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SESSÃO ORDINÁRIA 26 DE MARÇO DE 2019
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Luis Enrique, 1º Secretário
Aos vinte e seis 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 8ª Sessão Ordinária do dia 26/3 do
ano de 2019. Solicito ao nobre vereador Luis Enrique, Kiki, primeiro secretário da Mesa
Diretora da Câmara Municipal, que proceda com a chamada dos Srs. Vereadores.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Boa tarde. Atenção, Srs. Vereadores para a primeira
chamada dessa 8ª Sessão Ordinária realizada em 26 de março de 2019. Lucão Fernandes.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Sérgio
Rocha. Sérgio Rocha. Luis Enrique, presente. Robertinho Mori. Robertinho Mori. Azuaite
Martins de França. Chico Loco. Cidinha do Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Dimitri Sean. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Edson Ferreira. Edson
Ferreira. Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO: Presente. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: João Muller. VEREADOR JOÃO MULLER: Presente.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Julio Cesar. VEREADOR JULIO CESAR: Presente.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Laide da Uipa. VEREADORA LAIDE SIMÕES:
Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Leandro Guerreiro. Leandro Guerreiro. Malabim.
VEREADOR MALABIM: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Marquinho Amaral.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Moises Lazarine. VEREADOR MOISES LAZARINE: Presente. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Paraná Filho. Rodson Magno. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Roselei Françoso. Robertinho Mori. Presente. Dezessete
vereadores presentes, Sr. Presidente. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Havendo
número regimental declaro aberta a presente Sessão. Sob a proteção de Deus iniciamos os
nossos trabalhos. E em pé cantaremos e ouviremos o Hino Nacional e o Hino de São Carlos.
[execução do Hino Nacional]. [execução do Hino de São Carlos]. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Consulto os Srs. Vereadores, quem vai ler a Bíblia? Vereador Moises
Lazarine. VEREADOR MOISES LAZARINE: Naquele dia, João, capítulo 16. "Naquele
dia, pedirei em meu nome e não vos digo que vos rogarei por vós ao Pai. Pois o mesmo Pai
vos ama, visto como vós me amas e crês que saí de Deus. Saí do Pai e vim ao mundo, outra
vez vos deixo ao mundo e vou para o Pai. Disseram-lhe os seus discípulos: Eis que agora fala
abertamente e não dizes parábola alguma. Agora conhecemos que sabes tudo e não necessites
de que alguém te interrogue. Por isso, cremos que saíste de Deus. Respondeu-lhe Jesus:
Credes agora? Eis que chega a hora e já se aproxima o que vos sereis dispersos, cada um para
o seu lado e me deixarei só, mas eu estou só. Porque o pai está comigo eu não estou só porque
o pai está comigo. Tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições
mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Repetindo o 33. Tenho-vos dito isto para que em
mim tenhais paz. No mundo tereis aflições mas tendes bom ânimo, eu venci o mundo."
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Muito obrigado, vereador. Solicito ao nobre
vereador Rodson Magno do Carmo que proceda com a leitura dos votos de pesar.
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VEREADOR RODSON DO CARMO: Relação de votos de pesar. Antonio Galdino Ferreira
Filho. Zaqueu Rosa dos Santos. Jorge da Silva. Neide Aparecida Escarachiuli Marrara. José
do Guanor Neto. Nanete Viana da Silva. Nahyrton Fernandes. Nelson Augusto. Maria
Paravani Fernandes. Alvaro Gonçalves. Irineu Prado. Eder Bonfim de Salles. Soeli Aparecida
Ferreira. Antonia Brizolari Valim. Carlos Alberto Rocha. Eric Martinez. Marco Alexandre
Bernardes. José Gramático. Maria Adelaide de Carvalho Luchesi. Alayde Aparecida Fontana
de Souza. Zilda da Silva Correa. Alcides Michilini. Marina Moraes e a Sra. Teresa Ferreira.
Esses são os votos de pesar, Sr. Presidente. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES:
Solicito a todos que em pé possamos guardar um minuto de silêncio em respeito daqueles que
se foram. [um minuto de silêncio]. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Está em
votação a Ata da Sessão Ordinária do dia 7 de março do ano de 2019. Os vereadores que são
favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos
vereadores que estão aqui presentes. Está em votação a Ata da Sessão Ordinária do dia 12 de
março do ano de 2019. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se
manifestando os contrários. Aprovado por todos vereadores que estão aqui presentes. Existem
duas solicitações de prazo. Primeiro Processo 522, Requerimento 417. Interessado: vereador
João Muller. "Que requer da Secretaria Municipal de Fazenda informações sobre políticas
públicas de incentivo e estímulo à micro e pequena...micro e pequena empresa no município
de São Carlos." Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se manifestando
os contrários. Então aprovado por todos vereadores que estão presentes, prazo de mais 15
dias. Também é do vereador João Muller, segundo requerimento, Processo 516, Requerimento
412. Assunto: requer informações da Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento
Urbano sobre a polêmica de desdobros de lotes a partir da aprovação da Lei Municipal nº
18.053 do ano de 2016 do plano diretor. Vereadores que são favoráveis permaneçam como
estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos vereadores que estão aqui presentes.
Comunicado aos Srs. Vereadores, à população que está nos acompanhando que o número de
proposições apresentadas por esses vereadores na tarde de hoje foram: quatro projetos de lei
ordinária, 85 requerimentos, três moções, totalizando 92. Os vereadores que são favoráveis
permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores
que estão aqui presentes. Passamos agora...VEREADOR JOÃO MULLER: Pela ordem, Sr.
Presidente. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Pela ordem, vereador João Muller.
VEREADOR JOÃO MULLER: Sr. Presidente, eu votei favoravelmente ao pedido de prazo
que a prefeitura fez, em relação à questão do desdobro dos lotes aqui em São Carlos. Mas,
nesse momento, está começando uma reunião da Câmara Técnica, do Conselho Municipal do
Meio Ambiente. Lá na Secretaria do Meio Ambiente. E eu gostaria de participar, porque estou
sabendo que o texto do projeto que lá está sendo debatido, ele é um tanto quanto complicado
para aprovarmos aqui na Câmara. Diante desse fato, Sr. Presidente, gostaria inclusive que
alguns vereadores fossem comigo até lá, daqui a pouco. Eu queria pedir a Vossa Excelência,
colocasse para a deliberação dos Srs. Vereadores a possibilidade da inversão de Pauta da
Ordem do Dia e depois do Grande Expediente, para que eu pudesse participar, inclusive da
votação do reajuste dos servidores que está na Casa hoje e, também, do reajuste do ticket, do
vale-refeição e de outros assuntos de interesse da cidade. Então, gostaria que Vossa
Excelência colocasse em votação a possibilidade dessa inversão da Ordem do Dia e do
Grande Expediente, e na sequência, eu vou me retirar e vou até a Secretaria de Meio
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Ambiente que já aproveito para convidar dois ou três ou até quatro vereadores, que queiram
participar dessa reunião, porque amanhã, amanhã vai ter a audiência do Comdusc e do
Comdema, a questão do meio lote de São Carlos que é grave. Que foi impedido de se fazer o
desmembramento, que é o chamado desdobro, que está afetando, inclusive, a área de
construção civil na cidade de São Carlos. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Diante
da solicitação do nobre vereador João Muller, eu consulto o Plenário. Os vereadores que são
favoráveis à inversão permaneçam como estão, se manifestando os vereadores contrários.
Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presente. Então, estaremos, então passando,
agora, à votação dos processos. Eu gostaria de fazer uma sugestão, João Muller, que nós
estamos acertando um outro processo, de a gente atender à Tribuna Livre. VEREADOR
JOÃO MULLER: Claro. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Dez minutinhos.
VEREADOR JOÃO MULLER: Concordo. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: E aí
depois a gente, então consulto Srs. Vereadores se a gente poderia, então, passar para o
momento da Tribuna Livre e depois seguiremos a inversão de Pauta, que já foi aprovada por
todos os vereadores que estão aqui presentes. Então existe uma solicitação aqui de Tribuna
Livre da Apasc, Associação para Proteção Ambiental de São Carlos. Solicitou a Tribuna
Livre, eu não sei quem que se inscreveu para falar. É o Paulo Mancini. Por gentileza, Paulo
Mancini, por até dez minutos. Se o outro for falar...TRIBUNA LIVRE – Com a palavra SR.
PAULO MANCINI: Bem, boa tarde, presidente da Câmara Lucão Fernandes. Agradeço a
oportunidade de estar aqui mais uma vez. Cumprimento as vereadoras Laide e Cidinha do
Oncológico. E no nome do Lucão, todos os outros vereadores. Hoje, eu estou aqui mais para
dar a palavra para um coletivo de moradores do Planalto Verde. Porque essa Câmara
Municipal aprovou uma resolução no ano passado em que um coletivo de moradores, um
conjunto de moradores, eles não podem solicitar diretamente o uso da Tribuna Livre. Mas
sim, através de uma entidade formalizada. E como a Apasc esteve fazendo algumas vistorias,
inclusive no Planalto Verde, até a pedido do Ministério Público, e nós tínhamos contato, então
com alguns desses moradores, então eles nos solicitaram que fizessem uso dessa Tribuna
Livre. Eu queria usar... bom, primeiro eu agradeço ao Lucão até estar colocando o uso da
Tribuna Livre no começo, porque eu, também, gostaria muito de participar dessa reunião lá
no... do Comdema, na Câmara Técnica do Comdema, lá na Secretaria do Meio Ambiente.
Antes, eu queria usar só um minutinho para dar uma informação, aproveitando a audiência da
Câmara que muita gente ainda não sabe, né, eu sou deficiente visual, eu tenho de 3 a 5% nas
duas visões e aqui está a guia que uso, ou bengala, alguns chamam de bengala, né, mas o
nome técnico é guia e eu adianto para vocês que embora eu seja Mancini, seja descendente de
italiano não sou torcedor do Palestra Itália, não sou Palmeirense, né? Nem ela é verde porque
eu sou ambientalista. É um código de cores. A guia verde é para quem tem baixa visão. Ou
seja, não é cego, enxerga alguma coisa, mas pouco. E quando vocês verem guias vermelhas,
então é a pessoa que é cego total. E tem algumas ainda muito raras que são listradas, aí são
pessoas que são surdas e cegas. Era isso gente, quero passar a palavra, agora, para o Ronaldo,
que vai falar em nome dos moradores do Planalto Verde. Muito agradecido. SR. RONALDO
MAGALHÃES: Boa tarde. "Primeiramente, eu quero agradecer ao presidente da Câmara à
Mesa da Diretoria da Câmara às Srs. Vereadoras e os Srs. Vereadores, à população que está
nos acompanhando nesse momento. Agradecer, também, à Associação para a Proteção
Ambiental de São Carlos, a Apasc. Sr. Presidente e sua diretoria que nos dá essa oportunidade
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e vêm acompanhando as questões ambientais e desenvolvimento do bairro Planalto Verde. E
também parabenizo os esforços diários do coletivo de moradores do Planalto Verde, que se
faz presente aqui nessa Sessão. Um coletivo que tem trabalhado com motivação e cada vez
mais unida para levar até as administrações públicas e autoridades públicas, questões para o
desenvolvimento do bairro. Que tem grande potencial e que se iguala a bairros mais
desenvolvidos do bairro que tem grande potencial. E se igualar a bairro mais estruturados e
desenvolvidos da cidade em pouco tempo. E quero agradecer esse coletivo que confiou a
mim, Ronaldo, essa tarefa de estar aqui para levar aos públicos, esses sentimentos e
preocupação sobre a demora desse desenvolvimento no nosso bairro Planalto Verde.
Preocupações que nesses últimos anos têm se multiplicado pelo sentimento de esquecimento,
nós não falamos aqui em abandono. Porque o Planalto verde existe o mínimo do mínimo, do
mínimo do basicamente mínimo de serviços públicos. Existe sim um esquecimento. Lá que
não chega à gestão através dos seus serviços e equipamentos, Na nossa visão de cidadão.
Existem situações que são desnecessárias. Reivindicar, propor ou cobrar a administração
pública. Porque o problema e acúmulo de problemas são tão visíveis, mas estão invisíveis que
é ridículo ao município do Planalto Verde estar aqui ocupando espaço para lembrar a
administração pública que o Planalto Verde é um bairro da cidade de São Carlos. Notamos
que a questão do esquecimento se agravou e organizamos o abaixo-assinado e não foi o único
já realizado pelos moradores, na administração passada. Também, já foram feitos abaixoassinados com temas semelhantes. Levamos no dia 25 de janeiro deste ano, diretamente no
setor do protocolo do gabinete do prefeito, nosso novo abaixo-assinado. No que resultou em
reunião no dia 13 de fevereiro. Com o Sr. Secretário de Serviço Público, Mariel Pozzi, onde
colocamos todas as demandas que acompanhavam ou não o abaixo-assinado. A questão dos
entulhos jogados e alguns pontos de avenidas do bairro e nas estradas do bairro. É bom
reafirmar, não são entulhos jogados por moradores, como se imagina. O grande volume é
quase totalidade, são descartadas clandestinamente por pessoas de outros bairros. Por isso, se
encontra entulhos na estrada ou saídas do bairro e das avenidas que atravessam nosso bairro
do Planalto Verde. E que nos leva também para atender aos moradores a necessidade de se ter
um ecoponto no bairro. Levantamos a gravíssima questão da área do sistema de contenção da
água das chuvas, que não têm limpeza permanente. Ou seja, um cronograma permanente de
limpeza e de monitoramento, pois o mato e o mau cheiro, cobras, escorpiões, pernilongos,
ratos e mosquitos da dengue, vivem nesta área de contenção de água. Colocando a vida das
crianças e nossas famílias em alto risco constante, por não ter essa limpeza permanente e
monitoramento, se pede também para essa área instalações de grades de proteção ou algo
semelhante que não seja possível ter elas arrancadas para evitar que crianças possam sofrer
algum acidente nessa área de contenção d'água. Também, abordamos a questão de um projeto
a ser discutido com os moradores, para um aproveitamento inteligente dessa área. Se
preservar a utilidade e finalidade da área de contenção de água. Porém, a construção acima de
seu nível, alguns espaços públicos semelhantes ao que temos fora feito com um córrego em
frente ao mercadão, que hoje é um espaço público para um uso diverso. Mas como dito, que a
população do Planalto Verde participe com a administração pública, quando a melhora
alternativa para o espaço de uso. Colocamos também aos Srs. Secretários a necessidade de
calçamento ao longo da Avenida Capitão Riyoichi Ueno, onde os pedestres com os filhos no
colo, mães com carrinhos de bebê, idosos, são obrigados a andar pela perigosíssima avenida,
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colocando em risco suas vidas, por falta de simples 300 metros de calçamento. E há grave
problema de iluminação nesta avenida, que tira por completo a segurança dos moradores no
período noturno e para quem transita pela Avenida Capitão Riyoichi Ueno. Outro ponto que
levantamos, não constante do abaixo-assinado, mas da mesma forma necessitado de urgência,
o atendimento por questões de saúde e controle de pragas. Assim como é preciso um...
urgente atender a área do escoamento de água. Falamos também dos terrenos, esquinas, são
terrenos abandonados por seus proprietários, terrenos onde o mato alto e pragas tomam conta,
levando ao morador vizinho todo tipo de transtorno pela falta de fiscalização, por parte da
prefeitura para agilizar esta fiscalização. Ficou firmado com o Sr. Secretário de Serviço
Público que os moradores ajudarão fazer levantamento dos endereços desses terrenos. Para a
prefeitura tomar [interrupção no áudio]. É muito papel, mas eu vou acabar ele. Pode ir? Eu
vou tentar, hein? Levantamento de endereços dos terrenos para a prefeitura tomar as devidas
providências. Mas fica o registro de mais outros esquecimentos. Que sobre o povo do Planalto
Verde. Retomando as questões da Avenida Capitão Riyoichi, falta de calçamento, iluminação,
entulhos jogados ali, e em outras ruas, entrada e saída do bairro, que verificando o
crescimento de circulação de veículo dos últimos dois anos. Não é de competência do Sr.
Secretário Mariel, mas temos confiança que levara ao Sr. Secretário do Trânsito reivindicação
que foram direcionas para a prefeitura, abaixo-assinado, que cita as questões de completa falta
de sinalização de trânsito e falta de redutores de velocidade tanto a Avenida Capitão Ueno,
quanto em outras avenidas principais dentro do bairro Planalto Verde. Onde carros e motos
extrapolam na velocidade em risco para as famílias, para os próprios condutores do veículo
que vêm [ininteligível] informação de trânsito. Por fim que os moradores do Planalto Verde
pedir que a administração que às vezes levantada os moradores começam tomar ciência desses
esquecimentos através... moradores do bairro se sensibilizam com a urgência das demandas.
A situação dos esquecimentos com relação ao nosso bairro. Um bairro com sérios problemas
de gestões com relação à prestação de serviços públicos. Referente ao transporte público,
coletivo, ônibus para trabalhadores e estudantes e aqueles que utilizam para buscar
atendimento médico em outros bairros, ao AME, ao centro de especialidade da UBS,
transporte público que não adequou com a realidade do [ininteligível]. Um bairro já devia ter
sua creche por ser penoso e deslocamento de mães e pais ou responsáveis. Os seus filhos
levantar suas crianças por até o quilômetro da distância até a creche. Mais próximo sob frio,
chuva, sol escaldante, chegando a ser [ininteligível] constante, o fato torna a lembrança foi
motivo aplausos de vitórias da cidade. Foi a promessa do construtor de diversas creches a
cada ano. Um bairro que já devia ter sua unidade básica de saúde. A população do Planalto
Verde já se tem transportado, realizado, procurar deslocar para outros bairros através do
atendimento médico e as crianças, idosas [ininteligível] e mulheres, daquelas que precisam de
consulta médica. Enfim, aguardamos desde a semana passada a visita de vistoria do Sr.
