, devida atenção para esse caso. E que
também, estaria, de certa forma, tentando fazer um acolhimento especial porque aqui esse
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cidadão não ficasse exposto à tamanha crueldade. Além também das ameaças sofridas e que
também estariam buscando um hospital com atendimento especializado para a população
indígena no nosso país. Então, quero mais uma vez aqui parabenizar a atenção dada pela
ministra. Faço questão aqui, faço menção de trazer a público aqui a fala que ela... que ela...
explicitou, inclusive, no seu Twitter. Que lá no... Damares Alves oficial. "Enviamos hoje à
cidade de São Carlos, interior de São Paulo, a Secretaria Nacional de Políticas e Promoção de
Igualdade Racial, Sandra Terena, para acompanhar a revoltante história do indígena que teve
o braço amputado após agressões. Ela entregou na Delegacia de Polícia de São Carlos
denúncia recebida pelo disque 100, com relatos de denúncia de tortura e espancamento contra
o indígena da etnia pareci. Sandra também esteve no hospital visitando o indígena e aumenta
ainda mais a tristeza - né, entre aspas que é a fala dela - aumenta ainda mais a minha tristeza
em saber que essa barbárie aconteceu na minha cidade, São Carlos. Este crime não ficará
impune. Direitos Humanos para as vítimas". Então, eu quero parabenizar, aqui, a postura
dessa ministra, para que toda a população em especial, todos os que sofrem violência,
independente que seja por cor, por raça, etnia, por sexualidade, seja por religião, por
divergências políticas, esportiva, seja qual for as diferenças que separam o ser humano, que
nós possamos ser só um ser humano, é uma única raça. Que todos devem respeitar, cuidar uns
dos outros e que não devemos compactuar jamais com nenhum tipo de violência. E sabemos
que sim, os direitos humanos tem que ser feito para todos. Mas reforço a fala da ministra
especialmente para as vítimas. Obrigado, Sr. Presidente, encerro aqui minha fala.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Próximo vereador inscrito, por até dez minutos,
vereador Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Muito boa tarde, Sr. Presidente,
Srs. Vereadores, vereadoras, população aqui presente e também imprensa que nos acompanha.
Quero cumprimentar a todos, em especial quero fazer um cumprimento aqui ao meu amigo
Bira. Amigo, não estive aqui na Sessão onde o senhor tomou posse. Estava em Brasília,
acompanhando o coronel Samir. Mas, fiquei muito feliz em saber que o senhor, Vossa
Excelência, estava tomando posse. Feliz por saber que mais um companheiro que enxerga o
campo, o meio rural de São Carlos, com respeito, ao contrário de muitos políticos e até do
governo municipal, assim dizendo. Uma pessoa que vê nos humildes, a mesma pessoa
daqueles que de repente têm uma faculdade ou estão inseridos dentro de uma universidade.
São Carlos é considerada uma cidade universitária e quem sabe seja por isso que o meio rural
esteja tão esquecido, né, Bira? Você, assim como eu, que está aí direto no meio rural, andando
pelas estradas, nem dá mais para chamar de estrada rural, né, o que nós temos hoje. O que
dificulta aí, a vida e a sobrevivência daquele homem do campo que precisa escoar a sua
mercadoria, às vezes, para a cidade e acaba tendo vários transtornos com as péssimas
condições das estradas rurais. Estava esse final de semana no Assentamento Nova São Carlos
e ali deplorável a situação daquele local. Intransitável, eu acho que nem trator está passando
mais. E olha que já tem um bom tempo que nós temos cobrando, mas muito tempo. Desde
2017, eu sou vereador nessa casa. De 2017 para cá, eu ainda não vi um serviço efetivo,
realizado nas estradas rurais. Eu não estou falando aqui, nesse momento, só das estradas rurais
do Assentamento de Nova São Carlos não. Em nenhum lugar de São Carlos. O meio rural, as
estradas rurais, estão abandonadas. Em setembro, Sr. Presidente, eu solicitei que fosse
realizada a manutenção de uma ponte lá no Assentamento Nova São Carlos. Uma ponte que
liga o assentamento à fazenda Conde do Pinhal. Nós estamos em fevereiro, ou seja, nós
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vamos para sete meses, sete meses e essa ponte não está nem na metade do caminho ainda de
ser consertada. Não foi feito nem 50% da manutenção dessa ponte ainda. E aí, muitas vezes,
Sr. Presidente, fica muito difícil a gente defender quando a gente tem uma situação dessa.
Ontem, eu estava em minha casa, estava assistindo o vídeo do Sérgio Rocha falando lá da
UPA do Santa Felícia. Eu passei também lá, Sérgio. E como é que não vou dar razão para o
vereador Sérgio Rocha? Como é que não vou dar razão para uma barbaridade dessa? Fizeram
asfalto, recapearam lá, mas o mato estava quase 1 metro de altura de mato. Se essas pessoas
desse governo, eles não têm capacidade nem para fazer o serviço onde o padre passa, que, né,
onde todo mundo vê, onde tem mais circulação de pessoas, vocês imaginam, Sérgio Rocha, lá
no meio rural. Nas estradas rurais, Serjão. Ali, no lugar que passa quase cem mil pessoas por
dia. Num lugar que está... um dos lugares nobres da cidade, que passa muita gente está
daquela forma que o senhor mostrou ontem, o senhor imagina como está o meio rural, estrada
rural. Deplorável. Mas o que nós vamos fazer? Então, Bira, eu quero te cumprimentar, e dizer
que eu gostaria que o senhor tivesse não apenas 40 dias aqui com a gente, mas sim, tivesse a
oportunidade de ter um mandato completo para que a gente lutasse junto por essas questões,
entre outras, o senhor é um defensor do rodeio como eu sou. E o que dependesse de mim já
teria rodeio em São Carlos há muitos anos, mas isso é uma outra questão. Então, quero te
cumprimentar. Na ocasião, estivemos em Brasília acompanhando o coronel Samir, onde
tivemos várias reuniões com vários deputados federais. Solicitando verbas para a segurança
pública aqui de São Carlos. Dentre os projetos que nós levamos, nós levamos lá a reforma do
prédio da Defesa Civil. A criação da Romu, Ronda Municipal Ostensiva. E também, a Ronda
Maria da Penha. Na última terça-feira, nós tivemos um episódio muito chato, muito triste,
aqui na nossa cidade, momento em que foi encontrado o corpo de uma mulher e sua filha em
uma residência, muito provavelmente vítimas da violência doméstica. Então, esse projeto que
nós buscamos em Brasília, eu tenho certeza que nós iremos conseguir esse recurso, esse
recurso chegará ainda este ano. Pelo menos foi a palavra empenhada do deputado federal
capitão Derrite. E nós iremos avançar bastante nesse sentido aqui na nossa cidade. Eu quero
dizer também que foi com muita alegria que nós inauguramos no Cidade Aracy, mais
propriamente no Presidente Collor, no último sábado, uma área de lazer por nome Maria...
Márcia Regina de Lima Rocha. Por coincidência, também uma vítima do feminicídio, né? Foi
brutalmente assassinada naquela área, há anos atrás. E no sábado, nós pudemos inaugurar,
entregar aquele espaço para a população, e dando a esse espaço o nome dessa senhora, que foi
uma das primeiras moradoras daquele bairro, tem uma grande família ali que contribuiu,
contribuí muito para o crescimento e desenvolvimento daquele bairro. Quero, também, assim
como fez o vereador Marquinho Amaral, parabenizar o trabalho da Prohab, através do Sérgio,
do Sérgio não, do Julio Cesar que é o presidente da Prohab. Tem feito um importante
trabalho. Apesar de... de que a Prohab hoje, Lucão, está fazendo mais obras do que a
Secretaria de Obras. Mas tudo bem. [risos]. VEREADOR PARANÁ FILHO: Pelo menos,
por enquanto, o importante é que está fazendo. Sem obras. Então, Sr. Presidente, a gente vê
que algumas coisas vão bem, mas outras não vão tão bem, né? E aí, onde eu falo TST e esse
fato do Sérgio Rocha, ontem que às vezes por falta de visão de alguns secretários o governo
acaba padecendo. Um governo que na minha visão não é um governo que do ponto
administrativo vai mal, mas do ponto de vista político e popular vai péssimo. Eu passei ontem
de manhã, vi a UPA do... da Santa Felícia, Serjão, naquela situação. E passei hoje em frente lá
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a UPA do Aracy e passei em frente à UPA da Vila Prado. Está na mesmíssima situação. Aí
será que o governo está esperando que algum outro vereador vai lá gravar um vídeo, xingar,
falar e criticar? Será que vai precisar isso? Ou será que o secretário poderia ter um pouco de
bom senso, um pouco de visão, entender que aquele lugar é um lugar de grande circulação de
pessoas, que nós estamos prestes... eu acredito que nós não teremos uma epidemia, tão
grande, de dengue como houve em Araraquara. Mas, nós estamos na eminência de dobrar o
número de pessoas infectadas com o vírus da dengue e na porta de uma UPA, onde circula ali
centenas e centenas de pessoas uma situação dessa. Então, falta visão. Falta compromisso.
Mas eu também não posso dizer e falar só do secretário, não falar do prefeito. Que eu até aqui,
quero lhe desejar uma... que Deus o abençoe para que tenha uma... uma boa recuperação,
passe um momento ruim na parte de saúde. Mas não é porque o Airton está doente, nesse
momento, que nós vamos parar aqui os trabalhos de vereador. Eu não posso deixar de legislar,
de fiscalizar só porque ele está doente. Então eu desejo que Deus abençoe. Mas por outro
lado, eu tenho que dizer que ele tem sido nesse momento um prefeito muito omisso, do ponto
de vista de não corrigir os seus secretários. A cidade passa por um momento difícil, a cidade
está toda azul, azulada, onde você põe o pé nessa cidade aqui está azul. Eu, particularmente,
quase bati o meu carro, eu dei uma freiadinha pequena em cima de uma faixa dessa azul e o
meu carro derrapou quase dois metros, quase atingiu o carro da frente. Então não é
brincadeira. E quanto tempo a gente está falando desse excesso de tinta azul? Nós estamos
falando do excesso de semáforos na cidade. Nós estamos falando da falta da licitação do
pátio. Nós estamos entrando aqui no terceiro ano de governo, e não foi feita a licitação do
pátio municipal até hoje. Desafiando inclusive o Ministério Público que já propôs o inquérito
civil com relação a isso. Então, fica difícil transporte, transporte municipal, coletivo, a novela
mexicana que não acaba nunca. E eu tenho certeza que não vai acabar nesse governo. E aí eu
fico vendo, e o prefeito ouve os vereadores, parlamentares vindo a essa Tribuna reclamar,
falar, xingar, ir no Ministério Público e parece que o Airton, ele não vê, não ouve, não fala.
Quer dizer, quem colocou o Coca Ferraz lá não fui eu, não foi o Lucão. Foi o Airton. Ele tem
que se responsabilizar [interrupção no áudio]. Só para concluir. O Mariel que é muito meu
amigo, eu gosto muito do Mariel mas temos que separar a amizade do profissional. O Mariel
tem deixado a desejar com essa falta de visão. Poxa, será que a frente de uma UPA, a frente
de uma escola, a frente de um posto de saúde, será que não tem que ter prioridade? Será que o
Mariel não pode mais de dois anos, fazer um trabalho nas estradas rurais? Será que uma ponte
no assentamento, sete meses não deu nem para fazer a metade do serviço. Porque eu tenho
certeza, certeza absoluta, Bira. Agora são 15h57, esse povo que trabalha nessas obras aí, se o
senhor chegasse lá duas horas da tarde já não tinha ninguém mais. Porque eu acredito muito,
Sr. Presidente, na palavra daquelas pessoas que moram lá. E eu estive lá esse final de semana,
eles falaram: "Paraná, o pessoal chega aqui 9h, duas horas não tem mais ninguém aqui". Aí,
eu queria saber, Lucão Fernandes, se o metalúrgico, se a empregada doméstica, se eles têm
essa regalia, se eles têm essa possibilidade. Eu até aqui remeto a uma passagem que o
Leandro teve aqui, não estou concordando com o que ele falou, mas a gente tem que fiscalizar
isso. Não pode, o servidor público parar de trabalhar duas horas da tarde. Muito obrigado.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Mais uma vez, enaltecer o nome do vereador
Leandro Guerreiro, próximo vereador inscrito por até dez minutos, o vereador Robertinho
Mori. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Sr. Presidente Lucão Fernandes.
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PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Um minutinho, por gentileza. Na verdade, o
vereador Paraná não enalteceu, apenas comentou, só citou. Então, corrigindo, aqui, o meu
posicionamento. Por até dez minutos, vereador Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTO
MORI RODA: Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Sras. vereadores, Srs. Vereadores,
população que nos acompanha. Sr. Presidente, a primeira ação desse vereador na Câmara,
neste meu quarto mandato foi protocolar requerimento solicitando junto à prefeitura
municipal informações de como as leis de minha autoria vinha sendo cumpridas em nosso
município. Leis importantes e que não poderiam estar jamais esquecidas. No meio ambiente, a
coleta e destinação de lixo tecnológico, não se sabe nada, uma lei muito antiga desse
vereador. O programa de aproveitamento de madeiras e podas de árvores, o Pampa. Nós
temos uma trituradeira lá, que está... deve estar triturada. Nós não temos um programa onde
pudesse estar sendo terceirizado esse trabalho e fazer toda a poda das árvores, a compostagem
e os gravetos trabalhar de uma forma que pudesse ser muito produtiva em nosso município. A
destinação e o recolhimento do óleo vegetal. Isso no primeiro ano de mandato, no primeiro
mandato e foi feito, foi feito uma campanha, tem que enaltecer a gestão do Newton Lima, que
ele fez acontecer esse programa recolhendo óleos e um programa em todo o município. Não
funciona, Roselei. Não, pode ter alguma campanha, mas não efetiva, da forma que era uma
campanha em todas as escolas, inclusive, escolas estaduais e escolas particulares. "A
capacitação da Guarda Municipal em patrulhamento rural e ambiental". Foi pago, inclusive
um emenda... foi feito uma passagem de emenda parlamentar para que a gente pudesse estar
fazendo a capacitação. Foi feita a capacitação, mas não tem esse trabalho. Vamos ver agora se
a gente pode contar com esse trabalho. "O controle de atividade que gera a poluição sonora".
