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SESSÃO ORDINÁRIA 12 DE MARÇO DE 2019
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Luis Enrique, 1º Secretário
Aos doze dias do mês de março 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 à 6ª Sessão Ordinária, do dia 12/3 do ano de 2019.
Solicito ao nobre vereador, primeiro secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal, Luis
Enrique, Kiki, que proceda com a chamada dos Srs. Vereadores. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Srs. Vereadores, atenção para a primeira chamada dessa 6ª Sessão Ordinária,
realizada em 12 de março 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. Azuaite Martins de França. Bira. VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA-BIRA: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Chico Loco.
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. João Muller.
Laide da Uipa. VEREADORA LAIDE SIMÕES: Presente. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Leandro Guerreiro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Presente.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Malabim. VEREADOR MALABIM: Presente.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Marquinho Amaral. 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:
E Roselei Francoso. Roselei Françoso? Pergunto, Sr. Presidente, se há alguma justificativa de
ausência de algum vereador. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Não foi me passada
nenhuma. Chico Loco acaba de chegar, o vereador Chico Loco. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Com o Chico Loco, 15 vereadores presentes, Sr. Presidente. 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 também o de São Carlos.
[execução do Hino Nacional]. [execução do Hino de São Carlos]. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Solicito a gentileza do nobre vereador Moises, que proceda com a leitura da
Bíblia. Moises Lazarine. VEREADOR MOISES LAZARINE: Vereador Lucão, presidente
dessa Casa, demais vereadores e vereadoras. Estamos lendo aqui em Salmos 55, a partir do
verso 8. "Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. Despedaça, Senhor, e
divide as suas línguas, pois tenho visto violência e contenda na cidade. De dia e de noite
andam ao redor dela, sobre os seus muros; iniquidade e malícia estão no meio dela. Maldade
há dentro dela, astúcia e engano não se apartavam das suas ruas, pois não era um inimigo que
me afrontava. Então, eu o teria suportado; nem era o que me aborrecia que se engrandecia
contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu
íntimo amigo. Praticávamos juntos suavemente e fomos com a multidão à casa de Deus. A
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morte os assalte, e vivos os engula terra, porque há maldade nas suas habitações e no seu
próprio interior, mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De tarde e de manhã e ao
meio dia orarei, clamarei, e ele ouvirá a minha voz. Livrou-me em paz a minha alma da
guerra me moviam, pois eram muitos contra mim. Deus ouvirá, e os afligirá. Aquele que
preside desde a antiguidade, porque não há neles nenhuma mudança, e tampouco temem a
Deus. Puseram as suas mãos no que tinham paz com ele. Romperam a sua aliança. A sua boca
era mais macia do que a manteiga, mas o seu coração, guerra, e as suas palavras eram mais
brandas do que o azeite, todavia, eram espadas nuas. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e
ele te susterá, nunca permitirá jamais que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus, os farás descer
ao poço da perdição, homens de sangue e de fraude não viverão metade dos seus dias, mas eu
em ti confiarei." PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Muito bem. Solicito ao nobre
vereador Luis Enrique, Kiki, que proceda com a leitura dos votos de pesar. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Relação de votos de pesar: Antonio de Oliveira Rocha, Venilton Martinez
Cornachione, José Rosa Angelotti, Pedro Tadeu, José Martins Filho, Isabel Cristina
Apolinario Hypolito, Nadir Lopes Medeiros, Maria Lais Nunes Romero, Emília da Conceição
Brodowsky, Ernesta Cezarino Ramos Florido, Marcos Vitor Wodewotzky, Josias Simplicio,
Aureliano Fernandes, Anna Lucia Cocozza Delmonte, Ana Plexevi Mota, Rosa Innocentini
Perussi, Igor Marcasso Casemiro, Antônio Fernando de Souza Leite, Roberto Prodocio, José
Carlos Machado, Izael Zapparolli, Antônio Franco Narciso, Maria Manolde Patronis, Nair
Diagonel Custódio, Vera Lucia Martines Ribeiro, Nelson Marcasso e Zilda Teixeira Lacava.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Solicito a todos que, em pé, possamos guardar um
minuto de silêncio, em memória daqueles que faleceram. [um minuto de silêncio].
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Solicito a gentileza do nosso funcionário Emílio,
não sei é impressão minha, o segundo ar está desligado. Muito obrigado. Passamos agora à
votação da Ata da Sessão Ordinária do dia 26 de fevereiro do ano de 2019. Os vereadores que
são favoráveis permaneçam como estão. Manifestando-se os contrários. Aprovado por todos
os vereadores que estão aqui presentes. Eu queria comunicar aos Srs. Vereadores, e também a
população que está nos acompanhando, que o número de proposições apresentadas pelos Srs.
Vereadores na tarde de hoje foram: um projeto de lei ordinária, 29 requerimentos, quatro
moções, totalizando 33. Eu coloco em votação. Os vereadores que são favoráveis
permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovadas todas elas pela maioria
dos vereadores que estão aqui presentes. Por todos os vereadores que estão presentes. Existem
três solicitações de... três solicitações de prazos da prefeitura municipal. O primeiro é o
Processo 111, Requerimento 94. Interessado: vereador Luis Enrique, Kiki. "Requer serviço de
limpeza e iluminação e calçamento entre a Faber e a Avenida Getúlio Vargas." Está pedindo
prazo. Mais 15 dias de prazo. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se
manifestando os contrários. Aprovado, então por mais 15 dias. O outro é de autoria do
vereador Julio Cesar, Processo 176, Requerimento 150. "Requer limpeza geral e roçada de
matagal em terreno localizado na Rua Luiz Masson, no bairro Romeu Santini." Os vereadores
que são favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por
mais 15 dias. Outro Processo 342, Requerimento 287. Interessado: o vereador Robertinho
Mori. "Requer informações sobre a possibilidade de equiparação do conselheiro tutelar ao
funcionalismo público durante o período de vigência da gestão." Os vereadores que são
favoráveis permaneçam como estão, à prorrogação de prazo por mais 15 dias, permaneçam
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como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui
presentes. TRIBUNA LIVRE - PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES - Agora, nós
temos uma Tribuna Livre, solicitada pela Associação de Administradores Públicos da Unesp.
Está presente? Quem vai falar é Guilherme Rezende? É isso? Por gentileza, por gentileza.
Gustavo, por gentileza abre. Por até dez minutos. SR. GUILHERME REZENDE: Sr.
Presidente, primeiramente, eu queria dar boa tarde a todos e agradecer a oportunidade de estar
utilizando a Tribuna Livre para falar de dois temas que eu acho que podem ser relevantes para
essa Casa. Eu terminei recentemente, há duas semanas, o meu mestrado em Administração
Pública, na Fundação Getúlio Vargas, sobre transição de governo, e estudei o caso de São
Carlos e o caso de Araraquara. Dessa maneira, já tinha conversado com alguns vereadores
sobre a importância que hoje São Carlos tem em relação à matéria de transição de governo.
Pois tem uma das leis de transição mais antigas do Brasil. Ao mesmo tempo, essa lei jamais
foi modificada desde então, e há necessidade de se discutir isso um ano antes no pleito
eleitoral, é a oportunidade de fazer essa discussão para fazer melhores transições na cidade de
São Carlos. São Carlos tem o Portal da Transição, que foi fundado em... Foi criado em 2012,
contudo, ele também pode servir mais do que um repositório de algumas informações. Por
exemplo, se hoje nós formos buscar as Atas e o relatório final, nós não temos isso no Portal da
Transição, e a Câmara faz parte da Comissão de Transição, e eu acho que é oportuno ativar
esse papel, continuar com esse papel ativo e através, inclusive, da revisão da lei. Essa revisão
é muito importante para que São Carlos, que lá atrás teve a primazia de ter uma lei de
transição, continue tendo uma primazia de ter uma transição qualificada. Muito boa. Outro
ponto que queria chamar atenção também é a necessidade do Poder Público aplicar uma lei
que está vigente há algum tempo, aqui na cidade, a lei de 2017, que é a Lei da Carta de
Serviços, é a Lei 13.460, de 26 de junho de 2017, ela dispõe sobre a participação, proteção e
defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da Administração Pública. É obrigado a
criar um conselho de usuários dos serviços públicos. É obrigado a criar 'rankings' de avaliação
por setor. Eu quero saber qual é a UPA, qual é a escola, qual serviço que é mais bem avaliado.
Eu quero ter essas informações quando abre, quando fecha na internet. Não é mais pedido do
cidadão, não é mais pedido do vereador que veio aqui. É lei, e a aplicação dessa lei, eu tenho
certeza que ela é importante para atravessar vários problemas que a gente está enfrentando
hoje em São Carlos. E por fim, eu não sei como está o meu tempo, então... tem mais um
pouquinho. E por fim, queria inclusive, além de falar dessa outra lei que eu acho que ela é
relevantíssima, porque ela trata da transparência de como tem que ser feito, hoje, eu certeza
'absoluta' que a prefeitura municipal está defasada nesse sentido de, por exemplo, pedir um
serviço da prefeitura, quais os documentos que eu tenho que levar? Onde que é? Com quem
eu falo? Depois que eu entrei com o pedido, com quem eu posso acompanhar? Eu não posso.
Uma série de questões que são direitos do cidadão hoje, direitos já por lei federal. E
obviamente nós sabemos que o descumprimento de lei federal pode ser entrado no Ministério
Público. A partir daí, o prefeito pode ter opções em relação a como lidar com essa questão. Eu
acho que é algo que ajuda muito a Administração Pública de São Carlos. E deve, por isso que
eu pedi esse espaço para falar aqui nessa Casa. E por fim, agradecendo a disponibilidade e a
oportunidade de estarem sendo revistas algumas questões do Regimento Interno, eu acho que
a própria Tribuna Livre, Sr. Presidente, possa ser aberta para pessoas que não têm CNPJ.
Porque hoje, a associação de... Se não me engano, são apenas quem tem estatuto social. Ou
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seja, uma associação de bairro informal não teria essa disponibilidade. Acho que tem que se
discutir prós e contras, mas sempre no sentido de ampliar a participação e a fala das pessoas,
aqui no art. 141, que permite que esteja conversando com vocês agora e por isso, encerro a
minha fala e agradeço a possibilidade, viu? [aplausos]. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Pela ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Esse é um
expediente que não tem questão de ordem, pela ordem. Eu gostaria de solicitar do...
Guilherme, Guilherme, por gentileza. Eu gostaria, se você pudesse mandar uma cópia dessa
minuta desse estudo, enviar aqui para a presidência, eu vou encaminhar para os Srs.
Vereadores para ter conhecimento. Seria interessante para a gente. GRANDE
EXPEDIENTE
- INSCRIÇÃO DE ORADORES – PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES - Passamos agora, então, ao expediente falado. Primeiro vereador inscrito por
até cinco minutos, Rodson Magno do Carmo. VEREADOR RODSON DO CARMO: Boa
tarde, Sr. Presidente, Lucão Fernandes, boa tarde, vereadoras Laide e Cidinha do Oncológico,
população que nos acompanha, imprensa escrita, falada e televisionada. Nós tivemos fortes
chuvas nesses últimos 22 dias do mês de fevereiro. Muitos estragos na nossa cidade, no nosso
país, no estado de São Paulo. Enfim, lamentavelmente, a chuva vem destruindo muitas das
cidades do estado de São Paulo e do Brasil. Queria fazer um pedido aqui, mais uma vez, para
o secretário Mariel, secretário de Governo, Dr. Edson Fermiano, sobre a questão da rotatória
da Educativa que liga a Avenida Comendador Alfredo Maffei, 4.321, esquina com a Rua
Germano Fehr Júnior, no bairro Castelo Branco Azulville. Que há mais de dois anos vive no
escuro. A população que lá passa, muitos vêm da aula, muitos passam de bicicleta, passam
com o seu automóvel, e a escuridão toam conta daquele local. Então, eu venho fazer apelo,
mais uma vez, ao secretário de Governo, seria pedido para que fosse colocada iluminação o
mais breve possível. Foi nos colocado que estava se fazendo uma licitação. E já está fazendo
aniversário, a questão da rotatória da Educativa. Está fazendo dois anos que lá o povo padece
no escuro. Então, eu venho fazer esse apelo para que a prefeitura tome providência o mais
rápido possível. Porque não pode se ficar no escuro, causando acidente, muitas vezes assaltos.
As pessoas que precisam passar por lá, a partir das seis horas da tarde, é um breu total. Outra
coisa que quero deixar em Pauta aqui também, a questão dos nossos banheiros públicos, que
até agora não tive uma resposta da Secretaria de Serviços Públicos. Perdão... Da Secretaria de
Obras e da Secretaria de Habitação. A respeito dos nossos banheiros, principalmente as
igrejas São Benedito, igreja Santo Antônio, Catedral e outras igrejas que estão sem o acesso...
A acessibilidade. Um descaso total também que precisa entrar no pacote de concessão da
prefeitura municipal, para que os banheiros, para que as pessoas que usam os banheiros, o
banheiro do mercado municipal, possam ter dignidade na hora desse serviço, que as pessoas
precisam, dar uma dor de barriga, precisam usar um banheiro e lamentavelmente os banheiros
da nossa cidade estão uma vergonha. Então, faço um apelo à prefeitura para que tome
providência a respeito disso também. Sr. Presidente, era só isso, muito obrigado.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: É... Próximo vereador inscrito, por até dez
minutos. O vereador Roselei Françoso. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Sr.