Secretário de Serviços Públicos e equipe em nosso bairro e que infelizmente não ocorreu.
Acreditamos em algum contratempo esperado, porém temos a certeza de que fará o possível
para vistoriar nosso bairro, ainda nessa semana. E desde já, convido os Sr. Vereadores a...
vereadoras verificar pessoalmente o que digo, o coletivo dos moradores do Planalto Verde. À
disposição das Sra. Vereadoras e dos Srs. Vereadores, e da administração municipal,
Ministério Público de São Carlos, para conjunto preservando o meio ambiente, trabalhamos
com o conjunto. Obrigado a todos pela oportunidade e parabéns para a Apasc que nos ouviu e
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se sensibilizou com questões tão sérias, desesperadoras que infelizmente, temos que trazer
para os moradores da nossa cidade." PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Passamos
então, agora, à votação dos processos, uma vez acordada com os Srs. Vereadores, a inversão
da Pauta. Solicito ao nobre vereador Roselei que proceda com a chamada dos Srs. Vereadores.
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Lucão Fernandes. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Presente. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Sérgio Rocha.
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presente. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO:
Vereador Luis Enrique. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Presente. VEREADOR ROSELEI
FRANÇOSO: Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Presente.
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Azuaite Martins de França. Chico Loco.
VEREADOR CHICO LOCO: Presente. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO:
Vereadora Cidinha do Oncológico. Vereadora Cidinha do Oncológico, presente. Vereador
Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR ROSELEI
FRANÇOSO: Vereador Edson Ferreira. VEREADOR EDSON FERREIRA: Presente.
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Elton Carvalho. VEREADOR ELTON
CARVALHO: Presente. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Gustavo Pozzi.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO:
Vereador João Muller. VEREADOR JOÃO MULLER: Presente. VEREADOR ROSELEI
FRANÇOSO: Vereador Julio Cesar. VEREADOR JULIO CESAR: Presente.
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Vereadora Laide. VEREADORA LAIDE
SIMÕES: Presente. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Leandro Guerreiro.
VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Presente. VEREADOR ROSELEI
FRANÇOSO: Vereador Malabim. VEREADOR MALABIM: Presente. VEREADOR
ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Marquinho Amaral. Vereador Moises Lazarine.
VEREADOR MOISES LAZARINE: Presente. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO:
Vereador Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Presente. VEREADOR
ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Rodson Magno. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Presente. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Roselei Françoso
presente. Vinte vereadores presentes, Sr. Presidente. Marquinho acabou de chegar, presente.
ORDEM DO DIA - PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Bom, excepcionalmente,
existem alguns processo aqui de urgência. PROCESSOS EM REGIME DE URGÊNCIA
ESPECIAL – ÚNICA DISCUSSÃO – PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES - Devido à
urgência dos processos, então nós vamos iniciar primeiro o Processo, da tarde de hoje, de
Processo 10.036, Requerimento 790. Interessado: nobre vereador Paraná Filho. "Que requer o
afastamento do cargo de vereador da Câmara Municipal de São Carlos." Que solicito ao nobre
vereador Luis Enrique, Kiki que proceda com a leitura. Peço silêncio, Srs. Vereadores, por
gentileza. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Requerimento de urgência do vereador Paraná
filho do PSB. "Requer afastamento de cargo de vereador da Câmara Municipal de São Carlos,
tendo em vista o convite formulado pelo chefe do Poder Executivo Municipal para assumir
um cargo de secretário municipal. É o que requeiro, na forma regimental, de acordo com o
que determina o art. 318 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, o afastamento do cargo de
vereador da Câmara Municipal de São Carlos, a partir do dia 28 de março de 2019." Assina na
data do dia 25 de março o vereador Paraná Filho, PSB. ORADOR NÃO IDENTIFICADO Demorou. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Votação nominal, por gentileza.
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VEREADOR LUIS ENRIQUE: Votação nominal. Azuaite Martins de França.
VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Presente. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Desculpa, votação quanto ao afastamento do vereador Paraná. VEREADOR
AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Não, não. Eu entendi, desculpa. Sim. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Chico Loco. VEREADOR CHICO LOCO: Favorável, sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Cidinha do Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Dimitri Sean. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Edson Ferreira. VEREADOR
EDSON FERREIRA: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Elton Carvalho. VEREADOR
ELTON CARVALHO: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Gustavo Pozzi.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: João Muller.
VEREADOR JOÃO MULLER: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Julio Cesar Pereira
de Sousa. VEREADOR JULIO CESAR: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Laide da
Uipa. VEREADORA LAIDE SIMÕES: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Leandro
Guerreiro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Sim. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Lucão Fernandes. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Sim. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Luis Enrique sim. Malabim. Marquinho Amaral. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Moises Lazarine.
VEREADOR MOISES LAZARINE: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Paraná Filho.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Robertinho Mori.
VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Rodson
Magno do Carmo. Roselei Françoso. Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Sr. Presidente, são 21 vereadores favoráveis ao pedido do
vereador Paraná. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Aprovado, por 21 votos
favoráveis, nenhum contrário, a solicitação de afastamento do nobre vereador Paraná Filho.
Passamos à votação do Processo 1.039, Projeto de Lei 94. Interessado: prefeitura municipal.
"Que autoriza o Poder Executivo a conceder repasse financeiro à Associação de Artes de São
Carlos. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os
contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presente. Passamos à votação do
Processo 1.034, Projeto 92. Interessado: prefeitura municipal. "Dispõe sobre a revisão geral
anual do salário dos servidores públicos municipais, administração direta e indireta e dá
outras providências." Votação nominal. Reajuste dos servidores. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Atenção, Srs. Vereadores, para a votação nominal do reajuste dos servidores.
Vereadores favoráveis sim, os contrários não. Azuaite Martins de França. VEREADOR
AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Chico Loco.
VEREADOR CHICO LOCO: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Cidinha do
Oncológico. Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Edson Ferreira. VEREADOR EDSON FERREIRA: Sim. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO: Sim. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: João Muller. VEREADOR JOÃO MULLER: Sim. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Julio Cesar Pereira de Sousa. VEREADOR JULIO CESAR: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Laide da Uipa. VEREADORA LAIDE SIMÕES: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Leandro Guerreiro. VEREADOR LEANDRO O
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GUERREIRO: Não. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Ele sabe, ele sabe.
VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Servidor público? VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Servidor público. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Não. É não.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Lucão Fernandes. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Luis Enrique sim. Malabim.
VEREADOR MALABIM: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Marquinho Amaral.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Moises
Lazarine. VEREADOR MOISES LAZARINE: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTINHO MORI RODA: Sim. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Rodson Magno. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Roselei Françoso. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: E Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Sr. Presidente, são 20 vereadores favoráveis e um vereador
contrário ao reajuste. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Aprovado, então, por 20
votos favoráveis e um contrário, a revisão anual de salário dos servidores públicos da
prefeitura municipal. Passamos à votação agora do Processo 1.035, Projeto 93. Interessado:
prefeitura municipal. "Que altera o dispositivo da Lei Municipal 16.630 de 12 de junho de
2013, e alterações posteriores que autoriza a concessão do ticket refeição aos servidores
públicos municipais." Votação nominal. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Pela
ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Existe aqui. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Pela ordem, Sr. Presidente.
PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Pela ordem, nobre vereador Marquinho Amaral. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Sr. Presidente, durante a assembleia dos funcionários públicos
municipais, ocorrida na última quinta-feira, esse vereador juntamente com o vereador Elton
Carvalho e o vereador Roselei Françoso, eu estava lá representando esta Casa, nós acabamos,
nós três assumindo o compromisso de apresentar uma emenda no projeto aonde fica a
prefeitura municipal autorizada a permitir o uso do ticket refeição em outras localidades no
estado de São Paulo. Uma vez que tem muitos funcionários públicos municipais que são
motoristas da prefeitura, que vão viajar com pacientes, tem professoras que muitas vezes vão
fazer cursos fora de São Carlos, tem funcionários que residem nos municípios vizinhos.
Então, nós estamos, médicos que acabam trabalhando em outras localidades também. Então
nós apresentamos esta emenda, que o senhor vai fazer, eu acredito, a votação. Muito obrigado,
Sr. Presidente. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Solicito ao nobre vereador Luis
Enrique, Kiki que proceda com a leitura da emenda. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Sr.
Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, projeto de lei, emenda aditiva. "Altera
dispositivo da Lei Municipal nº 16.630, de 12 de junho de 2013, e alterações posteriores que
autoriza concessão de tíquete-refeição aos servidores públicos municipais e dá outras
providências. Art. 1º, o art. 1º da Lei Municipal 16.630 de 12 de junho de 2013, e alterações
posteriores, passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 1º, § 7º O ticket refeição concedido
poderá ser utilizado em qualquer cidade do estado de São Paulo credenciada com a rede
fornecedora. Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. São Carlos, 26 de
março de 2019." Subscreve o projeto o vereador Roselei Françoso, Marquinho Amaral, Elton
Carvalho. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Os vereadores que são favoráveis à
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emenda permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos
vereadores que estão aqui presentes. Agora passamos à votação do processo com a emenda.
Em nominal. Votação nominal. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Atenção, Srs. Vereadores,
para a votação nominal do projeto com as suas emendas. Os vereadores favoráveis sim, os
contrários não. Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE
FRANÇA: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Chico Loco. VEREADOR CHICO
LOCO: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Cidinha do Oncológico. Dimitri Sean.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Edson Ferreira.
VEREADOR EDSON FERREIRA: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Elton Carvalho.
VEREADOR ELTON CARVALHO: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Gustavo
Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: João
Muller. VEREADOR JOÃO MULLER: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Julio Cesar.
VEREADOR JULIO CESAR: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Laide da Uipa.
VEREADORA LAIDE SIMÕES: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Leandro
Guerreiro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Não. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Lucão Fernandes. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Sim. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Luis Enrique sim. Malabim. VEREADOR MALABIM: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Moises Lazarine. VEREADOR
MOISES LAZARINE: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Paraná Filho. VEREADOR
PARANÁ FILHO: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Robertinho Mori. VEREADOR
ROBERTO MORI RODA: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Rodson. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Roselei Françoso.
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Sérgio
Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Sr.
Presidente, 20 vereadores votaram sim e um votou não. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Então, aprovado, também, o ticket. Com a emenda por 20 votos favoráveis e
um contrário. Passamos à votação do salário dos servidores da Câmara Municipal. É o
Processo 1.052, Projeto 104 da Mesa na Câmara Municipal. "Concede reajuste de
remuneração aos servidores públicos da Câmara Municipal." Votação nominal. ORADOR
NÃO IDENTIFICADO - Esse é para o servidor, não para o vereador. PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: É o mesmo valor que foi da prefeitura. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Atenção, Srs. Vereadores, para a votação nominal. Vereadores favoráveis votem
sim, e os contrários votem não. Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE
MARTINS DE FRANÇA: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Chico Loco.
VEREADOR CHICO LOCO: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Cidinha do
Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Sim. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Edson Ferreira. VEREADOR EDSON FERREIRA: Sim. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO: Sim. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: João Muller. VEREADOR JOÃO MULLER: Sim. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Julio Cesar. VEREADOR JULIO CESAR: Sim. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Laide da Uipa. VEREADORA LAIDE SIMÕES: Sim. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Leandro Guerreiro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Não.
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VEREADOR LUIS ENRIQUE: Lucão Fernandes.
PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Luis Enrique sim. Malabim.
VEREADOR MALABIM: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Marquinho Amaral.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Moises
Lazarine. VEREADOR MOISES LAZARINE: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Robertinho Mori. Rodson Magno. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Roselei Françoso. Roselei Françoso? Sérgio Rocha.
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Sr. Roselei
Françoso? VEREADOR DIMITRI SEAN: Sr. Secretário. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Pois não. VEREADOR DIMITRI SEAN: Creio que eu não tenha sido chamado para dizer o
meu voto. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Me desculpa, Dimitri, vereador Dimitri Sean.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Então, são 20
vereadores que votaram sim e um vereador votou não, Sr. Presidente. PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Então aprovado, por 20 votos favoráveis, somente um contrário, o
reajuste aos servidores da Câmara Municipal. Passamos, agora, à votação do Processo 1.053,
Projeto 105. Mesa Diretora também da Câmara. "Que altera o dispositivo 18.549 de 27 de
março de 2018. Que autoriza o ticket também para os servidores da Câmara Municipal."
Votação nominal. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Votação de lei nominal do ticket dos
servidores. Vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. Azuaite Martins de
França. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Sim. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Chico Loco. VEREADOR CHICO LOCO: Sim. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Cidinha do Oncológico. Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Edson Ferreira. VEREADOR EDSON FERREIRA: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO:
Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI:
Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: João Muller. VEREADOR JOÃO MULLER: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Julio Cesar. VEREADOR JULIO CESAR: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Laide da Uipa. VEREADORA LAIDE SIMÕES: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Leandro Guerreiro. VEREADOR LEANDRO
GUERREIRO: Não. ORADOR NÃO IDENTIFICADO - Aê! VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Lucão Fernandes. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Sim. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Luis Enrique sim. Malabim. VEREADOR MALABIM: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Moises Lazarine. VEREADOR
MOISES LAZARINE: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Paraná Filho. Paraná Filho?
Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Sim. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Rodson Magno. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Roselei Françoso. Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Dezenove vereadores votaram sim, um votou contrário e
uma abstenção. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Aprovado, por 19 votos favoráveis,
um contrário, uma abstenção, do tíquete dos servidores da Câmara Municipal. Passamos,
agora, à votação do processo 1.049, Projeto de Lei 103. Interessado: vereador Marquinho
Amaral, Roselei Françoso. "Que denomina de Professora Ana Lúcia Catoia a sala de
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informática da Cemei Walter Blanco." Os vereadores que são favoráveis permaneçam como
estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui
presentes. Passamos agora... passamos agora à votação do Processo 1.061, Projeto de lei 107.
Interessado: Mesa da Câmara Municipal de São Carlos. "Que fixa o subsídio do prefeito
municipal, vice-prefeito municipal e secretários também da prefeitura municipal." Votação
nominal. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Atenção, Srs. Vereadores, votação nominal.
Vereadores favoráveis votem sim, os contrários não. Azuaite Martins de França.
VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Chico Loco. VEREADOR CHICO LOCO: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Cidinha
do Oncológico. Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Não. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Edson Ferreira. VEREADOR EDSON FERREIRA: Sim. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO: Não. [manifestação da
plateia]. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Não. [manifestação da plateia]. VEREADOR LUIS ENRIQUE: João Muller.
VEREADOR JOÃO MULLER: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Julio Cesar.
VEREADOR JULIO CESAR: Não. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Laide da Uipa.
VEREADORA LAIDE SIMÕES: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Leandro
Guerreiro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Não. [manifestação da plateia].
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Lucão Fernandes.
PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Luis Enrique sim. Malabim.
VEREADOR MALABIM: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Marquinho Amaral.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Moises
Lazarine. VEREADOR MOISES LAZARINE: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Sim. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Rodson Magno. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Roselei Françoso. E Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA:
Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Sr. Presidente, 16 vereadores votaram sim e cinco
vereadores votaram não. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Aprovado, por 16 votos
favoráveis e apenas cinco contrários, o processo de subsídio do prefeito municipal. Passa a
vigorar a partir do ano 2021 a 24. Passamos agora ao Processo 1.060, Projeto 106. Também
da Mesa da Câmara Municipal. "Que fixa subsídio dos Srs. Vereadores da Câmara Municipal
de São Carlos." Votação nominal. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Atenção, Srs.
Vereadores, votação nominal, vereadores favoráveis sim, os contrários não. Azuaite Martins
de França. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Sim. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Chico Loco. VEREADOR CHICO LOCO: Sim. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Cidinha do Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Não.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Edson Ferreira. VEREADOR EDSON FERREIRA: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO:
Não. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI:
Não. VEREADOR LUIS ENRIQUE: João Muller. VEREADOR JOÃO MULLER: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Julio Cesar. VEREADOR JULIO CESAR: Não.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Laide da Uipa. VEREADORA LAIDE SIMÕES: Sim.
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VEREADOR LUIS ENRIQUE: Leandro Guerreiro. VEREADOR LEANDRO
GUERREIRO: Não. [manifestação da plateia]. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Lucão
Fernandes. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Luis Enrique sim. Malabim. VEREADOR MALABIM: Sim. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Moises Lazarine. VEREADOR MOISES LAZARINE:
Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTO MORI
RODA: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Rodson. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Roselei Françoso. Sérgio Rocha.