Lamentável. Estamos aí caminhando, quero acreditar que a gente possa, em algum momento,
erguer as mãos e aplaudir o trabalho do Executivo em relação, e com imparcialidade... o
principal. "A fiscalização de adulteração de derivado de petróleo impostos combustíveis". Foi
feito uma campanha naquele início, mas nada mais... Prosseguiram com o trabalho. "E o
dispositivo de combate à infestação de pombos em áreas urbanas" Que foi em 2012, no meu
terceiro mandato. Eu fiquei fora de 2013 a 2016, nada foi feito no governo do Sr. Paulo
Altomani, nada. Nós estamos no segundo ano agora, vem pedindo e nada foi feito também no
governo do Sr. Airton Garcia. Foram feitas pesquisas, foram feitos trabalhos... Enaltecer aqui
o requerimento que hoje está passando do Marquinho Amaral juntamente com o Roselei,
assinei junto, porque lamentável... E foi destinado oito mil e pouco, R$ 8.700, R$ 8.300 para
uma escola, desde o ano passado, e até agora também não foi feito. Conversei agora,
recentemente, com o Dr. Edson Fermiano, semana retrasada, para que pudesse, de uma vez
por todas, resolver esse problema da infestação. Então, são leis que são aprovadas. A maioria
das leis são aprovadas por unanimidade, e nada é feito. É lamentável. Então vamos lá. No
social. Por este vereador, " A inclusão de nome de bairro, CEP e numeração das residências
do quarteirão em placas indicativas". Olha, se tiver placa com nome já me dou por satisfeito.
Não precisa ter tudo isso aqui. Porque a maioria das placas, que estão sendo colocadas, ela
não dura um ano, já está sendo apagada ou está descolando o adesivo que é colocado. "O
atendimento preferencial em estabelecimento comercial e similares para doadores de sangue".
Nada foi feito..."A fixação de placas indicativas em todos os imóveis da prefeitura do
município de São Carlos". Jamais vão colocar, jamais... Eu estou preocupado com a
residência particular que tem o mato alto. Mas as placas nas edificações do município, nas
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praças, que estão com mato mais de dois metros de altura, jamais. Então, eu gostaria que
pudesse ter, é uma questão de exemplo, ter em todas as áreas municipais, que pudessem ter.
Isso daí é uma lei, é uma lei isso aí e aprovado por esta Casa. Neste mandato... "A publicidade
do funcionamento e atendimento nas unidades de saúde". Eu vi lá que foi colocado, eu sei que
é difícil. Então, o que foi sugerido é que eles pudessem estar fazendo algo eletrônico, igual
nós temos aqui. Algo eletrônico, que é fácil, você digitar. Um médico que não está mais ali
naquele posto, tá certo? Que ele tirasse. Então, nós temos o mecanismo, nós estamos na
cidade da tecnologia. É muito fácil, se eles quisessem, tivessem boa vontade para fazer. Fui
lá, visitei, vi, trouxe um cartaz... não deram o crédito da lei. Tudo bem. Pelo menos que
colocassem a lei, o número da lei, para o pessoal entender que existe seriedade. "A Semana
Municipal da Conscientização e Orientação sobre o Vitiligo". Nunca aconteceu, não
aconteceu. A lei parece impingem, às vezes pega, às vezes não pega. Não sei, não sei o quê.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR
ROBERTO MORI RODA: Sem dúvida... Mas eu sei. Mas nós estamos aqui para fazer lei e
fiscalizar, vereador. Tá certo? Eu faço a lei, é o que estou fazendo aqui agora, cobrando. "Dia
Municipal de Combate à Intolerância Religiosa". Era para acontecer... essa daqui são 8 leis,
desse mandato agora, nesses dois anos de mandato. Aconteceu, foi aprovado aqui por
unanimidade. Teve uma reunião, há um mês atrás, teve uma agora, segunda-feira - ontem à
noite, foi a Aurora, minha assessora - eu entendo, assim, ser muito produtiva, porém eu
acredito que esse programa tem que sair da Secretaria de Cidadania. Não pode estar na mão
ou de evangélico ou de pessoas da... comunidade Católica, não pode estar com... pessoal da
Umbanda, do Candomblé, tem que estar como política pública na secretaria. Na secretaria,
pode até ter uma parceria com o departamento de cultura de nosso município, Lucão. Mas nós
não podemos trazer para o nosso... Por conta das matrizes afro, por conta de ter as pessoas que
se sentem rejeitadas em relação ao Candomblé ou à Umbanda. O trabalho foi feito em cima de
uma política pública onde pudesse um ofício para o [ininteligível] Diocesano, para a
comunidade dos Pastores, para o Candomblé, todos, mas que fosse dirigido pela Cidadania.
Foi conversado com a secretária Graziela, ela se comprometeu em fazer. Eu busco isso,
secretária, juntamente com o diretor Fernando. "Uma lei do Prêmio da Ciência e Tecnologia".
"Um programa de orientação do teste vocacional para alunos do Ensino Médio". Que também
não aconteceu, não aconteceu. São leis. "A obra de calçamento, a obrigação dos loteadores
acerca de obras de calçamento no entorno das áreas públicas reservadas no projeto". "O
atendimento preferencial aos autistas". "E o amarelo piscante, que veio para essa Casa e
derrubamos o veto". Então, lamentável...Hoje, aqui, dois vereadores buscando... a
aplicabilidade não da lei, porque, talvez, desconheciam, porque não foi citado no
requerimento a lei. E, para encerrar, Sr. Presidente, o Leandro Guerreiro, ele compõe, é a
quinta pessoa que compõe a CPI. Obrigado, Leandro. Então, fico... eu, como propositorpresidente, e foi de comum acordo, foi escolhido e foi eleito o Dimitri Sean como relator.
Então... "Robertinho Mori, o Malabim, Dimitri, como relator, Roselei e Leandro. É a CPI, a
Comissão Parlamentar de Inquérito, para apurar irregularidades na Secretaria de Transporte".
Para encerrar, Sr. Presidente, eu passei na Travessa 4, na Ananias Evangelista de Toledo, o
asfalto recém-feito, a primeira chuva, que haja essa fiscalização, e a Bandeirantes, que está
fazendo aquele trabalho, que possa fazer um trabalho decente, e que haja fiscalização do Sr.
Coca, porque não é obra, o Sr. Coca que está fazendo. A primeira chuva foi todo o asfalto
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embora. Eu quero acreditar que a nossa malha viária não seja aquele asfalto de péssima
qualidade, sobre uma empresa renomada em nosso município. Apurar se é a Bandeirantes ou
se é o serviço contratado pelo Sr. Coca. Muito obrigado. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Próximo vereador inscrito, por até dez minutos, Rodson Magno.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Boa tarde, Sr. Presidente Lucão Fernandes,
vereadora Laide e vereadora Cidinha do Oncológico, população que nos acompanha, a
imprensa escrita falada e televisionada. Eu quero aqui abrir a minha fala cumprimentando o
prefeito Airton Garcia, desejando muito sucesso no seu tratamento, prefeito, como pessoa,
como ser humano. A política separa da amizade. Quero aqui falar para o senhor que o senhor
tenha muito sucesso nesse novo tratamento que o senhor vai começar... PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Peço gentileza, silêncio, para que o orador possa concluir seu
raciocínio, por gentileza. VEREADOR RODSON DO CARMO: Muito obrigado, Sr.
Presidente. Que o prefeito possa ter a sua saúde de volta e que ele possa administrar nossa
cidade com muita ética, com muita coragem, que a gente precisa, e o povo de São Carlos
torce pelo senhor, te desejo muita saúde, Sr. Prefeito. A minha fala de hoje, eu estava lendo
aqui o Requerimento nº442, do Excelentíssimo vereador Kiki, a respeito, presidente, desta
Casa, mais uma vez, a gente traz a questão do cemitério Nossa Senhora do Carmo. O fato
aconteceu no dia 12 do 2, no cemitério Santo Antônio de Pádua. Vereador Kiki está pedindo
informações à respeito da sepultura, do sepultamento que foi ocorrido naquele dia. Muitas
pessoas acompanharam... esse sepultamento, que não teve o coveiro para fazer o
sepultamento, e, lamentavelmente, o familiar que teve que enterrar o seu ente querido. O
ponto que está chegando a questão do cemitério Nossa Senhora do Carmo, e o cemitério da
Vila Prado. Me mandaram uma foto, há duas semanas atrás, o portão do cemitério Nossa
Senhora do Carmo, vereador Malabim, amarrado com... amarrado não, né? Passado um
plástico, nenhum cadeado, gente, que é o básico, que as pessoas que tomam conta do
cemitério Nossa Senhora do Carmo - que eu digo e repito - não estou defendendo, não tenho
procuração para defender o Secretário de Serviços Públicos, mas as pessoas que estão abaixo
dele, que tomam conta do cemitério, não olhar os portões se estão com cadeado ou não,
facilitando assim, os roubos, vereador João Muller, da sepultura, das lápides que têm lá.
Vergonhoso. Passei lá hoje de novo, e está do mesmo jeito, sem cadeado. "Ah, mas não
resolve, as pessoas pulam do mesmo jeito". Mas está facilitando sim, que as pessoas entrem
com facilidade, e levem muitas coisas do cemitério. E aí eu te pergunto: Até quando? A gente
vem aqui, se esperneia, fala, e nada acontece. O tempo passa, nós temos lá o trabalho de
concessão, que o Mariel está fazendo, que tem que ser o mais rápido possível, porque não
pode deixar do jeito que está. Nós temos lá hoje 192 mil pessoas enterradas no cemitério
nossa senhora do Carmo, e mais umas 25 mil pessoas no cemitério da Vila Prado. Uma cidade
inteira sepultada lá. Precisamos urgentemente já pensar no espaço que o cemitério tem mais
utilidade para mais dois anos, no máximo. E eu não vi, até agora, um estudo para que se crie
uma nova área, por que se dá trabalho, tem que passar pela Cetesb, para que se crie o novo
cemitério. E as coisas vão passando... aí depois vão ver isso aí, tudo depois em cima da hora.
Aí se faz tudo aquelas anarquias, aquelas coisas erradas. Enfim, uma vergonha para a cidade
de São Carlos. Eu quero aqui também comentar a respeito das pessoas, vereadora Laide, das
pessoas que andam pela rua, que estão abordando as pessoas nos seus automóveis... Vereador
Lucão que mora no Santa Felícia, e ali perto da USP, um dos pontos mais estratégicos para as
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pessoas pedirem dinheiro. Muitas vezes fica uma, duas, já passei uma hora da manhã, são nos
semáforos que ficam mais tempo parado, essas pessoas vindo de fora abordando as pessoas
pedindo dinheiro, elas já chegam num vidro, muitas vezes, mulheres. Eu tenho recebido
muitas ligações para que se tome uma providência. Então, eu venho fazer um apelo aqui para
a secretária de Cidadania, fazer um apelo para o Fernando, que agora é o novo diretor de
Cidadania, uma pessoa que entende do que está fazendo. Enfim, a secretária colocou uma
pessoa que sabe o que está falando, que sabe o que está fazendo. Nós precisamos discutir isso
urgentemente. Várias cidades têm informações que estão mandando pessoas para a nossa
cidade. Essas pessoas, moradores de rua, que precisam ter um olhar diferente com respeito,
porque são seres humanos também. Não é descartar, colocar numa... perua e mandar para
outra cidade. Não. Precisa ser feito um trabalho de políticas públicas com essas pessoas,
porque são seres humanos e precisam ser respeitados. Somos irmãos em Cristo. Mas agora
não vamos permitir. A nossa cidade está sendo empesteada de pessoas que vêm de fora que
ficam muitas vezes forçando para que as pessoas deem dinheiro no semáforo e, se não tem
uma fiscalização, vereador Roselei, é muito complicado. VEREADOR ROSELEI
FRANÇOSO: O senhor me dá um aparte? VEREADOR RODSON DO CARMO: Pois não,
vereador. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Queria cumprimentar Vossa Excelência
pela fala, pela habitual preocupação com os moradores de rua da nossa cidade. E aproveitar a
oportunidade para convidar Vossa Excelência, alguns vereadores que militam nesta área,
amanhã nós teremos uma reunião na Prefeitura Municipal de São Carlos, juntamente com o
Bispo Diocesano, com a Secretaria de Cidadania, vereadora Cidinha, às 15 horas, lá no Paço
Municipal. Eu acho que é importante, porque é um trabalho, na verdade, que a Igreja Católica
pretende fazer, a mando do papa Francisco, e ele quer discutir este projeto juntamente com o
prefeito municipal. Eu acho que todos estão convidados. Eu acho que é importante abrir esse
debate, para que a gente possa cuidar, de fato, dos nossos irmãos de rua, obrigado.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Muito obrigado pelas palavras. Uma notícia muito
importante para a nossa cidade, vereador Roselei. Que nós possamos agora discutir junto com
o bispo da Mitra Diocesano de São Carlos, a possibilidade de fazer um trabalho junto com
essas pessoas, junto com a população de rua. Vereador, refresca a minha mente aqui. Como
chama aquele moço que faz o trabalho, que fica ali no Azulville, que faz um belíssimo
trabalho com o pessoal, moradores de rua? ORADOR NÃO IDENTIFICADO:
[pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR RODSON DO CARMO: O Júnior. Que
a prefeitura olhe com muito carinho, porque ele faz um trabalho muito especial, um trabalho
que a prefeitura deveria fazer e não faz, eu [ininteligível] emendas parlamentares do meu
governo para ele, porque ele sabe muito bem tratar as pessoas. Faz um belíssimo trabalho,
divina misericórdia, e recebe, não chega... recebe nada. Aí que tá. Tem muita coisa errada,
muitas entidades que mereciam receber o dinheiro para fazer essa parceria com a Prefeitura, e
não recebem o devido carinho. Então, que a prefeitura olhe com carinho, com atenção a essas
pessoas. Porque se outras cidades estão pegando e colocando outras pessoas, moradores de
rua na nossa cidade, não podemos permitir. Então, tem que ter uma parceria da Guarda
Municipal, Secretaria de Cidadania, para que se olhe com atenção, que isso não é de hoje. Isso
é de muito tempo que acontece, muitos e muitos anos. Só que, cada vez que passa, tem
aumentado cada vez mais. Isso inibe as pessoas a pararem no semáforo - eu não sei qual o
vereador dessa Casa que colocou uma lei aqui, um projeto de lei - para que as pessoas depois
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das 11 horas não parassem no semáforo, que nem a cidade de Araraquara, Rio Claro, Matão,
Ribeirão Preto, passassem depois das 11h direto, claro, olhando para que não tenha batida.