Presidente. Vereador Lucão Fernandes. Vereadora Laide. Vereadora Cidinha. Colegas
vereadores, público presente, a imprensa, população que nos acompanha dos seus lares, muito
boa tarde. Quero iniciar a minha fala cumprimentando o Guilherme, que esteve nessa Tribuna,
na tarde de hoje, falando sobre a nossa lei de transição. Eu tive a oportunidade nessa... Nessa
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transição do governo Altomani com o governo Airton Garcia, onde eu tive a oportunidade de
participar, juntamente com o vereador, o ex-vereador Catarino. E realmente, pode-se
constatar, Guilherme, da necessidade de se fazer uma alteração nessa legislação até porque
nós entendemos que a lei, ela não vem sendo cumprida à risca, né? Nós tivemos, por exemplo,
tomamos a liberdade de fazer uma visita juntamente com a vereadora Cidinha do oncológico
que nem era da comissão, lá na Secretaria Municipal de Agricultura, preocupado exatamente
como estaria o estoque de merenda escolar para iniciar os anos. Se nós não tivéssemos ido,
com certeza, a prefeitura não teria merenda para iniciar o ano. Esse é um dos pontos. Outro
ponto que eu coloco é a necessidade, que foi muito debatido aqui no início da gestão, a
questão do patrimônio dos nossos equipamentos públicos, em especial, os veículos,
automóveis, lá da garagem municipal, que foram encontrados todos sucateados, desmontados,
caminhão sendo desmontado para montar outro. Então, eu concordo plenamente com a fala de
Vossa Senhoria, no sentido de que essa Casa deve sim analisar e reavaliar essa legislação, no
sentido de tornar ela mais efetiva, né, para garantir, inclusive a questão de transparência. Tem
razão. O relatório final da CPI, ele ficou nas mãos do presidente, da pessoa indicada pelo
prefeito, eu acho que era o Melo(F). CPI eu falei? Desculpa. O relatório da transição ficou nas
mãos, né, nós fizemos um ato lá no Crea naquele dia. Mas não foi entregue, na verdade, para a
Câmara Municipal, pelo menos eu não tenho conhecimento disso. Não recebi esse relatório,
embora tenha assinado, participei de todas as reuniões, mas infelizmente, nós não tivemos ele
aqui, e está também no Portal da Transparência da prefeitura para que toda população tenha
conhecimento. Então, parabéns, Guilherme, pelo trabalho. Não só por São Carlos, mas por
Guará Araraquara também. Pude acompanhar um pouco da sua luta na defesa desse mestrado
e isso tenho, na verdade, a cumprimenta-lo e a parabeniza-lo pela dedicação de estudar nossa
cidade no que diz respeito à transição de governo. Quero, Sr. Presidente, falar de um tema que
está na Pauta do dia, que está relacionado diretamente à questão das emendas parlamentares.
Quero dizer que, desde o início da minha primeira legislatura, em especial, no segundo ano de
legislatura, porque o primeiro ano eu não tive a emenda parlamentar. Mas nós temos na
verdade, que colocar para a população que nós fazemos um ofício, como é que funciona isso?
Nós aprovamos um orçamento, e no orçamento do município, nós temos uma reserva
garantida por lei, inclusive. O pessoal da Conan esteve aqui nos explicando. Nós tivemos,
recentemente, reuniões no Tribunal de Contas que nos garante 1,2% do orçamento a título de
emenda parlamentar, para que o parlamentar possa indicar pequenas obras, pequenos serviços,
melhorias de uma escola, a compra de um equipamento. Como nós temos percebido
diariamente aqui nos ofícios que estão encaminhados às mais diversas secretarias do
município. Então, nós encaminhamos, sim. Agora, nós não temos autonomia para decidir
quem realizará o serviço. Nós só temos o dever de dizer à Secretaria Municipal de Governo:
"Gostaria de... Encaminho ou autorizo que retirem da minha emenda parlamentar R$ 10 mil à
Secretaria Municipal de Educação, para compra de um equipamento X." Como a secretaria
vai comprar esse equipamento é com base na letra da lei. Nós temos uma lei federal, a Lei nº
8.666/93, que trata desse assunto. Como é que regula essa aquisição desse equipamento. Se
nós encaminhamos esse recurso para uma instituição, da mesma forma ocorre: a instituição
deve apresentar um projeto, um plano de trabalho à secretaria municipal envolvida no caso
Cidadania, ou Esporte, a Cultura, Educação, a Saúde, as mais diversas secretarias. Essa
secretaria, presidente, ela simplesmente vai levar à apreciação do conselho envolvido, se o
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recurso é para a Santa Casa, esse recurso tem que ser autorizado pelo Conselho Municipal de
Saúde no caso da instituição. Depois de autorizado pelo Conselho Municipal de Saúde, o
secretário municipal de Governo, encaminha um projeto de lei, já com a ficha indicada pela
Secretaria Municipal de Saúde, dizendo qual é a ficha, qual é o programa que deve ser
empregado esse recurso. E nós aprovamos aqui. Depois, cabe a nós, vereadores, também
fiscalizar a exata aplicação desses recursos. É um dever constitucional de cada vereador
acompanhar a aplicação desses recursos. Então, eu quero deixar muito claro, inclusive esse
vereador, é bem verdade que no ano passado, eu não consegui fazer, mas a gente tem o hábito
de fazer as prestações de contas com um mandato. Fazemos reuniões aqui nessa Casa, às
vezes, entregamos boletim ou às vezes colocamos até mesmo na imprensa qual o local que
nós destinamos esses recursos. Então, eu quero deixar muito claro que, da minha parte, eu sou
muito tranquilo e defendo hoje a emenda parlamentar. Porque se não fossem as emendas
parlamentares, muitas vezes, alguns bairros estariam esquecidos nesse município. As emendas
parlamentares, elas aproximam o cidadão do vereador. E vice e versa, também aproximam o
vereador do cidadão, porque nós fomos chamados lá, um exemplo muito claro, do Jardim
Araucária quer... precisa de uma academia ar livre. Nós... tendo recurso, por que não atender o
bairro, uma vez que a associação de moradores, que os moradores daquele bairro, pleiteiam
investimento como esse? Inclusive, eu quero de pronto, também fazer um agradecimento
público, porque para aprovar uma emenda parlamentar dessas, nós temos que aprovar a
execução do serviço. O recurso tem que estar na pasta destinada. E muitas vezes aqui, a gente
acaba se entendendo de alguma forma. Por exemplo, eu tenho uma demanda lá do Distrito de
Água Vermelha, Lucão, de fazer o calçamento de uma rua para preparativo inclusive para
Festa do Milho, que está na 17ª edição, uma lei de autoria do nobre vereador Marquinho
Amaral que pegou e que milhares de pessoas visitam o distrito. E nós temos, naquele local,
um problema sério ali, com alagamento. Eu não tinha como aprovar a lei aqui, nós temos
urgência. Eu liguei para o vereador Leandro Guerreiro na tarde de ontem, ele me autorizou, na
verdade, que a gente utilizasse R$ 60 mil da emenda parlamentar dele, imediatamente, eu fiz
o ofício para que essa Casa autorize e encaminhe para a Prohab, para que ele possa fazer o uso
dessa emenda. Então, nós temos algumas prerrogativas e que nós não podemos abrir mão. E
que eu defendo, veementemente, a necessidade de que a gente também fiscalize a execução
dessas emendas. E também, essas emendas parlamentares, elas estão atreladas, inclusive à
LDO, à Lei de Diretrizes Orçamentárias, ao próprio PPA, porque ela está no orçamento. Está
previsto lá, quando a gente aprova a LDO, já tem um valor fixo que representa exatamente
1,2% do orçamento, para que os vereadores possam, sim, atender suas demandas. Nos bairros,
mais diversos bairros, programas, uma área cultural, inclusive, esportiva, que a gente tem
atendido aqui. Então, em relação às emendas parlamentares é isso. Sr. Presidente, um minuto,
e eu vou até pedir já antecipadamente, porque queria falar um assunto que eu já tratei desse
assunto aqui recentemente e quero, mais uma vez, agradecer uma pessoa que nós devíamos ter
nesse governo diversas pessoas iguais a essa que eu vou citar. Estou me referindo ao Júlio
César, lá da Prohab. Eu estive esses dias, visitando o Júlio César. Solicitei que ele visitasse
uma escola comigo. E, mais uma vez, eu fiquei de queixo caído de ver a prontidão desse
cidadão em encaminhar, Leandro, em tempo recorde, um projeto para recuperação da escola
Victório Rebucci. E Isso para mim, é uma figura que a gente tem que enaltecer aqui em toda
Sessão, porque ele não mede esforços, ele se compromete, vai lá e nos apresenta o produto. E
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por que eu digo isso? Porque não basta também o Júlio nos apresentar o produto e não ter
recursos para executar aquele produto. Então, eu quero pedir, Sr. Presidente, vai vencer o meu
tempo aqui, eu estou antecipando, que, na verdade, tivesse um olhar diferenciado para a
instituição importante da cidade que é Prohab. Eu penso que a Prohab, ela tem... lógico que na
sua égide, ela foi criada para trabalhar a questão das construções populares, mas ela tem uma
prerrogativa, inclusive na própria legislação, amparada pela própria legislação, de executar
alguns serviços que muitas vezes, ela tem um benefício da própria legislação, que a própria
Secretaria Municipal de Governo não, de... Obras Públicas não possui. E muitas vezes, acaba
demorando demais para executar as coisas, né? Então, eu penso que a Secretaria Municipal de
Obras Públicas tem um papel relevante, mas a Prohab tem atendido diretamente essa Casa de
Leis, com projetos importantes e que, se não fosse a Prohab, muito pouca coisa a gente veria
na cidade sendo executado, em especial nas praças públicas. Reconheço aqui, enalteço o
trabalho do Sr. Júlio César, presidente da Prohab de São Carlos. Obrigado. PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Próximo vereador inscrito, por até dez minutos, Sérgio Rocha.
Lembrando os Srs. Vereadores, que não é mais o tempo de duas horas. E sim, uma hora e
meia esse expediente falado. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sr. Presidente, Lucão
Fernandes, nossos companheiros, vereadores aqui presentes, população que nos ouve, pessoal
que está em casa, o meu Boa tarde. Sr. Presidente, hoje, nessa Tribuna, se fosse para trazer
aqui, trazia dezenas de assuntos referentes ao que nos deparamos durante a semana na nossa
cidade, a cobrança da população. Mas pela terceira vez, eu vou trazer um assunto nessa Casa,
já pela terceira vez que eu falo nessa Tribuna e eu vou continuar falando novamente, aqui
hoje, nessa terça-feira, aqui nesta Casa e vou continuar cobrando, porque já virou motivo de
piada. É a respeito do Parque Industrial São José, e o Parque Industrial São Paulo. São dois
parques ali, que têm centenas de microempresas que geram ali, aproximadamente, uns 2 mil
empregos. Faz seis anos que estou nessa Casa, desde o mandato passado, nós tínhamos ali,
uma dificuldade, aquele Parque Industrial passava por uma situação difícil, por abandono.
Verba que vinha para fazer um asfalto, acabou perdendo do governo passado. Eu acho que
quem perde verba... perdeu, eu acho que o próximo governo tem que correr atrás, junto com o
Governo Federal, Governo do Estado e conseguir de novo esse recurso para fazer o asfalto lá
no Parque São José. Mas hoje, a população ali, os empresários, eles não estão pedindo o
asfalto ali. Eles estão pedindo socorro pelo menos que a Secretaria de Obras Públicas, a
prefeitura municipal, faz o 'patrolamento' daquelas ruas, faz a limpeza dos lixos daquelas ruas.
Iluminação pública naquele Parque Industrial. Já cobrei a secretaria, já cobrei a prefeitura por
ofício, já falei com o secretário Mariel da situação. E quero fazer um convite para o secretário
Mariel, o prefeito Airton Garcia, mas o prefeito não está podendo, mas o secretário de
Governo, secretário de Obras Públicas, o Peronti, que faça uma visita no Parque Industrial
São José, porque não dá para aceitar a cidade da tecnologia, a cidade que vai arrecadar R$ 1
bilhão este ano. É quase R$ 1 bilhão, o orçamento da cidade de São Carlos. E os caras não
conseguem fazer a manutenção daquele Parque Industrial, onde os funcionários querendo
chegar com os carros nas portas das indústrias não conseguem chegar. Matéria-prima,
caminhão, não consegue chegar para descarregar. Isso é uma vergonha para a cidade de São
Carlos, aonde existem milhares de pessoas desempregadas, e aquele pessoal querendo
investir, barracão fechado. Não consegue alugar porque o inquilino vai lá e vê a situação do
abandono, sem rua, sem iluminação pública, lixo, andarilho para todo lado, droga, e ninguém
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faz nada, ninguém se preocupa de gerar emprego na nossa cidade. VEREADOR
MALABIM: Vereador, me cede um aparte? VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim,
vereador. VEREADOR MALABIM: Sobre essa questão que você está falando, até
parabenizo sua fala. No Jardim São Paulo, me procuraram algumas pessoas que têm empresa
ali, que descarregam bobinas e têm que vir com empilhadeira para pegar a bobina para entrar
'dentro' do barracão. Está sem condições de usar essas empilhadeiras devido à rua de terra,
que não tem um asfaltamento e também não tem um tratamento ali com máquinas, essa
questão fica muito complicada e muito difícil para as pessoas que têm empresa ali no Jardim
São Paulo. Nós já solicitamos isso na Secretaria de Serviços Públicos. E até então, estamos
aguardando aí uma resposta do diretor que eu acredito que vai atender à solicitação daquele
pessoal ali que está sofrendo muito com essa situação de não poder levar as bobinas para
dentro do seu barracão com empilhadeira. Muito obrigado pelo aparte. VEREADOR
SÉRGIO ROCHA: Obrigado, vereador Malabim. Vereador, é lamentável. Entra governo e
sai governo, e a gente não vê uma luz no fundo do túnel. Nós já aprovamos nessa Casa, R$ 4
milhões o ano passado, para comprar duas pás niveladoras, para comprar cinco caminhões,
comprar duas pás carregadeiras, retroescavadeira, mas eu vejo a lerdeza, eu vejo a falta de
vontade do governo de comprar esse equipamento. Se a gente tem cinco caminhões, as duas
pás niveladoras, pás carregadeira, resolviam o problema do Parque Industrial São José, não só
ali, mas dezenas de problemas que a cidade, hoje, se encontra. Estive ali não só agora, eu
tenho cliente naquela região. Eu visito ali toda semana. Eu fico revoltado, eu fico nervoso, eu
fico irritado com a situação daquele pessoal que tem ali as microempresas, funcionários. Tem
rua ali que tem vala que cabe um carro dentro, sem sinalização. E alguns lugares estão cheios
de madeira, caixote para sinalizar as valas, os buracos. Todo o pessoal dos sites, os blogueiros
já foram ali, já fizeram vídeo, já tiraram... Virou piada o Parque Industrial São José. Será que
o governo não consegue enxergar? Secretário de Obras Públicas, Mariel. Eu sei que a cidade
tem prioridade para todo lado, mas ali, é prioridade, ali é o Parque Industrial. Ali, o pessoal, o
carnê do IPTU já chegou na porta dos caras, tem que pagar. Eles pagam IPVA, porque tem
frota de caminhão, eles pagam IPI, eles pagam ICMS. Eles dão renda para a cidade. O que os
caras recebem em troca, buraco, lixo, escuridão. Nenhum incentivo para aqueles empresários
ali...VEREADOR EDSON FERREIRA: Concede um aparte, vereador? VEREADOR
SÉRGIO ROCHA: Eu quero chamar atenção, eu acho que deveria chamar o apoio dessa
Casa, fazer uma Audiência Pública, chamar aqueles empresários, trazer aqui o Mariel, o
governo, secretário de Obras Públicas, Secretaria de Meio Ambiente, o Tundisi, ali disse que
tem água, mas tem que dar um jeito, tem que cuidar. Trazer para nessa Casa aqui e debater e
ter uma solução, ver o que é que o governo pode fazer para resolver o problema daqueles
empresários ali. Não só ali, você vai ao Ceat também é mato, é lixo, é buraco para todo lado.