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Sr. Presidente, 16
vereadores votaram sim e cinco vereadores votaram não. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Aprovado por 16 votos favoráveis, apenas cinco contrários. VEREADOR
JOÃO MULLER: Pela ordem. Pela ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Só um minutinho, por gentileza. Dezesseis votos favoráveis e apenas cinco
contrários. O processo da Câmara Municipal sobre subsídios da Câmara Municipal que
passarão a vigorar a partir do ano de 2021 a 24. VEREADOR JOÃO MULLER: Pela
ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Pela ordem, vereador João
Muller. VEREADOR JOÃO MULLER: Sr. Presidente, conforme eu havia dito no início da
Sessão, eu preciso me deslocar até a Secretaria do Meio Ambiente. Queria ver se algum outro
vereador gostaria de me acompanhar, porque o tema que está lá hoje é questão do desdobro,
do desmembramento de lotes. E que se passar na Câmara Técnica, amanhã, vai para a
avaliação dos conselhos. E depois vai chegar a essa Casa e talvez chegue com o texto
totalmente contrário ao interesse da população de São Carlos. Então, só queria pedir licença,
se algum vereador quiser me acompanhar, eu ficarei satisfeito até para ajudar no embate que
teremos lá. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Bom, a matéria é muito importante,
nós tivemos na semana passada, a convite do Ministério Público, mais precisamente do
promotor, Dr. Sérgio Domingues, e nós tratamos, naquela tarde, sobre esse assunto do
desdobro. É de muito interesse da população, uma vez que existe, eu não sei, Muller, talvez
centenas de processos parados na habitação esperando que seja regulamentado a questão da
metragem sobre o desdobro. Então, vereador João Muller não sei se algum... se alguns
vereadores quiserem acompanhar o nobre vereador, o vereador Elton Carvalho está falando
que vai. Vereador Moises Lazarine também está falando que vai e também o vereador Chico
Loco também está falando que estarão acompanhando o nobre vereador João Muller.
Passamos agora, existem duas solicitações de prazo. O primeiro é da comissão...Processo
2.505, requerimento 1.309. Interessado: vereador Paraná Filho. "Requer abertura de Comissão
Parlamentar de Inquérito para investigar fatos trazidos pelo Ministério Público do estado de
São Paulo por meio do ofício 377/18, do Ministério Público por suposto cometimento de
infrações políticas." Solicito ao nobre vereador Kiki que proceda com a leitura da solicitação
de prazo. VEREADOR LUIS ENRIQUE: "Prorrogação de prazo de CPI, Excelentíssimo Sr.
Presidente a Comissão Parlamentar de Inquérito, objetivo do processo em epígrafe, vem a
presença de Vossa Excelência, respeitosamente, solicitar a prorrogação do prazo para
conclusão dos trabalhos por mais 90 dias, a se contar do término da vigência do ato da Mesa
nº 6, de 3 de dezembro de 2018. Publicado no Diário Oficial do município no dia 4 de
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dezembro de 2018. Esse pedido se justifica dada a necessidade de maior tempo hábil para a
conclusão dos trabalhos e a devida elaboração do relatório final." Assina esse pedido o
presidente da CPI vereador Paraná Filho e os vereadores Roselei Françoso, João Muller e
Robertinho Mori, e Moises Lazarine. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Eu consulto
os Srs. Vereadores os que são favoráveis à prorrogação de prazo por mais 90 dias,
permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores
que estão aqui presentes. Passamos... outra solicitação de prazo, agora do Processo 820,
Processo nº 436... Requerimento nº 436. Interessado: nobre vereador Dimitri Sean. "Requer a
criação de Comissão Parlamentar de Inquérito com finalidade de investigar possíveis
irregularidades na intervenção realizada pela Prefeitura Municipal de São Carlos, na empresa
de Transporte Turístico Suzantur." Que eu solicito ao vereador Luis Enrique que proceda com
a leitura da solicitação de prazo. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Novamente um pedido de
prorrogação de prazo de CPI." Excelentíssimo Sr. Presidente, a Comissão Parlamentar de
Inquérito, objeto de processo em epígrafe, vem a presença de Vossa Excelência,
respeitosamente, solicitar a prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos por mais 90
dias, a se contar do término da vigência do ato da Mesa nº 5 de 3 de dezembro de 2018.
Publicado no Diário Oficial do município no dia 4 de dezembro de 2018. Este pedido se
justifica dada a necessidade de maior tempo hábil para a conclusão dos trabalhos e a devida
elaboração do relatório final." Assina esse pedido, o presidente da CPI, Dimitri Sean e os
vereadores Marquinho Amaral, Leandro Amaral, Roselei Françoso e o vereador Luis Enrique.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Eu consulto os Srs. Vereadores, aqueles que são
favoráveis à solicitação de mais 90 dias permaneçam como estão, se manifestando os
contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. Em respeito ao
pessoal que trabalha por aplicativo na nossa cidade, nós vamos atender uma solicitação do
nobre vereador Gustavo Pozzi usando tempo do partido, por até cinco minutos, para tratar de
assuntos relacionados a essa questão. Por gentileza, por até cinco minutos. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Boa tarde a todos. Obrigado, presidente Lucão. Por aqui interromper aí
a votação, né? Na noite de ontem e início da manhã até o momento, algumas postagens nas
redes sociais e eu... manifestando, dizendo que sou contrário à política de aplicativos, que está
sendo instalada na cidade, que eu estaria prejudicando os motoristas de aplicativo. Primeira
coisa que eu tenho a esclarecer é o seguinte, em nenhum momento eu tenho a intenção de
prejudicar qualquer tipo de categoria profissional da nossa cidade. A questão da
regulamentação do aplicativo, quem participou de todo o processo no ano passado, percebeu
que nós fizemos primeiramente uma Comissão de Estudos, nós tratamos praticamente o ano
inteiro sobre esse assunto. Após a Comissão de Estudos preparar um texto, foi encaminhado
um texto para a prefeitura. Na prefeitura houve algumas alterações. Ao chegar na Casa, houve
uma solicitação por parte dos motoristas para que nós pudéssemos fazer uma conversa sobre o
tema. E não foi votado no momento que era para ser votado. Abrimos a conversa com todos
os motoristas que estiveram à disposição na época. E aí, até chegarmos em um texto possível.
Por que eu falo um texto possível? Porque nós, todo mundo tem um texto ideal, mas o texto
possível no ano passado foi justamente o aprovado por unanimidade nessa Casa. O que
aconteceu de novo até então? Há dois finais de semanas atrás, no sábado, há dois sábados
atrás, a Prefeitura Municipal de São Carlos, ela fez... o decreto. Obrigado, Roselei. Ela fez o
decreto para regulamentação da lei. Primeiro esclarecimento, eu faço justamente nisso. O
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decreto, ele é unilateral da prefeitura. A prefeitura redige, ela faz a redação do decreto, e não
passa para essa Casa por aprovação. Então, o decreto que está... correndo, que trouxe de certa
maneira um desconforto aos motoristas, ele foi redigido pela prefeitura municipal para
regulamentar a lei que foi aprovada no passado. Quais são as demandas que chegaram a mim
e que eu, na manhã de hoje, tentei entender com a prefeitura o que está acontecendo? A
primeira coisa é algo que não foi debatido na Comissão de Estudo. Não foi debatido junto
com a associação que se apresentou e nem com as pessoas que nós conversamos ano passado,
que é a questão da certidão negativa de débito, onde fala que, a orientação que me chegou, é
que quem tem IPTU atrasado, não poderia prestar esse serviço. Conversando com a prefeitura,
eles me falaram que vão mandar uma nota oficial da prefeitura. Mas já fizeram por intermédio
de uma matéria no site oficial da prefeitura municipal, falando que... dando esclarecimento
que quem deve IPTU, deve IPTU e nisso nada vai afetar aos motoristas de aplicativo. Então, a
questão do IPTU, o morador que deve IPTU, nada vai afetar a pessoa fazer o transporte por
aplicativo ou não. Então, aqui trago esclarecimento que foi uma demanda apresentada a mim
na manhã de hoje. E eu estou trazendo esse esclarecimento. Qual é a questão da certidão
negativa que a prefeitura me esclareceu? Uma pessoa que de repente, teve ou tem uma
empresa que deve o ISS ou alguma contribuição da empresa, vai ter que parcelar esse débito
para fazer a sua inscrição junto à prefeitura. Eu estou fazendo aqui um esclarecimento, porque
isso não passou por essa Casa, não está previsto na lei, isso está previsto no decreto. Os
vereadores dessa Casa podem fazer alguma coisa quanto a essa exigência da prefeitura? Não.
Porque não compete aos vereadores fazer qualquer coisa contra o decreto. O que nós podemos
fazer? Como eu fiz. Conversar com a prefeitura e tentar fazer um canal de diálogo. Mas essa
questão em especial da certidão negativa de débito é responsabilidade da prefeitura que ela
fez por decreto. Primeiro ponto. Segundo ponto, é a questão [interrupção no áudio]. O
segundo ponto é a questão da propriedade do imóvel. E aí, eu vou... Oi? ORADORA NÃO
IDENTIFICADA: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR GUSTAVO POZZI:
Sim, vamos lá. Propriedade, desculpa, isso. Propriedade do veículo. Nós fizemos uma reunião
há um mês atrás junto com a prefeitura e ela se comprometeu a mandar um projeto de lei para
tentar fazer uma correção nessa questão...ORADORA NÃO IDENTIFICADA:
[pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Não, eu sei.
ORADORA NÃO IDENTIFICADA: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Eu entendo. Então, eu entendo. Eu entendo, veja bem. Só que essa
Casa, eu como vereador e qualquer vereador nessa Casa não pode fazer nada, se a prefeitura
não mandar para cá. Nós não temos competência legislativa para fazer a regra. ORADORA
NÃO IDENTIFICADA: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Não. Não. O projeto de lei veio da prefeitura. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Vereador, por gentileza. Nós não podemos ficar nesse diálogo durante a fala
de Vossa Excelência. ORADORA NÃO IDENTIFICADA: [pronunciamento fora do
microfone]. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Por gentileza. Por gentileza. Calma.
Moça, por gentileza. Oh, moça, não ignora minha fala, por gentileza que estou me dirigindo à
senhora. Por gentileza, por gentileza, estou pedindo se é possível, a senhora ter gentileza só de
me ouvir. Esta Câmara Municipal, ela se colocou à disposição para estar atuando nessa
questão dos aplicativos, vereador Gustavo Pozzi e mais alguns vereadores sempre se
colocaram à disposição de vocês. E vai continuar sendo assim. Se existe dúvida, nós podemos
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marcar, agendar horário, para que debatamos e continuamos fazendo isso relacionado a esses
assuntos. Eu só não posso abrir para esse debate durante fala, por gentileza. VEREADOR
LEANDRO GUERREIRO: Questão de ordem. Questão de ordem. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Questão de ordem. VEREADOR GUSTAVO POZZI: [ininteligível]
questão de ordem agora. Não, só um minutinho. ORADORA NÃO IDENTIFICADA:
[pronunciamento fora do microfone]. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento
fora do microfone]. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Por gentileza, por gentileza.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Eu vou concluir, eu vou concluir. Senhora, por favor.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Deixa o vereador encerrar a fala, depois ele vai aí
conversar com você. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Isso. Veja bem...ORADORA NÃO
IDENTIFICADA: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Questão de ordem, Sr. Presidente. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Só um
minuto, não. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Questão de ordem, nobre vereador
Rodson Magno. VEREADOR RODSON DO CARMO: Só dar uma ideia. Depois que
acabar aqui, eu me comprometo junto com o Gustavo e outros vereadores para a gente
conversar, só para não tumultuar. Terminou a Sessão, a gente senta e esclarece tudo. Pode ser,
pessoal? ORADOR NÃO IDENTIFICADO - Pode. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Fechado. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Não há motivo para vocês...
não há motivo, depois seu tempo será acrescido. Não há motivo. Os vereadores estão se
colocando à disposição e vamos conversar. Sempre que for necessário. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Veja bem, só concluindo. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES:
Por gentileza, deixa...VEREADOR GUSTAVO POZZI: Só concluindo. Só para vocês
entenderem a criação da legislação sobre transporte por aplicativo é de competência da
Prefeitura Municipal de São Carlos. O projeto que veio para essa Casa, que foi votado no ano
passado, teve iniciativa da Prefeitura Municipal de São Carlos para vir para essa Casa. O que
nós fizemos é tentando fazer uma ponte das pessoas, estudar, dar voz às pessoas para que
fizéssemos as alterações que foram feitas na legislação. Mas nenhum vereador nessa Casa tem
competência para fazer uma emenda ao projeto que já existe. Nós temos que esperar a
manifestação da prefeitura e existe um compromisso que a questão da titularidade do veículo
vem para essa Casa para ser discutida. Então assim, o que me deixa de certa forma, vou
colocar assim chateado é que em nenhum momento eu me manifestei contrário aos
aplicativos. E ao longo de ontem e de hoje, colocou-se a minha figura como uma pessoa
contrário ao aplicativo. Quem participou de todo o processo o ano passado, teve a
oportunidade de dialogar comigo sobre esse processo. Qual é o meu compromisso com vocês?
Chegando a esta Casa, a questão da titularidade do imóvel, eu abro uma conversa, desculpa,
do veículo, eu abro um canal de diálogo com vocês. Quem tiver interesse em debater esse
assunto, eu vou só pedir uma coisa. Antes de ir embora, passe no meu gabinete e deixa
telefone para contato, WhatsApp, de grupo, qualquer coisa. E chegando a essa Casa, eu me
comprometo a conversar com vocês. O eu não posso é fazer coisa agora, porque eu não tenho
competência legislativa para fazer qualquer alteração. Tá ok? É a Secretaria de Transporte e
Trânsito que tem que mandar isso para a gente. Eu só me manifestei aqui, por que fiz esse
manifesto, essa manifestação? Porque ontem e hoje, foi colocado nas minhas costas e nas
costas do Paraná, como apenas duas pessoas...ORADOR NÃO IDENTIFICADO:
[pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Tudo bem, só um
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minuto. Tudo bem. Gente. Como pessoas que estão contrário à questão do aplicativo. Esse é o
meu esclarecimento... PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Vereador, o senhor
precisa...VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presidente, ok. Obrigado pela compreensão. Eu
pedi esse 'interrompimento' justamente para poder liberar vocês. E assim, eu me comprometo
a abrir um canal de diálogo com vocês, como sempre fiz. Muito obrigado, presidente.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Eu consultei o nobre vereador Gustavo da
possibilidade... Atenção! Para vocês ouvirem, por gentileza. Se vocês quiserem aqui na
biblioteca, os vereadores já estarão atendendo vocês lá. Por gentileza, acompanhem os
vereadores e continuamos à disposição, a Câmara Municipal continua à disposição de vocês
aqui, tá bom? Dando continuidade em votação dos processos, esses processos da Pauta.
Processo nº 27...Eu solicito... preciso de um número de vereadores que estão no plenário.
Chamada dos senhores vereadores. Por gentileza. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Atenção,
Srs. Vereadores, para a terceira chamada desta 8ª Sessão Ordinária. Lucão Fernandes.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Sérgio
Rocha. Luis Henrique, presente. Robertinho Mori. Robertinho Mori. Azuaite Martins de
França. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Atenção, vereadores, que estão em
algumas diligências nossas conforme foi dito aqui...ORADOR NÃO IDENTIFICADO:
Secretaria de Habitação. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Habitação. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Chico Loco. VEREADOR CHICO LOCO: Presente. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Cidinha do Oncológico. Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN:
Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Edson Ferreira. VEREADOR EDSON
FERREIRA: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Elton Carvalho, Gustavo Pozzi.
João Muller. João Muller. Julio Cesar. Laide da Uipa. VEREADOR LAIDE SIMÕES:
Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Leandro Guerreiro. Malabim. VEREADOR
MALABIM: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Marquinho Amaral. Moises
Lazarine.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: É... está acompanhando lá.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Paraná Filho. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES:
Também está lá. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Robson Magno. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Foi atender o pessoal do aplicativo. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Roselei Françoso. [falas sobrepostas]. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Treze vereadores
presentes. PROCESSOS EM REGIME DE TRAMITAÇÃO COMUM – ÚNICA
DISCUSSÃO - PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Havendo número, então passamos
à votação do Processo nº 2.723, Projeto nº 430. Interessado: vereador Dimitri Sean. "Autoriza
o Poder Executivo a instituir o Prêmio Jovem Cientista são-carlense e dá outras providências".
Existe aqui um substitutivo. Passamos então à votação do substitutivo. Os vereadores que são
favoráveis ao Projeto substitutivo, permaneçam como estão. Manifestando-se os contrários.
Aprovado por todos vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação do Processo nº
628, Projeto nº29. Interessado: Paraná Filho. "Institui o Programa Patrulha Maria da Penha no
município de São Carlos". Os vereadores que são favoráveis permaneçam... Tem emenda,
muito bem lembrado aqui, nós temos uma emenda? Algumas emendas, que eu solicito ao
nobre vereador Kiki que proceda com a leitura. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Processo nº
628 de 2019, Projeto de Lei nº 29 de 2019. "Excelentíssimo, Sr. Presidente, Excelentíssima,
Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, submeto a consideração do Plenário a seguinte Emenda
Modificativa ao projeto de lei em epígrafe. Emenda Modificativa. O art. 3º, do Projeto de Lei
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nº 29/2019, passa a figurar com a seguinte redação: Art. 3º: O Programa Patrulha Maria da
Penha consiste no trabalho conjunto entre a Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência
Social e a Guarda Municipal de São Carlos com o intuito de viabilizar a realização de visitas
periódicas, desta última, as residências de mulheres em situação de violência doméstica e
familiar, no intuito de verificar o cumprimento de medidas protetivas, de urgência, previstas
no art. 22, da Lei Federal, nº 11.340/2016, e reprimir atos de violência ou ameaça". Há
também uma emenda modificativa. Emenda nº 2. "Submeto à consideração do Plenário a
seguinte subemenda modificativa à emenda modificativa apresentada pela Comissão de
Economia, Finanças e Orçamento ao Projeto de Lei nº 29 de 2019. Objeto do Processo nº 628
de 2019". Subemenda modificativa. "A emenda modificativa apresentada pela Comissão de
Economia Finanças e Orçamentos ao Projeto de Lei nº 29 de 2019, objeto do Processo nº 628,
passa a figurar com a seguinte redação. Art. 3º, do projeto de lei. O Programa Patrulha Maria
da Penha consiste na realização de visitas periódicas da Guarda Municipal com o apoio da
Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social as mulheres... as residências,
desculpa, de mulheres, em situação de violência doméstica e familiar, no intuito de verificar o
cumprimento de medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, da Lei Federal nº 11.340
de 2006 e reprimir atos de violência ou ameaça". Há ainda uma terceira emenda, esta aditiva.