Então, vamos pensar com carinho, a Prefeitura, para que possa ser feito alguma coisa para os
moradores de rua. E eu quero cobrar aqui o Dr. Edson Fermiano, que eu sei que vai ser
passado essa mensagem da Câmara Municipal, para que se cobre essa questão do cemitério, o
carrinho até hoje não voltou a funcionar, tá parado ainda, viu, doutor? O senhor falou que
estava lá na oficina, eu fui verificar, realmente está lá realmente não voltou. A questão
desencadeado do portão, e essa questão que o vereador Kiki colocou, que é a questão da
sepultura, sendo que as pessoas têm que fazer a sepultura. Será que é por que não está
pagando as horas extras? Temos que olhar com atenção, tem coisa que é primordial, e é fácil
de entender, até uma criança entende. É Samu, é UPA, é cemitério, precisa pagar hora extra,
como é que as pessoas vão trabalhar de graça? Não tem como. Aí é fazer economia porca...
porque, muitas vezes, o cemitério precisa de alguém para enterrar ou será que os familiares
vão ter que enterrar. O coveiro precisa receber. Como é que fica? Então, precisa olhar com
atenção! E pelo jeito não está pagando hora extra. Precisa-se pagar hora extra, tem coisa que é
primordial em uma cidade. Isso é fácil de verificar, fácil de ver. Então, a gente fica começa a
pensar em umas coisas, a gente começa a olhar o ângulo das coisas e as coisas estão passando
rápido. E, daqui a pouco, não se tem mais tempo, Sr. Presidente, de fazer alguma coisa por
essa nossa querida cidade de São Carlos. É essa a minha fala, Sr. Presidente, agradeço a todos.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Próximo vereador inscrito, por até dez minutos,
Roselei Françoso. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Sr. Presidente, vereador Lucão,
vereadora Cidinha, Laide, colegas vereadores, público presente, a imprensa que nos
acompanha, população que nos acompanha nos seus lares, muito boa tarde. Eu quero dedicar
uma parte da minha fala hoje para reconhecer o trabalho de um servidor, um cara que, não só
presta serviço a esse governo municipal, mas que prestou serviço e, no meu entendimento,
Muller, relevantes serviços, é um sonhador, na verdade, que quando a gente liga,
imediatamente, ele se desloca e fala: "Vamos pensar juntos, vamos planejar, vamos
organizar". Eu estou falando do Júlio, lá da Prohab. O Júlio tem sido uma grande figura de
importância política nessa cidade, pelo trabalho que desenvolve junto à Progresso e Habitação
São Carlos, A Prohab. E eu acabei recebendo aqui das mãos do vereador Muller, né,
importantes feituras, importantes obras - na minha avaliação, algumas até estruturantes, pelo
pouco recurso que a Prohab tem - o Julio Cesar tem feito o que nós deveríamos fazer na
Secretaria Municipal de Obras. Eu entendo as dificuldades da Secretaria Municipal de Obras
até por força da flexibilidade da legislação que a própria Prohab tem. Mas, obras essas que
caberiam muito bem à Secretaria Municipal de Obras desenvolver, no entanto, não consegue
fazer, pelas dificuldades que encontra, com engenheiros, com a equipe de licitações. Enfim,
com todas dificuldades. E a Prohab - eu vou falar algumas obras importantes aqui, de passeio
público, de novas vagas de estacionamento, na Rua Dr. João Sabino. A adequação da Praça
Coronel Sales tem um projeto importante de iluminação que deve ser feito. Lá no Cemei
Santo Piccin, pude testemunhar com poucos recursos, fez uma obra de acessibilidade, que o
Cemei não possuía, Muller, e que realmente é digno dos nossos reconhecimentos. As casas lá
no distrito de Santa Eudóxia que estiveram com problema em razão de uma tempestade, de
um vendaval, e que descobriu as 70 casas. Setenta? ORADOR NÃO IDENTIFICADO:
[pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Setenta e
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cinco? Setenta e cinco casas lá no distrito e, no entanto, uma das primeiras coisas que esse
governo fez e, que eu, o vereador Muller, tenho certeza que Moisés também, somos muito
gratos, por que foram destinados um R$ 1,5 milhão de reais para a recuperação daquelas
casas. "O centro, complexo esportivo no Santa Felícia, foi feito todo o embelezamento". As
pessoas passam por ali, podem ter a noção do que está acontecendo naquele ginásio com o
novo alambrado. "A Praça [ininteligível] Mascarin também está sendo trabalhado um
playground, quadra poliesportiva, enfim, são tantas obras aqui se eu for falar todas, eu vou
perder todo o tempo, mas eu queria passar um minuto da minha fala para o vereador Muller,
complementar aqui o que, porventura, eu tenha esquecido. VEREADOR JOÃO MULLER:
Vereador Roselei, agradeço o aparte. Passei esse material, porque pela ordem alfabética, não
devo usar a palavra hoje. Mas, eu quero fazer de suas palavras, as minhas. Porque realmente a
diretoria executiva da Prohab, não só o Julio Cesar, mas também o Neto e toda a sua equipe,
têm prestado um grande serviço à cidade de São Carlos. Basta ver. Nós tivemos aqui hoje o
vereador Marquinho Amaral falando sobre a iluminação lá das quadras de areia do Santa
Felícia. Nós tivemos o vereador Paraná falando da inauguração de uma praça lá no cidade
Aracy e o Malabim falando de um outro equipamento público lá do Douradinho. Todas as
obras que nós estamos vendo, não de grande porte, até cem mil reais, que permite a
legislação, tem sido executado pela Prohab, e obras com qualidade, isso que é importante.
Quem tem acompanhado as obras... Outro dia, eu cheguei a afirmar o seguinte: de uma praça
que foi entregue recentemente na cidade Aracy, que parecia uma quadra de clube social
particular, tamanha qualidade que foi executada aquela obra. Então, quero aqui, né, também
reconhecer... tenho atendido emendas dos vereadores lá em Santa Eudóxia, como você disse,
as suas, em Água Vermelha, as nossas lá, em Santa Eudóxia, e todos vereadores na Saúde, na
Educação, no caso do Jockey Clube, então, quando está errado, quando está falhando, nós
temos que vir à Tribuna e cobrar em nome da sociedade, mas quando tem uma área que está
acertando e realmente está melhorando a qualidade de vida das pessoas, nós temos que
enaltecer também. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Que a gente pode observar
nessas obras, que a gente analisar os nossos requerimentos aqui, Muller, são tudo obras, na
verdade, que vêm atender os interesses da cidade representada por esta Casa. São obras de
iluminação, são obras de acessibilidade, são obras de paisagismo, de lazer, de cultura, de
esporte. Então, eu, sinceramente, sou muito grato pela atenção em especial. Porque nós temos
muitos secretários - não vou nominar nenhum agora aqui, neste momento - mas que, muitas
vezes, a gente liga não consegue falar. E com o Julio é diferente. Ontem, liguei, estava
visitando o Cemei, Cemei Victorio Rebucci, lá no Jardim Pacaembu, e lá nós temos um
problema: temos um problema de drenagem dentro da escola, temos um problema de
acessibilidade, e nós temos a falta, a necessidade de uma sala de recursos. E ao ligar para ele,
prontamente: "Marca a reunião, Roselei, que eu vou aí e faço o projeto. Te dou o projeto e
você entrega para a Prefeitura, para Educação, ou até mesmo para a Prohab para desenvolver
isso". Então, isso, eu acho que é da pessoa que nasce com o espírito de servir. Por isso, eu
comecei a minha fala chamando o Júlio, apesar de ser um comissionado externo, um servidor,
uma pessoa que está aí para servir a população e nós precisamos reconhecer - eu acho que
todos vereadores aqui, a maioria, reconhece o brilhante trabalho que o Julio Cesar, da Prohab,
faz naquela empresa pública. Eu quero aproveitar a oportunidade, esses três minutos que me
faltam, falar de algumas visitas que eu fiz no dia de ontem, e de hoje. Eu venho falando aqui
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nesta Casa, há muito tempo, há quatro ou cinco anos, das piscinas municipais. Eu quero voltar
a falar sobre as piscinas, até porque nós tivemos lá hoje visitando, e eu acabei tomando a
liberdade, vou destinar recursos, Muller, de emenda parlamentar para recuperar porque está
podre. Podre as piscinas da rede municipal de ensino. Eu já conversei com o Secretário de
Educação sobre isso, já falei com o Roberto, que está respondendo pela divisão de
manutenção escolar, para que se tome providências, porque um equipamento público
importante e que está ficando, na verdade, perdido na cidade de São Carlos. As diretoras,
coitadas, sinceramente, não sabem mais o que fazer, por que quando tem a piscina, não tem
quem limpa a piscina. Às vezes, dão uma sugestão até infeliz de aterrar as piscinas. Então, nós
precisamos ter esse trabalho planejado na Prefeitura para poder ter o equipamento importante,
que muitos de nós aprendemos nadar, não é o meu caso, que eu não aprendi a nadar até hoje,
mas muitos que frequentam a recreação, tiveram a oportunidade de nadar nas piscinas
municipais, exceto, Moisés, que aprendeu nadar no Rio Quilombo. Eu quero finalizar a minha
fala, de um assunto que foi amplamente discutido, e que me chama a atenção, de um
documento que recebi do Ministério Público, e eu quero, apenas reforçar, a fala do vereador,
Robertinho Mori Roda, que já tratou esse assunto aqui várias vezes. E hoje, teve um vereador
que falou sobre este assunto, que é a questão da pintura do trânsito. De fato tem, Muller, uma
recomendação do Ministério Público, do ano de 2016, solicitando que a Prefeitura não utilize
as cores azuis, a cor azul para pintar, para a sinalização do trânsito da nossa cidade, por quê?
Porque o município, ele não tem competência para legislar sobre trânsito. E o art. 22, inciso
XI, da Constituição Federal, determina isso com muita clareza. E o promotor termina a sua
fundamentação dizendo que o município está cometendo um ato de ilegalidade, ferindo o
princípio constitucional da Legalidade, previsto no art. 37, da Constituição Federal. Então,
não é possível que nós vamos continuar insistindo neste assunto. Já foi provado por A mais B,
que quando se pinta a faixa azul e branca, daria para pintar quatro, cinco faixas da cor branca.
Sem contar com a quantidade de atropelamentos, de acidentes que vêm ocorrendo na cidade.
Então não faz sentido. A desculpa que o secretário Coca me deu, ou seja, a justificativa,
melhor dizendo, é que a pessoa que está pintando não colocou os cacos de vidro, o material, é
um pó de vidro, para diminuir, para aumentar melhor dizendo, a rugosidade no asfalto para
impedir o atrito, a rugosidade, evitando assim que as pessoas caíam, se acidentem nas faixas
nos dias de chuva. Então, se tem resolução, se tem uma recomendação do Ministério Público,
por que nós estamos insistindo nisso, quando na verdade, a Prefeitura comete um ato ilícito
porque não tem competência para legislar sobre esse assunto. Nós podemos fazer uma
legislação aqui pedindo para trocar a cor azul pela cor rosa, pela cor verde, ou pela cor que
for. A questão é universal, né? É uma lei nacional exatamente para universalizar qualquer
lugar do mundo, as cores são padronizadas para que não haja problemas de identificação, de
reconhecimento. Enfim, é isso, então queria pedir ao Coca que atenda a recomendação, esse
vereador - eu acho que essa Câmara - recomenda que se cumpra a determinação do Ministério
Público. Muito obrigado. [troca de presidência]. PRESIDENTE LUIS ENRIQUE: Usou a
palavra o vereador Roselei Françoso e, agora, pelo tempo regimental de dez minutos, o
vereador Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sr. Presidente, Kiki, na
presidência neste momento, vereadores aqui presentes, população que está aqui no Plenário,
população que nos ouve em casa, boa tarde. Sr. Presidente, Kiki, se fosse para trazer nesta
Tribuna, hoje, traria aqui dezenas de assuntos que poderiam ser abordados nesta cidade, pelas
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cobranças do dia a dia dos moradores da cidade de São Carlos, que nos cobram na rede social,
na rua, no bairro, no supermercado, em um açougue, na oficina, onde nós estamos,
encontramos cobrança. Mas vamos falar aqui um pouquinho da saúde pública e das UPAs,
que eu abordei ontem, já vim cobrando já, há dias, aqui nesta Tribuna. Cobramos lá a UPA da
Santa Felícia ontem, mais a UPA da Vila Prado, a UPA do Aracy, todas as UBS da nossa
cidade tomadas pelo mato, muitas vezes, pelo lixo, calçada cheia de entulho, criando muitas
vezes o mosquito da dengue na porta das UPAs e na porta das unidades de saúde. Quando
estamos cobrando a população na cidade de São Carlos e nós temos que evitar, fazer um
preventivo a respeito do mosquito da dengue, a própria saúde, a própria unidade está criando
larva na porta. Isso não podemos aceitar. Ontem, estivemos lá na UPA fazendo uma visita,
como membro da Comissão de Saúde, junto com o Elton, que é o presidente, a Cidinha, que é
da Saúde. Eu acho que nós temos que montar uma equipe, Cidinha, temos que fazer mais
cobrança. Nós temos que visitar mais as unidades de saúde. As UPAs, departamentos, e ver o
que está acontecendo na cidade de São Carlos. E o Marcos Palermo, conversei com ele ontem
- tenho um respeito pelo Marcos - que vem fazendo um belo trabalho na saúde, que esforça,
trabalha muitas vezes de madrugada. E o Marcos disse que é uma responsabilidade da
Secretaria de Serviços Públicos. Eu até acredito que, neste momento, a Secretaria de Serviços
Públicos é responsável para limpar as UPAs. Mas eu acho, João Muller, com a verba que a
saúde tem, eu acho que deveria abrir uma licitação e contratar uma empresa pequena para
resolver os problemas da UPA e UBS. Não pode tudo também deixar para o vizinho, para o
amigo de secretaria. É só abrir uma solicitação e contratar uma empresa, a cidade de São
Carlos tem várias empresas pequenas de limpeza. Eu acho que com pouco dinheiro, você
contrata a empresa durante um ano e faz a limpeza das UPAs e das UBS e organiza. A
Secretaria de Saúde deveria organizar essa limpeza nas UPAs. Não deixar para a Secretaria de
Serviços Públicos. Faz parte do governo, faz parte da limpeza. Eu acho que deveria chamar
também essa responsabilidade para si e tentar resolver esse problema com uma empresa
terceirizada para fazer a limpeza. "Ah, nós limpamos a UPA já no ano passado". Faço uma
pergunta: Nossa casa é limpa uma vez a cada seis meses? Eu acho que a UPA é saúde, tem
que dar exemplo, é poder público, é um pátio. Você vai lá na UPA tem garrafa, tem copinho,
tem plástico, tem lixo, cheio de água naquele jardim, naquele espaço. Muitas vezes a
população nos pergunta: Mas só agora que você viu, vereador? Não a gente passa lá todo dia,
passa hoje, a esperança é que a semana que vem vai limpar. A gente vai semana que vem lá e
está do mesmo jeito. A esperança é que, na próxima semana, vai limpar. A gente passa lá e tá
do mesmo jeito e o povo nos cobrando, vereador Lucão, e a gente é obrigado fazer um vídeo,
soltar na rede social e mostrar para a população o que está acontecendo. Espero que a UPA
seja limpa, que eles rocem aqueles matos ali e organizem a saúde, porque eu não vou entrar
em outros detalhes, tem muito mais coisa que a gente podia cobrar aqui na saúde. Outro
assunto, eu vou cobrar, e vou cobrar, por quê? A cobrança é grande. Mais uma vez, eu quero
falar aqui do parque industrial, o parque São José, que fica do lado da Getúlio Vargas, aquilo
ali vem já se arrastando anos. Hoje estive lá de manhã visitando aquele parque de empresa ali
no parque São José. Os empresários estão revoltados, os funcionários que participam no
parque industrial não estão aguentando mais de tanto desleixo, o pessoal não aguenta. Aquelas
ruas do parque industrial, o pessoal não está conseguindo chegar nas empresas para fazer o
carregamento, tirar a matéria-prima, é um buraco, é vala, é mato, é lixo. O IPTU está
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chegando, aquele pessoal gera emprego para a nossa cidade, o pessoal paga ICMS, paga IPI.