Estou falando específico, porque eu estou ali. Já faz vários meses, esperando uma solução.
Passa semana, entra semana, a gente fala, vão vir a semana que vem e vão arrumar, mas passa
um mês, passa dois meses nada acontece. É uma falta de respeito. Eu estou aqui para ajudar o
governo. Eu não sou aqui oposição nem situação. Eu quero o bem da nossa cidade, mas
infelizmente, o governo não está um pouquinho preocupado. Não estão preocupados.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Vereador, segura um pouquinho. VEREADOR
EDSON FERREIRA: Concede um aparte? PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Antes
do aparte, solicito aos colegas vereadores e o pessoal que vem aqui acompanhar a Sessão, que
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por gentileza, está tendo um orador na Tribuna, e nós precisamos ouvi-lo. Por gentileza.
VEREADOR EDSON FERREIRA: Vereador, na Rua Monsenhor Alcindo Carlos Veloso
Siqueira, nós fizemos um vídeo dia 12 de fevereiro lá. Falamos com o secretário Mariel,
falamos sobre a situação que as pessoas viram aquela... A Rua Santa Gertrudes, sai do CDHU,
para elas irem à Getúlio Vargas, é a principal rua que eles têm ali de acesso, para todas as
pessoas que têm aquelas empresas ali e não tem condições de andar naquelas ruas. Falamos,
mas até agora não se resolveu, depois disso, virou piada, realmente que nem o senhor falou,
nas redes sociais. Inclusive, ontem, eu acho que foi hoje, que eu vi um ativista aí vestido de
sereia. Daqui a pouco, vão colocar o Merlin lá, ver se arruma o mágico para ver se soluciona
esse problema, porque até agora não resolveu. É uma vergonha. Ali no Parque São José.
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Então, vereador, é o que você está falando. Já EPTV foi,
já foi a Record, já foi a Bandeirantes. O secretário não está... estão rindo da cara da
população. É isso que São Carlos... São Carlos merece isso. É o governo que a gente tem, são
os secretários que a gente tem. A falta de respeito para a nossa população. Eu fico indignado
com o que está acontecendo na cidade de São Carlos. Só isso, obrigado. PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Próximo vereador inscrito, por até dez minutos, Azuaite Martins de
França. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Sr. Presidente, Srs.
Vereadores, público presente, imprensa, senhoras e senhores. Eu vou usar a Tribuna para
discorrer sobre diversos assuntos e o primeiro deles é sobre o projeto de lei apresentado pelo
vereador Bira que, infelizmente, não vai poder ficar aqui conosco porque substitui, o vereador
ex-presidente dessa Casa, hoje deputado estadual Julio Cesar, mas que em curto espaço de
tempo, teve a oportunidade de militar como vereador nesta Casa de Leis, desenvolveu um
trabalho ativo, intenso e muito interessante, porque ele apresentou um projeto de lei de
extrema relevância para a sociedade de São Carlos, porque é algo que trata do meio ambiente,
que trata da vida, que trata da possibilidade de nós evitarmos danos maiores, como radiação e
tudo mais. E busca o projeto dele dar o fim... Dar fim a uma interrogação que todos os
moradores dessa cidade têm, qual seja, o que eu faço com as pilhas, o que faço com as
baterias, o que eu faço com as luminárias florescentes e tudo mais? Quando a gente pergunta
isso, e esse assunto foi objeto de muita discussão nessa Casa, de muitos posicionamentos.
Mas quando a gente pergunta para alguém, ele diz: "Devolve para aquele de quem você
comprou." Isso não resolveu o problema, porque aquele de quem você comprou não resolve
problema algum e se você for entregar lá, você vai voltar com a sua pilha e com a sua bateria
na mão. Então, a sua preocupação é muito importante e tem todo o meu apoio, todo o meu
apreço e, nessas palavras, o reconhecimento da relevância, do seu projeto de lei, bem como do
seu trabalho nesse curto período que você conviveu conosco, aqui representando o povo de
São Carlos, meus parabéns. O segundo assunto, Sr. Presidente, é sobre o próprio perfil da
cidade de São Carlos. Se nós formos olhar os dados do IBGE, nós vamos verificar que São
Carlos concentra riqueza e concentra miséria. E o interessante é que São Carlos não concentra
uma faixa média, intermediária, tão expressiva quanto esses dois polos, essas duas áreas, essas
duas regiões polares do perfil da cidade de São Carlos. Nós temos uma São Carlos com uma
renda alta, com alto nível de instrução e nós temos uma São Carlos com renda baixa e com
baixo nível de instrução. O que é curioso é que a população de baixa renda de São Carlos, ela
é mais expressiva numericamente, do que as cidades que têm mais ou menos o tamanho da
cidade de São Carlos, Araraquara, Rio Claro, Atibaia e outras. Itu e outras... Outras tantas.
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Isso se faz em função da universidade, por exemplo, que carreia para cá, grande proporção, da
grande faixa... Muita economia com uma proporção muito grande do nosso... da nossa
macroeconomia, se a gente puder dizer assim. Com relação ao perfil etário, nós temos uma
população de idosos, se é que você considera idosos aqueles que têm acima de 60 anos, por
exemplo, é bastante expressiva, em função do bem-estar que a cidade de São Carlos
proporciona. É curioso, é curioso a gente discutir tudo isso, e é necessário a gente discutir
tudo isso, por quê? Por outro lado, nós temos uma concentração muito grande, muito forte,
muito viva de uma população, que em grande parte, nós importamos, que está na faixa dos 18
aos 25, aos 30 anos, mais ou menos, que é aquela população que frequenta a universidade.
Ora, nós temos que desenvolver políticas para os idosos e nós temos que desenvolver políticas
para os jovens. Mas esse carnaval nós vimos o quão é deficiente a política para os jovens da
cidade de São Carlos. O fato que aconteceu aí no Carnaval com a intervenção da polícia, é
uma condenação total à falta de política para jovens na cidade de São Carlos. Por outro lado, a
intervenção da polícia por todas... Por maiores que sejam as justificativas, existem as
justificativas, eu digo que a violência é sempre o limite ultrapassado da capacidade de
resolver conflitos. Então, pegando por esse princípio, nós vamos ver que... Jean-Paul Sartre
dizia o seguinte: "A violência, seja qual for a maneira como ela é manifesta, é sempre uma
derrota." A violência é sempre a manifestação de uma derrota. E aquele que usa da violência
como último recurso, é sempre por antecipação, um derrotado. Mas eu vou buscar no
comunista Jean-Paul Sartre, que nem comunista era, a justificativa para isso, vou buscar no
papa João Paulo II: "A violência jamais resolve os conflitos, nem sequer diminui as suas
consequências dramáticas." Para finalizar, uma frase lapidar do poeta alemão Friedrich
Schiller que diz: "A violência é sempre terrível, mesmo quando a causa é justa." Mas eu podia
buscar o comunista Brecht para dizer o seguinte: "Dizem violentas e violentas são as águas de
um rio, mas ninguém diz quão violentas são as margens que as comprimem." E as margens
que as comprimem são as margens da falta de uma política para a juventude na cidade de São
Carlos, por parte do Executivo. Puxa, está acabando o meu tempo! Quero falar aqui também
da notícia, que estive na semana passada conversando com o promotor de Justiça de São
Carlos a respeito daquele processo sobre o concurso de direção nas escolas do município de
São Carlos, na qualidade de presidente da Comissão de Educação. O promotor deu um prazo
até primeiro de julho, que a prefeitura batendo cabeça e secretário da Educação e secretária da
Administração não se entendendo, conseguem a magnífica peça primorosa de processo
público administrativo de confessar que não querem aquilo que é vantajoso para a
[interrupção no áudio]. Aquilo que é vantajoso para a Administração, simplesmente, para não
assinar o documento. Consequência disso, Tribunal de Justiça expediu um acórdão dando
agora menos prazo para a Prefeitura Municipal de São Carlos, o acórdão é datado de 20 de
fevereiro e obriga a prefeitura a ter os seus diretores nomeados por concurso no prazo de 120
dias. Infelizmente, meu tempo acaba aqui e eu ia falar de outra coisa, mas eu falo numa outra
semana. Que é o espaço infantil, o projeto espaço infantil para [interrupção no áudio] mães
que estudam ou que trabalham à noite e que precisam deixar seus filhos em algum lugar. E
muitas vezes, se veem impedidas de investir na sua carreira, investir na sua vida, por falta de
equipamentos públicos. Muito obrigado, obrigado pela generosidade do presidente com a
tolerância da minha fala. Obrigado. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Próximo
vereador inscrito, por até dez minutos, Ubirajara, o Bira. VEREADOR UBIRAJARA
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TEIXEIRA-BIRA: Boa tarde a todos, boa tarde, presidente, Sra. Vereadora Laide, Cidinha,
imprensa falada, escrita, assistida e público presente. Bom, hoje eu encerro os meus trabalhos
aqui na Tribuna, na Câmara, mas ainda continuam até sexta-feira, até o dia 15, perante a lei.
Cumpri o mandato que, graças a Deus, cheguei aqui. E Hoje, nada mais do que nunca, só
venho prestar os agradecimentos, apesar de ter muita demanda para ser discutida, muitos
assuntos da cidade, mas esse pouco tempo, fica um pouco mais difícil. Mas enfim... Eu
procurei me dedicar esses quase 32 dias que inteira a sexta-feira, da melhor forma possível:
atuando, buscando, sentindo a população, correndo e também sempre sendo da melhor forma
possível, sempre humilde com todas as situações, né? Mas antes de tudo isso, você não
consegue chegar a nada, se você não tiver as pessoas que sempre estão ao seu lado, sempre te
apoiam, então, jamais poderia, primeiramente, deixar de agradecer a todos os vereadores,
quando cheguei aqui, de todos partidos, todos. Unânime, que me acolheram e colocaram seu
gabinete à sua disposição, muitos já me conheciam, conheciam o meu trabalho e, por isso, me
trouxeram de uma forma bem acolhedora. Eu acho que na vida, nossa, a gente precisa ter
acolhimento. Desde uma secretaria que a gente vai, a gente sabe como a gente é... recebido,
né? Agradecer também todos os assessores de todos os vereadores, viu? Todo mundo se
propôs a me ajudar, auxiliar e ajudar os meus assessores. E também eu agradeço aos dois
meus assessores. A Mariana que está ali, José Henrique que está no gabinete, porque foram
duas pessoas que chegaram que nem eu, de braço cruzado e todos os assessores, todo mundo,
todos os vereadores acolheram eles também, sempre disposto a ajudar. Quero agradecer
também o corpo jurídico, em nome do Rodrigo, do Neto. São dois caras que sempre estiveram
100% à disposição minha. Até fora de horário, chegaram a me atender. Quando a gente ouvia
do outro lado, antes de estar aqui, que as coisas iam ser difíceis com vocês. Mas eu não vi
nada de dificuldade não. Então, eu jamais vou julgar uma pessoa enquanto não estiver com
ela. Então, eu quero agradecer muito ao Rodrigo, ao Neto, à Ana, que foi uma pessoa também
que sempre deixou as portas abertas para a gente chega lá, né? O presidente pensou que eu ia
esquecer do presidente, né? Agora quero fazer uma... um agradecimento especial, deixei ele
por último porque esse cara para mim foi uma pessoa muito importante. Eu que vim só de
pisoteado por partidos, eu vi que ainda tem humildade, tem gente que tem caráter e sabe
acolher uma pessoa aí que tem uma visão ampla e está com a cidade. Esse cara aqui deixou o
meu nome gravado na história em 32 dias. Entendeu? Me deixou sentar naquela Mesa ali.
Naquela Mesa lá, quantos anos ele levou para sentar ali. Em duas semanas, ele me botou
sentado ali. Isso para mim, não tem preço, Lucão. Você pode ter certeza que ouvi tantos
elogios de Vossa Senhoria. Principalmente pela sua humildade. Eu acho que a humildade, a
gente abre as portas e caminhos. Isso fez tão bem para mim e vai refletir tão bem na sua
história também. Foi ambos, para as duas partes. E todo mundo, quando sentei nessa Mesa, eu
vi vereadores tirando o celular do bolso, fotografando e depois mandando fotos para mim:
"Guarda para você." Então, eu vi que a disputa não existe, eu acho que está nessa Casa aqui
em busca do melhor da sua cidade. É o que eu vejo na política. Eu não vejo politicagem. Eu
vejo na política uma forma de ajudar o próximo, de ajudar nossa cidade e de se ajudar uns aos
outros. Temos que ter crítica, sim. Temos que pegar no pé, porque se deixar também fica
bagunçado. Temos que cobrar, por isso agradeço alguns secretários, também, que sempre
foram dispostos a me ajudar. Abriram as portas. Vi que eles são limitados também. Vejo que
muito secretário tem o trabalho, mas não tem a ferramenta. Isso é difícil, a gente entende. Mas
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também tem alguns secretários que precisam de mudanças. Eu também vi essa situação. É
uma pena a gente não estar aqui para estar sempre cobrando, junto com os vereadores
também, atuar firme. Então, presidente, eu quero deixar aqui um agradecimento especial, que
essa história que você deixou na minha vida, é como um pai, né? O pai que ensinou o filho
andar. Eu nunca vi nessa Casa, se tiver alguém, que me perdoe, acontecer uma situação
dessas, que em menos de 15 dias. Eu estive com pessoas há 8 anos e fui massacrado. Não deu
uma atenção, nem os parabéns. E o senhor com pouco contato comigo, deixou eu sentar em
uma cadeira, sem saber do dia de amanhã. Você fez a sua parte. Então, eu acho que todo
mundo da sociedade, todos os vereadores, têm que procurar cada um fazer sua parte. Cobre
seus vereadores, cobre todos os vereadores também. Porque o vereador não é para uma pessoa
só ou para um grupo político. O vereador é para a cidade. O dia que esse vereador pensar só
para um grupo, ele está pensando só para ele, então, esse vereador não serve para sentar nesse
lugar. Pode ter certeza. Não vou estar mais aqui de corpo presente, com os meus
companheiros, mas eu vou lutar para a minha sociedade como eu sempre fiz. Entendeu,
pessoal? Então deixo agradecimento, Sr. Presidente. Peço para que Senhor lhe dê muita saúde.