"O Projeto de Lei nº 29/2019 passa a contar com seu art. 4º, renumerando-se os demais com a
seguinte redação: Art. 4º, as diretrizes de atuação da Patrulha Maria da Penha são: 1 Instrumento, a guarda municipal no campo de atuação da Lei Maria da Penha. 2 - Conferir
maior efetividade às medidas protetivas de urgência decididas pelo Poder Judiciário
consistente na realização de visitas periódicas às residências de mulheres em situação de
violência doméstica e familiar para verificar o cumprimento da medida protetiva de urgência e
reprimir eventuais atos de violência. 3 - Capacitar continuamente os guardas municipais da
patrulha e demais agentes públicos envolvidos para o correto e eficaz atendimento às
mulheres vítimas de violência doméstica e familiar visando no atendimento humanizado e
qualificado. 4 - Qualificar o município no controle, acompanhamento e monitoramento dos
casos de violência contra a mulher, de modo a reduzir a incidência desse tipo de ocorrência. 5
- Garantir o atendimento humanizado, inclusive, à mulher em situação de violência, onde
houver medida protetiva de urgência, Observado o respeito aos princípios da dignidade da
pessoa humana, da não discriminação e da não revitimização. 6 - Reintegrar os serviços
oferecidos às mulheres em situação de violência. Parágrafo Único: A Patrulha Maria da Penha
atuará na proteção, prevenção, monitoramento e acompanhamento das mulheres vítimas de
violência doméstica ou familiar que possuam medidas protetivas de urgência, integrando as
ações realizadas pela rede de atendimento à mulher em situação de violência na cidade de São
Carlos. Há ainda, uma quarta emenda, esta também aditiva. "Acrescenta o inciso VI, no art.
4º, do Projeto de Lei nº 29 de 2019, fica acrescentado o inciso VI, do art. 4º, do Projeto de Lei
nº 29 de 2019, que terá a seguinte redação: Ordem dos Advogados do Brasil. São Carlos, 26
de março de 2019". Vereador Paraná Filho, quem assina as quatro emendas: as duas aditivas e
as duas modificativas. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, pela ordem.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Pela ordem, nobre vereador Paraná Filho.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Eu poderia, na condição de autor, fazer um
encaminhamento dessa votação? Ou o senhor acha que, pelo volume de processos, não vai
retardar muito a Sessão? PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Eu acho que não há
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problema de Vossa Excelência fazer o encaminhamento, uma vez até que, Vossa Excelência,
é o autor dessa magnífica atitude, que eu cumprimento Vossa Excelência por essa iniciativa.
Dado ao índice que nós... temos conhecimento...Não sei nem até que palavra a gente se dirige
ao homem que consegue fazer uma agressão em um ser tão belo que Deus criou para ser as
nossas auxiliadoras ou nossa auxiliadora na nossa vida. Então, parabéns pela iniciativa, nobre
vereador. VEREADOR PARANÁ FILHO: Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, na
verdade, eu acredito que essa seja uma tendência...PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES:
Vereador, estão solicitando lá? Por até dois minutos, por gentileza. Desculpa, vereador.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, na verdade essa é uma tendência, eu acho
que em todo o país. Acompanhando sites de vários estados, várias capitais, nós vimos que
muitos municípios estão adotando essa prática que é a de criação da Ronda Maria da Penha ou
da Patrulha Maria da Penha, que é uma força do município, que atua dando assistência,
proteção, a essas mulheres que estejam sob violência doméstica ou familiar, em especial,
aquelas que possuem a medida protetiva. Eu tenho que informar a todos vocês e as pessoas
que também assistem em casa, que essa ideia não foi minha. Essa ideia foi do coronel Samir
Gardini, que é o nosso secretário de Segurança Pública, uma pessoa que abrilhanta o poder
público, abrilhanta o Poder Executivo Municipal, e que teve essa ideia. Inclusive, nós
viajamos para Brasília, recentemente, conversamos com o capitão Derrite, e também a policial
Kátia Sastre, ambos deputados federais, que se comprometeram em destinar recursos para que
nós possamos adquirir as viaturas para colocar em prática esse trabalho importante em prol
das mulheres de São Carlos. Esse trabalho será realizado em parceria com a Polícia Militar,
com a Delegacia de Defesa da Mulher, com o Tribunal de Justiça do estado de São Paulo,
Ordem dos Advogados, e todos os outros órgãos, Defensoria Pública, que trabalham nessas
questões relacionadas à violência da mulher. Então, eu julgo muito importante, acredito que
nós estejamos dando a nossa contribuição para o município, para esta importante causa, e
peço a aprovação dos Srs. e Sras. Vereadores neste projeto de lei. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Encaminhamento. Vereador Roselei Françoso por até dois minutos.
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Sr. Presidente, vereador Lucão. Vereador Paraná, eu
quero cumprimenta-lo pela nobre iniciativa de trazer na cidade de São Carlos juntamente com
o comando da guarda municipal, um projeto tão importante como esse. Obviamente, eu
preciso apenas resgatar algumas coisas para a gente não perder também a qualidade do
trabalho prestado pela guarda municipal hoje. O que a gente percebe, inclusive tenho
trabalhado também nesta perspectiva de fomento, de fortalecimento da guarda municipal, no
que diz respeito à questão do Canil municipal, mas me fica uma preocupação. Ontem, eu
participei de uma reunião no Caic, e qual é o grande problema da cidade hoje em especial,
nessas escolas que têm um número ampliado, uma escola muito grande que na verdade nem
deveria ser tão grande daquele... tamanho? Deveria ser uma escola menor. Mas é uma escola
que tem alguns problemas da ordem de segurança. E algumas prerrogativas que a gente tem
buscado para a guarda municipal faz perder a essência para a qual a guarda foi criada, que é a
questão da defesa do patrimônio público. Hoje, poucos guardas, na verdade, todos eles, têm
um trabalho importante. O problema é que cada vez que a gente cria um programa, a gente
reduz o número de guardas à disposição da população para qual foi criada. Então, o Caic, por
exemplo, precisaria ter um guarda municipal naquela escola o tempo todo. Não tem uma
lâmpada acesa porque foi toda roubada. Todos os holofotes, tudo. Eu vou votar
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favoravelmente a esse projeto. Mas eu peço à secretaria Helena que veja a possibilidade de se
fazer concurso e contratar mais guarda. Porque nós estamos aumentando... o rol de atribuições
e reduzindo o número de guarda na rua. Então, eu acho extremamente importante ver isso,
viu, Paraná. Eu acho que é importante ter um concurso público... para poder, de fato, ter o
número de guarda suficiente para cuidar dos nossos próprios públicos, em especial, de escolas
como o Caic, Deriggi que nós temos problemas, as UPAs, que estão totalmente descobertos
hoje. Então, gostaria muito dessa atenção, coronel Samir, como uma missão de aumentar o
número de guardas para a gente poder de fato ter os guardas em escolas para poder, também,
cuidar das nossas crianças, não só no trânsito, não só da Maria da Penha, não só do Canil, mas
também, dos 1.500 alunos, no caso do Caic, né, que também requer a necessidade de guarda
municipal. Obrigado. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Não havendo mais nenhum
vereador inscrito, passamos à votação. Os vereadores que são favoráveis ao processo... a
votação das emendas. VEREADOR JULIO CESAR: Questão de ordem, Presidente.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Questão de ordem, vereador Julio Cesar.
VEREADOR JULIO CESAR: Queria votar as Emendas Englobadas? PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Sim. VEREADOR JULIO CESAR: Pode ser, presidente?
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Paraná, tranquilo? Então, passamos então à
votação de todas Emendas Englobadas. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como
estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos vereadores que estão aqui presentes.
Passamos à votação do Processo nº 740, Projeto nº 45. Interessada: Prefeitura Municipal.
"Dispõe sobre a organização e atribuições do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência
- Comdef". Existe também aqui uma emenda, que eu solicito ao nobre vereador Luis Enrique
que faça a gentileza da leitura da emenda. [Deixa eu ver se eu deixei no lugar correto].
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Submeto a consideração do Plenário a seguinte emenda
modificativa, Projeto de Lei nº 45 de 2019, de autoria da Prefeitura Municipal, "que dispõe
sobre a organização e atribuições do Conselho Municipal da Pessoa Com Deficiência de São
Carlos e dá outras providências". Emenda modificativa. Modifica o art. 1º, do Projeto de Lei
45 de 2019. "O art. 1º, do projeto de lei passa a contar com a seguinte redação: Art. 1º
primeiro: O Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência de São Carlos, órgão
consultivo deliberativo e de assessoramento do Poder Executivo dos assuntos ligados ao
exercício dos direitos das pessoas com deficiência, fica regido por esta lei". De autoria, essa
emenda modificativa de autoria do vereador Robertinho Mori, vereador do PSDB.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Coloco em votação a emenda. Vereadores que são
favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos
vereadores que estão aqui presentes. Passamos para a votação do processo... Pela ordem nobre
vereador Robertinho Mori Roda. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Sr. Presidente.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Pois não. VEREADOR ROBERTO MORI
RODA: Havia um pedido também na redação final que fosse acolhido como Comdefisc, ao
invés de Comdef. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Digo então que na redação final
que conste, por gentileza, a solicitação do nobre vereador Robertinho Mori. VEREADOR
ROBERTO MORI RODA: A nomenclatura passaria então, ao invés de Condef, Comdefisc.
Obrigado. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Passamos a votação do Processo nº 771,
Projeto nº 47, interessado: a Prefeitura Municipal, "que autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito adicional, um valor de R$ 228.570 para recape". Os vereadores que são favoráveis
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permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos vereadores que
estão aqui presentes. Passamos à votação do Processo nº 797, Projeto nº 49, interessado: a
Prefeitura Municipal, "que desafeta e autoriza o poder Executivo a alienar uma área pública
no condomínio residencial Domingos Ferrari". Os vereadores que são favoráveis permaneçam
como estão. Se manifestando os contrários. Aprovado, por todos os vereadores que estão
presentes. Passamos à votação do Processo nº 798, Projeto nº 50, interessado: Azuaite
Martins de França, "que dá o nome de D. Jurandira Paschoal Fehr ao trecho que nasce na
rotatória coordenada 220. 47, 55, 51, 325 na direção as coordenadas 220, 17, 47, 55, 56, 305,
no seu prolongamento". Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão.
Manifestando-se os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes.
Passamos à votação do Processo nº 802, Projeto nº 51. Interessada Prefeitura Municipal.
"Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no Serviço Autônomo de Água
e Esgoto. Emenda do vereador Paraná Filho, da ordem de R$ 44.500,00". Vereadores que são
favoráveis permaneçam como estão. Manifestando-se os contrários. Aprovado por todos os
vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação do Processo nº 803. Projeto 52,
interessada: Prefeitura Municipal, "que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar na habitação. Emenda do vereador Roselei Françoso, da ordem de 6 mil reais".
Vereadores que são favoráveis permaneçam como estão. Manifestando-se os contrários.
Aprovado por todos vereadores aqui presentes. Passamos à votação do Processo nº 804,
Projeto nº 53. Interessada: Prefeitura Municipal, "autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
adicional suplementar na Prefeitura Municipal, emenda dos Srs. Vereadores: Moises Lazarine,
R$ 4.400,00. Rodson Magno, R$ 5 mil, e vereadora Laide das Graças Simões, R$ 2.200,00".
Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão. Manifestando-se os contrários.
Aprovado por todos vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação do Processo nº
805, Projeto de Lei nº 54. Interessada: Prefeitura Municipal, "autoriza o Poder Executivo a
abrir crédito adicional suplementar na prefeitura, emenda do nobre vereador Roselei
Françoso, da ordem de R$ 9 mil". Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão.
Manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes.
Passamos à votação no processo 806, Projeto nº 55. Interessada: Prefeitura Municipal, "que
autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na prefeitura, emenda dos
Srs. Vereadores: Gustavo Pozzi, R$ 18 mil, Lucão Fernandes, R$ 20 mil, Roselei Françoso,
R$ 43 mil". Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão. Manifestando-se os
contrários. Aprovado por todos vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação do
Processo nº 807, Projeto nº 56. Interessada: Prefeitura Municipal, "que autoriza o Poder
Executivo a abrir credito adicional e suplementar na prefeitura, emenda do vereador Rodson
Magno, da ordem de R$ 6 mil". Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão.
Manifestando-se os contrários. Aprovado por todos vereadores que estão aqui presentes.
Passamos à votação do Processo nº 808, Projeto nº 57. Interessada: Prefeitura Municipal,
"que autoriza o Poder Executivo a abrir credito adicional e suplementar na prefeitura. Emenda
dos Srs. Vereadores, Moises Lazarine, R$ 2.500,00. Lucão Fernandes, R$ 20 mil. Rodson
Magno, R$ 7 mil. Malabim, R$ 50 mil e Paraná Filho, R$ 30 mil". Os vereadores que são
favoráveis permaneçam como estão. Manifestando-se os contrários. Aprovado por todos
vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação do Processo nº 809, Projeto nº 58.
Interessada: Prefeitura Municipal, "que autoriza o Poder Executivo a abrir credito adicional e
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suplementar na prefeitura. Emenda dos Srs. Vereadores, Dimitri Sean, R$ 3 mil. Marquinho
Amaral, R$ 50 mil. Roselei Françoso R$ 5 mil, mais R$ 15 mil e mais R$ 5 mil também, do
vereador Roselei Françoso, totalizando R$ 25 mil, e também do vereador Sérgio Rocha, da
ordem de R$ 30 mil". Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão.
Manifestando-se os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes.
Passamos à votação do Processo nº 810, Projeto de Lei nº 59. Interessada: Prefeitura
Municipal. "Que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na
prefeitura. Emenda também dos Srs. Vereadores, Roselei Françoso, R$ 6 mil, R$ 8 mil, R$ 6
mil, R$ 9 mil, totalizando: R$ 29 mil". Os vereadores que são favoráveis permaneçam como
estão. Manifestando-se os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui
presentes. Passamos à votação do Processo nº 818, Projeto de Lei nº 61. Interessada:
Prefeitura Municipal. "Que autoriza o Poder Executivo a conceder repasse financeiro à
associação... Por gentileza, meus amigos, por gentileza. Passamos à votação do processo 818.
Projeto de Lei nº 61. Interessada: Prefeitura Municipal. "Que autoriza o Poder Executivo a
conceder repasse financeiro à Associação de Apoio a Pais de Autistas, da ordem de R$
17.268,16 centavos do Fumcad". Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão.
Manifestando-se os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes.
Passamos à votação do Processo nº 849, Projeto nº 67, Interessada: Prefeitura Municipal.
"Que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na prefeitura, na ordem
de R$ 1.943,683 reais para várias ações nas Cemeis". Os vereadores que são favoráveis
permaneçam como estão. Manifestando-se os contrários. Aprovado por todos os vereadores
que estão aqui presentes. Eu gostaria que os vereadores continuassem com a atenção voltada
aqui para a votação dos processos... Perde prazo aí? Como é? Eu gostaria de consultar quantos
vereadores estão presentes neste momento. Alguns estão em diligências na prefeitura. Mas
existe aqui uma solicitação Do Secretário Municipal de Esporte, com valor de R$ 220 mil
para a Associação são-carlense de Futsal, que é a equipe de São Carlos que representa São
Carlos nesse campeonato que está tendo. O secretário de governo também ligou. Mas eu
preciso do número de vereadores para assinar aqui, se assim Vossas Excelências entenderem a
necessidade de nós colocarmos esse processo. Existe aqui um acordo já firmado conosco, de
nós não estarmos colocando processo de urgência, a não ser que ele apresente de fato
urgência. Então, gostaria que...VEREADOR RODSON DO CARMO: Pela ordem, Sr.
Presidente. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Pela ordem, vereador Rodson Magno.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Nós poderíamos suspender a Sessão por um minuto?