Ali tem pessoal que tem frota de caminhão, paga o IPVA, que vem renda para a nossa cidade.
E eu pergunto: O poder público está fazendo o quê? O que está fazendo para ajudar aqueles
empresários? Para ajudar aquele parque industrial ali, ele tem milhares de empregos ali
naquele parque. Tem dezenas de empresas. O senhores vão ali, vereadores, dá desespero, é
vala. Nós temos cobrado aqui, no passado tinha verba de R$ 10 milhões que ia vir para
recapear, que perdeu a verba. Vamos esquecer, vamos começar de novo, vamos fazer gestão
na cidade de São Carlos, vamos olhar para as empresas, empresas geram empregos. O pessoal
quer investir ali, dar mais oportunidade, mas infelizmente estão desanimados. Cidades com
milhares de pessoas desempregadas, muitas vezes... Podiam ter uma oportunidade de emprego
naquele parque industrial, Mas o empresário fala: "Sérgio, como é que nós vamos investir"? O
caminhão não consegue carregar, não consegue chegar nos portões. Olha as valas, olha os
buracos. Então, eu estou aqui cobrando, porque eu fui cobrado essa semana, estou sendo
cobrado já anos atrás. E eu já tenho falado aqui e nada, nada, nada, está sendo feito. Nem uma
máquina ali, nem uma pá carregadeira, uma pá niveladora, um caminhão de piçarra para
tampar aquelas valas do parque industrial. A Prefeitura Municipal de São Carlos, Mariel,
empresa, a Secretaria de Serviços Públicos, dá uma passada no Parque São José e presta
atenção. Quer um aparte, vereador? VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Sérgio, o
senhor me concede um aparte? Obrigado. Sérgio, o senhor está falando que o poder público
não faz nada e, nessa sua fala, o senhor tem razão mesmo. Eu quero deixar bem claro para a
população de São Carlos, primeiro, quem está falando aqui é o Leandro Guerreiro. Meios
legais, já foi tentado de tudo. Então, que fique bem claro para a população - e depois a
população não deve jogar a culpa nos vereadores - o Sr. Coca é Secretário de Trânsito, três
dias já sem ir na secretaria trabalhar, e recebe por isso, não é descontado o salário dele.
Malandro, sem-vergonha. Vem de Araraquara, e acha que pode "cagar" na cabeça do sãocarlense. É isso que ele está fazendo. Ele está banhando as pessoas no sangue. As pessoas
caindo nessa faixa maldita, essa faixa azul, que ele está pintando de azul contra o Ministério
Público, contra o Detran, contra o Cetran, contra o código de trânsito, contra a resolução,
contra os artigos, contra tudo. É tudo por dinheiro. Depois, eu acabei de sair da secretaria
acabei de sair da secretaria. Fui de manhã, fui ontem, ele não estava, estava em Rio Verde, em
outras cidades, porque ele tem compromisso, ele não tem compromisso com São Carlos.
Quais são os meios legais? Ministério Público já mandou para a Prefeitura documento
recomendando para parar de pintar a faixa de azul. Ele passa por cima. O Cetran, Detran,
mesma coisa. Os vereadores aqui já falaram, o clamor da população para parar com essa faixa
azul. A imprensa divulgou, ele não para, ele está atropelando todo o mundo. Então, os meios
legais não têm mais. Não adianta o corneteiro, o politiqueiro safado, sem-vergonha, que quer
ocupar a cadeira do vereador, vir falar que os vereadores não fazem nada. E depois quando eu
vou lá no centro, na secretaria, veio uma lata de tinta, eu ia chapiscar a parede dele, o
computador, tudo o que tinha lá. Eu fui para pegar ele, ia pintar ele de azul, mas ele não está,
o covarde, porque não está na cidade. Está chegando agora, três dias fora. Três dias catando o
dinheiro de São Carlos sem trabalhar. Essa é a verdade. E aqui está banhando as pessoas no
sangue. Então, eu vou banhar ele na tinta azul. Hoje, foi só um aviso, eu deixei a mesa dele de
azul, pintei com rolinho, porque é a cara dele que eu vou pintar. Aqui, ele desrespeita, aqui, ó,
Cetran. O Cetran fala aqui nesse documento que não é correta a pintura azul. Aqui... Um
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minuto para concluir. O Ministério Público aqui, ó, recomendou em 2016, em outubro, e a
gestão que estava saindo, Altomani, parou de pintar as faixas de azul, porque atendeu o
pedido do Ministério Público, falando aqui que, depois que a Prefeitura recebesse esse aviso,
era para parar. O povo bombardeia o Coca sobre as faixas de pedestres. Faixas de pedestres
molhadas se tornam um perigo aos motociclistas e pedestres. "Pedestre leva um tombo e se
machuca em rampa pintada de azul pela Prefeitura. O Coca que faz "cagada" em São Carlos,
já fez "cagada" antes em Araraquara, só que lá, a polêmica era vermelha. A tinta era
vermelha. "Pedestre dizem que faixas na Vila Neri são escorregadias". "Secretario de trânsito,
Coca, afirma, as pistas não estão escorregadias". Aqui ele afronta todo mundo. Então, que
fique bem claro: Essa turma tem que começar apanhar. Tem que começar pegar pelo
colarinho, começar dar uns tapas. Pelos meios legais não tem mais jeito... Não tem meio legal
para essa turma. É no "cacete", eu tô gentil. Só pintei a mesa hoje, mas eu vou pegar o
secretário. [interrupção no áudio]. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: População não
aguenta mais. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Vereador, o senhor tem toda a razão. [troca
de presidência]. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Vereador, o senhor precisa
encerrar. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Obrigado, vereador Lucão, a minha fala é essa
de hoje. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Próximo vereador inscrito por até dez
minutos, o nobre vereador Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE MARTINS
DE FRANÇA: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, público presente, imprensa, Senhoras e
senhores. Estou ouvindo atentamente a fala dos meus colegas, os vereadores, e fazendo uma
análise, um resumo de tudo o que eu ouvi aqui, até agora, enfatizando, grifando alguns dos
assuntos, alguns dos temas, aqui elencados, isso me faz rememorar a minha infância. Antes de
vir morar em São Carlos, eu morava em Tabatinga, aqui próximo de Ibitinga, Nova Europa, e
tudo mais, era criança. E a cidade pequenininha, e de lá para cá, se passaram mais de 60 anos
e ela pouco cresceu. A gente conhecia todas pessoas em Tabatinga. Mas uma vez uma
situação me chamou muito a atenção: havia um senhor, havia um homem muito importante na
cidade, era o prefeito, e eu nem sabia o que era prefeito, se é que hoje eu sei o verdadeiro
significado de prefeito, talvez não saiba, talvez não tenha aprendido. Mas, naquela época, com
certeza, eu não sabia o que era prefeito. E aquele prefeito usa óculos verdes, óculos Ray-Ban.
E, naquela época, ninguém usava óculos Ray-Ban, era uma excentricidade, talvez fosse
chique, e era chique na época, não sei se ele precisava do óculos ou não. E eu, pequenininho,
perguntei para a minha mãe: Por que ele usa esse óculos verde? E a minha mãe disse:
"Olha"... Acho que ela não tinha muita segurança para dar uma resposta a uma pergunta
inusitada de uma criança. Ela falou: "Ele é um homem bom, e os pastos estão todos secos,
porque não chove, e ele usa esses óculos de lentes verdes para enxergar tudo verde, para achar
que não existe seca, para achar que está tudo bem, que está tudo certo, que está tudo correto".
Cresci e não me esqueci do que disse a minha mãe e, vejo que, não com a ingenuidade
daquela criança de Tabatinga, mas homem feito, homem formado, e observando o
comportamento das pessoas, encontro outros prefeitos que usam óculos com lente verde,
óculos Ray-Ban. Não para enxergar verde, mas para enxergar tudo bem, tudo certo, tudo
correto, tudo bom. Se fosse Nero, talvez enxergasse verde o fogo com que Nero incendiou
Roma, por quê? Aqui tem gente que não enxerga aquilo que faz. Não enxerga nada das
consequências dos seus atos. E deixa a coisa correr solta. Vejo que, muitos dos meus
companheiros, vieram a esta Tribuna hoje e falaram de buracos nas ruas. E as ruas estão
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mesmo esburacadas, e muito esburacadas. Uma ou outra não tem buraco, por que foram
recapeadas. Ora, vai ficar esburacada mesmo porque, segundo ouvi, eu não tenho certeza de
que isso realmente tenha acontecido, O prefeito ou seus assessores, teriam chamado alguns
vereadores e perguntado se tinham ruas para indicar para fazer o recape das ruas. E diria ou
estaria recapeando fora de um plano global, fora de um plano geral, de recapeamento de uma
cidade, que tem que seguir uma ordem lógica, tem que seguir uma logística, não é? Para
beneficiar a cidade. Se não como um todo, que beneficie uma parte da cidade, mas de acordo
com a logística necessária para o desempenho daquelas obras. Mas, veja também, mais uma
vez me puxa a memória. Ocupando esta Tribuna, um vereador, cuja o nome não vou citar
aqui, fez um monte de requerimentos, e o prefeito era Vadinho de Guzzi, ele dizia deste
mesmo microfone: "Obrigado, prefeito Vadinho, porque eu pedi e Vossa Excelência recapeou
a rua tal. Obrigado, prefeito Vadinho, porque eu pedi"... Quer dizer, ele tinha pedido todas as
ruas individualizadamente, e o prefeito Vadinho, realmente - a quem eu fazia oposição realmente tinha recapeado muitas ruas e tinha feito aquilo. Lá pelas tantas pedi um aparte e
falei: Vossa Excelência se esqueceu da Rua Ápia. Ele: "Obrigado, prefeito Vadinho, por eu
ter pedido e ter recapeado"... E quando foi dizer o nome da rua, porque a Via Ápia não fica
em São Carlos, fica em Roma, na Roma Imperial, na Roma antiga. O ex-vereador Paulo
Gomes, finado Paulo Gomes, alertou o vereador, e o vereador não cometeu aquele erro ao
qual eu o induzi. Mas prefeito sério na administração séria faz as coisas na cidade, de uma
forma geral, e não faz de picadinho, e nem deixa de fazer, como estou vendo acontecer aqui.
Só para não perder o eixo da cor verde das lentes, dos óculos verdes do prefeito de
Taguatinga, e para ficar no azul, com que o secretário Coca fez pintar as ruas de São Carlos,
as faixas de São Carlos, eu quero lembrar, em primeiro lugar, que o secretário Coca, não é
exatamente o secretário Coca, sabe quem ele é? Ele é o prefeito, porque quem o colocou lá foi
o prefeito e quem poderá tirá-lo ou mantê-lo lá é o prefeito Airton Garcia. Então, o melhor
caminho para discutir a questão Coca é discutir com o Airton, antes de mais nada. Com
relação à cor, eu não sei se os promotores entendem de engenharia ou não, se tem preferência
por cor ou não. Eu sei que azul e branco é a cor da Argentina. Eu sei que o meu nome é
Azuaite, eu sou azul, e seria azul uma composição, e o White, em inglês, branco. Azul e
branco, talvez quisessem fazer uma homenagem a mim. Mas eu já disse que é preciso, antes
de mais nada, não escolher a tinta que escorrega, mas escolher a qualidade da tinta, e a ABNT
tem normas específicas, não para cor, mas para a qualidade e o tipo da tinta que deve ser
usada, e que é usada no mundo todo... no Brasil e nas outras cidades no Brasil e fora do
Brasil, as pessoas não escorregam, porque a tinta tem qualidade. Aqui, no Brasil, existem
normas técnicas, só que as normas técnicas não estão sendo seguidas, porque talvez por uma
questão de: "Ah, vamos fazer economia". Não se pinta com a cor, não se pinta com a
qualidade e com a tinta específica, pinta-se com qualquer tinta, e nela que o munícipe
arrebente as pernas, arrebente os braços, arrebente as costas. Me parece que não se governa
aqui exatamente para o povo, pensando no povo, pensando nas consequências. E na medida
em que nós não pensamos nas consequências, nós estamos criando a cada instante
"Marianas", "Brumadinhos", "centros de treinamento de Flamengo". Muito obrigado.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Próximo vereador inscrito por até dez minutos, o
nobre vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA - BIRA: Boa noite a todos
vereadores, Presidente, Leandro, Edson, Sérgio Rocha, Marquinhos, Chico, Moisés, Rodson,
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Roselei, Azuaite e João Muller, obrigado pela presença aqui no palco. A todos que estão
assistindo, Gilberto, pessoal do sindicato, imprensa, falada, escrita e ouvida. Primeiramente,
quero mandar um bom tratamento ao prefeito, independente da situação que a gente vive, mas
a saúde, em primeiro lugar, que Deus o abençoe e se recupere. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Só um minuto, por gentileza, vereador. Queria pedir silêncio para que o
nobre vereador Bira consiga concluir o raciocínio e recupere, por gentileza, o tempo dele.
VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA - BIRA: Até que enfim eu vou começar com uma
coisa boa. Semana passada estava um pouco mais tenso, mas no sábado, eu estive na
inauguração da praça de academia de Céu Aberto, com quadra de areias, e conheci o projeto
lá que foi feito, através da emenda parlamentar do Leandro, ao qual eu parabenizo, parabenizo
ele e o Paraná que conduziu o projeto, isso é muito importante, sabendo do terreno que foi
mais de 48... 28 caminhões de entulho. Aproveitou-se o entulho, Leandro, você sabe ou não?
Tá bom, tinha muitas coisas no meio. Mas enfim, ficou sensacional. E assim fosse em todos
os bairros. Depois, Leandro, meu celular não parou, viu? O povo quer campinho em todo
lugar. Eu acho interessante, parabéns pelo projeto, uma chuva danada, presidente, mas...
muito bom, de grande valia, e o pessoal lá inaugurando e as crianças participando, já
chutando. O Leandro fazendo os rolos dele com a molecada. Então, parabéns, é isso aí.