Abençoe a sua vida, a sua família. Seu neto que sei que você sofre tanto com os problemas
dele. Tem lutado. E você fez um cara feliz. Que fui eu, e muitas pessoas também que viram e
assistiram e me falaram: "Olha, Bira, que legal, você de presidente lá." Falaram: "Ficou até
bonito o chapéu." Eu falei: "É ajuda, se não tiver a humildade e a ajuda do próximo, você não
vai a lugar nenhum." Isso eu vi em você e vi nos meus parceiros também. Essas emoções que
passei aqui, uma dessas fortes emoções foi sentar nessa cadeira e ter sua confiança. Outra
emoção que eu senti nessa Câmara, pessoal, foi o primeiro dia que fiz o meu primeiro
discurso, que eu cheguei de uma forma verdadeira contando tudo o que passei. E quando a
verdade, ela vem, você tem que falar, porque as pessoas têm que saber quem é quem. Então,
nunca tenha medo da verdade. Nunca se escondam atrás: "Ah, vai me prejudicar lá na frente."
Quem fala a verdade, não merece castigo. Então, tem que vir e falar, não importa. Se é seu
amigo, você fala a verdade para ele. Não tem problema. Quem é amigo fala a verdade. Então,
quando cheguei nessa Tribuna eu falei a verdade e o público que estava presente me aplaudiu.
Esses aplausos, para mim, foram o pagamento de todos os dias que eu estive aqui. Saí
aplaudido da Câmara Municipal. Coisa que é um pouco mais difícil, né, presidente? Mas as
pessoas viram e aplaudiram o meu discurso e isso foi uma gratificação imensa para mim.
Também, as Audiências Públicas que eu participei de todas que tiveram aqui. Conduzi
Audiência Pública da Saúde, uma das pastas mais complicadas da cidade. Isso também foi
muito importante. Essa. oportunidade que o presidente me deu. Bom, eu tenho muita pessoa
para agradecer. Deixa eu agradecer rapidinho, porque se não, o tempo não vai dar. Eu quero
agradecer também à imprensa. A toda a imprensa. Que está ali, o Adão, o Luís. O Luis que
me abraçou a primeira vez, brinquei com ele lá e o Luís, a imprensa em geral, a imprensa que
me deu a oportunidade para eu discutir e falar das minhas ideias, dos meus projetos, então
sem a imprensa também não é levado a nossa imagem, nossa voz, não é, Neto? Para o povo
aqui de São Carlos, o povo que não tem condições de vir à Câmara. Ou em algum outro lugar
que você esteja. Então, quero agradecer à imprensa, a todo mundo que... A toda imprensa que
me apoiou. Tem mais um tempinho ali, deixa eu... Também quero deixar claro, estou muito
feliz nesses 32 dias e também agradecer, que eu vou deixar a Câmara Municipal com um
projeto aprovado. Graças aos meus companheiros que debruçaram no projeto meu. E o
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presidente colocou o Neto e o Rodrigo que debruçaram para ajudar a gente criar esse projeto,
junto com o professor Tundisi e, graças a Deus o projeto das pilhas e baterias, vai sair do
papel, se Deus quiser. Eu peço aos vereadores, mesmo eu não estando aqui, que cobrem da
prefeitura, dos responsáveis que vão fiscalizar esse projeto para não deixar esse projeto ficar
em vão. Está bom? Eu tenho esse projeto também, esse projeto é para a área rural, no caso
colocar a caixa de coleta na Aparecida da Babilônia, porque os produtores rurais não têm
onde descartar. Então, eu também pensei, como sou bastante da área rural, mobilizar esse
público também da zona rural para fazer a coleta de pilhas e baterias. Desde já, agradeço a
todos, obrigado pelo apoio, pelas orações e pela torcida. E até breve, se Deus quiser.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Eu quero agradecer, Bira, as palavras que foram
proferidas em meu nome. Agradecer também em nome da Câmara Municipal, eu procurei dar
todas as oportunidades para Vossa Excelência, porque vi em Vossa Excelência algumas coisas
que eu tenho muito comigo, que são a simplicidade e a humildade. Vossa Excelência chegou
aqui dizendo que não tinha um terno para colocar na primeira Sessão, que estaria emprestando
do seu irmão. Então, esse período curto que Vossa Excelência esteve aqui conosco, serviu
para mostrar que a população da cidade de São Carlos vai ganhar muito em dar uma
oportunidade para Vossa Excelência no mandato cheio. Então esses sinais, desse tempo curto
que Vossa Excelência passou por aqui, mostraram o grande homem, o grande ser que você é,
eu tenho certeza que essa Câmara ganharia muito com mais um companheiro, um parceiro de
todos os dias, de todas as horas. E eu tenho certeza, Bira, que eu não vou dizer adeus para
você. Eu vou dizer até logo, porque tenho certeza que a população de São Carlos entendeu
nesse período curto que você passou por aqui, mostrou as qualidades que você tem, como ser
humano e também como parlamentar. Seria de grande ganho para a cidade de São Carlos, se
Vossa Excelência pudesse ter um mandato cheio. E eu tenho certeza que Vossa Excelência
terá. Então eu vou dizer para Vossa Excelência, até logo. Tenho certeza que em breve, o
senhor estará aqui de volta. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Questão de ordem, Sr.
Presidente. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Questão de ordem, nobre vereador
Roselei Françoso. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Eu também quero fazer das
palavras do Lucão, fazer as minhas palavras. Cumprimentar o Bira, o amigo Bira que esteve
com a gente nesse curto período, mas um período que foi suficiente, Bira, para conhecê-lo
enquanto parlamentar, enquanto homem. Embora a gente já conhecia você, lá de fora, mas
aqui dentro, você realmente deu exemplo para muitos de nós. Um exemplo de humildade, de
fato, um exemplo de pessoa comprometida com a causa pública. Uma pessoa que esteve
presente em todos os momentos que nós discutimos as questões da cidade de São Carlos. Uma
pessoa que eu tenho certeza que sai dessa Casa com o olhar diferenciado. A exemplo do que
você falou. Olha, você vai para lá, você vai ter dificuldade lá. Eu confesso que quando tive a
oportunidade de conhecer o estágio-visita da Câmara Federal, eu cheguei na Câmara Federal
com uma visão que aquilo era um...sei lá, um grande paiol, cheio de rato. Mas eu saí de lá na
verdade com uma impressão diferenciada, porque tem sim problema em todas as Casas
Legislativas, mas saí de lá com uma visão de mundos diferentes e que as Casas Legislativas
têm muito a dar, a contribuir. Então, eu quero parabenizar você por tudo o que você fez aqui.
Eu acho que o compromisso aqui não só desse vereador, mas de todos que aqui estão, de
acompanhar esse projeto, essa lei que nós vamos aprovar no dia de hoje, para que ela de fato
torne , para que você possa levá-la para fora, porque é uma preocupação que todos nós temos,
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mas você teve a felicidade de trazer para essa Casa, né, um projeto tão importante, em
especial esse da coleta seletiva de produtos orgânicos que pode contribuir muito com o meio
ambiente. Parabéns. Eu também quero dizer até logo a você, porque eu tenho certeza que a
população de São Carlos saberá reconhecer a pessoa que o Bira representou nesses 32 dias e
merecedor de estar aqui no novo mandato. Parabéns, obrigado. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Questão de ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES:
Pois não, nobre vereador. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Bira, também eu quero
parabenizá-lo. Desejar até logo. Como líder do partido Democratas, quero dizer que foi muito
bom tê-lo aqui conosco, tê-lo nesse Parlamento. Dizem que um livro, ele não... não tem valor
pelo número de páginas que lá se encontram. Mas pelo que lá está escrito e nesse curto espaço
de tempo, você se mostrou um homem dedicado, honrado, viveu de forma intensa esses trinta
e tantos dias que lhe foram confiados, bom tê-lo aqui. Bom saber que você continua, também,
esse trabalho junto às pessoas que necessitam, junto às causas que você abraça. Lá, onde você
estiver, conte conosco e até logo. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Questão de ordem,
presidente. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Questão de ordem, vereador Gustavo
Pozzi. VEREADOR CHICO LOCO: Questão de ordem é quando se trata de algum assunto
relacionado ao estatuto, a alguma dúvida, no estatuto, estou certo, vereador Paraná?
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Eu só gostaria a compreensão de Vossa
Excelência. VEREADOR CHICO LOCO: Eu acho que os cumprimentos ao vereador Bira
são realmente, nós podemos em cada um em seu espaço na Tribuna, podem estar
apresentando. Agora questão de ordem para fazer elogios, eu concordo, vereador Bira é uma
pessoa excelente. Mas, questão de ordem, pela ordem, é quando nós tivermos alguma dúvida
em relação ao Estatuto da Câmara, o Regimento Interno. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Eu tenho conhecimento, Vossa Excelência não está errado. Mas eu acho que
é um... é algo inédito que aconteceu aqui na Câmara a passagem desse parlamentar aqui em
um período muito curto. Então, como a gente quebra às vezes o protocolo de algumas coisas
nossas, eu achei que não teria problema, mas eu peço a compreensão dos demais
parlamentares, que durante o expediente falado quem sabe até mesmo depois nas outras
Sessões a gente fala do vereador Bira. Eu agradeço a todos que falaram. E próximo vereador
inscrito, por até dez minutos, o vereador Chico Loco. VEREADOR CHICO LOCO: Sr.
Presidente, senhores e Sras. vereadores, especialmente, o vereador Bira que foi realmente uma
pessoa que se destacou aqui nesse curto período em sua passagem, realmente está de parabéns
e, como já foi dito por muitos aqui, ele deve voltar em breve, acredito. Quero cumprimentar
também o ex-vereador Isaque Del Vecchio que está aqui presente nessa tarde, a imprensa e a
plateia que está aqui nessa tarde hoje. Em relação ao assunto que eu acabei citando, nós temos
que ter atenção. Porque nós temos que cumprir o nosso Regimento Interno, e quando nós
falamos pela ordem ou questão de ordem, é se nós tivermos dúvida em relação ao que está
nesse Regimento. Isso é em Brasília, no Senado, no Congresso, na Câmara dos Deputados, né,
no Senado, é na Assembleia Legislativa e tem que ser aqui na Câmara dos Vereadores,
também. Nós não podemos descumprir como aquilo... Nós não estamos aqui de primeira
viagem, estamos aqui há mais de dois anos. Eu hoje, dia 12 de março, tenho a felicidade de
informar a todos e gostei muito da presença do jovem Guilherme, né, que é aluno da Unesp de
Araraquara no seu curso de Administração Pública e como seria oportuno em prol da
eficiência administrativa dessa cidade, que nosso secretariado, nossos secretários,
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consultassem, que contratassem assessores oriundos dessa universidade. Nós temos aqui um
jovem que já é doutorando da Universidade Estadual Paulista e que você viu que com muito
mérito apresentou um trabalho muito interessante e inteligente, e é isso aí, é profissionalizar a
gestão pública, administração pública ser profissional, e aqueles que assumam um cargo como
secretário de governo precisam ter um cumprimento, um regimento que tenha obrigação de
servir a população. Eu acho que não é má ideia alguns secretários, que são tão lembrados aqui
semanalmente, na cidade de São Carlos, que procurem a assessoria desses jovens que estão
egressos dessa universidade, nesse curso de Administração Pública, que é aqui pertinho.
Muitos até, moradores de São Carlos. Não precisa nem ir viajar. Você pode encontrar aqui em
São Carlos pessoas competentes e capazes. Mas, eu queria nessa tarde, parabenizar e
agradecer à secretaria, às secretarias. O secretário Tundisi, o secretário Caco Colenci e
também o Carlos Colucci, que é seu assessor. A assessoria... o Departamento Jurídico da
Prefeitura, a Procuradoria Jurídica, o Dr. Zanetti, o Dr. Alexandre, pelo empenho que tiveram
e, também, ao prefeito Airton Garcia e ao secretário Edson Fermiano pelo empenho que
tiveram no que diz respeito à questão da bacia do córrego da Água Quente. Eu tenho aqui,
recebi agora pelo WhatsApp, o Decreto nº 53, do dia 12 de março de 2018, em que "declarase em situação anormal, caracterizada como situação de emergência, as áreas do município de
São Carlos em situação de risco e emergência da bacia do córrego da Água Quente." Há 16
anos, São Carlos assiste a uma área da degradação da natureza, a natureza se zanga contra São
Carlos. Naquela região, quem for até lá, vai ficar perplexo com o acontecimento, aquele
assoreamento, aquela lixiviação e o buraco que se formou, com o desvio do curso do rio, do
córrego da Água Quente. Uma área até que... um córrego até um tanto inexpressivo no
volume de águas, mas, nessa época de chuvas, é uma catástrofe iminente. E o que nós temos
agora, Srs. Vereadores, é estarmos atentos e temos que salientar a urgência do início das obras
naquele local, porque o prejuízo está sendo muito grande. Decretada a emergência a partir de
hoje, nós temos que nos irmanar, promover a nossa união, para que a aquisição de recursos,
tanto no âmbito estadual, quanto federal e até no âmbito municipal, seja feita com empenho
máximo de nosso município para solução daquela iminente catástrofe. Claro que a região da
Água Quente fica na região sul, poucas pessoas que frequentam o centro, a região alta da
cidade, aqui a região central é a região mais norte, onde nós vemos um pouco menos de
problemas ambientais, a maior parte das pessoas desconhece o que está acontecendo. Mas ali
está acontecendo uma iminente tragédia ambiental e que finalmente, após 16 anos, tantas idas
e vindas ao Ministério Público, a Promotoria do Meio Ambiente já interpelou inúmeras vezes
a Prefeitura Municipal de São Carlos com multas, com intervenções. Houve uma negociação
muito bem-feita pelo professor Tundisi para abrandamento dessas multas. E agora, com esse
novo decreto, eu quero acreditar e quero cobrar também, para que as ações sejam efetivas,
emergenciais, para que o assoreamento daquele córrego não venha a causar uma catástrofe
ambiental, haja vista que a chuva que aconteceu na grande São Paulo ontem, principalmente
na região do grande ABC, assim como as chuvas que aconteceram na cidade de Franca, na
segunda-feira passada, ontem, que elas não aconteçam aqui tão cedo, até que, nesse ponto,
Deus está protegendo a nossa cidade, porque não mandou o mesmo volume de chuvas. Porque
se isso acontecer, eu tenho a impressão que nós teremos alguma situação muito mais grave
naquela região. Felizmente, nós estamos sendo contemplados pela escassez de chuvas
volumosas, e que São Carlos está tendo condições de correr atrás agora, com um pouco mais
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de celeridade, de recursos e com liberdade de providenciar obras emergenciais naquela região.