Só para que eu possa entender o processo? PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Eu
reluto na...VEREADOR RODSON DO CARMO: Um minuto. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Eu reluto nessa questão de suspender até porque a população acaba ficando
no escuro. VEREADOR RODSON DO CARMO: Só para a gente conversar para ver o que
a gente vai [ininteligível]... PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Por gentileza, eu
gostaria só de concluir a minha fala. VEREADOR RODSON DO CARMO: O senhor está
correto. O senhor está aplicando a ordem como ela deve ser feita. Se há realmente um
compromisso nessa Casa, o senhor está cumprindo com ele, concordo plenamente com o
senhor. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Eu agradeço, muito obrigado. Vereador
Chico Loco. Nós não vamos encerrar a Sessão, mas eu gostaria, vereador Roselei, vereador
Paraná Filho, e demais vereadores que puderem, mas continuem com a atenção voltada para
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mim, porque eu não vou suspender a Sessão para nós falarmos em relação a esse projeto. Eu
acho que o vereador podia montar uma comissãozinha aqui rápida, vereador Paraná, eu
consulto o plenário, vereador Roselei, se poderia dar uma olhada, e aí pode falar com os
vereadores aqui se assiste essa possibilidade dessa urgência ou não, uma vez que eu tenho que
manter o respeito, vereador Julio Cesar também gostaria - por ser também advogado - pudesse
contribuir olhando este processo, por gentileza, vereador Julio Cesar, nosso, uma vez
deputado, sempre deputado por São Carlos. Eu continuo aqui na votação. Passamos a votação
do Processo nº 859. Eu vou mais devagar agora. Projeto de Lei nº 70, Interessada: Prefeitura
Municipal. Que altera o dispositivo da Lei nº 14.395 de 27 de fevereiro do ano de 2008. "Que
dispõe sobre a adesão do município de São Carlos na Associação Caminho da Fé e dá outras
providências. O valor é de R$ 870 reais". Os vereadores que são favoráveis à aprovação desse
valor de R$ 870 reais para o Caminho da Fé permaneçam como estão. Manifestando-se os
contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação
do Processo nº 913. Projeto de Lei nº 73. Interessada: Prefeitura Municipal. "Que autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos,
na ordem de R$ 26.661,14 para a manutenção do fundo". Os vereadores que são favoráveis
permaneçam como estão. Manifestando-se os contrários. "Contratação de serviço para a
manutenção das atividades". Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão.
Manifestando-se os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes.
Passamos à votação do Processo nº 914. Projeto de Lei Nº 74. Interessada: Prefeitura
Municipal. Processo nº 4.478/19. "Que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar também na Prefeitura Municipal, emenda do vereador Roselei Françoso, de R$
10 mil, Luis Enrique, Kiki, de R$ 24.039,00, na Secretaria de Educação". Os vereadores que
são favoráveis permaneçam como estão. Manifestando-se os contrários. Aprovado por todos
os vereadores que estão aqui presentes. VEREADOR CHICO LOCO: Sr. Presidente.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Questão de ordem, nobre vereador Chico Loco.
VEREADOR CHICO LOCO: Tendo em vista os acontecimentos, o número intenso de
processos que foram aprovados na Casa hoje, eu queria sugerir aos nossos pares a
possibilidade de a gente suprimir o Expediente Falado dos vereadores, por quê? Muitos
vereadores já estão ausentes, que estão naquelas reuniões, principalmente aquela reunião da
Secretaria Municipal do Meio Ambiente, para discutir, para debater a questão da partilha dos
lotes, da divisão dos lotes de São Carlos. E eu gostaria de consultar a Casa, que o senhor
fizesse essa consulta, para ver se nossos pares concordam com a supressão do Expediente
Falado por hoje, dando continuidade aos demais itens da Plenária, inclusive, a explicação
pessoal que pode ser levada ao término da Sessão. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES:
Havendo uma solicitação do nobre vereador Chico Loco, eu consulto os, Srs. Vereadores, que
estão aqui presentes, dessa possibilidade de nós estarmos então expelindo o Expediente
Falado na tarde de hoje. VEREADOR JULIO CESAR: Sr. Presidente, pela ordem.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Pela ordem, o nobre vereador Julio Cesar.
VEREADOR JULIO CESAR: Eu tenho respeito a fala do vereador Chico Loco, mas eu
acredito até pelo número reduzido, não são todos, talvez, que se utilizam, então nós vamos
gastar aí mais 20, 30 minutos, eu queria que permanecesse a oportunidade de utilizar a fala
conforme foi acordado no início. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Bom, havendo
duas solicitações eu vou ter que agora colocar em votação. VEREADOR ROSELEI
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FRANÇOSO: Pela ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Pela
ordem, vereador Roselei Françoso. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Concordo com o
pronunciamento do vereador Julio Cesar. Embora algumas pessoas estão fora da Casa, mas
estão cuidando de um problema da Casa também. E eu acho que, não estando presentes, passa
a vez, eles terão sua fala garantida no próximo expediente. Então, eu sou favorável à
manutenção do expediente como foi acordado anteriormente. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Eu coloco em votação. Os vereadores que são favoráveis à manutenção do
Expediente Falado, por gentileza, levantem a mão. Conta para mim, por gentileza. Para
manter o Expediente Falado. Conta para mim, por gentileza, vereador Kiki. Deu maioria?
Chico? Deu maioria? Então...VEREADOR LUIS ENRIQUE: Mantém o expediente.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Então, mantém o expediente. Passamos à votação
do Processo nº 914, Projeto nº 74. Interessada: Prefeitura Municipal. "Que autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito adicional suplementar na prefeitura, emenda do vereador Roselei
Françoso, R$ 10 MIL, vereador Luis Enrique, Kiki". Eu já falei isso aqui, já foi votado. Vocês
me distraem aqui, eu vou por votação de novo? Pelo amor de Deus. Foi aprovado? Quando é
assim, Mariana, tira da minha frente, senão...Passamos então agora à votação do processo...
Meu Deus do céu. Passamos à votação do Processo nº 915. Interessado, Prefeitura Municipal,
Projeto nº 75, "autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na prefeitura
na Progresso e Habitação. Laide, R$ 24.200,00 Edson, R$ 80 mil, na Prohab". Os vereadores
que são favoráveis permaneçam como estão. Manifestando-se os contrários. Aprovado por
todos os vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação do Processo nº 916, Projeto
de Lei nº 76. Interessada: Prefeitura Municipal. "Que autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito adicional suplementar na prefeitura. Emenda dos Srs. Vereadores, parabéns nobre
vereador Dimitri Sean, como parabenizo também os demais vereadores, pela destinação das
emendas, mas esta, confesso que me chama atenção, destinando R$ 150 mil para asfalto lá no
Antenor Garcia". Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão. Manifestando-se
os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação
do Processo nº 917, Projeto nº 77. Interessada: Prefeitura Municipal. "Que autoriza o Poder
Executivo também a abrir crédito adicional suplementar na prefeitura. Emenda dos Srs.
Vereadores: Sérgio Rocha, R$ 20 mil. Lucão Fernandes, R$ 20 mil. Marquinho Amaral, R$
30 mil. Chico Loco, R$ 30 mil. Edson, R$ 30 mil. Roselei Françoso, R$ 30 mil. Malabim, R$
60 mil. Totalizando: R$ 220 mil". Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão.
Manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes.
Passamos à votação do Processo nº 918, Projeto 79. Interessada: Prefeitura Municipal. "Que
autoria o Poder Executivo a abrir crédito adicional na prefeitura, emenda do nobre vereador
Elton Carvalho, da ordem de R$ 6.817,00". Os vereadores que estão favoráveis permaneçam
como estão. Manifestando-se os contrários. Aprovado por todos os vereadores que se
encontram presentes. Bom, eu preciso do processo que chegou agora de urgência. Eu consulto
aos vereadores que fizeram uma consulta do processo, se existe aí necessidade desse processo
ser votado hoje, ou se ele pode seguir os trâmites normais pelas comissões, que é um acordo
que tenho, e gosto de respeitar os acordos, eles foram feitos em conjunto com Vossas
Excelências. Então, vereador Roselei, uma questão de ordem, estará falando em relação ao
que decidiram os Srs. Vereadores. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Sr. Presidente,
em relação ao projeto em comento, projeto que nós acabamos de avaliar, ele atende todos os
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requisitos legais, estão aí as indicações orçamentárias, e salvo...ORADOR NÃO
IDENTIFICADO [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR ROSELEI
FRANÇOSO: Exatamente, em nome da Comissão De Legislação e Redação e Justiça, o
presidente Marquinho Amaral, estive junto aqui com o vereador Paraná também e com outros
vereadores... PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Julio Cesar...VEREADOR
ROSELEI FRANÇOSO: Que avaliaram o processo. O vereador Rodson, da Comissão de
Legislação e Redação e Justiça, os outros vereadores que compõem a Comissão de Orçamento
e Finanças, estão olhando o processo. O Edson... Não, eu vou falar todos? A Câmara toda na
verdade, que tiverem interesse, que forem verificar o processo. o processo está, na verdade,
atendendo os requisitos legais e é possível de votação, tá? É um projeto que prevê aí a
continuidade do projeto de futsal, que é um time de futebol que representa o município de São
Carlos e na região. Portanto, o projeto está em condições de ser votado, tá? E encaminho pela
votação favorável, uma vez que nós temos que honrar os compromissos com os atletas que
representam a cidade de São Carlos. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Bom, então
passamos então... Eu cumprimento os vereadores pela responsabilidade, e também agradeço o
empenho dos presidentes das comissões, demais membros das comissões, a compreensão de
todos os Srs. Vereadores. Até por a gente não ter parado, vereador Paraná Filho, a nossa
Sessão, Vossas Excelências trataram isso com muita sabedoria, muito discernimento, e nós
estaremos agora colocando o processo... Outra coisa também: existe a quantidade suficiente
de assinaturas. Processo nº 1.065, Projeto de lei nº 108. Interessada: Prefeitura Municipal.
"Que autoriza o Poder Executivo a abrir repasse financeiro à Associação são-carlense de
Futsal e dá outras providências, no valor de R$ 220 mil". Os vereadores que são favoráveis
permaneçam como estão. Manifestando-se os contrários. Aprovado por todos os vereadores
que se encontram presentes. GRANDE EXPEDIENTE – INSCRIÇÃO DE ORADORES –
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES - Passamos então agora ao Expediente Falado.
Primeiro vereador inscrito na tarde de hoje por até cinco minutos, vereador Roselei Françoso.
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Sr. Presidente, O Leandro está me cortando três
minutos aqui. Sr. Presidente, eu quero agradecer, na verdade hoje é um dia que eu quero fazer
alguns agradecimentos. A gente normalmente vem para esta Tribuna para fazer algumas
cobranças. É logico que eu teria oportunidade de fazer mais cobranças em detrimento daquilo
que nós somos cobrados na rua, Leandro, né? A questão aqui da Rua D. Alexandrina que está
colocando em risco o transporte público, o cidadão, a pessoa que está transitando pela
calçada. Enfim, eu não vou insistir nesse assunto hoje, que eu só tenho cinco minutos. E,
sinceramente, eu tenho razão demais para poder fazer um agradecimento público a algumas
demandas que nós apresentamos na Prefeitura Municipal de São Carlos, vereador Julio Cesar,
que diz respeito ao distrito de Água Vermelha. Distrito de Água Vermelha também, né? Não
diferente daquilo que a gente passa aqui na cidade, os problemas de recapeamento. Então, a
informação que nos chega é que, a partir de amanhã, a empresa vencedora das licitações, da
licitação, no caso, inicia o trabalho de recapeamento de duas ruas lá, parece pouco, mas nós
somos gratos em decorrência daquilo que a gente vive diariamente lá no distrito, muita
dificuldade, as ruas foram construídas, né, aquele asfaltamento, Laide, em 1990 e alguma
coisa. Portanto mais de 30 anos que não se via um recapeamento, o que tinha ali era um tapaburaco, e hoje, graças a Deus, fruto também da nossas emendas parlamentares em comum
acordo com o Dr. Edson Fermiano, eu vejo nesse momento um compromisso honrado, um
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compromisso cumprido. Eu quero agradecer a pessoa do Dr. Edson Fermiano, quero
agradecer a pessoa do Edson Ferraz que também trabalhou para que esse recurso saísse, para
que essa licitação acontecesse. E quero agradecer, mais uma vez, até porque quem participar
da Festa do Milho, no dia 5, 6, 7 de abril, Julio, este ano vai ser... três anos. Vai poder
observar as mudanças que estão sendo feitas ali nas proximidades da igreja matriz do distrito.
Então, está sendo feito também, aí sim, uma pavimentação com bloquete, vai ficar muito
bonito o local, mais higiênico, porque todo o ano, tem infelizmente, né, no mês de abril, ainda
tem chuva. E todo o ano, no sábado ou no domingo, cai ali, pouca chuva que cai, acaba
estragando todo o conforto que a população que participa da festa gostaria de ter. Então, tá
sendo feito ali naquela rua que contorna, que margeia o distrito, um serviço muito bacana pela
Prohab, que eu também quero agradecer o Julio Cesar, presidente da Prohab, porque não
mediu esforços para que o projeto acontecesse. Então, eu acho que o campo da crítica é
importante, mas quando essas coisas acontecem - muitas pessoas que estão me ouvindo
podem estar se perguntando: faz mais que a obrigação - mas, hoje em dia, está tão difícil as
pessoas cumprirem com as suas obrigações. Então, em decorrência daquilo que nós estamos
vendo, que nós estamos presenciando, não só no distrito de Água Vermelha, mas também em
alguns bairros que nós estamos presenciando, a exemplo da Cidade Jardim, que nós passamos
essa semana, semana passada, algumas ruas do Santa Felícia - lógico que precisamos de muito
mais - mas o pouco que foi feito já melhorou bastante a questão da mobilidade em algumas
ruas da cidade de São Carlos. A exemplo lá, Edson Ferreira, da Vila Isabel, da Vila Irene, do
grande Cidade Aracy. Então, isso tudo é digno de cumprimento, por quê? A gente vê nas
cidades, mal consegue pagar o servidor público municipal e estamos vendo nesse momento os
compromissos aqui, um aumento, não é o que o funcionário queria. Lógico que funcionário
gostaria de ter um aumento e merecedor, na minha opinião, de muito mais. Não estou
generalizando, é bem verdade que alguns pisam na bola, mas nem todos, nós temos que olhar
a categoria como um todo. Então, se fosse pensar bem, é lógico que merecia muito mais. Mas
foi um aumento possível em decorrência daquilo, né, que a gente pôde aprovar, em
decorrência das condições econômicas do país. Então, nesse caso, eu tenho que agradecer e
cumprimentar a equipe da prefeitura, pelo esforço que está sendo feito, em especial na
questão da mobilidade urbana, de algumas outras cidades. E pedir, torcer muito, para que o
nosso governador do estado de São Paulo, o governador João Doria, libere os 20 milhões de
reais, comprometidos pelo Márcio França, que inaugure logo a sede do bombeiro, que o
homem venha aqui, e que libere esse recurso para a gente poder fazer o recape de toda...
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Próximo vereador inscrito, por até dez minutos,
vereador Chico Loco. VEREADOR CHICO LOCO: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras.
Vereadoras, a plateia aqui presente, a imprensa que não está mais aqui, muito boa tarde. A
pergunta é: O que há de novo na política? Parece que não tem muita coisa nova.
Recentemente, nós assistimos a tragédia em Brumadinho, na Vale Do Rio Doce, que parece
que, por muitos, já está esquecida. Não vimos nenhuma medida de contenção daquela lama se
projetando pelo Rio Paraopeba indo em direção à barragem de Três Marias, e posteriormente,
a barragem - só para informar-lhes, a lama já está contaminando o Rio São Francisco - que
irriga o Norte de Minas, a Bahia, o Nordeste. Divide os estados de Alagoas e Sergipe, divide
os estados da Bahia e Pernambuco. Enfim, a tragédia que começou em Minas Gerais, próximo
a Belo Horizonte, chegou e vai chegar a todo ao Nordeste, Brasileiro, ao Sertão Nordestino,
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muito provavelmente aquela água já contaminada hoje com Ferro, com Cobre, com Cromo
será digerida pela população ribeirinha e, também, através da transposição do São Francisco
chegará as regiões mais distantes, como no interior do Ceará. Felizmente, Deus protege nessas
horas e fez com que no Nordeste houvesse um tanto mais de chuva, principalmente no Sertão
Nordestino, Sertão do Cariri. Mas o que a gente vê de novo? De novo na política, políticos
que não se importam com o Meio Ambiente. Políticos que não se importam com a população.
Porque o ambiente, ele é fundamental para o bom desenvolvimento e o bom comportamento
humano. Lamentavelmente, o novo governo em Minas Gerais não tomou nenhuma
providência para a contenção, desvio daquele fluxo de lama entendendo que a diluição
daquilo não causaria maiores tragédias. Momento de se pensar nas responsabilidades. Os
políticos têm que mudar suas atitudes, tem que melhorar, aprimorar seu conhecimento para
que não passem por situações vexatórias como estas. O vexame que o Brasil passa
internacionalmente é o país do descuido e nós, políticos, nós não podemos demonstrar isso.