Também essa semana, eu recebi uma ligação de uma família de um cadeirante, lá no
[ininteligível] Santa Felícia, da Opto, todo mundo conhece, é a praça onde monta as feiras,
tem tudo lá, feira da agricultura familiar, tem uma pracinha bem legal, junto daquele bosque.
Se vocês forem lá, vereadores, se a população reparar, não tem uma rampa de acessibilidade
para cadeirante. Não tem nenhuma, presidente, nenhuma, vereadores. Eu recebi, como a gente
está aí fiscalizando, correndo atrás - eu levanto a bandeira das pessoas com deficiência
também, muito, não tem nenhuma, nenhum quatro cantos, nenhuma rampa de acessibilidade,
Leandro. Imediatamente, entrei em contato com o Júlio, da Prohab, ao qual, tenho que ser
sincero, me deu total atenção, e o Júlio foi lá comigo e o Júlio se enquadrou no perfil que
tenho. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].
VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA - BIRA: Isso, Júlio da Prohab. Esteve lá presente
comigo, porque sou um vereador hoje, de 32 dias, mas eu sou um vereador médico, eu gosto
de ver a situação, colocar a mão e sentir, sentir o que a pessoa está passando naquele local. Eu
acho que a melhor forma de você abordar o que tem nos bairros, nos locais. E aí estudamos,
ele se comprometeu a ajudar a fazer essa rampa, assim espero, que dê início até o dia 15 de
março, até o dia que eu permaneço na Casa, que é uma das coisas que eu sairia muito
contente, que eu sei que vai beneficiar muito as pessoas. Lembrando que esse projeto já é uma
norma brasileira NR 9050, que isso é um direito de todas as pessoas que têm deficiência
motora para usar com mais facilidade os meios de transporte. Se lá não tem rampa para
cadeirante, imagina para cego. Então, nós vamos junto com ele, estudar a melhor forma para
implantar todas condições lá no Santa Felícia, na praça, em frente ao Opto. Também um
projeto, projeto não, um levantamento do João Muller, ao qual quero dar os parabéns sobre o
Mercadão. Eu conheço muito bem a história do mercado. Estudei a história que ele me deu, é
um projeto de praça de alimentação. Eu acho que o centro da cidade, o coração, todo mundo
marcou encontro no Mercadão já, eu tenho certeza vai trazer mais iluminação para a nossa
cidade, o povo vai se encontrar mais lá, que essa praça de alimentação, esse projeto, também
quero dar boa sorte para você, que realize este projeto, que vai ser de grande valia. Porque
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hoje a gente vai no mercado, e é tristeza de ver, principalmente os banheiros. Conheço o Jair
que trabalha só no banheiro há 15 anos lá, você entendeu? Também há 40 anos de prefeitura e
15 no banheiro e está lá e outros banheiros parecem que é terceirizado, se eu não me engano,
é terceirizado. Bom, agora vem outro lado, né? Recebi uma denúncia para ir nas Cemeis. De
duas Cemeis, na Cônego e também lá na Maria Marrara no Santa Felícia, por falta de
merenda. Fui constatar, que nem eu falei, sou um médico, vou lá, gosto de ver de perto o que
está acontecendo. Vi alguém entrando com as duas diretoras, muito educadas, na verdade, não
era falta de merenda, ao qual eu fotografei, registrei a imagem, e sim, de carne, Eu não sou
caranguejo, eu não gosto de andar para trás, mas eu tenho que voltar no assunto. Presidente,
eu vou usar seu slogan, posso? "O todo poderoso 2" ainda não conseguiu comprar carne".
Tinha o "todo poderoso 1", né, que é o homem da faixa. Agora, tem "o todo poderoso 2". Eu
falei, mexeu com gente deficiente, mexeu com criança e idoso, mexeu comigo. As pessoas
que a gente, que não tem defesa. Mas, segundo a informação, entrei em contato com ele,
daqui 20 dias, ele deu uma previsão de ter carne vermelha nas redes municipais. Dizem que
"Ah, você substitui isso, substitui aquilo". Mas se desde novembro está sem carne nas
Cemeis, nas escolas, eu acho que o Natal e Ano-Novo dele teve, né? Natal e Ano-Novo dele,
com certeza, teve. Então para ele não pode faltar, mas para as crianças...Então, não mexa com
as crianças, vamos tirar o pé do chão. Ele falou que falta a amostra da carne. Não traz? Monta
no carro e vá buscar. Meu carro já estourei amortecedor, já acabei com tudo andando atrás de
demanda. Pede viagem essa pista boa, falta um dia, vai lá se esforça, procura uma solução. Se
ela não vai até você, você vai até ela. Eu penso assim, eu vou, eu faço visita, por que o
secretário não pode fazer? Não é verdade? Também estive nas estradas rurais, por Deus, deu
certinho, choveu no sábado para caramba. Eu fui lá no meio da chuva. Você tem que sentir o
problema, né, médico? Doutor. Fui lá sentir o problema, Paranazinho cumprimentou a fala,
peguei o Caminho da Fé, Itaipu até a divisa São Carlos-Descalvado está intransitável. Essa
estrada, porque escoa toda a merenda escolar, as hortaliças passam por lá. As hortaliças
passam. As hortaliças, os agricultores quando fazem feira, então, entrei em contato também
com o secretário Mariel Olmo, ele falou para mim que tem uma licitação dia 26 agora de uns
resíduos, que é para levantar estrada, organizar. Então, dia 26 agora, de fevereiro, eu vou
saber dele se já chegou, se está pronta a licitação, porque o produtor rural está esperando. Eu
visitei todas as feiras e a demanda, viu, vereador Paraná? A demanda que eles mais pediram
são as estradas rurais. Não só o Caminho da Fé, o Capão das Antas, tem também Nova São
Carlos. Então a gente... vamos levar essa voz para o povo. Tá bom? Nada mais. Obrigado a
todos, obrigado pela presença. Nada mais, Sr. Presidente. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Último vereador inscrito na tarde de hoje, o nobre vereador Chico Loco, por
até dez minutos. VEREADOR CHICO LOCO: Sr. Presidente Lucão Fernandes, Srs. e Sras.
Vereadores, a plateia aqui presente, a imprensa que está aqui presente, Luís Carlos. A gente
vai voltar a falar aqui de um tema que já foi... que eu já trouxe a semana passada. O vereador
Bira oportunamente falou aqui que ele gosta de sentir o problema, e realmente. Eu também,
eu gostei muito dessa qualidade do Bira, porque, realmente, a gente tem que sentir o
problema. E eu estive, após as chuvas que o Bira citou, que aconteceram no final de semana,
eu estive lá no Córrego da Água Quente, e existe lá uma cratera, eu diria um penhasco, da
altura do pé direito dessa Casa. E isso é um desastre. Eu falo desastre, porque não é uma
tragédia, é um acidente causado por... até por descuido da mão humana, que naquela região
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não foi feita a devida contenção das águas pluviais. Então, a chuva está assoreando
propriedades nas margens do Córrego da Água Quente e a situação lá é de calamidade, é uma
situação de emergência. E o município de São Carlos tem que abrir os olhos, pois desde o ano
de 2003 existe já em andamento um TAC com a Promotoria do Meio Ambiente para que a
prefeitura tome providências. No entanto, as providências aí são muito dispendiosas para o
município. O fato de ser em uma região periférica, fora do centro, não chama atenção das
pessoas, que por ali passam poucas pessoas, mas ali é um desastre ambiental. A natureza está
sendo desrespeitada, e é necessária uma obra de contenção no leito daquele córrego. Eu
protocolei uma solicitação ao prefeito Airton Garcia, encaminhei cópia ao secretário Tundisi,
pela declaração de um estado de emergência, para que a prefeitura consiga maiores recursos
junto aos ministérios lá em Brasília, quem sabe a Secretaria Estadual do Meio Ambiente, as
secretarias responsáveis, para que o município de São Carlos receba condições de iniciar
algum procedimento para evitar aquele dano, porque ninguém está vendo. Está longe lá, está
uma região afastada, mas as poucas pessoas que estão ali terão sofrimento, principalmente
para o futuro. O Córrego da Água Quente levou grande parte da água, das propriedades, da
areia, aquele terreno ali é arenoso, a terra já desceu para o Córrego da Água Quente, nós
teremos problemas futuros ali e um problema ambiental muito sério. Portanto, eu protocolei
essa solicitação. O secretário Tundisi me telefonou agora, no início da tarde, informando que
ele estava na elaboração de um decreto, para que o prefeito municipal decrete um estado de
emergência para iniciar aquelas obras naquela região, porque nós estamos tendo a sorte que
nesse ano está chovendo pouco. Mas, se até o final do verão as chuvas que não aconteceram,
vierem a acontecer agora e a densidade pluviométrica vir a subir, nós podemos ter um
desastre já anunciado, uma tragédia anunciada. Então, eu gostaria de pedir novamente nessa
plenária a atenção de todos os Srs. Vereadores, para que estejam lá também constatando e
verificando o tamanho do problema. É uma cratera bastante profunda, e aquilo está lesando o
patrimônio de pessoas que têm chácaras às margens daquele córrego. É algo importante, não
chama tanto a atenção das pessoas, como as faixas azul e branca no centro da cidade, como os
problemas que tivemos com a falta de carne na merenda escolar, porque a maior parte da
população não vê isso. O que é ser popular? Popular é um governo voltado para a população,
que esteja priorizando e colocando em primeiro lugar as necessidades e os anseios da
população. Que respeite a natureza. Isso é ser popular, que respeite o meio ambiente. E nós
precisamos mudar esse conceito de popularidade com esse populismo, em que as pessoas
gostam de ser agraciadas pelo povo nas ruas, por favorezinhos que são executados. Não é
isso. Nós precisamos ter uma ação para todos, que seja uma ação complexa e que venha
respeitar as gerações futuras. Uma ação ambiental é muito importante, e o que nós esperamos
nesse momento é que a sensibilidade do prefeito municipal e de seus secretários para decidir,
para definir, por um decreto que declare ali uma situação de emergência, para que nós
consigamos recursos em outras fontes, porque o município de São Carlos não tem em seu
orçamento, para 2019, mais do que R$ 500 mil para obras naquela situação, que é
emergencial. Sr. Presidente, era isso que tinha para hoje, e essa é a nossa reivindicação.
Gostaria de contar com o apoio de toda essa plenária, dos nossos vereadores, e que estejamos
todos nós lá presentes para entendermos o que está acontecendo naquela região. Muito
obrigado. VEREADOR JOÃO MULLER: Pela ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Pela ordem, nobre vereador João Muller. VEREADOR JOÃO
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MULLER: Eu queria fazer uso dos cinco minutos, em nome da liderança do PMDB.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Vossa Excelência vai usar o tempo de cinco
minutos, também está inscrito aqui o nobre vereador Paraná, também o vereador Gustavo e
também o vereador Edson. Eu gostaria de aproveitar esse... Bom, eu vou falar depois que
todos os vereadores estiverem aqui. Então, por gentileza, vereador João Muller, por até cinco
minutos. VEREADOR JOÃO MULLER: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, população que
nos acompanha aqui no Plenário e de casa. Hoje, infelizmente, não tive a oportunidade de
falar no Grande Expediente e estou usando esse espaço para chamar a atenção de um fato
grave que está acontecendo em São Carlos. Eu acho que toda cidade já ouviu alguém dizer o
seguinte termo: "Eu comprei meio lote". "Eu vendi meio lote", né? Esse termo é muito
comum a gente ouvir, principalmente de pessoas que fazem parte de família de baixa renda. E
como que funciona para você comprar meio lote? Você precisa comprar onde foi constituído
o empreendimento, registrado no cartório e que conste uma cláusula que naquele loteamento
pode ser feito desdobro ou o desmembramento do lote. Muito bem. Isso sempre aconteceu em
várias regiões da cidade de São Carlos. De um mês e meio a dois meses para cá, a Secretaria
de Habitação e Desenvolvimento Urbano passou a interpretar o art. 128 do nosso Plano
Diretor no sentido de que São Carlos não pode ter mais o tal do meio lote, não pode ter
desmembramento. Olha o que eu estou dizendo. A partir de 2016, com o texto que eu vou ler
agora para os senhores, existe entendimento dentro da secretaria que não pode mais ter o meio
lote, que é, no meu entendimento, um erro, esse entendimento. O art. 128 do nosso Plano
Diretor, que foi aprovado no final de dezembro de 2016, tem o seguinte texto: "Não serão
autorizados desdobros que resultem em lotes que não atendam a dimensão mínima da área e
da testada prevista na zona onde se encontra o imóvel". Em São Carlos, foi decidido no Plano
Diretor que o lote mínimo é de 200 metros e a testada mínima de 10 metros. Então, para eu
fazer um desdobro, eu tenho que ter um lote de 400 metros, certo? Se eu tenho um lote de
400, uma testada teria que ser de 20, eu teria a frente de 10 e mais uma metragem de área que
desse 200 metros. Acontece que existe um princípio constitucional no nosso direito, que é o
princípio da irretroatividade da lei. Tem aqui, o Claudião balançou a cabeça, porque ele fez
Direito, ele sabe o que eu estou falando. A lei não pode retroagir para prejudicar o cidadão. Se
eu tenho loteamentos que foram aprovados até dezembro de 2016 e registrados no cartório de
imóveis que pode ter desmembramento, eu não posso, na sequência, aprovar uma lei e proibir
aquilo que foi praticado lá no passado. Então, eu fiz um requerimento que está aqui já
assinado pelos Srs. Vereadores, aprovado, e será encaminhado pelo presidente dessa Casa, o
vereador Lucão Fernandes, ao secretário Marcos Toledo, porque também para fazer a
mudança do texto demora. Vamos lembrar. Para mudar o texto de um Plano Diretor eu
preciso: de uma Audiência Pública, de uma reunião da comissão, do Condusc, do Comdema e
da aprovação da Câmara. Isso demora, no mínimo, 35, 40, 60 dias. A cidade vai ficar parada,
já tem quase cem processos. Olha o que eu vou falar para os senhores, hein? Já tem quase cem
processos, quase uma centena, de processos de desmembramento parado, e aí começa a
chover telefonema para nós, vereadores. Pelo menos eu tenho recebido aí uma média de dois,
três por dia. Existem muitos empreendedores imobiliários que compram lotes, desmembram e
fazem duas casinhas para vender. Casinha de R$ 135, R$ 150, R$ 160 mil. Que dá emprego,
que gera emprego, que gera renda. Eu preciso do pedreiro, eu preciso do pintor, eu preciso do
encanador, eu preciso do eletricista, eu preciso do corretor. A cidade está parada. Se nós não
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voltarmos e rever esse texto que foi aprovado lá nos idos de 2016, não tem como fazer o
desmembramento. E aí eu vou fazer a leitura do art. abaixo, do art. 129. Eu fiz do art. 128,
olha que interessante: "Não serão autorizados desdobros", ou seja, desmembramento de novo,
"que resultem em lotes contendo áreas construídas que excedam os coeficientes de ocupação e
aproveitamento". Quando eu compro um lote, tem um índice de aproveitamento. Olha, até
70% pode ser lote, até... é casa, até 60% pode ser casa. E que não...[interrupção no áudio].