Trocou o presidente, agora está o vereador Kiki na Mesa, e eu queria lembrar que há pessoas
que estão bem-intencionadas no governo. Nós não temos só aquelas pessoas que estão
atônitas, ocupando o cargo por ocupar. Há pessoas ocupam o cargo e que buscam em seu
cargo a solução de algumas questões. Parabenizo novamente o secretário Tundisi, a
Procuradoria Jurídica, o Dr. Edson Fermiano pela intervenção quando pedimos a ele a ação e
falei em nome dele aqui nessa Plenária há um mês. Exatamente no dia 12, solicitando
providências que, felizmente, foram sensíveis a nossa indicação e acolheram. Muito obrigado
e uma boa tarde. [troca de presidência]. PRESIDENTE LUIS ENRIQUE: Agora, pelo
tempo regimental de dez minutos, o vereador Edson Ferreira. VEREADOR EDSON
FERREIRA: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, vereadoras, senhores e senhoras presentes, a
imprensa, pessoas que nos assistem em casa. Hoje eu vou colocar aqui que no ano de 2018,
nós aprovamos nessa Casa um projeto de lei, que é a Lei 18.780, de minha autoria, que instituí
a Semana do Consumidor no calendário oficial do município de São Carlos. E essa semana,
sempre ocorrerá em volta do dia 15, né? Na semana do dia 15, do mês de março. Então, nesse
mês aqui, nesse ano, caiu do dia 11 a 17/3. Então, do dia 11, começou no dia 11 até o dia 17,
nós teremos vários eventos em relação a esse projeto de lei, que é a Semana do Consumidor.
Será comemorada a semana do consumidor. E o objetivo é orientar consumidores com relação
a não só seus direitos, mas também levá-los à prática de consumo consciente. Além disso, a
nossa ideia é ampliar em todo esse contexto e oferecer, na prática, benefícios como, por
exemplo, prática de descontos nos preços durante essa semana. Contamos também com o
apoio dos comerciantes, de vários segmentos, inclusive bares, lojas, restaurantes. E contamos
também com o apoio da Acisc e do sindicato de bares e restaurantes, não deixando de lado a
orientação do consumo consciente. Falando sobre orientação, uma das principais
preocupações que o Procon tem hoje é com respeito a pessoas aposentadas. Se as pessoas
estão no banco hoje, você vê tantas pessoas oferecendo benefícios, entendeu? Sugando essas
pessoas, então, o Procon já deixou bem alerta que está de olho nessas empresas, bancos, nesse
pessoal. Então, nessa semana, tivemos já alguns eventos. No dia 11, tivemos uma palestra de
orientação de consumo seguro e consciência... Conscientização para os idosos. E isso foi lá na
USF, ali em Água Vermelha. Hoje a base móvel do Procon está desde as 9h da manhã até as
16h ali na praça do mercado. Treze e 14, o Procon São Carlos e a Secretaria de Educação, e
Procon de lá de Embu das Artes, vai estar com... eu não peguei aqui, mas é com o teatro de
fantoches, em uma escola, na Emeb Janete Lia. Então, é um grupo que eles têm lá em Embu
das Artes. Estão trazendo para São Carlos, é muito bacana, para orientar as crianças também
sobre os direitos do consumidor e também orientar sobre todos esses... Toda essa orientação
que deve ser feita para os consumidores, né, sobre os direitos que eles têm e sobre prevenção
no caso, o que eu falei, sobre essas pessoas idosas que infelizmente são pegas aí depois, as
pessoas têm um prejuízo e para correr atrás não é fácil não. No dia 14, nós teremos, na
Unicep, às 19h, na quinta-feira, uma palestra falando sobre práticas abusivas, na relação do
consumo, e o palestrante, nós estamos trazendo de lá de Brasília ou de São Paulo, porque ele
sempre está em São Paulo ou em Brasília, o Celso Russomano estará dando essa palestra aqui
na Unicep, quinta-feira, às 19h. Eu sei que lá o espaço vai ser pequeno, mas a gente já
convida as pessoas que quiserem ir, imprensa, que vai ser muito bacana. E no dia 15, uma
ação de divulgação do aplicativo consumidor.com.br. A nossa intenção com esse projeto de
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lei é levar às pessoas ao conhecimento do direito do consumidor, inclusive, também para os
próximos anos, vê se a gente consegue colocar essa prática de, nessa semana, imagina, bares,
restaurantes e futuramente, eu creio, os postos de gasolina, botijão de gás, imagina essa
semana ter alguns descontos? Sendo que a gente tem semana do comércio, onde eles fazem
desconto, a gente sabe que tem movimentação. Na época, agora, nós já tivemos uma reunião
com o secretário... o presidente, ali da Acisc, e nós até falamos seria até uma oportunidade
para o comércio também fazer isso daí. Eles movimentariam, porque mês de março não é tão
movimentado assim, mas cedendo alguns descontos, isso fomentaria, também, mais o
comércio. Não posso deixar de dar um olá ao nosso Isaque, ex-vereador daqui, corintiano, que
eu converso quase toda semana, não é, Isaque? Um abraço. Então é isso, Sr. Presidente, o
mais hoje seria sobre essa informação da semana do consumidor. Obrigado. PRESIDENTE
LUIS ENRIQUE: Fez uso da Tribuna no expediente o vereador Edson Ferreira, e agora, pelo
tempo regimental de dez minutos, o vereador Gustavo Pozzi do PR. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Boa tarde a todos. Kiki, nesse momento na presidência, todos os
vereadores, vereadoras, público presente, que nos assistem pela internet, pela televisão e que
nos escutam pelo rádio. Primeiramente, eu quero colaborar com os meus companheiros,
parabeniza-lo por esse pouco período de tempo, mas que demonstrou que você, Bira,
realmente, tem a vocação para a vida pública. Nesses 30 dias, você demonstrou ser um
vereador atuante e que se o são-carlense tiver sabedoria, em 2020, o colocará aqui com
mandato permanente. Eu quero aqui, então, deixar o meu gabinete a sua disposição, uma vez
que você não vai ser mais vereador até o final do próximo ano, eu quero deixá-lo aqui à
vontade, para quando precisar de qualquer coisa, a demanda da população que for levada até
você, Bira, você possa ir ao meu gabinete e fazer dele o seu gabinete também, para que você
possa continuar esse trabalho e demonstrar à população como é realmente ser um vereador da
cidade. Então, parabéns pelo empenho e como disseram os meus companheiros: "Até breve!"
Eu não poderia... hoje, nessa Casa, foram aprovadas duas manifestações: uma de repúdio e
uma de apelo. De repúdio ao nosso presidente Bolsonaro, pela inclusão dos professores na
reforma da previdência. Com manifestação de apelo ao Congresso Nacional para que retirem
os professores dessa previdência que foi apresentada. Em especial, os professores da rede
pública estadual, e eu quero explicar por quê? Hoje como que é a situação? Hoje nós temos os
professores homens, que se aposentam com 55 anos e 30 anos de serviço, as mulheres, 50
anos e 25 anos de contribuição. Na proposta vinda do governo federal, ambos se aposentarão
com 60 anos e 30 anos de contribuição. A maior parte dos professores hoje é mulheres, e
essas, para se aposentarem, terão que trabalhar dez anos a mais, se tem campanha política que
todos vão ajudar a Educação, vamos melhorar a Educação, no entanto, o que eu vejo nessa
reforma da previdência com os professores, é um desserviço para a Educação. Principalmente
para as mulheres, dez anos a mais para se aposentar. Isso é um absurdo! E quer ver um
absurdo maior, falam no rombo da previdência, só que os professores da rede estadual não
contribuem para a previdência federal, existe uma previdência estadual. Então, aumentando a
idade dos professores da rede pública estadual, nada interfere no rombo da previdência que
está sendo justificado para aumentar essa idade, simplesmente vai facilitar para os governos
do estado na questão da aposentadoria dos professores. Então, justificativa dessa situação com
os professores, principalmente das redes estaduais do Brasil inteiro, é uma falácia. Outra coisa
que deve ser levada em consideração, é que em várias pesquisas da profissão mais estressante,
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sempre a profissão de professor está entre uma delas, porque não é fácil hoje encarar uma sala
com 32 alunos, oito horas por dia, não é meu caso, pois como eu tenho o mandato de
vereador, eu não consigo dar oito aulas por dia, eu dou muito menos, mas existem muitos
colegas meus que dão oito horas por dia, e vão ter que trabalhar muito mais. E indo na
contramão, nós temos o Doria, que de 11% da contribuição estadual, quer aumentar para 14,
então, o professor vai trabalhar mais e contribuir mais, é um absurdo! A dobradinha
'Bolsodoria' quer acabar com a Educação no Brasil, não está contribuindo nem um pouco!
Essa moção de apelo e de repúdio é uma manifestação, eu vou à sala dos professores, eu vejo
o olhar de desânimo, o medo de continuar na sala de aula, e muitos com pressa de se
aposentar, porque tem medo de não conseguir aposentadoria. O número de professores que se
afastam por depressão é muito grande. Minha, gente, não dá para continuar nessa pegada.
Incentivar a educação é dar melhor condição para o professor trabalhar, e não fazê-lo
trabalhar mais dez anos como é o caso das mulheres e não aumentando uma contribuição que
de 11 hoje, na privada, 11 é o teto, é máximo que alguém contribui. Está querendo fazer o
professor contribuir 14, e o Doria ainda é bonzinho, ele vai fazer gradual, ele colocou em uma
matéria no Estadão, que o Temer queria de uma vez, como ele não quer machucar tanto os
professores, ele vai ser gradual, aos pouquinhos, ele vai descontar mais. Ora, faça-me o favor!
Essa dupla 'Bolsodoria' está me saindo pior que a encomenda. Vamos valorizar o trabalho do
professor. Não é aumentando contribuição, aumentando o tempo de trabalho que a profissão
professor vai estar atrativa. Eu quero ver no futuro como ficaremos. Você olha nas faculdades,
eu tive a oportunidade agora de fazer mestrado e tive contato com alguns licenciados. Muitos
não pretendem ir para a rede pública, por quê? Existe um total desânimo para a profissão de
professor. Então, eu faço esse apelo e quero parabenizar a todos os vereadores que votaram
favoravelmente à moção de repúdio ao Bolsonaro e à moção de apelo ao Congresso Nacional
para que tire os professores dessa situação. Muito obrigado. PRESIDENTE LUIS
ENRIQUE: E o último vereador inscrito nesse expediente falado, pelo tempo regimental de
dez minutos, o nobre vereador João Muller. VEREADOR JOÃO MULLER: Sr. Presidente,
nesse momento, em exercício, o vereador Kiki. Quero cumprimentá-lo e cumprimentar a
todos os vereadores aqui presentes. As pessoas que acompanham nos Plenário, de casa,
através das mídias, de uma forma geral, aqueles que têm interesse pela Sessão da Câmara.
Minhas primeiras palavras também não poderiam ser... deixar de serem direcionadas ao
vereador Bira. E aí, vereador Bira, eu não o conhecia pessoalmente, ouvia sempre falar da sua
votação, do trabalho que o senhor fazia na cidade em prol de alguns segmentos, mas é
verdade que existem alguns casos que a gente convive com algumas pessoas quatro anos de
mandato e não consegue se identificar; e outros ficando 30, 32 dias, a gente consegue se
identificar, porque vê a semelhança da origem. E aconteceu isso com Vossa Excelência em
relação a minha pessoa. Eu atendi o senhor em meu gabinete algumas vezes, nos corredores,
conversamos um pouco sobre a política de São Carlos, sobre o trabalho que Vossa Excelência
vinha exercendo, nesse período, e pude ver que Vossa Excelência tem intenção única de
defender o interesse público, defender os serviços públicos para os menos favorecidos. E essa
é a função do Estado. A função do Estado é justamente essa: estender a mão àqueles que não
conseguem vencer o sistema capitalista e, às vezes, as pessoas têm dificuldade de entender, e
Vossa Excelência chegou aqui imbuído justamente com esse desejo: atender, mesmo no
período curto, os anseios daqueles que o procuram e às vezes pedem no dia a dia, mas eu não

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

vou dizer até logo, vou dizer até breve, porque, com certeza, Vossa Excelência terá
oportunidade de ficar aqui um mandato cheio, mandato completo, durante quatro anos, e
poderá intensificar ainda mais o trabalho que vem realizando. E fico feliz, porque vai para
casa, não sei vai acontecer com Vossa Excelência voltar nesse mandato, mas com uma
impressão positiva do trabalho que é realizado aqui, no dia a dia. A grande maioria não
consegue entender até onde chega o alcance do trabalho do vereador, e Vossa Excelência, em
poucos dias, percebeu o esforço do dia a dia, desse conjunto, defendendo justamente a Saúde,
Educação, Assistência Social e a Segurança, que são áreas mais importantes. Então, foi um
prazer ficar com Vossa Excelência aqui por 32 dias e espero, eu não sei, talvez não esteja
mais aqui que não devo ser candidato, mas se Vossa Excelência estiver de volta aqui, eu tenho
certeza que estará, continue nessa direção. Marquinho Amaral, está aqui, olha. Mas eu queria
também dirigir ao Guilherme. O Guilherme que está aqui, ele fez mestrado na Unesp,
Administração Pública, fazendo doutorado. Inclusive, esteve lá na minha rádio Web dando
uma entrevista recentemente, sobre transparência dos atos públicos. E deu um show! Eu tenho
dado oportunidade para alguns jovens recém-formados, lá na simples e humilde rádio que nós
temos; e eu percebo, em alguns jovens, o interesse pela vida pública, isso é muito bom, muito
importante e a grande maioria acaba se afastando, parece que nesse lado só tem bandidos,
parece que não existem pessoas desse lado querendo defender justamente uma qualidade de
vida melhor das pessoas. E o Guilherme tocou num ponto muito interessante que é a questão
da transição. A transição em São Carlos, Guilherme, foi criada pelo vereador Ademir Martins
Oliveira. Saudoso, saudoso não, amigo, Ademir Martins Oliveira, competente vereador, assim
como tem aqui o vereador Lineu Navarro, que também foi vereador com Ademir de Oliveira,
e sabe o que estou falando. Os que estavam entre os mais competentes Ademir de Oliveira e
Lineu Navarro; esse era o mais difícil de enfrentar. Naquele tempo, tinha situação e oposição
para valer. E o Ademir de Oliveira tinha uma experiência e um conhecimento invejável.