Nós temos que interromper essa característica de um Brasil descuidado. Portanto, não há nada
de novo na política brasileira. Parece que ela preserva os mesmos vícios, as mesmas
características. A partir dessa tragédia de Brumadinho, nós temos que pensar também aqui na
nossa cidade. Nossa cidade, eu pautei aqui também, já vi o vereador Edson Ferreira pautado, a
questão de emergência que existe lá no Córrego da Água Quente e, felizmente, no dia 14,
depois de um mês de luta, saiu no Diário Oficial do município o decreto assinado pelo
prefeito Airton Garcia, reconhecendo e decretando estado de emergência, mas não basta
apenas um decreto publicado. Nós temos que ter agora ação. Porque este ano, parece que a
temporada das chuvas já chegou ao fim. pelo menos o volume mais intenso parece que não
virá mais. Só que é hora de começarmos os procedimentos para que essa tragédia não venha
acontecer. O assoreamento do leito do rio chegou a invadir várias propriedades ali na região
do Córrego da Água Quente, formou-se uma cratera, uma lixiviação muito grande, um buraco
de erosão muito grande. Creio que um pé-direito ali de uns 6 a 7 metros, pé-direito - o Edson
está aqui para confirmar que é por aí - e o município de São Carlos teve ali o desvio do curso
do rio, por descuido, e um descuido que vem há 16 anos. Está na hora do político se renovar e
repensar a sua atitude, a sua responsabilidade com a natureza sim. E é a hora de ter ações. Não
dá para suprimir essas ideias. Então o que temos que fazer? Que os nossos secretários, vários
secretários corram aos ministérios, as secretarias estaduais, buscando os recursos para
empreender e investir ali. O vereador Paraná que também está aqui, vai participar agora, será
secretário de Agricultura, também deve ter uma participação muito expressiva e, quero
acreditar, e contar com esse colega vereador que, agora como secretário de Agricultura,
também estará participando de ações e contraindo recursos e solução daquele problema que já
dura 16 anos. E uma outra questão importante que nós vimos nesta tarde, foi a questão das
votações, já citadas pelo vereador Roselei Françoso, né? Dos reajustes dos funcionários
públicos, e dos políticos também, nós não temos que esconder isso de ninguém não. Houve
hoje aqui uma votação que elevou o nosso salários de vereadores, elevou o salário dos
secretário de governo, e também do prefeito Airton Garcia. Eu votei favorável e vou lhe falar
o porquê. A maior dificuldade que nós vivemos aqui no começo do governo foi justamente a
falta de médicos nas Upas que culminou até com o falecimento de uma criança aí na cidade
por falta de um atendimento imediato. E esta falta se deu por uma única razão: o profissional
médico concursado, ele não pode receber mais que o prefeito. O profissional concurso, ele
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pode trabalhar em regime de plantão e receber por sua produtividade. Só que existia um limite
muito estreito e você não conseguia preencher essa escala de plantão com os valores que o
teto permitia, que era justamente o salário da prefeito municipal. Foi muito oportuna essa
aprovação, porque creio eu que, a partir de agora, o município vai poder ampliar o número de
profissionais comprometidos com o próprio município, que são funcionários de carreira, a
trabalhar nessas unidades. O que tem sido feito aqui na cidade é um expediente discutível, a
contratação de uma empresa terceirizada de serviço, e você sabe, sai muito mais caro, muitas
vezes, contratar um terceiro, que tem os mesmos encargos, que tenham as mesmas obrigações
trabalhistas com os seus profissionais e tenha a administração dessa terceirizada. A
administração dela não entra para perder, ela entra para ter lucro. E o cumprimento desta
grade horária naturalmente vai melhorar, por quê? Poderemos oferecer aos médico que já são
concursados, que já estão na feitura, um adendo a mais na sua remuneração, a oportunidade
de hora extra e essa hora extra ser devidamente remunerada com o plantão, e assim, creio eu,
que nós vamos reduzir o impacto orçamentário do município. Em relação à questão dos
vereadores, ora, temos que deixar de ser hipócritas. Desde o ano de 2008, não existe mais
reajuste. o projeto de lei aqui aprovado, ele apenas dá um repasse dos índices de correção de
valores que foram aplicados também aos servidores municipais. Seria muito injusto com os
vereadores, que também trabalham, não ter esse direito. Há um outro detalhe: nenhum de nós,
dos 21 vereadores que estão aqui nesta Plenária hoje, terá esse usufruto agora. É só a partir de
2021, na próxima gestão. Portanto, caberá ao eleitor avaliar essa situação. Se houve alguma
atitude hipócrita dos vereadores ou não. No meu entendimento, não há, porque nós estamos
tentando, estaremos pleiteando para o futuro um novo tipo de trabalho, um trabalho um pouco
mais comprometido. Quanto mais você paga, mais você exige. Agora, se a questão, a
preocupação das pessoas for o impacto orçamentário que a Câmara dos vereadores dá, não há
problema. Eu estou protocolando um pedido para a gente discutir aqui, um requerimento para
a gente discutir, um projeto de lei, a redução do número de vereadores. Porque eu entendo que
o número de 21 vereadores pode ser expressivo demais, pode representar muito bem a
sociedade, mas a gente ouve muitas críticas da população, e a população critica muito esse
número, dizendo que o número está elevado. Então, eu acho que a questão é muito clara. Nós
podemos, sim, elevar a remuneração dos vereadores, mas eu penso, vale muito a pena reduzir
o número de cadeiras para o próximo exercício que vai ser, a próxima eleição do ano de 2020,
e que começa o governo a partir de 2021. Teremos vida nova. Como eu comecei aqui, o
objetivo é o quê? É algo de novo na política, nós não podemos continuar com a mesmice.
Infelizmente, aqueles que prometem novidades estão devendo. Veja, um Governo Federal que
até agora não tem demonstrado a que veio, com todo respeito, as dificuldades que o Brasil
encontra, mas nós estamos carentes de um projeto de país, um projeto que traga o Brasil
novamente ao desenvolvimento, e não à submissão. O que eu tenho observado, infelizmente,
no Brasil, que nós temos realmente um estado laico e nós não queremos um governo lacaio,
como é o que está aparecendo, como se está apresentando na política brasileira, no cenário
internacional. Nós temos, infelizmente, um governo que me parece lacaio em relação...[troca
de presidência]. PRESIDENTE LUIS ENRIQUE: Próximo vereador no Grande Expediente,
o vereador Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sr. Presidente, boa tarde. Boa
tarde aos demais colegas vereadores, a população que nos ouve, a imprensa. A todas e a
todos. Sr. Presidente, uma tarde de votações polêmicas, muitas votações interessantes da
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população de São Carlos, mas eu vou usar os meus dez minutos para tratar de um assunto que
eu também considero muito importante, tanto quanto outros assuntos que foram tratados hoje
aqui. Finalmente chegou à Câmara Municipal de São Carlos uma emenda, a prefeitura, então,
manda uma emenda à Câmara Municipal para que seja votada, uma emenda que desrespeito
ao interesse de centenas de famílias que moram no bairro Antenor Garcia há décadas. Há
décadas, essas famílias estão naquele local, e aguardam a pavimentação das ruas, a criação
das sarjetas para que as calçadas possam ser feitas para que as pessoas possam viver de forma
digna, mais digna, não é? Fui recentemente com o vereador Leandro Guerreiro até o local e
ficou claro que, quando chove, o barro entra nas casas. Quando está seco, a poeira toma conta
de todas as casas. Não é possível que na cidade da tecnologia - eu já disse isso aqui - que em
2019, no avançar do século 21, na cidade da capital da tecnologia uma rua fosse uma melhor,
né? São três ruas que descem, mas o Bruno Pauka, quarta rua. Quatro ruas, só naquele pedaço
da cidade, estejam nessa situação. E tenho conhecimento que em outros locais, outros bairros
da cidade, mais ruas estão nessa situação. A terra, eu não estou dizendo aqui que essa emenda
parlamentar, que esses recursos, servem para melhorar o pavimento que já existe no local.
Não é para tapar o buraco. Não é para isso. Lá não tem asfalto. Lá é preciso ser feita
pavimentação inteira. Desde, na verdade, antes da eleição, antes do prefeito Airton Garcia ter
sido eleito e antes dos nossos 21 vereadores termos sido eleitos, eu ouvia dizer das pessoas
daquele bairro, no qual eu tenho muitos amigos, "Olha, o Airton quando entrar, ele vai ajudar
a gente". O Airton foi que criou esse bairro aqui, o Antenor Garcia existe por força do
trabalho do prefeito Airton Garcia, há quase três décadas, e mais do que isso. Se isso não foi
motivo suficiente, o bairro Antenor Garcia leva o nome do falecido pai do prefeito, do nosso
prefeito, do prefeito de São Carlos. Embora eu não tenha votado no prefeito Airton Garcia,
não tenha feito campanha para ele, e vocês que acompanham a Sessão sabem que sou
contrário a muitas das ideias do prefeito Airton Garcia, eu acreditava. Eu acreditava sim que
ele pagaria essa dívida moral, coisa que ele tem com aquele bairro, com aquela população.
Uma população que tanto acreditou nele, que tanto confiou. Eu me lembro na época de
campanha, se fosse lá, como eu o fiz, pedir voto para outro prefeito, a gente não era muito
bem recebido, vou colocar dessa forma. Tamanha era a convicção daquelas pessoas no
trabalho que o prefeito Airton Garcia faria naquele bairro. Pois bem. Vencida a eleição,
passados dois anos e três meses, aquelas pessoas continuam exatamente na mesma situação.
Não tem um asfalto ali. Não tem o asfalto nas três ruas do Antenor Garcia e na Bruno Pauka,
que é a quarta rua. O que vai ser feito? Vai deixar terminar os quatro anos? a oportunidade
que aquelas pessoas têm para que o asfalto seja feito e nada será feito. Essa pergunta que eu
faço, claro, estou aqui na Câmara de vereadores, mas dirijo naturalmente a essa pergunta ao
Poder Executivo municipal. Não é possível que tanto dinheiro seja gasto em tantos assuntos
que talvez, aí é um juízo de valor pessoal, né? Meu entendimento de que talvez não sejam tão
importantes quanto dar dignidade àquelas famílias, como hoje vimos de surpresa, de urgência,
mais de R$ 200 mil reais para a equipe de futsal de São Carlos. Pois bem, não estou dizendo
isso. O esporte é muito importante. A gente sabe do papel que o esporte tem na vida das
pessoas. E eu votei favorável à destinação dos recursos à equipe de futsal. Eu só estou
colocando isso em destaque para que vocês possam refletir. Olha, tem dinheiro e esse foi só
um exemplo. Tantas outras suplementações que votamos nesses dois anos e três meses de
assuntos que poderiam ter sido votados e utilizados para o recape do bairro Antenor Garcia. O
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dinheiro tem, na verdade, me parece faltar a vontade de executar esse serviço. Inclusive,
quando em fevereiro eu fiz a emenda parlamentar, destinei, fiquei surpreso, vocês se
lembram, algumas Sessões, eu subi aqui neste local que eu estou, porque a emenda estava
parada, estava travada na secretaria municipal de governo. Não andava, não tinha virado
processo, hoje está aqui, virou um processo, foi votado e aprovado, mas não tinha virado o
processo. Então, o recurso estava lá, o dinheiro estava lá. O que que faltava? Faltava vontade.
Eu ainda brinquei, o Leandro foi comigo lá, e ainda eu brinquei, o Leandro, vai ter que você
virar prefeito de São Carlos para dar dignidade a essas pessoas? É isso que vai ter que
acontecer. Ele me falou que se ele ganhar para prefeito e não tiver sido feito ainda o serviço,
que ele vai dar prioridade a isso, que ele vai fazer. Mas é um absurdo, um completo absurdo
ter o dinheiro, os recursos existirem e não ser feito o projeto. Agora, presidente, Kiki, acredito
que nós estejamos em uma outra situação, porque o projeto passou a existir e foi aprovado
pela Câmara Municipal de São Carlos. Cabe a secretaria municipal de obras dar andamento,
abrir a licitação para que alguma empresa vença o certame para que faça as obras. E é isso que
eu vou cobrar. É isso que eu vou exigir. Eu não vou aceitar que esse dinheiro fique jogado,
nada, seja utilizado para qualquer outro fim. Mesmo que para outro fim que também seja
socialmente importante, né? Mas esse tem carimbo. Esse tem o destino certo. Acabar com 30
anos de desrespeito àquelas pessoas que vivem em ruas de terra no bairro Antenor Garcia. Dar
àquelas pessoas a certeza de que elas poderão amanhã sair das suas casas com seus veículos
independente da chuva ou não. Porque hoje, do jeito que a coisa é, se chover não sai de casa.
O vereador Sérgio Rocha estava aqui, e se propôs a se ajudar quando eu vim falar da emenda
parlamentar, ele disse: "Mas nem a cavalo. Tem lugar lá que nem a cavalo a pessoa sai de
casa". Isso não é na década de 30, não é no século 19 é no século 21, na cidade de São Carlos.
Nós não estamos falando... vereador. Me parece, eu me sinto, né? Numa Sessão na Câmara
Municipal de São Carlos de 1860, dizendo que nós precisamos urbanizar a nossa cidade. É
esse sentimento que eu tenho. Tendo os recursos disponíveis, brigar para que dignidade seja
dada àquelas pessoas. Obrigado. PRESIDENTE LUIS ENRIQUE: Fez uso da palavra o
vereador Dimitri Sean. E agora, pelo tempo regimental de dez minutos, o próximo vereador
inscrito, vereador Edson Ferreira. VEREADOR EDSON FERREIRA: Sr. Presidente, Srs.
Vereadores, Srs. Presentes, senhores e senhoras que nos acompanham em casa. Primeiro aqui
eu quero, não poderia deixar de agradecer a presença que o secretário Mariel fez essa semana
com a gente lá no prolongamento do Medeiros. Semana passada na Sessão, nós havíamos, já
depois da Sessão, logo após a Sessão, havíamos marcado uma reunião com os moradores lá
daquela região do prolongamento do Medeiros, em especial, aqueles que moram
principalmente ao redor ali do Ecoponto, que ali se encontra. Então, saí daqui da Sessão, fui
ali nessa reunião marcada junto com os moradores, com os meus assessores, e estivemos ali
para pegar as demandas daqueles moradores, que seriam muitas demandas que eles tinham
para nos passar. Chegando lá tinham bastantes pessoas, nós ficamos ali em reunião. E o que
eu gostaria era que o Mariel, secretário de serviços públicos, estivesse com a gente. Mas, por
falha minha, convidei ele em cima da hora e não deu para ir. Mas nós tivemos essa semana a
oportunidade de estar com um secretário lá junto com os moradores. Inclusive, quando eu
chamei, ele estava com um problema de saúde, um pouco, né? Ele indo direto pro médico,
mas ele falou: "Não, se você marcou com o pessoal, então nós vamos até lá". Então fui com o
secretário, ele nos acompanhou, e lá nós tivemos que mostrar pessoalmente as demandas que
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ali nós recebemos. Então, o secretário prometeu tomar as providências, né? Com respeito
àquela região. Uma delas seria coletar o entulho do Ecoponto. Foi, inclusive, um dos
secretários, um dos diretores dele estavam junto com a gente ali, seria coletar o entulho do
Ecoponto, que já estava superlotado. "Os entulhos já estavam sendo jogados na calçada,
precisava fazer a limpeza numa caixa d'água que tem atrás desse Ecoponto". É uma caixa que
que estava sustento a aquele bairro, hoje ela está desativada. "Fazer a limpeza de um
parquinho que tem na lateral do Ecoponto" - isso ele já marcou com uma equipe que já vai
estar essa semana fazendo a limpeza. "A poda de árvore, que tinha ali, que tampava visão do
Ecoponto. E o desentupimento de alguns bueiros que tinha ali naquela redondeza". Então, por
ele ter nos atendido e mesmo sem condições físicas ou de saúde, ele está lá nessa reunião com
os moradores, é por isso que eu vou agradecê-lo. E esperar que essa semana ainda, nós
tenhamos a solução desses problemas, tá? Agora, uma outra questão que eu quero entrar aqui,
Sr. Presidente, é sobre manutenção das areias das escolas municipais. Estou, em mãos, aqui
um requerimento, porque eu tive várias reclamações de professores, mães de alunos, de
crianças de três, quatro, cinco anos de idade que nos ligaram. Algumas pessoas da mídia
também que entraram em contato comigo, ou com a minha assessoria ali também, e nos
passaram algumas situações que estão acontecendo. Pelo levantamento que nós fizemos, tem
areias que estão a três anos sem trocar. Então estou, em mãos, com um requerimento que eu
quero a resposta. Está escrito assim no requerimento: "Solicita informações sobre a
manutenção e a assepsia das caixas de areias das escolas Considerando que este parlamentar
recebeu as reclamações dos munícipes considerando que se trata de um problema recorrente
as reclamações em relação à segurança e saúde das crianças que frequentam essas caixas de
areia nas escolas municipais. Considerando que há relatos que, há três anos, não há trocas de
areia das caixas, e que isso é um problema grave. Pois sabemos que as crianças ficam
expostas a problemas graves de saúde, como, por exemplo, o bicho geográfico. Tipos de
areias contaminadas, bactérias causadas por fezes de gato, urinas", e etc. Então o que eu
requeiro? "Qual é a data da última troca ou assepsia das caixas de areias de todas as escolas?"
Eu quero um relatório de todas as escolas de quando foi trocado e quando foi tratado aí. "Qual
é o período feito dessa manutenção? E se existe algum órgão que atesta essa assepsia. Se sim,
qual é o órgão regulador"? Então, eu peço aqui que o secretário de Educação nos responda o
mais rápido possível e, principalmente, que troque a areia dessas escolas. Eu estou aqui com
dois projetos de lei, inclusive de dois vereadores que estão hoje aqui no nosso parlamento,
nesse mandato, que é do vereador Júlio César e do Robertinho Mori, olha os projetos de lei.