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Um minuto, por gentiliza, para ele encerrar.
VEREADOR JOÃO MULLER: É, rapidão: "E que não atendam o disposto da Lei nº
15.958/2011", que é o Código de Obras. E aí vem a vírgula. Olha só que interessante, precisa
interpretar o texto, vírgula, "nos casos em que a edificação foi executada após a vigência
desta". Ou seja, dali para frente, 2016 para frente, quem construir em desacordo já vai saber
que não vai ter o desdobro, mas dali para trás eu não posso penalizar, porque eu não tinha lei.
Então, eu queria só fazer esse comunicado, Sr. Presidente, porque muitas pessoas estão
deixando de trabalhar porque não conseguem fazer o desmembramento do seu lote, que é um
direito que eles têm quando compraram e já tinham registro no cartório de imóveis.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Essas e outras correções só poderão acontecer se a
prefeitura encaminhar para cá o projeto, para que nós possamos seguir os ritos, e assim fazer
essas correções. Próximo... matéria exclusiva do Executivo. Próximo vereador inscrito, por
até cinco minutos, o líder do PSD nesta Casa, o vereador Paraná Filho. Por até cinco minutos.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, Srs. Vereadores. Na verdade, esse é o meu
último discurso nessa Casa como líder do partido. O líder do partido, foi decidido que daqui
para frente será o vereador Elton Carvalho, então eu desejo a ele uma boa sorte, que ele vai
precisar, porque trabalhar num partido como esse, olha, não é fácil, não. Então, vereador
Elton Carvalho, desejo para ele tudo de bom...ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Boa sorte
[ininteligível]. VEREADOR PARANÁ FILHO: Uma boa sorte e que ele consiga, de
repente, fazer o milagre que em dois anos a gente não conseguiu fazer, porque trabalhar com
um prefeito como o Airton, a nossa bancada é uma bancada, a gente tem que dizer que é bem,
uma bancada bem solta, né? Um pessoal bem... Então, mas eu acho que foi uma boa
experiência para mim, tentei fazer tudo o que esteve ao meu alcance, nunca figurei como líder
de governo nesse... durante esse meu mandato, mas tão somente como líder de bancada no
período, foi praticamente esse ano que passou. Tentamos, mesmo assim, trazer bons
conselhos para o governo e aquilo que a gente sentia nas ruas, no clamor da sociedade,
indicando para o governo em quais pontos a população mais criticava e tinha maior demanda,
mas, como já era esperado, entrou por um ouvido, saiu por outro, né? Fatos, às vezes
pequenos fatos trazem a rejeição que hoje é apontada nas pesquisas desse governo, né? Hoje,
o governo atual é mal avaliado e fico muito sentido por isso, porque é um governo do PSB. É
um governo mal avaliado na cidade, né? Às vezes é interessante quando você fala que: Olha,
o governo tirou o nome do município do Cauc. O governo fez tanto em recape. O governo
recuperou tantas obras públicas que estavam paradas, mas é um governo que não tem a
capacidade de capinar o mato da frente da UPA. É um governo que não tem capacidade, o
discernimento, para priorizar na hora de fazer um recapeamento asfáltico. Deixa lá o Romeu
Tortorelli caído no buraco e passa o recape na Bruno Ruggiero, onde não tinha necessidade
nenhuma, de repente, para beneficiar um condomínio. É um governo que não dá à pessoa o
último momento de dignidade da sua vida, ou no momento da sua morte, que é o enterro. Um
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sepultamento digno, como nós tivemos algumas semanas atrás, onde uma família precisou
terminar o sepultamento do seu ente querido porque a prefeitura não tem coveiros no número
suficiente. Então, João Muller, o senhor inclusive que traz sempre as coisas boas do governo
para cá, e nós reconhecemos as coisas boas, como essas que eu falei, só que nessas outras
pequenas coisas, que parece que é até um pouco mais impactante, faz com que o governo seja
mal avaliado. E não foi falta de conversar, não foi falta desse vereador ir lá, incansáveis vezes
conversar com o secretário de Governo. Inclusive, vereador Lucão Fernandes, eu aqui, usando
de toda a honestidade do mundo, inclusive, perguntando se o governo gostaria de disputar a
Mesa dessa Casa, também nunca teve nenhum interesse. Mas nós sabemos que isso vai ter um
alto preço, e isso vai ser cobrado o ano que vem, e o ano que vem vai chegar bem rapidinho.
Isso vai ter um preço caro. Em dois anos de governo, seis CPIs, seis CPIs, Sr. Presidente. Seis
CPIs em dois anos. Quer dizer, em 50% do mandado já seis CPIs. O governo Altomani, por
pior que tenha sido, que foi lastimável, eu acho que nós não tivemos seis CPIs, vereador
Marquinho Amaral, nos quatro anos. Nos quatro anos do horrível governo Altomani não
tivemos seis. Governo Airton, com dois anos, já temos seis CPIs. E para aqueles que dizem
que: ó, CPI não vira nada, bom, o resultado da CPI Corpo e Alma está aí para todo mundo
ver. Poder Judiciário condenou os responsáveis por aquele desmando e eu quero aqui fazer,
dar os meus parabéns ao vereador, ao ex-vereador Penha, bem como todos os vereadores que
participaram daquela CPI, porque partiu dessa Casa de Leis a fiscalização e a ação necessária
para que o Judiciário pudesse intervir, sancionar, corrigir, punir...[interrupção no áudio].
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Acrescenta, por gentileza, mais um minuto.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Todos os responsáveis, Sr. Presidente, por aquele
desmando. E eu não tenho dúvidas que essas CPIs que essa Casa já propôs, algumas já foi
apresentado o relatório, vão trazer problemas seríssimos àqueles que causaram prejuízo aos
cofres públicos. Então, eu quero finalizar a minha fala dizendo que deixo, nesse momento, a
liderança do meu partido, do PSB, e no momento oportuno, quero também deixar o partido,
porque é um partido que não me cabe mais. É um partido que não me respeita, é um partido
que não respeita a sua militância, é um partido que não respeita os seus vereadores. Então por
isso, no momento oportuno, quero escolher uma nova sigla, um novo grupo, que faça política,
política decente, e espero que esteja num outro ambiente que se faça política, política séria,
com respeito às pessoas. Então, quero desejar muito boa sorte ao meu amigo Elton Carvalho.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Próximo vereador inscrito, que também vai usar o
tempo do partido, vereador Gustavo Pozzi. Por até cinco minutos. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Boa tarde a todos, presidente Lucão, as pessoas que nos assistem. Primeiro, eu quero
falar, fazer aqui, utilizar de cinco minutos do Partido da República para falar sobre a CPI da
questão dos produtos alimentícios, produtos cárneos e também dos enlatados, que está em
falta hoje na rede pública. No início da tarde de hoje, a CPI, os membros da CPI foram
definidos e ficou da seguinte forma: eu como propositor, como presidente da CPI; o vereador
Elton como relator da CPI; e membros, a Cidinha do Oncológico, Marquinho Amaral e
Malabim. Desde já, quero agradecer a confiança que foi depositada a mim para fazer esse
trabalho. Desejo que essa seja uma CPI rápida, que nós possamos, o mais rápido possível,
levantar os problemas que a nossa cidade está passando e apontar os culpados pelos
problemas, porque a merenda escolar não pode esperar. Nós temos que ter aí então agilidade
para que esse processo se conclua o mais rápido possível, né? Nós temos aí hoje falta de carne
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vermelha nas escolas municipais e temos também os produtos estocáveis, que provavelmente
vai sair uma emergencial, porque não tem nem perspectiva de uma licitação. São coisas sérias
que estão acontecendo na nossa cidade, e essa Casa não vai se ausentar da discussão e
também da fiscalização. Quero ocupar um pouquinho, metade do tempo agora falando de uma
matéria que foi noticiada pelo G1 da Globo na semana passada, onde, na pior, eu encaro o
problema colocado no G1 como, quero acreditar que o G1 estava desinformado, e não de máfé. Por quê? No texto da matéria, o G1 coloca que eu não propus nenhum projeto de lei em
2018. Eu propus sete projetos de lei em 2018. A matéria diz que eu disse, só que eu nem falei
com o G1, que eu propus um e foi vetado por essa Casa. Quem veta é o prefeito, até um
desencontro de informação. E eles nem conversaram comigo. Liguei para a repórter Gabriela,
expliquei tudo direitinho, fui ver agora o texto, eles mudaram. Simplesmente mudaram o texto
e tentaram fazer uma correção. No entanto, na sexta-feira, a matéria do G1 estava sendo
divulgada em vários órgãos da imprensa local, onde foi falado que como que o vereador não
faz projeto de lei nenhum em um ano? Esquecendo de qual que é a outra atribuição do
vereador. Eu acredito que uma das maiores funções do vereador é fiscalizar o Poder
Executivo. Uma outra coisa: nós, da Comissão do Transporte, Cidinha, tivemos um 'puta' de
um trabalho, vamos soltar o palavrão, vai, para conciliar uma legislação que agradasse todos
os interessados na questão do transporte por aplicativo, e o G1 vem e fala que a gente não fez
nada sobre isso. Não deu uma linha! Eles estiveram aqui nesse dia, me entrevistaram, mas
parece que eles não acompanham a vida da cidade. Conversando com a Gabriela, a repórter,
ela falou assim: "Mas o portal da Câmara, oh, vereador Lucão, é difícil de se entender". Eu
falei para ela: Olha, se é difícil para a população, eu entendo, mas você é uma repórter. Você
vai pôr num papel uma matéria que você não conseguiu entender as informações? E o que me
deixa mais triste com isso é que mexe com a honra de pessoas. As pessoas que escutaram as
rádios na sexta-feira ficaram...[interrupção no áudio]. VEREADOR GUSTAVO POZZI:
Ficaram com a sensação que esse Parlamento não faz nada. Como foi dito aqui, seis CPIs em
dois anos, vários requerimentos solicitando ação do poder público. Fizemos aqui comissão de
estudos e apresentamos para a prefeitura uma minuta de um projeto de lei, porque não é
competência do vereador legislar sobre transporte. Apresentamos tanto a questão do mototáxi
como a questão do aplicativo. Fizemos Audiências Públicas sobre o assunto. E o G1 fala que
o vereador não fez lei suficiente. Quero aqui parabenizar o Muller, que na sexta-feira falou do
momento, quando um processo chega aqui, que a gente mexe nos processos da prefeitura, só
que o autor do processo continua sendo a prefeitura. Podemos dar um exemplo aqui da
legislação dos cargos de diretor, de supervisor, vice-diretor...[interrupção no áudio].
VEREADOR GUSTAVO POZZI: E nós fizemos várias alterações no projeto de iniciativa
da prefeitura. O que eu tenho a dizer, só para finalizar do G1, espero que tenha sido por
ignorância e não por má-fé. Muito obrigado. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES:
Próximo vereador inscrito, por até cinco minutos, Edson Ferreira. VEREADOR EDSON
FERREIRA: Sr. Presidente. Sr. Presidente, vereadores, vereadoras, Srs. Presentes e que nos
assistem em casa. O tempo aqui é curto, não tive fala hoje, mas eu não poderia deixar de usar
esse momento, primeiramente para desejar melhoras para o prefeito. Independente das
reclamações que a gente faz em cima do prefeito, alguns elogios de vez em quando, são mais
raros, mas a gente critica bastante, mas eu não posso deixar o lado pessoal de lado, e ele está
passando, pelo que me passaram aí, um momento difícil, então a gente não pode deixar de

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

desejar melhoras para ele e que Deus abençoe ele. Eu recebi aqui, ó, eu acho que todos
receberam, essa matéria, aonde familiares, está escrito assim, ó: "Familiares finalizam
sepultamento de senhora por falta de funcionários em São Carlos". Muitos vereadores aqui já
falaram, e quarta-feira colocaram o meu nome no Facebook para ver se tinha jeito de tomar
algumas providências e eu vi que alguns vereadores já falaram. Questão é que, segundo
informações, a nota resposta da prefeitura seria que ia contratar funcionários. Mas espera aí:
na matéria que eu estou vendo aqui, teve dois funcionários que abriram a cova e não tem
ninguém para fechar? Seria falta de funcionário ou falta de gestão, falta de organização? Hã?
É sempre assim? Então, a gente precisa ver, secretário aí, que dê uma olhada, é destinado
sempre um diretor para cada lugar, um para responder pelo cemitério, outro responder pelo
zoológico. Eu acho que, sim, que tem que ver esse lado aí. Eu acho, vereador Rodson, que
briga bastante por causa do cemitério, da limpeza, falou também sobre essa situação. Eu acho
que falta gestão aí. Então precisa ver esse lado aí. Outra questão que eu não posso deixar de
agradecer o secretário que eu acabei de criticar aqui é por resolver a questão da ponte, ali na
Estrada do Angico, conhecida como Estrada do Ferradura. Foi feita já a restauração da ponte,
mas mesmo assim estamos nós aqui, já fiz um requerimento pedindo os 'guard-rails' ali para
evitar acidente. Uma outra questão que eu quero colocar aqui, e peço isso para a Secretaria de
Serviço Público também, é com respeito ao Tutoya do Vale. Sabemos que é um bairro que
ainda não tem pavimentação, não tem ainda a instalação de esgoto ali, então por isso que não
tem pavimentação, mas precisaria que passasse uma niveladora, porque nessa última chuva
que teve agora, me mandaram um vídeo, a chuva já tinha acabado, mas as piscinas ainda lá
ficaram. Então me mandaram um vídeo, aonde colocavam os panelões de água e os carros não
conseguiam passar. Então, peço aqui, o tempo é curto, mas rapidinho, Sr. Secretário, toma
providências a respeito dessa situação. E muito se bateu aqui, inclusive o vereador Leandro
Guerreiro, com respeito às faixas azuis. Eu não sei se é para fazer propaganda para a empresa
Faixa Azul, não sei se é isso, mas é muito dinheiro gasto com o dinheiro do povo e que não há
necessidade. Agora, vindo do almoço, passei aqui na 7 de Setembro, ia entrar para cá, e vindo
para a Câmara não pude entrar, porque estava interditado por conta da pintura no chão ali, de
faixa azul. Descendo um quarteirão, para dar a volta aqui, vereador, estavam novas as pinturas
no chão, mas mesmo assim estão refazendo as faixas só para ser azul e branca. Então, eu sei
que tem muitas críticas, até agora só vi o secretário elogiar, e quando tiver que elogiar ele, eu
vou elogiar, mas nessa hora aqui eu vou criticar, porque é dinheiro do povo, e além dos
acidentes que estamos tendo aí com a faixa azul, é inaceitável esse gasto de dinheiro em todas
as ruas da cidade. E outra, tem, na frente das escolas, estão colocando vermelho, aonde está
escrito "escola". Se você estiver de carro, de longe, 20 metros, se estivesse sem o vermelho,
você via escrito "escola", mas de longe não. Você vai ver um quadrado vermelho, não dá para
ver que está escrito "escola". Muito obrigado. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES:
Solicito... existe uma solicitação do nobre vereador Rodson Magno do Carmo, que eu peço ao
secretário Kiki que, por gentileza, proceda com a leitura. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Ao Processo nº 0603, Requerimento nº 0477, do vereador Rodson Magno do Carmo, que
comunica renúncia do cargo de líder da bancada do PSDB desta Casa de Leis: "Prezado
presidente, com os meus cordiais cumprimentos, venho por meio deste informar a Vossa
Excelência que nesta data renuncio ao cargo de líder de bancada do PSDB, Partido da Social
Democracia Brasileira, desta Casa Legislativa por motivos pessoais. Coloco-me à disposição
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de Vossa Excelência, agradeço antecipadamente. Atenciosamente, vereador Rodson Magno
do Carmo". PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Solicito ao nobre vereador Kiki que
proceda com a chamada dos Srs. Vereadores. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Atenção, Srs.