Invejável. E ele conseguiu visualizar, assim como o vereador Lineu visualizou ali no final de
2000 a questão da data-base dos servidores, o vereador Ademir de Oliveira apresentou para
fazer a transição, uma questão de lógica administrativa, que deveria, inclusive, eu cheguei a
encaminhar para Brasília, que deveria constar na Lei de Responsabilidade Fiscal, eu acho
também que o Guilherme defende essa tese, eu não ouvi a sua fala aqui, posso de repente até
estar repetindo, mas é uma verdade que temos que defender. Não pode o administrar chegar,
ganhar eleição no mês outubro, passar outubro, novembro, dezembro, e no dia 1º de janeiro
chegar, assumir e não conhecer a sua cidade, em especial as finanças, os serviços públicos, a
parte patrimonial como disse o vereador Roselei. E aqui em São Carlos, eu tive a felicidade da
ser membro da primeira comissão, quando foi entre o ex-prefeito Dagnone de Melo para o
Newton Lima, eu participei daquela transição, assim como o Roselei participou agora. E
existe uma falha gritante: os prefeitos que ganham eleição acabam indicando pessoas que,
depois de passar pela Comissão de Transição, não vão trabalhar no governo, não conseguem
transferir tudo aquilo que poderiam transferir da situação administrativa da cidade. Aconteceu
recentemente com o Paulo Altomani, o Roselei é testemunha. Chegou um momento que não
conseguia se reunir a comissão, porque o A estava magoado com B; o B com C, não estou
dizendo lado do prefeito eleito, e acabava não tendo sequer produtividade nas reuniões. A
ponto de chegar o prefeito atual, Airton Garcia, em uma discussão comigo na padaria, na
época da sua posse, dizer que um dos membros que ele escolheu para trabalhar na Comissão
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de Transição, afirmou a ele que o prefeito estava saindo, Paulo Altomani, estava deixando
uma dívida de R$ 1 bilhão, veja bem o que estou dizendo. Agora que o orçamento nosso está
chegando perto de um bi, mas lá em 2016, eles afirmavam, depois de passar pela transição
que a cidade de São Carlos estava sendo deixada com R$ 1 bilhão. E eu contestei, porque
sempre acompanhei as finanças município, aliás, tem uma matéria que eu gosto, que é a parte
de finanças do município. E contestei, depois provei através do balancete ele estava
equivocado. Então, também não adianta a transição, se não levarmos a sério a sua necessidade
de existência. Muitas das políticas públicas que são criadas por prefeitos que estão deixando,
são interrompidas, porque não se conhece o trabalho realizado e o êxito alcançado. Nós vimos
que na transição da esquerda para o centro em São Carlos, perdemos quase todas as políticas
públicas que estavam sendo implantadas ou que já estavam implantadas naquele período, por
questão ideológica, muitas vezes deixa de lado o ser humano, cidadão, o contribuinte, que
precisa do Poder Público. Perdeu convênios, estava me lembrando aqui o Roselei, quantos
recursos nós perdemos no governo passado, claro, tivemos a questão do bloqueio, mas
também um pouco de desconhecimento da máquina pública, que é o básico. Então,
Guilherme, eu queria elogiar a sua participação, nós conversamos essa semana em minha sala,
sobre a participação na Tribuna Livre, e assim, nós tivéssemos vários e vários jovens com o
interesse com contribuir com a Administração Pública. Para encerrar, Sr. Presidente, eu tenho
um minuto e trinta e oito, eu queria falar um pouquinho sobre a questão das emendas
parlamentares, que essa aqui em São Carlos, eu tive a participação direta. Essa eu tive uma
participação direta. Em 2002, o nosso orçamento ficou negativo, porque alguns vereadores
apresentaram emendas no orçamento, deixando o orçamento da cidade negativo, não pode ter
mais despesa do que receita, e nós viemos com a ideia de segurar um pouco o ímpeto dos
vereadores que queriam, na verdade, atender as suas bases. E isso, o Roselei me lembra, que
naquele período a gente estava começando a lei de responsabilidade fiscal, que não pode ter
déficit, e nós viemos com a ideia de criar a emenda parlamentar, hoje pacificada, mas não em
São Carlos. Pela Constituição Federal. O vereador Roselei já disse aqui, de acordo com o art.
165 da Constituição, que trata do orçamento, não só da União, dos estados, municípios, os
parlamentares seja aqui em São Carlos, seja lá em Itirapina, seja lá no Rio Claro, seja lá em
Brasília, tem direito a 1,25% do orçamento para indicar. Vou repetir para indicar. Não se pode
confundir, e o vereador Leandro tem razão quando ele diz o seguinte, esse dinheiro não é
nosso, não é o vereador quem está dando. Esse dinheiro é o dinheiro dos impostos das pessoas
que contribuem com a Fazenda Pública. Mas nós, vereadores, que temos direito a R$ 347.500,
00 por mês, nós somos demandados diariamente por associações [interrupção no áudio]. Por
associações, por entidades, por comunidades que querem alguma obra, a nossa função não é
contratar uma empresa, definir o serviço. Não! Nós mandamos um simples ofício endereçado
ao secretário de Governo, nesse caso desse mandato, o Dr. Edson Fermiano, que ele vai
receber do vereador João Muller, por exemplo: "Estou destinando R$ 35 mil para a Festa
Laranja com Açúcar." O palco, o som, a iluminação, toda a estrutura, banheiro químico, não
quero saber se é A, B ou C que vai fazer. Eu só quero saber se aquela comunidade, que me
apresentou a demanda, tenha o evento realizado pela prefeitura, mas não é o parlamentar que
define quem vai contratar. Vai fazer o asfalto em Santa Eudóxia ou em Água Vermelha ou em
qualquer bairro, não quero saber se é Bandeirantes, se Datec, se é DGB. Não interessa! O
cidadão, ele quer o serviço executado, então, a função nossa parlamentar [interrupção no

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

áudio]. É somente encaminhar o ofício, indicar a aplicação do recurso e, daí para frente, a
responsabilidade é total do Executivo. [troca de presidência]. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Eu queria...foi o último vereador inscrito na tarde de hoje. Eu gostaria de
falar com os Srs. Vereadores, depois, eu vou solicitar que a Secretaria Geral da Câmara,
também, ligue para Vossas Excelências, e nós estamos marcando uma reunião para quintafeira, às 11h, com o secretário de Obras, para que nós possamos tratar daquele assunto do art.
128. Habitação, desculpe, de Habitação. Para a quinta-feira às 11h, para falar sobre aquele art.
128 do desdobro. Eu não consegui outro horário, então, eu gostaria de pedir a compreensão de
Vossa Excelência. Se Vossa Excelência pudesse participar é muito importante, está certo?
Então, eu conto com a presença de Vossas Excelências, quinta-feira, às 11h. Solicito ao nobre
vereador Sérgio Rocha que faça a chamada dos Srs. Vereadores. VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Srs. Vereadores presentes, atenção para a segunda chamada. Segunda chamada,
Vereador Lucão Fernandes. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Vereador Sérgio Rocha.
Vereador Luis Enrique, presente. Vereador Robertinho Mori. Vereador Roberto Mori.
Vereador Azuaite Martins. Vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA-BIRA:
Presente. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presente, Vereador Chico Loco, presente.
Vereadora Cidinha do Oncológico, presente. Vereador Dimitri. VEREADOR DIMITRI
SEAN: Presente. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Vereador Edson Ferreira. VEREADOR
EDSON FERREIRA: Presente. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Vereador Elton
Carvalho. Vereador Elton Carvalho. Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Presente. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presente. Vereador Joao Muller.
VEREADOR JOÃO MULLER: Presente. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Vereadora
Laide da Uipa. VEREADORA LAIDE SIMÕES: Presente. VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Vereador Leandro Guerreiro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Presente.
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Vereador Malabim. VEREADOR MALABIM: Presente.
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Vereador Marquinho Amaral, presente. Vereador Moises
Lazarine. VEREADOR MOISES LAZARINE: Presente. VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Vereador Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Presente. VEREADOR
SÉRGIO ROCHA: Vereador Rodson. Vereador Rodson. Vereador Roselei Françoso,
presente. Robertinho Mori, presente. Sr. Presidente, 19 vereadores presentes. ORDEM DO
DIA - PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Eu gostaria de solicitar aos Srs.
Vereadores... Só tem um projeto que nós vamos discutir, se poderia fazer inversão da Pauta,
discussão nós deixarmos para o final, assim nós passamos a votar os projetos que não terão
discussões, com devidas assinaturas, porque nós estamos também correndo o risco de perder o
prazo. Houve uma solicitação aqui da Comissão de Estudo da elaboração do plano de carreira
da Guarda Municipal, que eu solicito ao nobre vereador, Sérgio Rocha, que proceda com a
leitura. Vereador Luis Enrique. VEREADOR LUIS ENRIQUE: De autoria dos vereadores
Paraná Filho, Robertinho Mori, Edson Ferreira, Moises Lazarine e Roselei Françoso. "Sr.
Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, submeto ao Plenário dessa egrégia Casa de
Leis, o presente projeto de resolução. Prorroga prazo da Comissão de Estudo criada para
elaboração de plano de carreira da Guarda Municipal. Art. 1º Fica prorrogado por mais 90
dias a Comissão de Estudos criada com a finalidade de elaborar o plano de carreira da Guarda
Municipal de São Carlos. Art. 2º Essa Resolução entrará em vigor na data de sua publicação."
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Está em votação a solicitação de prorrogação de
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prazo. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os
contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação
do... Há uma solicitação do vereador Roselei Françoso, por até cinco minutos, o tempo do
partido, do Rede, para que ele possa tratar de um assunto. VEREADOR ROSELEI
FRANÇOSO: Sr. Presidente, eu agradeço a oportunidade, até porque eu tentava fazer isso
durante a fala acalorada do vereador Gustavo Pozzi, é um assunto que eu acho que interessa
não só a essa Casa, mas a toda cidade de São Carlos, Guilherme. E eu até gostaria que você
nos ajudasse nesse sentido, porque nós vamos provocar nessa Casa, no próximo dia 21, Lineu
Navarro, uma Audiência Pública, sugerida aqui, era uma reunião, um debate, e o presidente
achou interessante que a gente fizesse uma Audiência Pública para tratar da questão da
reforma da previdência. É um assunto que todos, na verdade, estão aí sem saber o que vai
acontecer com a vida de qualquer trabalhador. Alguns falam que quando você nascer, já
registra a carteira, porque senão, não vai aposentar nunca, jamais. Então é um assunto
importante, nós estamos trazendo aqui, o presidente da Confederação dos Bancários do
Estado de São Paulo, nós convidamos também a OAB que tem uma comissão que trata desse
assunto, convidamos sindicato dos metalúrgicos, o Sintufscar, o sindicato dos professores da
USP. Convidamos também alguns cidadãos que trabalham em uma perspectiva de defesa
desse projeto, para que a gente possa de fato ampliar e definir aquilo que é bom, aquilo que é
ruim, mas eu acho que é importante a população saber, um debate, para gente clarear na vida
das pessoas a importância delas virem discutir esse projeto e discutirem, inclusive com os
seus parlamentares, para que eles tomem a decisão correta na hora de dar o voto condenando
o trabalhador brasileiro a não se aposentar mais. Muito pelo contrário, o exemplo do que a
gente tem visto por aí, uma diferença pesada no trato com os professores, que é outro tipo de
previdência, no caso dos policiais militares, no caso das carreiras, inclusive, chegando ao
ponto de miserabilidade para os benefícios de prestação continuada, ou seja, se você tiver um
teto, você não tem direito mais ao BPC. Então, são assuntos como esses que nós queremos
discutir, inclusive, a diferença na idade entre o homem e a mulher. A gente sabe que a mulher,
além da jornada que ela cumpre no seu horário de trabalho, ela tem uma outra jornada que ela
cumpre em casa, isso justifica essa diferença de idade na aposentadoria. Então, eu queria
aproveitar a oportunidade de convidar todos aqui em São Carlos, vereadores, os sindicatos, as
pessoas organizadas, as entidades organizadas para que venham discutir esse assunto com a
gente, que é tão importante, que define a vida de todos nós. Prometi para o Lucão que não
falaria os cinco minutos, encerro por aqui, Lucão. Eu acho que passei o recado, obrigado.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Muito bem, vereador. PROCESSOS EM
REGIME DE TRAMITAÇÃO COMUM – ÚNICA DISCUSSÃO – PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES - Passamos então à votação do Processo 648, Projeto de Lei de nº
30. Interessada: a prefeitura municipal. "Que autoriza o poder executivo a abrir crédito
adicional, especial na prefeitura na ordem de R$ 59.282, 52, na Secretaria Especial da
Infância e Juventude, para aquisição de computadores e periféricos para a implantação de
sistemas informatizados de atendimento dos Conselhos Tutelares." Os vereadores que são
favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovados por todos os
vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação do Processo 650, Projeto de Lei nº
32. Interessada: a prefeitura municipal. "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional,
especial e crédito adicional suplementar na prefeitura municipal, da ordem de R$ 1.121.235,
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26, na Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, para execução do convênio de promoção de
ações integradas, economia solidária para o desenvolvimento local e também para execução
para dos recursos do Fundo Municipal de Fomento à Economia Solidária." Os vereadores
favoráveis...está em votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se
manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes.
Passamos agora à votação do Processo 655, Projeto 34. Interessado: a prefeitura municipal.