Do vereador Júlio César: "Institui o programa de areia limpa nos equipamentos públicos do
município". Do Robertinho Mori: "Que torna obrigatório a adotação de medidas para
desinfectação de areias usadas em locais de recreação, como creches, parques, praças, escolas,
clubes recreativos, quadras esportivas e condomínios existentes nesse município". Então,
sabemos que tem duas leis aqui em vigor, só que não há o cumprimento, porque se há três
anos não há troca de areia e nem indícios de pessoas que vão lá ver como se encontram essas
areias. Então, eu estou aqui hoje...VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Me concede um aparte,
vereador? VEREADOR EDSON FERREIRA: Pode falar. VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Quero te parabenizar, vereador. Foi bem lembrado essa situação das areias nas
escolas. Eu quero dar um exemplo, a Escola Octávio de Moura, no Cruzeiro do Sul.
VEREADOR EDSON FERREIRA: Já estive lá. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: A caixa
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de areia, além da areia, não é só três anos não, faz uns seis anos que não foi trocada a areia.
VEREADOR EDSON FERREIRA: Lá são três caixas de areia e uma área grande de areia
também. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: O mato na areia está cobrindo. As crianças estão
sem condições de usar aquela areia. Além da areia, as calçadas das escolas para o lado de
fora, o mato está cobrindo. A Escola Péricles, na Avenida Morumbi, faz vergonha,
[ininteligível] uma escola com um mato daquele tamanho. A Escola Octávio de Moura, eu
estou esperando. Se a secretaria não limpar, esse final de semana eu vou ter que fazer uma
limpeza lá na calçada da escola, vou ter que passar um veneno lá. É proibido, a lei não deixa,
mas vou passar Roundup lá para matar aquele mato lá na calçada da escola. Nós temos que
cobrar. É uma vergonha o que está acontecendo nas escolas de São Carlos, tá? Eu sou contra a
areia, mas já que tem uma lei, que troca a areia pelo menos a cada dois em dois anos,
vereador. O senhor tem toda razão. VEREADOR EDSON FERREIRA: Bom, não posso
deixar de parabenizar os dois vereadores, tanto o Robertinho Mori quanto o Júlio César, por
fazer essas duas leis aqui, que são recentes, inclusive de 2017 e a nossa função como vereador
é fiscalizar e a gente vai fiscalizar e vamos cobrar, marcação em cima do secretário, para que
as coisas andem e se cumpram nessa cidade. Obrigado, presidente. PRESIDENTE LUIS
ENRIQUE: Fez uso da palavra o vereador Edson Ferreira e o próximo vereador inscrito, pelo
tempo regimental de dez minutos, o vereador Júlio César. VEREADOR JULIO CESAR: Sr.
Presidente em exercício, vereador Luis Enrique, Srs. Vereadores, vereadora Cidinha,
população que está aqui presente no Plenário da Câmara Municipal, a imprensa sempre
acompanhando a Sessão. E também quem em casa nos acompanha, seja pela televisão ou pelo
rádio, boa tarde ainda, e uma boa noite já, já que nos aproximamos do início da noite dessa
terça-feira. Eu queria, nesse momento, Sr. Presidente, fazer alguns esclarecimentos que eu
considero importante. Todos sabem que eu fui eleito vereador em 16, juntos com os demais
vereadores, tivemos a honra e temos a honra de representar a cidade e todos sabem da
atribuição do vereador. Muito bem. E essa Casa me deu, já no ano de 2017, me deu e eu
agradeço a todos os vereadores, me deram a oportunidade de ser presidente dessa Casa, que
muito me honrou. E sempre seguindo o que foi feito no passado, é seguir as mesmas
orientações para a gente ter um Legislativo fortalecido, protagonista. E enquanto presidente
desta Casa, todos sabem aqui, apesar das minhas divergências políticas com a administração,
não com o prefeito, mas com a forma de gestor que é o atual prefeito, todos sabem disso, eu,
em nenhum momento, fiz alguma, de alguma forma usei a presidência para atrapalhar o gestor
público. Inclusive, presidente Lucão, o senhor sabe disso, quantas vezes paramos a Sessão,
votamos, fiz como o senhor fez no dia de hoje, conversando com os nobres vereadores,
pedindo autorização para que processo de urgência a gente votasse também. Então acredito
que nós fizemos um papel de, em nenhum momento, atrapalhar o governo municipal, de
nenhuma forma. E não fiz isso, e nunca iria fazer, apesar de discordar do posicionamento, da
forma de gestão que vive a nossa cidade hoje. E vocês sabem também que a atribuição, e
ajudamos... Obrigado, presidente, é, como presidente, ele tentou ajudar a cidade, porque o
nosso foco é ajudar a cidade, todos sabem disso. Essa era a função do presidente. O presidente
aqui é um juiz. Tentar equilibrar a situação, ter bom senso e nunca deixar as cores partidárias
tomarem, de alguma forma, a sua opinião, fazendo com que sua opinião seja voltada ou
tomada de acordo com a sua convicção partidária política. Isso eu tenho feito, tenho certeza
que o presidente Lucão também continuará fazendo. Essa é a função do presidente, acredito
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que eu cumpri meu papel. Recentemente, todos sabem, a partir do dia 1º de janeiro, o nosso
projeto era voltar a ser vereador, sair da presidência e voltar a ser vereador, e ter o papel do
vereador, mas fomos surpreendidos, quando fui convocado pela Assembleia Legislativa e
assumi o papel de deputado, representando a nossa região, todos sabem disso. E lá fiz o papel
que deve fazer um deputado. E vou dizer uma coisa para vocês, de novo, com toda
contrariedade que eu tenho dessa gestão, a primeira pessoa que eu liguei assim que recebi a
notícia, presidente, foi o prefeito municipal. E fui até o prefeito municipal dizer a ele:
Prefeito, estou à disposição. Agora, como deputado, vereador Malabim, estou à disposição,
disse ao prefeito, o primeiro que eu falei. Que eu queria ajudar e fazer com que eu fosse o elo
entre a cidade São Carlos e o governo do estado, e também os municípios da região. Qual que
era meu papel? Meu papel de um legislador a nível estadual representando a nossa cidade.
Então conversei, tanto é que fiz o quê? Uma agenda compartilhada, onde, toda semana, ou
seja, semanalmente, eu colocava uma agenda para que os secretários que tivessem interesse
podiam utilizar do meu mandato para as suas demandas nas suas respectivas secretarias.
Coloquei à disposição dos 17 secretários, 5 me procuraram e foram atendidos. Eu não vou
falar do resultado dessa parceria onde o secretário se utilizou do deputado para falar qual foi a
sequência dos nossos atos e ações juntos ao governo do estado, os próprios secretários podem
falar como foi. As cinco exitosas, presidente, todas elas exitosas, isso é importante relatar, que
quando há essa... compartilha o bem comum, a cidade de São Carlos, houve êxito, foi isso que
aconteceu. Bom, muito bem, no último dia 15 de março acaba essa ligação, esse elo,
infelizmente, já falei a todos que independente de quem seja, nós precisamos de representante,
pode ser qualquer um aqui, e a gente sabe disso. E agora retorno definitivamente como
vereador nessa Casa. E qual é o papel do vereador? Óbvio que nós, nas suas obrigações, nas
suas responsabilidades, eu sabia que como presidente eu tinha que ter um posicionamento,
como deputado outro, e agora como vereador o posicionamento daquilo que eu tenho, como o
meu mandato oferece, as minhas responsabilidades. E a primeira delas, eu quero citar e
chamar a atenção do que eu vejo na gestão hoje da nossa cidade. Uma gestão totalmente
fragmentada, fragmentada. E o pior que essa fragmentação, ela repete, replica, onde esses
fragmentos, além de estarem separados na gestão, um combate o outro, um combate o outro.
Hoje, eu vi notícias, vou falar na sequência também, de secretário rindo de alguns
acontecimentos do governo. Quer dizer, não é um time, não é um time, difícil dar certo, não
pode. Um secretário querendo que o outro... já viu essa história. Isso não prospera, a Casa que
não tem união não prospera, isso é gestão pública. Nós vimos no governo algumas repúblicas,
algumas delas, a república da merenda, que infelizmente nós já estamos chegando no meio do
ano e não temos carne na alimentação das crianças. A Páscoa chegando, outro problema,
outro problema, não vai ter tempo hábil de fazer entregar à população os ovos de Páscoa.
Agora eu pergunto, uma gestão fragmentada ao extremo, amadora, que não tem nenhum
comprometimento com a população, essa é a verdade, ou não? Dentro do governo, setores se
digladiam, presidente, e a cidade padece. Onde já se viu? Nós estamos aí em 2019 já e a
merenda não é a que a gente quer que seja pras crianças. Temos também a república do, eu
nem sei como chamar, mas a república das cores, onde se prevalece vermelho, amarelo, o
verde, o azul e o branco, Secretaria de Transporte, que semáforos para todo lado, e será que
estão sendo avaliados se isso foi, aumentou a fluidez do trânsito? É outro fragmento dentro de
um governo. nós não temos hoje um segmento que fale assim: vamos levantar a bandeira.
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Secretários que debocham um do outro quando acontece algo de errado. Comemora, Roselei.
Como que vai prevalecer uma gestão dessa forma? Amadora, dividida. Secretários que pedem
às vezes para não votar processo que é de outro secretário, não prospera. A casa infelizmente
não vai ter esse alicerce suficiente pra ser uma gestão eficiente como a gente acredita, como a
gente gostaria pra nossa cidade. A gente entra na cidade é nítido, todo problema na cidade, a
gente vê que não há governo em São Carlos, há um fragmento, onde cada um puxa o interesse
pro seu lado. E desde o início, Sr. Presidente, falou-se muito a preocupação de alguns
animais, né? A preocupação, a prefeitura se tornar um zoológico, a preocupação era os
bezerros. Muito foi falado nisso. Hoje, nós temos bezerros, nós temos gatos, nós temos ratos,
temos carneiros, mas não temos uma equipe que pensa a cidade de uma forma definitiva.
Agora tem um bicho que ninguém fala que é a minha maior preocupação que eu falei no
início do ano de 2017, quando assumimos esta Casa. Minha maior preocupação são os
gafanhotos que estão dentro da prefeitura municipal, gafanhotos que estão cada vez mais
pensando em si e acabando com a nossa cidade. Ou não tem gafanhoto na administração? Nós
vamos, sim, agora é a função. Nós estamos atentos ao orçamento do município. Estamos
atentos ao que se paga. Nós... infelizmente, quero chamar a atenção, o portal da transparência
da prefeitura o ano de 2019 não existe, o ano de 2019 ainda não existe, não temos algumas
informações, o que se paga, o pagamento, fluxo de caixa de 2019 ainda não temos, parou em
dezembro de 2018. Então como nós vamos fazer com que a cidade progrida? Essa gestão
fragmentada. Não é questão de ser oposição, é questão de ser realista. Nós estamos no terceiro
ano de governo, aonde o ego, a vaidade de uma gestão que pensa nesses fragmentos, em si
próprio, em grupos pequenos, que não pensam na cidade de São Carlos, aonde vai levar nossa
cidade? O que nós queremos? Era isso que a gente queria? Quando assumiu o governo, eu
sempre torci pro governo, e torço para o governo nacional, torço pro governo estadual e torço
pro governo municipal, mas tem algumas peças que não funcionam. Eu vejo o drama, o
sofrimento que a Laide tem nos projetos com os animais, a gente sente na pele. A gente sente
na pele alguns outros problemas que é nítido pra população. Agora, 17 secretários, apenas 5,
vereador Malabim, se interessar em nos usar, usar o mandato, vereador Paraná, para esse elo,
que tantos...[interrupção no áudio]. VEREADOR JULIO CESAR: Sentir na pele como sofre
não ter um representante, e vocês são prova disso. Agora, vou reafirmar, atentos e eu estou
atento, aos gafanhotos que há na Prefeitura Municipal de São Carlos. Esses querem destruir
nossa cidade, mas nós não vamos permitir de forma alguma, porque nós pensamos na nossa
cidade. Não pode se admitir, Sr. Presidente, um secretário ficar feliz com a desgraça de outro.
Sabe quem perde? A cidade de São Carlos está perdendo. Estamos no terceiro ano de
governo, e se não houver bom senso, essa gestão pode ser pior do que a outra. [troca de
presidência]. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Próximo vereador inscrito, por até
dez minutos, vereador Leandro Guerreiro. Ah, espera um pouquinho, é isso aí. VEREADOR
LEANDRO GUERREIRO: Boa tarde, Sr. Presidente, boa tarde, colegas vereadores, plateia
presente, a imprensa, e você, cidadão, que está ouvindo aí na sua casa, está assistindo pela
TV. Hoje foi uma Sessão com muitos assuntos, muitas coisas acontecendo na cidade também
ao mesmo tempo, algumas pessoas, às vezes, mandam uma mensagem no 'Zap'. Guerreiro,
olha o que aconteceu. É o momento de você deitar e rolar na classe política. Aí eu falo: Então,
pois é, só que o Guerreiro não é oportunista, é só essa a diferença. Eu não fico esperando a
desgraça acontecer para tripudiar. Não fico esperando o momento aqui acontecer pra eu bater
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em algum vereador, isso é oportunista, é 'nego' sem-vergonha que espera isso acontecer. Se
tiver que pegar qualquer um aqui, qualquer um na cidade, se não tiver o momento, eu crio o
momento, mas eu não preciso esperar acontecer para tirar proveito disso. Você, Julio Cesar,
eu acho que você tem muito para oferecer para a cidade. Eu acho que você deve pensar agora,
já vir para o Executivo ano que vem, porque eu gostaria de ter um adversário como você
disputando a prefeitura, ou estar junto com você lá. Você, Neto, o que não pode é cair na mão
da turma dos vermelhos, da esquerda, da desgraça do país. Então se você pensa, garotinho, e
fala: eu vou querer também disputar a prefeitura aí. Já começa a pensar agora, Júlio. Começa
agora, o tempo voa. O tempo voa. Você, Neto Donato, gente nova, gente nova. Política velha
acabou. Chega dos tubarões, chega dessa turma velha na política aí. Já pensou, cidadão sãocarlense, se tem eu disputando a prefeitura, Julio Cesar, Neto Donato? Rosto novo. E tira o
cavalinho da chuva aquelas pessoas que acham que eu vou ser vice. Ou eu venho candidato a
prefeito, ou eu não venho a nada. Ou eu venho candidato a prefeito, ou eu não venho a nada.
E eu estou puxando a responsabilidade para mim, não sou covarde. Política está precisando de
'nego' que arregaça a manga e trabalha. Chupim está cheio, chupim vagabundo está cheio.
Então, às vezes, até um pouco para fazer discurso leve, ainda acabo ficando nervoso, rapaz.
Porque a gente não vê as coisas... o retorno para o cidadão, não tem retorno hoje na política.
Vem retrocedendo a cidade, vai uma eleição, leva esperança para o cidadão, aí o gestor
assume, parece que o cara fica encapetado, endemoniado, que só pensa em fazer anarquia
naquela Câmara, naquela cadeira do quinto andar. Só pensa em fazer anarquia. Aí a cidade vai
indo para o buraco. Assistimos isso com o Barba, eu comecei a acompanhar do Barba para a
frente. Assisti isso com o Altomani; assistindo agora com o prefeito Airton Garcia. Até onde
vamos parar desse jeito? Até quando o cidadão aguenta ainda? Eu não sei, eu levo todos esses
problemas na hora de dormir, porque eu passo num local, está um buraco aberto, cheio de
água. Aí você passa na outra semana, a mesma coisa. Daqui um mês, mesma coisa. Aí você
passa num canteiro, está imundo. O que está funcionando agora são as praças, as pracinhas, a
Terra Plana está dando conta, porque pôs alguém competente, que é conhecido dessa Casa,
que é o Batista, que está aqui. Pôs um cara competente, as pracinhas estão sendo limpas.
Precisa de pessoas que arregaçam a manga e trabalham. É só isso que precisa. Não é difícil,
pelo amor de Deus. Eu não aguento ver eles indo para a campanha eleitoral, pregando que vai
cuidar do povo, pregando que vai mudar, que é esperança, e chega lá no poder, não faz
'merda' nenhuma. Quero agradecer às pessoas que assistem, que não perdem uma Sessão, e
muitas pessoas me veem na rua, falam: "Olha, Guerreiro, eu gosto de assistir à Sessão,
principalmente na hora que você vai falar. Quando você leva o chicote, quando você dá no
lombo dessa turma da classe política". E a maioria das pessoas que falam isso são pessoas de
idade. Eu quero agradecer a vocês, que gostam de assistir, que têm paciência. Aos
politiqueiros de plantão, que querem bater com a mão dos outros, quer ficar pondo um
vereador contra o outro, vem vocês aqui na Sessão, vai vocês dar a cara no Facebook, igual eu
faço. E não espere todas as coisas que acontecem na cidade, que o Guerreiro... não espera
querer o Guerreiro se manifestar, o Guerreiro não é oportunista, o Guerreiro joga limpo, joga
com lealdade. Então, eu espero mesmo, espero que Neto venha a candidato a prefeito, espero
que o Júlio venha candidato a prefeito; espero que eu tenha legenda e possa disputar a
candidatura para prefeito também. E ver se alguma coisa muda nessa cidade. Então é isso,
Julinho. Eu ia ficar contente se você declarasse aí que você vai vir para um candidato a
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prefeito. E, se não der certo para prefeito, tem a próxima eleição para deputado logo em
seguida, e você tenta novamente, um dia você vai conseguir porque seu pensamento é bom
para São Carlos. Obrigado. [troca de presidência]. PRESIDENTE DIMITRI SEAN: Fez
uso da palavra o vereador Leandro Guerreiro. O próximo inscrito, por até dez minutos, o
vereador Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Muito boa tarde,
vereador Dimitri Sean, que no momento está presidindo a Sessão, cumprimentar meus colegas
vereadores, as duas vereadoras dessa Casa, população que está nos acompanhando de casa, e
os amigos que vêm acompanhar a Sessão aqui. Eu queria pedir permissão para Vossas
Excelências, eu costumo nunca ficar sem meu paletó na Tribuna, mas hoje é uma causa muito
nobre. Eu não sei se Vossas Excelências sabem, mas, hoje, no dia 26 de março, temos no
mundo mais uma data de conscientização à epilepsia e a cor que escolheram foi o roxo, por
isso que hoje eu estou usando essa camisa. O Dia do Roxo é comemorado no mundo inteiro.