Vereadores, para a segunda chamada da 3ª Sessão Ordinária realizada em 19 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. VEREADOR
ROBERTO MORI RODA: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Azuaite Martins de
França. Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA-BIRA: Presente. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Chico Loco. VEREADOR CHICO LOCO: Presente. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Cidinha do Oncológico. Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN:
Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Edson Ferreira. VEREADOR EDSON
FERREIRA: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Elton Carvalho. VEREADOR
ELTON CARVALHO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Gustavo Pozzi.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: João Muller.
VEREADOR JOÃO MULLER: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Laide da Uipa.
Laide? 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. Rodson
Magno. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Roselei Françoso. Vinte e um vereadores presentes, Sr. Presidente. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Solicito aos nobres colegas vereadores, na verdade, é uma solicitação da
vereadora Laide Simões, para Vossas Excelências fazerem as indicações das mulheres que
vocês vão estar, o quanto antes, que serão homenageadas no dia 8 de março. Então, por
gentileza, façam o encaminhamento do nome das suas escolhidas. Falar também aos Srs.
Vereadores que amanhã, às 9 horas, nós temos aqui mais uma agenda positiva, com o
secretário de Serviço Público, o Mariel. Então, por gentileza, se vocês puderem estar aqui
conosco, nós vamos estar aqui participando dessa agenda positiva e nós vamos debater a
cidade, 9 horas da manhã. E no dia 27, Paraná, estaremos aqui também com o coronel Samir
Gardini, onde nós estaremos tratando da questão da segurança pública de nossa cidade. Eu
quero chamar a atenção dos Srs. Vereadores e também da população da nossa cidade, a
imprensa aqui presente, eu estava vendo aqui, se eu não me engano, o Luis da Intersom, estou
vendo aqui o vereador, o ex-vereador dessa Casa, vereador Lineu Navarro, vereador João
Muller também, que a gente pode dizer que está inserido também no órgão de imprensa. Eu
não sei se tem mais algum órgão de imprensa presente aqui nesta Casa. Pode-se dizer que o
nobre vereador Leandro Guerreiro também faz parte da imprensa. Mas eu queria fazer uma
pergunta, se o G1 está aqui. Por gentileza, G1, levanta a mão. Cadê o G1? Aonde está o G1?
Paulinho, olha no corredor, por gentileza. Peça para o G1 adentrar no nosso Plenário. Não está
o G1? Como nunca esteve, meus colegas vereadores, população que nos acompanha de casa,
vocês que estão sempre aqui presentes, acompanhando os trabalhos dos Srs. Vereadores, essa
é a parte podre da imprensa. Essa é a parte da imprensa leviana. Essa é a parte da imprensa
suja, que tenta colocar em xeque esta Câmara de Vereadores, que tenta denegrir os nossos
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trabalhos, que são inúmeros trabalhos. Mas essa imprensa que fica atrás de um computador,
escondido atrás de alguma sala, que não tem nenhum conhecimento de como funciona esse
Parlamento, em breve, nós estaremos colocando mais algum mecanismo para ele que fica lá,
escondido atrás do computador, que vai poder acessar lá na sua tela o site da Câmara
Municipal, ele está lá também por lá verificando todos os nossos processos. É só ir girando
que ele estará tendo conhecimento de tudo aquilo que esta Casa faz. Então, essa é a parte
podre da imprensa, que publicou uma matéria que apenas 12,6% das leis aprovadas na
Câmara Municipal de São Carlos são autoria dos Srs. Vereadores. Eu pergunto aos senhores:
quantos parlamentares já passaram por essas cadeiras que vocês estão assentados? Quantos
parlamentares já passaram por essa cadeira que eu estou assentado? Quantos projetos de leis
foram feitos ao longo de todo esse tempo? Será que nós precisamos hoje de tantas leis? Será
que essas leis que estão inseridas aqui, aprovadas, elas estão sendo cumpridas? Nós podemos
pegar apenas uma: a da poluição sonora. Quem é que fiscaliza? Existe uma tortura na
população, na nossa cidade, relacionada à poluição sonora e tantas outras. ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: Ambulante. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Ambulante, mato
alto, limpeza pública, enfim, eu poderia ficar aqui discursando uma infinidade de projetos de
leis que passaram por muita responsabilidade dos Srs. Parlamentares que aprovaram. Agora
vem um tal de G1, que compactua, posso dizer que até compactua com a parte podre desses
bandidos que estão presos hoje na cadeia, que roubaram a nossa população. Isso eles não
fazem pesquisa. Isso, para eles, não interessa a pesquisa para eles. Esse show de 'strip-tease'
que ele tem no horário nobre. Eu, graças a Deus, não consigo mais ver isso aí, mas será que
fazem pesquisa para saber a opinião pública disso? Agora, vem pôr em xeque esse
Parlamento? Vamos falar aqui uma das ações desse Parlamento: a regularização da lei da
Uber, que nós tivemos aqui uma comissão muito responsável e liderada pelo nobre vereador
Gustavo Pozzi e outros vereadores, que nós trazemos aqui para este Plenário discussão e foi
regulamentada. Criação da Secretaria de Segurança Pública. Será que isso não foi um grande
trabalho desse Parlamento? Tornou obrigatório o concurso público para a direção de escolas,
votou a lei de orçamento de 2019, realizou 1.490 requerimentos. G1, sabe o que é
requerimentos? Do que se tratam requerimentos? Venha se fazer presente aqui, para a gente
explicar para você, G1, o que é o requerimento. Isso é transtorno que a população sofre e usa,
através dos vereadores, mecanismos aqui, ó, que se chama requerimento, G1. Está ouvindo,
G1? A imprensa que não está aqui presente, muitas delas é só inserir algum Facebook ou
algum outro dispositivo acompanhando essa Sessão, mas o G1 também nem isso faz. Nós
realizamos aqui 87 Audiências Públicas. Quando que o G1 esteve aqui em alguma audiência?
Daqui para frente, em todas as Audiências Públicas, eu vou perguntar aonde está o G1. Aliás,
precisa apresentar, quem é G1 para mim? É um homem? É uma mulher? É uma criança?
Quem é o G1? Nós realizamos quatro consultas públicas de temas importantes para a cidade,
recebemos 50 Tribunas Livres, onde a população pôde se expressar aqui no Parlamento.
Recebemos mais de 80 escolas no Projeto Visite a Câmara. Realizamos quatro comissões de
estudo sobre temas importantes na cidade. Em 2017, duas CPIs, em 2017, 2018, duas CPIs,
2019, duas CPIs, e não vem você, porcaria de imprensa suja, falar que isso aqui acaba em
pizza. É você que está tentando denegrir a imagem desse Parlamento. Não acaba em pizza,
não. Aqui tem homens e mulheres muito responsáveis, que trabalham diuturnamente
debruçados em cima dessas CPIs. Não vem falar, não. E terão amargos pesados na conclusão
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final da CPI, da saúde pública de São Carlos, da qual eu participei. Aguardem, os noticiários
estão por aí falando tudo aquilo que está acontecendo dos encaminhamentos. Nós não
podemos prever, nós não podemos algemar. Temos, vereador João Muller, o poder de, na
conclusão, prender, colocar na cadeia? Não. Fazemos encaminhamento para quem pode fazer
isso. Em 2019, ah, já falei aqui, ações, me perdoem aqueles que eu não separei, porque foi
tudo com pressa. Me perdoem aqueles que não foram contemplados. Vereador Marquinho
Amaral debateu o tema da hemodiálise. Tema importantíssimo, gente! Quantas vidas foram
ceifadas? A compra daquela [ininteligível] por mais de 20 milhões, ação desse Parlamento.
Cadê o G1? Entrevistou Vossa Excelência? Veio procurá-lo aqui no seu gabinete? Paraná
Filho, na Comissão de Estudo do Plano de Carreira da Guarda, foi procurado, vereador? O G1
procurou? Cadê o vereador Paraná? O G1 procurou Vossa Excelência? Ótima comissão de
estudos dos ambulantes. Laide com o trabalho dos cachorrinhos, quando que foram fazer um
trabalho lá? Faz pesquisa do trabalho árduo dessa vereadora. Roselei no combate da educação.
Entrevistaram? Cadê o G1, Roselei? Mostra para mim, fala se vieram aqui. Vereador Sérgio
Rocha, que até caminhão de Vossa Excelência, caminhão seu, particular, colocou à disposição
do serviço dessa prefeitura que não realiza os trabalhos. Robertinho Mori no trabalho
voluntário para cultura, trabalho de voluntário. Sem contar a lei, que eu falei, do barulho aqui,
que também não é respeitada, também autoria desse vereador. Vereador Azuaite Martins de
França realizando os encontros nacionais de alimentação escolar. O G1 procurou, vereador,
para fazer matéria? Não vai procurar. Chico Loco, apoio em busca de abertura dos Caps, três.
Foi procurado, vereador? Onde estava o G1 onde tudo estava acontecendo? Vereadora
Cidinha nos trabalhos voltados para a saúde, sempre buscando atendimento. Leandro
Guerreiro, vereador vai à UPA, à Santa Casa, de madrugada, cobrando médicos, secretários.
Vereador que carpe, passa brinquedo. Quando que o G1 foi fazer a matéria? Porcaria de G1!
E tem mais imprensa também porcaria nessa cidade, que não respeita esse Parlamento, quer
colocar em xeque esse Parlamento. Não desista, Srs. Vereadores. Não desistam, Srs.
Vereadores, vereadoras. O trabalho de vocês é brilhante. Eles querem colocar em xeque o
nosso trabalho. Essa imprensa suja, sem-vergonha, que muitas vezes vem sorrateiramente nos
corredores buscando balinha para adoçar a boca. Não desanimem. Aqui estão os números. G1,
vem aqui, temos números. Por que não fala da agenda positiva que nós começamos, iniciamos
aqui no recesso? Vem fazer matéria aqui que tivemos oitiva durante o recesso, João Muller.
Procurou a comissão? Nós fizemos oitiva aqui no recesso. Veio aqui, G1? Onde estava o G1?
Onde sempre esteve: escondido. Aí pega alguns números por aí e vem pôr em xeque esse
Parlamento? Enquanto eu estiver na presidência, eu não vou permitir que coloque em xeque
nenhum trabalho de nenhum dos Srs. Vereadores que compõem o nosso Parlamento, porque
eu visito, sim, gabinete por gabinete. Vossas Excelências não estão, muitas vezes em outra
agenda, mas a assessoria de vocês pode comprovar se eu visito ou se eu não visito o gabinete
de Vossas Excelências. Não para fiscalizar, que eu sei que o trabalho de fiscalização vocês
exercem com muita propriedade. Olha esse trabalho do trânsito, gente! O vereador foi lá
pintar a mesa do homem e tantas outras coisas que acontecem. Será que esse Parlamento está
quieto? Nós estamos quietos aqui, Parlamento? IPTU, a Câmara foi lá na prefeitura ajudar.
Espera aí, por que não divulgou? Aliás, nem estava lá o... o G1 não estava nessa reunião.
Aonde estava o G1? Por que não foi lá? O que são esses números aqui? E ganhou 645 mil
aqui, ó. A Globo! Para fazer o quê, G1? Eu peço desculpa à população, peço desculpa aos
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senhores que estão aqui, peço desculpa aos Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, mas eu
precisava desse desabafo. Não permitam que essa imprensa suja desanime o trabalho de
Vossas Excelências.Passamos agora...Eu acho que não há nem necessidade de fazer mais uma
chamada. G1, nós já fizemos o acordo de Pauta às 14 horas, viu, G1? Hoje, não se para mais.
Chamada dos Srs. Vereadores, estão me lembrando aqui. Está certo? Às 14 horas. Os
vereadores já estiveram aqui uma hora antes para fazer o acordo de Pauta, porque nós não
paramos mais nesse momento aqui. E eu cumprimento os Srs. Vereadores, precisamos mexer
no Regimento Interno, para adequar algumas coisas que estavam trazendo desconforto para a
população. Viu, G1? Chamada dos Srs. Vereadores, por gentileza. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Atenção, Srs. Vereadores, para a terceira chamada dessa 3ª Sessão Ordinária.
Presidente Lucão Fernandes.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Presente.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presente.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Luis Enrique, presente. Robertinho Mori. VEREADOR
ROBERTO MORI RODA: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Azuaite Martins de
França. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Presente. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA-BIRA: Presente. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: 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. VEREADOR JOÃO MULLER: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Laide
da Uipa. 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.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Rodson
Magno. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Roselei Françoso. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Presente. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Vinte vereadores presentes, Sr. Presidente. ORDEM DO DIA - PROCESSOS
EM REGIME DE TRAMITAÇÃO COMUM – ÚNICA DISCUSSÃO - PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Passamos, então, a esse segundo momento da Sessão, e peço, mais
uma vez, perdão para os vereadores que não foram citados aqui. Eu peguei rapidamente aqui
algumas questões para falar, né? O vereador Kiki, que tanto tem... tantas coisas aí, o trabalho
de vocês é muito importante. Então, passamos agora à votação dos processos. O primeiro
Processo é nº 186, Projeto de Lei nº 003: "Desafeta e autoriza o Poder Executivo a alienar
uma área pública de Henrique Gomes da Silva". Os Srs. Vereadores já tomaram
conhecimento do conteúdo desse projeto e houve acordo de não haver necessidade. É um
valor muito pequeno, então eu consulto os Srs. Vereadores. Aqueles que são favoráveis
permaneçam como estão, se posicionando contrários. Eu perdi aqui o fio da meada, meu caro
presidente. Se manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores presentes. Um
pouco nervoso. Processo nº 255, Projeto de Lei nº 004. Interessado: prefeitura municipal,
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que: "Altera o dispositivo da Lei nº 13.909, de 1º de novembro de 2006, que institui o Fundo
de Turismo, o Fumtur". Esse... essa... o turismo estava na Secretaria de Meio Ambiente, e
agora ela vai fazer parte da Secretaria de Emprego e Renda. Então, os vereadores que são
favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos os
vereadores que estão aqui presentes. Está em votação o Processo nº 306, Projeto nº 005,
prefeitura municipal: "Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com a Fundação Para
o Desenvolvimento da Educação, FDE". Esse é um projeto onde permite que a prefeitura use
o mesmo mecanismo de concorrência do estado de São Paulo. É isso? Então, os vereadores
que são favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por
todos os vereadores presentes. Está em votação o Processo nº 452, Projeto nº 010. Prefeitura
municipal: "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na prefeitura
municipal, emenda do nobre vereador Moises Lazarine, de R$ 10 mil". Processo nº 453.