"Que também autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional, suplementar na prefeitura
municipal, emendas para Secretaria de Esporte e Cultura." Emendas dos Srs. Vereadores,
Gustavo Pozzi, R$ 50 mil; Dimitri Sean, R$ 10 mil; Roselei Françoso, R$ 5 mil e João Muller
R$ 5mil. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os
contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação
do Processo 656, Projeto de Lei nº 35. Interessada: a prefeitura municipal. "Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal." Segurança Pública é
a secretaria que está sendo destinada. Vereador Elton Carvalho, R$ 41.200,00, Sérgio R$ 30
mil, Marquinho, R$ 16 mil, Robertinho Mori, R$ 16 mil. Os vereadores que são favoráveis
permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores
que estão aqui presentes. Passamos à votação do Processo 692, Projeto 36. Interessada: a
prefeitura municipal. "Autoriza também o Poder Executivo a abrir crédito adicional e
suplementar na prefeitura municipal." Essa destinação de verba também é dos nobres
vereadores para a Secretaria de Saúde. Vereador Elton Carvalho, R$ 24.700,00; Dimitri, R$ 6
mil; Paraná Filho, R$ 1.200,00, e Cidinha do Oncológico, R$ 16.500,00. Os vereadores que
são favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos
os vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação do Processo 693, Projeto nº 37,
Secretaria também de Segurança Pública. Emenda dos parlamentares, Moises Lazarine, R$
2.500,00, Marquinho Amaral, R$ 1.065, 00. Os vereadores que são favoráveis permaneçam
como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui
presentes. Passamos à votação do Processo 694, Projeto nº 38. Interessada: a prefeitura
municipal. "Autoriza o poder Executivo a abrir o crédito adicional suplementar na prefeitura
municipal." Esporte e Cultura é a secretaria que vai estar recebendo essas emendas também
dos nobres vereadores, parlamentares dessa Casa, da ordem de R$ 7 mil do vereador
Marquinho Amaral e mais R$ 3 mil, totalizando 10. Vereador Moises Lazarine, R$ 54.720,
00, Paraná Filho, R$ 10 mil, e Gustavo Pozzi R$ 5 mil. Os vereadores que são favoráveis
permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores
que estão aqui presentes. Passamos à votação do Processo 695, Projeto nº 39. Interessada: a
prefeitura municipal. "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional e suplementar na
prefeitura municipal." Também para Secretaria de Segurança Pública de nosso parlamentar,
vereador João Muller de R$ 2 mil. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão,
se manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes.
Passamos à votação do Processo 696, Projeto nº 40. Interessado: a prefeitura municipal.
"Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional e suplementar na prefeitura municipal."
Emenda do nobre vereador Malabim de R$ 9 mil, Secretaria de Comunicação. Os vereadores
que são favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por
todos os vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação do Processo 697, Projeto nº
41, Interessada: a prefeitura municipal. "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
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e suplementar na prefeitura municipal." Emenda do nobre vereador Paraná Filho, na ordem de
R$ 145 mil, para restaurante popular no bairro Antenor Garcia. Os vereadores que são
favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos os
vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação do Processo 704, Projeto nº 42.
Interessada: a prefeitura municipal. "Que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar na prefeitura." Emenda do nobre vereador Marquinho Amaral de R$ 15 mil, para
a Prohab. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os
contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação
do Processo 753, nº 45. Interessado: o nobre vereador Ubirajara Teixeira, o Bira. "Que dispõe
sobre a política municipal para a coleta seletiva de lixo doméstico." Os vereadores que são
favoráveis permaneçam como estão... Votação nominal solicitada pelo nobre vereador, Luis
Enrique, Kiki. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Atenção, Srs. Vereadores para votação
nominal do projeto de lei do vereador Bira. Os favoráveis sim, os contrários não. Azuaite
Martins de França. Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA-BIRA: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Chico Loco. VEREADOR CHICO LOCO: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Cidinha do Oncológico. Dimitri Sean. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Edson Ferreira. VEREADOR
EDSON FERREIRA: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Elton Carvalho. Gustavo
Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: João
Muller. Laide da Uipa. VEREADORA LAIDE SIMÕES: Sim. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Leandro Guerreiro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Lucão Fernandes, no exercício da presidência, não vota.
Luis Enrique, sim. Malabim. VEREADOR MALABIM: Sim. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Marquinho Amaral. Moises Lazarine. VEREADOR MOISES LAZARINE:
Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Robertinho Mori. Marquinho Amaral. Rodson Magno.
Roselei Françoso. Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Dezoito vereadores votaram, sim, Sr. Presidente. PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: E nenhum contrário. VEREADOR LUIS ENRIQUE: E nenhum
contrário. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Então, 18 vereadores favoráveis,
nenhum contrário. Eu cumprimento o vereador Kiki, cumprimento também todos os nossos
colegas vereadores, o vereador Ubirajara...VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA-BIRA:
Sr. Presidente, declaração de voto. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Declaração de
voto em um dos seus artigos, na implantação da política que deverão ser instalados receptores
de resíduos sólidos urbanos, recicláveis e reaproveitáveis, tais como papel, papelão, plástico,
metal, vidros, baterias, pilhas celulares em estabelecimento de ensino e locais de grande
circulação de pessoas. Declaração de voto, por até dois minutos, o nobre vereador Ubirajara
Teixeira, o Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA-BIRA: Srs. Vereadores,
presidente, eu quero agradecer, mais uma vez, pela votação de todos os vereadores, unânime,
nesse projeto que, para mim, é de grande valia, principalmente o pessoal da zona rural, que
não tem acessibilidade para descartar os seus materiais. Então, pensando bastante no pessoal
da zona rural, porque esses descartes irregulares, eles podem até, não é, Laide, os animais
serem prejudicados também, nosso lençol freático, não é, Rodson? O pessoal joga em
qualquer lugar a bateria, ela solta química e vem a contaminar o nosso solo, ou alguns animais
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podem ingerir e isso prejudicar a nossa natureza e também a nossa população em geral. Eu
quero agradecer bastante ao Dr. Tundisi me apoiou nesse projeto e ajudou a gente a fazer
umas reformulações. Também, mais uma vez, agradecer ao Rodrigo Venâncio, ao Neto e
também ao Fábio, que também me ajudaram a bolar a lei, a projetar tudo certinho. E hoje está
aqui, fico muito feliz em deixar esse projeto, graças a vocês, vereadores, aprovado com 100%,
mais uma vez, obrigado a todos. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Será que a gente
poderia fazer por partido? Vamos por partido, então? ORADOR NÃO IDENTIFICADO:
[pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Não. Tem
mais um. Será que poderia ser por partido? Então, o primeiro que pediu... Quem foi que pediu
aqui para mim? Foi o Moises e vai falar pelo Democratas. VEREADOR CHICO LOCO:
Presidente, não seria uma quebra de rotina, em todas as Sessões, as declarações de votos são
livres. Não seria uma quebra da rotina se limitar somente aos partidos? PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Mas hoje o senhor está querendo me atrapalhar! Eu estou
consultando, vereador Chico Loco...[falas sobrepostas].
PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Dá licença! Dá licença! Dá licença só um pouquinho. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Questão de Ordem, presidente. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Estou consultando. Estou no período de consulta, agora o Plenário é
soberano, do qual o senhor faz parte. Se houver entendimento que todos usem a Tribuna, e eu
acho até importante que todos passassem pela Tribuna, até abri exceção com a estão de
Ordem, na época o senhor até fez crítica para mim, onde os elogios estavam sendo tecidos,
merecido...[falas sobrepostas]. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Dá licença, dá
licença! Então o senhor me atrapalhou naquele andar da reunião e agora o senhor está
querendo atrapalhar novamente. Eu estou fazendo uma consulta aqui com os Srs. Vereadores.
Se eles falaram aqui: "Não todos querem." É soberano. Quem sou eu? VEREADOR CHICO
LOCO: O partido é sensivelmente prejudicado, por ter quatro...[falas sobrepostas].
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Eu consulto os Srs. Vereadores, se pode ser partido
ou se querem individualmente. Os vereadores que são favoráveis, por ser por partido,
permaneçam como estão, se manifestando os contrários. A maioria venceu, então, por partido.
Primeiro partido, o Democratas. Por gentileza, vereador Moises, por até dois minutos.
Próximo partido, por gentileza, se inscreva aqui comigo. VEREADOR MOISES
LAZARINE: Sr. Presidente Lucão, demais vereadores e vereadoras, população que nos vê e
nos ouve. Não poderia deixar aqui de subir a essa Tribuna, e também agradecer o período que
eu pude participar com você e estar junto com vocês em algumas audiências, algumas visitas
que e eu tive a oportunidade de você estar em uma delas também. Então, eu quero parabenizar
por esse projeto que você está consolidando na tarde de hoje, teve o meu voto favorável. E
desejar para você sucesso, que você continue sendo essa pessoa humilde e também, assim
como o Muller, veio de origem também da roça, de um bairro do Distrito de Santa Eudóxia,
então, é gratificante uma pessoa simples, como você, que democraticamente, através do voto
popular, chegou a essa Casa e na tarde de hoje aprova um projeto de tamanha envergadura, de
uma importância muito grande para toda nossa sociedade, trabalhei numa grande empresa da
cidade, onde essa dificuldade lá, eles faziam essa coleta e sabemos que há deficiência na
cidade sobre essa coleta desse material, esse descarte de material, por muitos, são feitos de
forma irregular. Então, você deixa aqui um projeto extremamente importante para a nossa
cidade. Desejo sucesso aí e parabéns pela aprovação do projeto na tarde de hoje.
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PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Próximo vereador inscrito, por até dois minutos, do
PSDB, Rodson. VEREADOR RODSON DO CARMO: Eu gostaria, aqui, de cumprimentar
o Ubirajara. Bira, desejar muito sucesso para você, e que a prefeitura coloque em prática esse
belíssimo projeto de Vossa Excelência. Você tem conversado com uma das maiores, que é o
papa na área de Ecologia, de Meio Ambiente, que é o professor Tundisi. Que o professor
possa colocar esse projeto à frente, porque o meu projeto Adote uma Árvore está parado há
mais de seis anos na sua secretaria e, infelizmente, está lá, engavetado, estive conversando
com o Dr. Edson Fermiano para que esse projeto andasse, porque não adianta fazer projetos e
deixar o projeto engavetado. O vereador teve boa intenção, é uma importância para o nosso
município, para as pessoas, mas só que não adianta fazer projeto, fazer papel de tonto, de
retardado aqui nessa Casa, e chega lá fica engavetado e nada acontece. Então, eu espero que o
projeto do nobre vereador Ubirajara e todos os projetos que passam por essa Casa, que a gente
faz, deem continuidade, porque senão também não resolve nada. É só isso, Sr. Presidente.
Parabéns, Bira, muito sucesso. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Próximo vereador
inscrito, por até dois minutos, vereador Chico Loco. VEREADOR CHICO LOCO: Eu
quero parabenizar o vereador Ubirajara Teixeira, que está fazendo um projeto que discute
sobre a política para coleta de lixo doméstico. Muito bom. Quando eu ingressei aqui em
fevereiro de 2017, eu procurei ir atrás dessa questão e na ocasião a Comissão de Constituição
e Justiça, me recomendava que esse tipo de projeto teria que partir do Executivo que se
tratava de um vício de iniciativa. A nova Comissão de Constituição e Justiça está
recomendando, mas a impressão que eu tenho é que esse tipo de política, ela partirá do
Executivo. Mas uma vez que o vereador veio aqui, trouxe uma questão que nós já havíamos
apontado, que São Carlos não destina, nem pilhas, nem lâmpadas, lâmpadas fluorescentes,
como aquela, São Carlos não tem uma maneira de recolher isso, e não existe uma política
municipal local. Fico feliz pela aprovação por essa Casa, mas essa ideia, eu já trouxe aqui em
fevereiro de 2017 e ela fora, na época, rejeitada por se tratar de vício de iniciativa. Hoje eu
não estou entendendo muito o porquê não se não trata disso. Só espero que o Executivo
Municipal acate essa aprovação, porque, se eles alegarem que há vício de iniciativa, eles
podem, infelizmente, dispensar um projeto tão oportuno, tão inteligente e tão bem-feito. Meus
parabéns. Em relação ao presidente da Câmara, eu não estou querendo ser ofensivo com o
senhor, em nenhum momento, a única coisa que nós temos que lembrar é que nós temos que
cumprir o regimento, essa Casa tem... PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: O senhor já
declarou o seu voto, então por gentileza. VEREADOR CHICO LOCO: Eu tenho 22
segundos. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: O senhor fala sobre a declaração de
voto, o senhor se atenha, por gentileza. Dá licença, eu vou deixar o senhor terminar, mas antes
eu quero dizer para o senhor o seguinte: o senhor está no período de declaração de voto e esse
tempo não é para o senhor se dirigir a mim. Então, o senhor fala sobre a declaração de voto.
VEREADOR CHICO LOCO: Tem que cumprir o Regimento Interno. PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Por gentileza. Passamos agora ao último, eu, passamos agora à
votação do último Processo da Pauta nº 705, Projeto de Lei nº 43. Eu vou abrir depois da
aprovação desse processo, eu vou abrir para declaração para qualquer vereador que queira
fazer a declaração de voto, e qualquer um daqueles forem votar na tarde de hoje, então, todos
terão oportunidade, além da discussão. Então, nós ficaremos aqui até meia-noite se for
necessário. Eu só peço a compreensão e o jeito sempre educado que Vossas Excelências
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sempre me trataram aqui nessa Casa. Então, foi solicitado pelo nobre vereador Gustavo Pozzi,
e aí a qualquer vereador que quiser se inscrever, por até cinco minutos o projeto de lei.
Interessado: a prefeitura municipal. "Que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar e adicional na prefeitura municipal." São emendas para a Saúde, para a Santa
Casa e tem uma emenda, se eu não me engano, do deputado Miguel Lombardi. Duzentos mil
do Miguel Lombardi e do Paulo Freire mais R$ 100 mil, mas existem mais algumas coisas
aqui no conteúdo desse processo. Então, o primeiro vereador inscrito, por até cinco minutos, o
nobre vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Boa tarde a todos.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: O que está acontecendo? Por gentileza, eu solicito
a compreensão, por gentileza, muito obrigado. Muito obrigado. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Boa tarde, presidente, Lucão. Me permita quebrar o protocolo em uma situação só. O
que às vezes está faltando aqui na Casa, é que nós combinamos aqui um acordo de Pauta às
duas horas, talvez alguns não participam do Acordo de Pauta e acontece o rolo que aconteceu
aqui. Então, se todos nós combinarmos o Acordo de Pauta às duas horas da tarde, como bem
proposto e tenho respeito a essa situação, é que vereadores participem do Acordo de Pauta, e
quem não participar, os ausentes nunca têm razão, tá? Bom, continuando aqui, o deputado
Miguel Lombardi, deputado federal agora reeleito para o segundo mandato, destinou para
Santa Casa de São Carlos, juntamente também com o deputado Paulo Freire, o deputado
Miguel Lombardi destinou R$ 200 mil para a Santa Casa. Essa não é a primeira vez que o
deputado destina emenda para a nossa cidade, e com esses R$ 200 mil, se soma R$ 1 milhão,
demonstrando que é um deputado que tem uma atenção para a cidade de São Carlos e que
também é um amigo meu. E toda vez que eu trago as demandas da cidade para o deputado, ele
me atende. Nós temos aqui R$ 200 mil para Santa Casa, houve R$ 200 mil para Saúde da
nossa cidade para compra de insulina, R$ 200 mil também no passado para reforma do AME.