Interessado: prefeitura municipal. Projeto nº 011. "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
adicional suplementar, emenda da vereadora Cidinha do Oncológico." Os vereadores que são
favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos os
vereadores que estão aqui presentes. Processo nº 454, Projeto nº 12. Interessado: prefeitura
municipal. "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na prefeitura
municipal, emenda do nobre vereador Marquinho Amaral." Os vereadores que são favoráveis
permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores
que estão aqui presentes. Processo nº 455, Projeto nº 13. Interessado: prefeitura municipal.
"Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na prefeitura, emenda do
nobre vereador Dimitri Sean, da ordem de R$ 20 mil." Os vereadores que são favoráveis
permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores
que estão aqui presentes. Processo nº 456, Projeto nº 14. Interessado: prefeitura municipal.
"Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na Prefeitura municipal,
emenda do nobre vereador Elton Carvalho, de R$ 6,5 mil." Consulto meus colegas
vereadores, honrados. Consulto... o último projeto, eu estou nervoso que eu nem consultei
meus pares. Consulto os R$ 6,5 mil. Vereadores que são favoráveis permaneçam como estão,
se manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes.
Consulto os Srs. Vereadores se existe mais algum posicionamento de Vossas Excelências.
Então, solicito que Vossas Excelências nos ajudem amanhã nessa agenda positiva, G1, que
nós vamos ter aqui amanhã com o secretário de Serviços Públicos, Mariel Olmo. Chamada
final dos Srs. Vereadores. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Tem explicação pessoal.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Ah, explicação pessoal, me perdoa. Está inscrito
aqui para explicação pessoal dois vereadores. O primeiro...VEREADOR LEANDRO
GUERREIRO: Eu. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Não, mas tem outra, Leandro
Guerreiro, por até cinco minutos. E depois o vereador Paraná Filho. EXPLICAÇÃO
PESSOAL - VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Sr. Presidente, boa tarde. Boa tarde
à plateia, boa tarde a quem está nos assistindo, quem está ouvindo pela rádio, pela TV. Ou o
povo escolhe ser livre, ou continuar sendo refém. Existe uma falha no sistema e quem está nos
mostrando essa falha chama-se prefeito Airton Garcia, que está mal, infelizmente.
Hemodiálise, ruim, ninguém merece passar por isso, mas está ruim. Está afetado, está com os
rins paralisados, está cada vez se agravando mais. O único que pode resolver a situação da
cidade chama-se prefeito Airton Garcia. Então, não são os 21 vereadores, não é Ministério
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Público, não é a minha avó que está costurando lá na Lagoa Dourada. Chama-se prefeito,
maior autoridade do município. Então, que fique bem claro, se os 21 vereadores não podem
resolver hoje, de imediato, Ministério Público não pode resolver e o Ailton está doente, a
cidade está sem prefeito. Esse pilantra desse Coca, que está banhando as pessoas no sangue.
Está aqui, ó, o Coca está banhando as pessoas no sangue. Isso aqui é uma perna de um rapaz
que caiu de moto numa faixa azul, se ele está banhando as pessoas no sangue, por que não
banhar ele na tinta azul? Já que ele gosta tanto do azul. Hoje estive lá com o maior prazer e
me segurei para não deixar todas as paredes de azul, o computador azul, tudo, e a cara dele de
azul, porque ele não estava lá, o covarde. Então, saiba da falha do sistema, Marquinho
Amaral. Saiba da falha do sistema. Se o prefeito está doente, nós estamos sem prefeito. É o
único que pode resolver a situação do Coca, então o que sobra para nós? O que sobra para
nós? Eu pergunto aqui, qual dos vereadores aqui que conseguem resolver esse problema?
Ergue a mão e fala para mim se alguém consegue resolver. Alguém consegue tirar o Coca?
Alguém consegue obrigar ele a trabalhar? Só o prefeito. Prefeito não se afasta, é uma questão
de poder, lutou para estar lá. Eu entendo ele não querer renunciar, mesmo penalizando o povo.
Eu disse que eu não vou bater no Airton, vou poupar ele nessa situação que ele está. Eu queria
ele bem saudável para aguentar as pancadas. O vice-prefeito, Giuliano Cardinali, indicação, o
Coca é indicação do Giuliano Cardinali e do Sr. Ex-prefeito Melo. Aonde que está agora o
Melo? É um dos causadores também pela desgraça que está a cidade de São Carlos. Sr. Melo,
Sr. Giuliano Cardinali, que está nos Estados Unidos, Marquinho Amaral, Kiki, Paraná, Bira,
que está aqui há pouco tempo. O vice-prefeito está nos Estados Unidos, na Califórnia, ou
então apareça aqui agora, vice-prefeito. Almofadinha, burguês. Ele está se importando com os
problemas da população, Sr. Giuliano Cardinali. Está se importando muito, está lá na
Califórnia, está preocupado. Deixou o traste do Coca aqui, indicação deles. É o grupo do
Melo que comanda a Secretaria de Trânsito. Os meios legais já não dá para tirar mais, não dá
para reverter a situação. Então, o que sobra? Sobra os 21 defensores da população, os
vereadores. Alguns vêm aqui na Tribuna e faz aquilo que tem que fazer. Não é o suficiente,
porque não está no nosso poder para fazer. E eu já não tenho mais paciência. O Coca está
fugindo de mim igual diabo foge da cruz, mas eu vou pegar uma hora ou outra, e eu vou
deixar ele tingido de azul inteiro, por completo. Eu vou dar uma demonstração do que ele está
fazendo com a cidade de São Carlos. Eu sei que parece ser engraçado, imagina o Coca todo de
azul. Na charge, eu já deixei ele azul, na capa do jornal, mas eu vou deixar ele na realidade
azul, porque é um cara que desrespeita, e quem desrespeita não merece mais respeito. Está
banhando as pessoas no sangue. Eu ainda vou ser gentil, vou banhar ele na tinta. Aqui o
Cetran, Detran, Código de Trânsito, resoluções, artigo, fala que não é para pintar de azul e
branco. Ele passa por cima de tudo isso. Ministério Público já fez a sua parte, Coca passa por
cima do Ministério Público. Várias matérias, manchete, mostrando o desastre que é o cidadão
caindo nessas faixas azuis. Então, se ele não respeita ninguém, nós escolhemos ser livre ou ser
refém? Entre responder por um processo ou se calar diante de tudo isso, eu prefiro responder
o processo, mas eu vou pegar o Coca. É uma promessa. Eu vou pegar ele. A tinta azul que eu
comprei hoje está no meu gabinete. Ele não vai escapar, a não ser que ele venha a público e
fala: "Olha, eu entendi que a população está sendo penalizada, eu não vou mais pintar". Além
de estar arrebentando o cidadão, ciclista, pedestre, os veículos, os acidentes, é o gasto do
dinheiro público. Então, o aviso se completa: vou pegar você, Coca, ou você vem a público e
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fala que não vai pintar mais as faixas de azul. Obrigado. [troca de presidência].
PRESIDENTE LUIS ENRIQUE: Fez uso da Tribuna o Leandro Guerreiro e o próximo
vereador inscrito, vereador Paraná Filho. Pelo tempo regimental de cinco minutos.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, Srs. Vereadores. Na verdade, eu solicitei
esse pedido de explicação pessoal, porque o Lucão trouxe um tema muito importante, que foi
essa matéria do G1 dando conta aí dos números, segundo eles, de produção de matéria
legislativa aqui dessa Casa. Bom, em primeiro lugar, é um número muito equivocado. Eu não
sei aonde eles encontraram que eu propus somente duas leis no ano passado. Eu não sei aonde
que eles viram isso, porque eu produzi pelo menos três vezes mais que isso, né? E seria muito
importante, muito prudente e ético da parte desse... do G1, que eles tivessem enviado um
jornalista, um representante aqui para acompanhar o trabalho dos parlamentares, acompanhar
o trabalho das comissões, acompanhar o trabalho, inclusive, das comissões de estudo, onde
essa Casa prepara as matérias legislativas para o Executivo, como foi a questão do Uber. A lei
do Uber foi criada aqui nessa Casa. Vereador Gustavo Pozzi era o presidente da comissão.
Nós estamos criando aqui o plano de carreira da Guarda Municipal, comissão de estudo.
Inclusive amanhã, às 9h30min, nós temos reunião, né? Estão todos convidados, né?
Parlamento Jovem, uma iniciativa brilhante dessa Casa. Então, quer dizer, mas aquela matéria
boa não é a matéria que vende. Infelizmente, quando você faz: olha, vereador fulano de tal
destina recurso para tal, tem mil acessos. Aí quando você coloca lá: vereador agride, vereador
não sei o quê, dá paulada, pinta, joga mato não sei aonde, aí é 300 mil acessos. Infelizmente é
assim. E esse mesmo G1 me prejudicou e está respondendo na Justiça agora, nas eleições para
deputado. Eu até pedi para o meu assessor buscar o boletim de ocorrência, eu não sei se ele
vai chegar a tempo. Quando eu fui conduzido para o DP, no dia 7 de outubro do ano passado,
por ser testemunha de um fato, testemunha, o G1 publicou que eu teria sido preso fazendo
boca de urna. Eu convido qualquer um de vocês que quiserem ir até o meu gabinete pegar o
boletim de ocorrência e ver o que aconteceu de fato. Eu fui conduzido, o que é um crime,
inclusive os policiais também estão respondendo por isso, administrativamente, que você não
pode conduzir coercitivamente nenhuma testemunha, né? Eu fui conduzido coercitivamente
para testemunhar um fato e o G1 publicou que eu teria sido preso fazendo boca de urna.
Então, para vocês verem a irresponsabilidade desse órgão. Eu quero aqui também aproveitar
do ensejo e fazer uma cobrança. Os vereadores aqui estavam falando sobre cemitério, o
vereador Edson Ferreira comentou, inclusive, o caso aí, o drama sofrido por essa família que
precisou sepultar o seu ente querido, ao invés daqueles que de fato deveriam fazer. Em janeiro
agora, no começo de janeiro, eu visitei o cemitério e lá fui procurado por diversos
funcionários que me cobraram coisas simples, que devem ser feitas em caráter de urgência. A
substituição da pia da cozinha, substituição das telhas sobre a cozinha, substituição das telhas
sobre as salas do vigia, substituição das telhas sobre as salas 1 a 10, colocação de exaustor na
sala 10, colocação de vidro nos corredores entre as salas 5 e 10, pintura dos tetos dos dois
corredores, pintura da cozinha e pintura da sala de vigia e manutenção de tomadas. Todo
mundo sabe que agora, no início do ano, todos os vereadores têm emenda parlamentar.
Aproximadamente 350 mil cada vereador. Então eu quero poder contribuir através da minha
emenda parlamentar, mas eu não consigo. Simplesmente porque eu pedi para o Sr. Mariel no
começo do mês passado que ele me passe o orçamento, e inclusive eu coloquei aqui no ofício,
falei: Olha, precisa fazer esse serviço. Me passe o orçamento que eu libero a verba. Mas nem
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assim, Roselei. Nem assim! Porque na verdade, emenda parlamentar não seria para isso, não
seria para aplicação nesse tipo de serviço. Isso já seria uma...[interrupção no áudio].
VEREADOR PARANÁ FILHO: Isso já seria uma obrigação da secretaria. Bastava somente
eu fazer o pedido e eles têm que... e eles resolverem o problema. Não, eu estou pedindo
orçamento, Rodson, para poder enviar emenda parlamentar, mas nem assim! Então, eu não sei
como que vai ficar, porque de todas as formas que essa Casa tenta ajudar o governo, tenta
fazer, é difícil. E aí eu não sei mais qual instrumento eu adotar, sinceramente eu não sei mais.
Eu sei que eu estou relatando aqui, publicamente, estou pedindo, Mariel, para que você tome
providência. Eu não... como eu relatei aqui em uma fala anterior, sou seu amigo pessoal,
quero continuar sendo, mas no campo político, no campo das nossas obrigações, você como
secretário e eu como vereador, eu acho que eu vou ter que ser um pouco mais incisivo com
relação a você. Faz mais de 30 dias que eu pedi para o Mariel trocar seis lâmpadas no São
Carlos 8! Seis lâmpadas, Leandro. Seis lâmpadas! Fazem...[interrupção no áudio].
VEREADOR PARANÁ FILHO: Então, eu não sei qual providência mais eu vou ter que
tomar, mas as que forem necessárias, eu tomarei. Muito obrigado. [troca de presidência].
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Comunicado à Casa, vereador Rodson Magno.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Gostaria de fazer um comunicado à Casa, convidar
os mais de 1.600 filiados do PSDB, que no próximo domingo nós teremos eleições para a
escolha do novo diretório do partido e gostaria de convidar você que está nos ouvindo, você
que é filiado ao partido, convidar você para que possa estar aqui munido do seu RG e do seu
título de eleitor, domingo, das 9h ao meio-dia, aqui na Câmara Municipal, para que você
possa escolher a nova chapa que vai compor, nos próximos dois anos à frente do PSDB na
nossa cidade. É só isso, Sr. Presidente. Agradeço a atenção. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Não havendo mais nada, solicito ao nobre vereador Kiki que proceda com a
chamada final dos Srs. Vereadores. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Atenção, Srs.
Vereadores, para a última chamada dessa 3ª Sessão Ordinária realizada em 19 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. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Presente. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA-BIRA: Presente.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: 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. Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: João Muller. João Muller? Laide da Uipa. Leandro Guerreiro. VEREADOR
LEANDRO GUERREIRO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Malabim.
VEREADOR MALABIM: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Marquinho Amaral.
Marquinho Amaral? Moises Lazarine. VEREADOR MOISES LAZARINE: Presente.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Paraná Filho. Rodson Magno. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: E Roselei Françoso.
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Vinte
vereadores presentes, Sr. Presidente. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Agradecendo
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a proteção do nosso criador, o grande consultor do nosso universo, damos 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.