Então, só na saúde, deputado Miguel Lombardi destinou R$ 600 mil. E por isso tem essa
importância esse projeto e com certeza todos os vereadores dessa casa votarão favorável, esse
é meu pedido, né? E aqui também aproveito para fazer um apelo para todos os vereadores:
todo vereador dessa Casa fez campanha para um deputado federal e deputado estadual. Se
esses foram eleitos, eu acho que agora é momento de passar o chapéu para esses deputados,
para que eles possam, também, trazer dinheiro para nossa cidade. Eu apoiei um candidato de
fora, mas o retorno está aqui nesse projeto. Muito obrigado. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Consulto o... Vereador Roselei Françoso. Vereador Sérgio Rocha, por
gentileza. Roselei, depois é você. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sr. Presidente, aqui só
quero deixar registrado nessa Casa, essa emenda parlamentar que se refere a 2018, uma visita
que nós fizemos até gabinete do deputado Paulo Freire, e pedimos essa verba para a Saúde.
Ele está destinando R$ 100 mil ao pedido desse vereador. Não só R$ 100 mil, nos últimos
quatro anos, o Paulo Freire, deputado de Campinas do PR, o deputado do partido Gustavo
Pozzi, destinou à cidade de São Carlos, R$ 500 mil, a nosso pedido para a saúde da cidade de
São Carlos. É deputado de fora que pega voto aqui e ajuda a cidade. E não só esse deputado,
junto com esse projeto tem uma emenda de R$ 100 mil do Airton Sandoval, tá? Duzentos e
cinquenta mil reais da Marta Suplicy. O deputado pastor Marco Feliciano, que pega voto aqui,
destinou R$ 500 mil, que está nesse projeto, né? Mais R$ 250 mil do Celso Russomanno, que
é do PRB, que é para a Saúde da cidade de São Carlos, mais R$ 50 mil do Marcelo, e junto
com o R$ 300 mil, é R$ 1.450.000,00 de emenda que veio para Saúde. Nós, vereadores,
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pedimos, o deputado mandou essa verba para a cidade de São Carlos, já está paga, e vamos
pedir a Deus que esse dinheiro, quem vai gerir esse dinheiro, que gira com respeito,
realmente, ponha esse dinheiro na saúde pública, na cidade de São Carlos. Que administre
esse dinheiro com carinho, com respeito, com honestidade. Não adianta o meu deputado
mandar verba, muitas vezes não sabe de que jeito está sendo gasto esse dinheiro. E está aí, os
deputados de fora pegam voto, mandam a verba para a cidade de São Carlos, é muito mais
dinheiro - e aqui vou fazer uma crítica - que os deputados, muitas vezes que é da cidade, que
prometem emenda para saúde, para as entidades, só prometem no papel, e no final não
acontece mexerica nenhuma. Os deputados, pelo menos, estão honrando aqui com os votos
que fez na cidade de São Carlos. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Próximo vereador
inscrito, por até cinco minutos, Roselei Françoso. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO:
Sr. Presidente, o projeto que está em discussão, Projeto de Lei 43 de 2019, Processo 0705.
"Que autoriza o Poder Executivo abrir crédito adicional, especial e crédito adicional
suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos." Não serei redundante, até porque o
Sérgio Rocha e o vereador Gustavo Pozzi já discriminaram aqui, na verdade, a autoria dessas
emendas parlamentares. De novo, o assunto das emendas parlamentares que são destinadas
aos municípios do estado de São Paulo, além dessas emendas, outras emendas estão por vir,
eu posso citar uma aqui, agora da atual senadora do PSDB, que destinou, a meu pedido, uma
emenda R$ 100 mil para projetos de acessibilidade. Estou articulado com o PSDB, Rodson.
Uma emenda de R$ 100 mil lá para Emeb, para a Emei, melhor dizendo, Cemei Vicente da
Rocha Keppe. Nós sabemos também de uma importante emenda parlamentar do deputado do
PSOL, deputado Ivan Valente, que acabou, na verdade, ajudando na questão da
regionalização do Samu e também um recurso para as práticas integrativas e complementares,
que é um projeto desenvolvido juntamente com a Universidade Federal e a rede municipal de
ensino. E nós esperamos que esses projetos venham para Casa, e outros deputados que
tiveram muitos votos aqui em São Carlos, deputado estaduais que tiveram quase um milhão, 9
mil votos aqui em São Carlos, mais do que nós, que somos aqui da cidade. Que ajude a nossa
cidade, porque nós estamos, na verdade, esburacados, nós estamos em uma situação terrível e
que nós precisamos de recursos para a infraestrutura da nossa cidade. Mas eu queria, ao
contrário do que fez os meus colegas, discriminar para que vão esses recursos. Esses
deputados estão mandando recursos aqui, com ficha suplementar para a assistência hospitalar
ambulatorial, de novo, também, para Santa Casa de Misericórdia, para assistência hospitalar
ambulatorial, além de outros recursos que aí eu vou falar apenas a dotação orçamentária, que
é para contratação de pessoa jurídica no valor de R$ 300 mil, mais R$ 12 mil aqui para a
contratação de pessoa jurídica para materiais de consumo que pode ser para Santa Casa
também no valor R$ 204 mil. E a Secretaria Municipal de Saúde recebe, através dessas
emendas parlamentares, aí sim, a suplementação no valor de R$ 1.150.000,00 para a Santa
Casa de Misericórdia, tá? E mais R$ 90 mil para consumo também. Desses valores, o
deputado estadual encaminha aqui um valor de R$ 200 mil, os demais todos eles deputados
federais, portanto, fonte 5, tá? Esses recursos estão sendo suplementados. Uma parte dele por
excesso de arrecadação e a outra parte por recursos, por serem recursos novos, na verdade, tá?
Então, eu só queria complementar a minha fala, dizendo que são importantes esses recursos, e
que as emendas parlamentares também sejam do governo federal, seja do governo estadual
são sempre muito bem-vindos para ajudar a nossa cidade, na Saúde, Educação, no Transporte,
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na Segurança Pública. Eu acho que é extremamente importante, para concluir o tempo aqui,
que o governo municipal esteja atento, porque que há, na verdade, um programa dentro das
plataformas tanto do governo do estado, quanto do governo federal, chama Sincov, onde se
abrem e permitam que os municípios, na verdade, busquem os recursos, a exemplo do projeto
que nós votamos aqui hoje, que não foi discutido. Eu quero aproveitar a oportunidade, o
projeto da economia solidária, que traz recursos importantes para a cidade de São Carlos para
investimentos na região do Cidade Aracy, o restaurante popular, a exemplo do que o Paraná
está fazendo, também vem o recurso na ordem de R$ 1,1 milhão para investimento na
economia solidária. E isso está envolvido, obviamente, cursos de preparação profissional,
cursos de pedreiro, carpinteiro, diversos cursos, na verdade, para poder qualificar as pessoas
ao mercado de trabalho. Então são recursos esses vindos de um programa chamado Brasil
Sem Miséria, do governo federal, o projeto eu acredito que continua esse programa, Brasil
sem miséria e estamos recebendo nesse momento R$ 1,1 milhão, cortou, já Lineu? Cortou
também, infelizmente, mas é um programa importante que visa qualificar as pessoas para o
mercado de trabalho. Tanto se fala, não é, do número de desempregados [interrupção no
áudio]. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Consulto se tem mais algum vereador que
queira falar nesse processo. Não tendo, passamos, então, para o processo de votação. Solicito
ao nobre vereador Luis Enrique, Kiki, que proceda com a chamada dos Srs. Vereadores.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Atenção, Srs. Vereadores, para a terceira chamada dessa 6ª
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, ausência justificada. 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. Elton Carvalho. Elton Carvalho, ausência justificada. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: João Muller. João Muller. Laide da Uipa. VEREADORA LAIDE
SIMÕES: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Leandro Guerreiro. VEREADOR
LEANDRO GUERREIRO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Malabim.
VEREADOR MALABIM: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Marquinho Amaral.
Moises Lazarine. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Paraná Filho. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Rodson Magno. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: E Roselei Françoso. Dezenove vereadores presentes e duas
ausências justificadas. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Então está aprovado o
processo... quantos? VEREADOR LUIS ENRIQUE: Dezenove, a chamada contempla 19
vereadores presentes. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Aprovado, então, o Processo
705, Projeto de Lei 43. Interessada: a prefeitura municipal. "Que autoriza o Poder Executivo a
abrir crédito adicional e suplementar na prefeitura municipal." Está aprovado, então, por 18
votos favoráveis e nenhum contrário. Eu gostaria que os meus colegas vereadores, se
pudessem se aproximar, aqui, da Mesa, eu gostaria de tratar um assunto, nós vamos continuar
em Sessão. É rápido, se vocês puderem... Vamos suspender por dois minutos. Dois
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minutinhos, suspensa, mas vamos permanecer aqui mesmo. [Sessão suspensa]. [Sessão
reaberta]. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Já foi feita a chamada dos Srs.
Vereadores, e agora nós passamos, então, a votação do último projeto... Eu falei que foram 18
votos favoráveis, e nenhum contrário. Foi aprovado aqui esse último projeto... Foi feito. Os
vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os contrários.
Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes, o Projeto 705, Projeto 43,
Processo 705. Tem um vereador inscrito para explicação pessoal, vereador Paraná Filho, por
até cinco minutos. Somente ele, mais nenhum inscrito. EXPLICAÇÃO PESSOAL VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, população presente e
também a imprensa que nos acompanha. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer à votação,
nessa tarde, do Projeto de Lei 041/19 que trata de emenda parlamentar de minha autoria no
valor de R$ 145 mil para que seja instalado no bairro Antenor Garcia um restaurante popular.
Sem dúvida nenhuma, tem o Totonho aqui, que é representante daquele bairro, sem dúvida
alguma é um projeto, é um equipamento público que vai marcar a história daquele bairro, vai
trazer dignidade para aquele bairro, eu tenho certeza que, a partir da criação desse
equipamento público, o Antenor Garcia vai ser visto com outros olhos. É um equipamento
que não vai beneficiar somente o Antenor Garcia, mas como todo o final do Cidade Aracy II,
vai beneficiar também o Jardim Zavaglia, Abdelnur, Planalto Verde, enfim, então foi um
trabalho, se eu disser para vocês que foi um trabalho difícil, não foi, porque da primeira vez
que eu conversei esse assunto com o prefeito Airton Garcia, já de imediato, ele pediu para que
fosse chamado o secretário de Agricultura, Deonir Toffolo, e pediu para que na Lei
Orçamentária de 2019 constasse R$ 1,1 milhão para tocar o restaurante popular do Antenor
Garcia durante todo o ano. Então, assim como prefeito Airton pediu, eu fiquei em cima, pedi
para o vereador João Muller me auxiliar também, que tem muita experiência em Lei
Orçamentária, foi incluído esse valor. Nós votamos em primeira instância, em segunda
instância. Está já no orçamento de 2019, R$ 1,1 milhão para esse restaurante e o que faltava
eram os equipamentos. Pista fria, pista quente, máquina de lavar louça, mesa, cadeira, prato,
talher, bandeja, ventilador, e nós aprovamos hoje essa verba. Então, eu fico muito feliz, eu
acho que essa, de repente será a maior conquista do meu mandato e um dos dias mais felizes
da minha vida eu acho que será o dia que eu ver uma pessoa comendo a primeira refeição
nesse restaurante popular e, com certeza, levará muita dignidade àquelas pessoas. Só tenho
que agradecer a todos vocês que fazem parte dessa conquista, porque vocês votaram, vocês
estiveram juntos, vocês em nenhum momento colocaram qualquer empecilho com relação a
isso. Votamos hoje essa emenda aqui e eu só tenho que agradecer. Quem ganha com tudo isso
é a população. E meus parabéns ao povo do Antenor Garcia. Muito obrigado. PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Comunicado à Casa, vereador Moises. VEREADOR MOISES
LAZARINE: Sr. Presidente Lucão, presidente dessa Casa, eu quero fazer um comunicado,
aproveitando para te parabenizar, presidente, foi de uma daquelas agendas positivas que você
fez com os demais vereadores dessa Casa aqui, com todos os vereadores, e o convite aberto
para todos. E dessa agenda, outras agendas surgiram, e eu gostaria de estar comunicando à
Casa que a Dirce do Comitê da Dengue, ela fez um convite que vai ser aqui do lado. Estamos
lhe convidando para o treinamento amanhã, às 14h30, aqui no museu Mario Tolentino, será
um curso de capacitação nessa quarta-feira, a partir das 14h30 às 16h30, no auditório do
museu Mário Tolentino. Justamente sobre a temática da dengue. Então, para as pessoas que
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quiserem estar participando, é um convite feito à Câmara, a toda Câmara. PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Consulto os Srs. Vereadores. Não havendo mais nada, solicito ao
vereador Kiki, que proceda com a chamada final. Lembrando, Srs. Vereadores que quintafeira, às 11h, nós teremos uma reunião aqui com o secretário de Habitação, para nós tratarmos
do art. 128 sobre o desdobro. Por gentileza, compareçam. É muito importante essa reunião.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Atenção, Srs. Vereadores, para a chamada final dessa 6ª
Sessão Ordinária, realizada em 12 de março de 2019. Lucão Fernandes. PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Sérgio Rocha.
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Luis Enrique,
presente. Robertinho Mori. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Azuaite Martins de França,
ausência justificada. Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA-BIRA: Presente.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Chico Loco. VEREADOR CHICO LOCO: Presente.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Cidinha do Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Dimitri Sean. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Edson Ferreira. VEREADOR
EDSON FERREIRA: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Elton Carvalho, ausência
justificada. Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: João Muller. João Muller. Laide da Uipa. VEREADORA LAIDE
SIMÕES: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Leandro Guerreiro. VEREADOR
LEANDRO GUERREIRO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Malabim.
VEREADOR MALABIM: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Marquinho Amaral.
Marquinho Amaral. 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: E Roselei Françoso. São 19 vereadores presentes
e duas ausências justificadas, Sr. Presidente. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES:
Sempre agradecendo a proteção do grande criador do nosso universo, o nosso Deus todo
poderoso, 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.