O Dia do Roxo foi criado em 2008 por... eu vou tentar ler aqui, viu, gente? Acho que é
Cassidy Megan, uma criança, na época com 9 anos, na Nova Escócia, no Canadá, com ajuda
da Associação de Epilepsia da Nova Escócia. Cassidy escolheu a cor roxa, prestem atenção,
Srs. Vereadores, para representar a epilepsia por causa da lavanda, a flor de lavanda também é
frequentemente associada com a solidão, que representa os sentimentos de isolamento que
muitas pessoas com epilepsia se sentem. O objetivo de Cassidy é mostrar que as pessoas com
epilepsia, sejam em qualquer lugar do mundo que eles estiverem, jamais deverão se sentir
sozinhas. E, no Brasil, se comemora desde o ano de 2011. A cada ano que passa, o Dia do
Roxo cresce no Brasil, e eu convido Vossas Excelências e também toda a nossa população
que nos acompanha, que todo ano nesse dia, se puder, se vestir de roxo. Eu quero dizer para
vocês que me acompanham, Vossas Excelências sabem que eu tenho dentro da minha casa o
meu querido neto, Samuel, que ele tem epilepsia, e eu quero dizer para vocês que a gente o
cerca com muito carinho, com muito amor. Vocês não sabem como renova as minhas manhãs
quando vejo, às vezes estendendo um dos braços, que é o esquerdo, que ele tem mais
movimento; mais lento no outro, mas às vezes para tocar o meu rosto, ou às vezes para tocar o
meu cabelo. Sempre resmungando, em qualquer lugar onde ele está. Que não está brincando,
ele está resmungando. Às vezes recebo ligação da minha filha, ou às vezes faço alguma
ligação para ela, e quando ela atende, ela fala: "Alô, pai", e no fundo eu percebo já o
barulhinho do Samuel. Eu quero dizer para vocês que aqui dizem que eles acabam se isolando
por si mesmos, mas isso se reflete também à nossa sociedade, que muitas vezes trata, não só
as pessoas que têm problema de epilepsia, mas outras doenças, acabam isolando essas
pessoas. Nós sofremos e muito, nós que temos crianças com alguma síndrome, nós sofremos
muito mais do que elas. Às vezes pelo preconceito, ou às vezes pela discriminação que existe,
e muito grande ainda na nossa sociedade. Pasmem, senhores, pasmem, senhoras, muitas
vezes, por escolas, por escolas, principalmente escolas particulares. Isso nós sofremos na pele
durante esses quatro anos e três meses que nós estamos com o Samuel. Então, eu acredito que
pais que têm crianças com muito mais tempo do que eu, imagino a luta do dia a dia com os
seus filhos. E muitas vezes, até em convênios da área da saúde, também, nós percebemos que
eles nunca param para ouvir os pais. Sempre eles têm os profissionais que eles contratam e
acham que os profissionais que eles contratam são os melhores. Mas ninguém pode
determinar o que é melhor para um filho que tem problema de epilepsia do que a mãe, ou os
pais, que às vezes procuram na sociedade outros profissionais que não estão inseridos em
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nenhum convênio e traz um retorno muito diferenciado. E nós sofremos também com alguns
convênios, essa condição que é colocada para essas crianças. Eu quero dizer que: onde está a
perfeição? Eu desafio qualquer um de vocês a dizer: onde está a perfeição? Uma pessoa que
tem algum problema de epilepsia, ele é imperfeito? Acho que nós devemos olhar para dentro
de nós e perceber que muitas vezes atitudes que nós temos também podem ser defeitos. E olha
que o ser todo poderoso, criador de todas as coisas, o grande arquiteto de todo o universo, ele
diz em Gênesis 1;26: "Façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança". Será que as
pessoas que têm epilepsia não se enquadram nesse capítulo da Bíblia que eu estou lendo? Para
finalizar, meus amigos, todas as pessoas refletem as características de Deus. Por isso, cada
vida humana é muito preciosa. Muito obrigado. PRESIDENTE DIMITRI SEAN: Fez uso
da palavra o vereador Lucão Fernandes. O próximo inscrito, vereador Luis Enrique, por até
dez minutos. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Sr. Presidente, no momento, vereador Dimitri
Sean, demais membros da Mesa, aos vereadores, vereadoras, público presente, boa tarde. Na
primeira vez que eu fiz uso dessa Tribuna, no início do meu mandato, eu dizia que os muros
das nossas universidades eram muito altos. Nós estamos na capital da tecnologia, como há
pouco o vereador Dimitri Sean dizia, e nós não vemos, como gostaríamos, as universidades, a
tecnologia adentrando dentro da realidade do povo são-carlense. E para tanto, eu tenho me
esforçado no meu mandato para encontrar modos, encontrar meios de que a capital da
tecnologia se torne, de fato. E no dia de hoje, eu quero anunciar a vocês uma grande conquista
do meu mandato, que foi uma articulação entre a diretoria de ensino, a Secretaria Municipal
de Ensino, a Embrapa Pecuária Sudeste e a Embrapa Instrumentação. Nós somos felizardos
até por termos duas Embrapas na cidade de São Carlos, me parece que no Brasil só há uma
outra cidade, salvo engano, Brasília, que também tem duas Embrapas no seu território. São
Carlos, fora a Ufscar, a USP, o IFSP, a Fatec, ainda conta com dois polos tecnológicos da
Embrapa, Pecuária Sudeste e da Embrapa Instrumentação. E desde o ano passado, tenho
conversado com a Embrapa para que nós pudéssemos retomar um projeto antigo e que já foi
um 'case' de sucesso aqui na cidade de São Carlos, que é o Programa Embrapa &amp; Escola.
E esse programa, entre outras ações, leva as crianças, os jovens da rede municipal, da rede
estadual de ensino até o campo, no caso da pecuária, e até os laboratórios, no caso da
Embrapa Instrumentação, para que eles possam entender na prática e 'in loco' aquilo que
muitas vezes é apresentado na lousa e com slides a partir do prisma da teoria. O Embrapa
&amp; Escola favorece com que aquilo que é visto na teoria possa também ser contemplado e
mais bem apreendido na prática. E desde o ano passado, eu tenho conversado com a Embrapa
para que retomemos essas atividades. Havia, e ainda existe, uma dificuldade, um óbice, que é
a questão financeira, a questão de orçamento, e me coloquei à disposição para, junto com a
minha emenda parlamentar, fazer com que esse programa pudesse retomar na cidade de São
Carlos. E no dia de hoje foi votada uma emenda no valor de 24 mil e alguns quebrados, 24,9
mil, se eu não me engano, de uma emenda parlamentar para a Secretaria de Educação. E a
título também de dar transparência, de dar lisura, no modo como eu tenho usado a minha
emenda parlamentar, eu quero dizer que esse valor atende justamente a essa agenda. Esse é
um valor para que nós possamos atender 674 alunos do município de São Carlos de sétimos e
oitavos anos, da rede municipal e estadual, a partir do Programa Embrapa &amp; Escola.
Serão basicamente dois grandes encontros, um encontro em que os professores de sétimo e
oitavo ano terão com os pesquisadores e com os cientistas da Embrapa, para que eles possam
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já iniciar a discussão com os professores, apresentando tudo aquilo que será vivido em campo
e na prática, e para que os professores também consigam ter subsídios para começar a
trabalhar essa temática em sala de aula. Então, o primeiro momento é em que os professores
vão até a Embrapa para tomar ciência do que será trabalhado com os alunos. E um segundo
momento em que os alunos irão ao campo, no caso da Pecuária Sudeste, como eu dizia, e aos
laboratórios aqui na 15 de Novembro, na Embrapa Instrumentação. Então, serão 674 alunos
atendidos. E assim, isso me alegra bastante, isso faz com que eu possa ver na prática também
aquilo que me parece muito frustrante quando olhamos os números, quando vemos a potência
que nós temos. A potência que São Carlos tem e o quão pouco isso se torna ação efetiva, isso
se torna ato. Poder ver uma ação dessa sendo feita, iniciamos a conversa em meados do ano
passado, e agora dia 1 de abril vai ter início, isso também, assim, faz com que toda frustração
que ficamos por vezes com o nosso mandato diminua um pouco. Por vezes, nós cobramos,
pedimos, montamos os nossos requerimentos, fazemos as nossas indicações e sabemos que
somos muito limitados. Se muito, apontamos caminhos e oferecemos propostas. Mas poder
ser um agente catalizador disso tudo nesse momento e saber que um número grande de
adolescentes poderá enriquecer a sua experiência escolar, e quem sabe, já vislumbrando um
possível cenário para sua formação técnica ou superior, isso muito me alegra. E é isso que eu
quero trazer na tarde de hoje, como eu dizia, a título também de dar transparência ao modo
como tenho usado as minhas emendas parlamentares. O programa terá início dia 1/4, com a
apresentação dos temas das duas unidades para os professores, e no dia 8/4 se dará início,
então, a visita dos alunos à Pecuária Sudeste aqui de São Carlos. Agradeço a atenção de todos.
Obrigado, Sr. Presidente. E uma boa tarde, início de noite a todos os senhores e senhoras.
PRESIDENTE DIMITRI SEAN: Fez uso da palavra o vereador Luis Enrique. O próximo
inscrito o vereador Moises Lazarine, por até dez minutos. VEREADOR MOISES
LAZARINE: Vereador Dimitri, no exercício da presidência, quero cumprimentar os demais
vereadores e vereadoras aqui presentes, população que nos vê e nos ouve. Aproveitar,
vereador Kiki, que a sua fala que me antecedeu, quero parabenizá-lo pelo brilhante trabalho
realizado. E também por essa conquista, também, sempre ouvi você falar bastante do IFSP
aqui, e de vários outros institutos que nós temos na nossa cidade, e eu tenho dialogado com o
pessoal do Instituto Federal numa proposta semelhante a essa sua. E vejo que o seu trabalho
tem sido um trabalho muito bem-feito. E eu pensando no mesmo sentido, fico feliz em ver
que o seu já deu certo, e espero que uma das propostas que nós estamos dialogando lá
juntamente com o Instituto Federal de São Carlos, que trabalha aí da questão da manutenção
de aeronaves e tantos outros cursos que eles têm lá, extremamente importantes e que
estaremos, num futuro bem próximo, trazendo uma proposta semelhante aqui de um projeto
que nós estamos dialogando com eles também. E sei que você também sempre foi uma das
pessoas que defendeu essa questão da educação. Acho que nossos jovens precisam, realmente,
de incentivo, precisam de oportunidades. E queira ou não, por mais que nós sentimos e
reconhecemos o nosso esforço aqui, o esforço de cada um dos vereadores, realmente o nosso
trabalho, ele é muito limitado, por mais que nós gostaríamos, nós temos anseios de resolver
várias coisas, infelizmente, nós acabamos ficando mais naquela expectativa, porque,
realmente, nós não temos a capacidade de executar. Porque se nós tivéssemos o poder de
executar, nós não estaríamos aqui, nós seríamos o prefeito da cidade, ou algum secretário,
então, nós estamos aqui para legislar. Então, mas é importante, nós, como responsáveis pela
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fiscalização, responsáveis por estar acompanhando os reclamos e as demandas da população,
nós estamos sempre que possível apontando caminhos para o Executivo, isso é extremamente
importante. E eu vejo aqui que, independente da forma e da atuação de cada um dos
vereadores, na medida do possível, cada vereador tem feito a sua parte. E nós temos que nos
alegrar com as coisas boas que acontecem na cidade. Então, a gente vê, o vereador Kiki e os
demais vereadores, que a população e parte de algumas pessoas que militam dentro do meio
político e alguns ativistas e tantas outras pessoas que acompanham os trabalhos dos gestores
públicos têm uma grande tendência a apenas olhar os defeitos, apenas olhar aquelas coisas
que não deram certos, né, vereador Rodson? As pessoas têm uma grande tendência apenas a
querer apontar aquilo que ele acha que não é certo, mas as mil e uma coisas, ou as mil coisas
que você fez de bom, dificilmente, alguém vai querer falar, dificilmente alguém vai querer vir
te dar um parabéns por algo de bom que você fez. Então, isso a gente acaba se acostumando, a
vida, ela nos vai ensinando que nós não precisamos depender de aplausos simplesmente para
continuar fazendo o que nós acreditamos que é certo a ser feito. E o porquê eu estou falando
isso hoje, aproveito para parabenizar o trabalho de todos os 20 vereadores aqui que estão
nessa Câmara juntamente comigo. Eu sei o esforço que eu tenho feito, a quantidade de horas
que eu tenho dedicado diárias do meu dia para a população. Independente de momento, de
qualquer hora do dia, não importa se é de madrugada, se é de final de semana, se é de feriado
ou não, as pessoas que me ligam, que me mandam mensagens, eu sempre que estou
respondendo, e estou encaminhando, muitas vezes, se eu não respondi naquele exato
momento, eu já encaminhei o pedido para a minha assessoria, porque às vezes eu estou numa
reunião, eu já encaminho o pedido para a minha assessoria estar encaminhando o caso. Mas
sei que vão passar os quatro anos do mandato, vão chegar muitas coisas, que eu fiz
requerimento, que eu fiz solicitações, no final do mandato, infelizmente, não vai estar
devidamente respondido e atendendo àquele pedido da população. A exemplo do que nós
vemos de recape na cidade e tapa-buraco. Um dos pedidos que mais acontecem hoje no meu
gabinete, de demandas da população, é justamente tapa-buraco, recapeamento, e já foi-se
falado, a gente está em uma briga terrível aí, o vereador Julio Cesar recentemente esteve lá em
São Paulo, tentando viabilizar o recurso do Investe São Paulo, não é? Tantos outros
vereadores já fizeram visitas, eu vi que o Paraná também já fez visita em São Paulo cobrando
essa questão. Eu cheguei, na visita que eu fiz em Brasília, cheguei a cobrar pessoas lá ligadas
ao Ministério da Infraestrutura e tantos outros, para que os municípios viessem a ser atendidos
em relação a essa questão da infraestrutura asfáltica, em especial. Só que a gente sabe que São
Carlos hoje precisaria em torno de cem milhões, já foi investido em torno de 12 milhões para
resolver os problemas de recape, só que São Carlos está brigando para conseguir um
empréstimo de 20 milhões. Então, infelizmente, a gente sabe que vai acabar os próximos
meses de mandato e muitas pessoas, muitos pedidos que nós temos no gabinete não vão
acontecer. Mas nós vamos continuar fazendo a nossa parte, vamos continuar cobrando, vamos
continuar, assim como o vereador Rodson falou na Sessão passada, cobrar as pessoas que nós
trabalhamos, os deputados que nós trabalhamos, para que São Carlos venha a receber aportes
de governos também, estadual e federal. Então, isso é extremamente importante. E quero já,
aproveitando, para finalizar minha fala, trazer aqui a essa Casa um dos acontecimentos que
aconteceu, um dos atos do nosso mandato que ocorreu nesse final de semana, onde a igreja
que eu frequento, eu não tenho nenhuma vergonha de declarar publicamente a minha fé,
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independentemente de ser um vereador, de eu estar num mandato de um vereador, eu sou
membro da igreja evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Madureira aqui na cidade de
São Carlos, onde tem por seu presidente o meu pastor, Ismael da Silva. E nesse final de
semana, nós tivemos uma ação social ali no bairro Antenor Garcia, através do Departamento
de Missões Urbanas. E vários voluntários participaram juntamente conosco, sei que vários
outros vereadores são vinculados e ligados a algum projeto social, a algum trabalho que
desenvolve com a comunidade. Então, não poderia deixar de estar trazendo aqui que esse
trabalho que foi realizado, quero já aproveitar de público, agradecer aos secretários
envolvidos, que ajudou com a infraestrutura, com a liberação do espaço público, ao prefeito
Airton Garcia, em especial, o secretário Edson Ferraz, que na medida do possível, no que está
dentro do campo legal, tem nos atendido e nos ajudado. E quero, a título de prestação de
contas mesmo, aqui, mostrar a importância, vereador Júlio, vereador Sérgio Rocha, que
também tem lá na igreja Assembleia de Deus, Belém, que tem feito um brilhante serviço e
diversos trabalhos sociais na cidade de São Carlos. Então, eu quero ressaltar aqui a
importância da igreja na sociedade. Eu vejo que têm vários ativistas, várias militantes, que
quando você fala, quando você se declara como alguém que frequenta algum segmento
religioso, olha para você com um olhar de desdém, olha e trata você com preconceito. Eu sou
vítima de preconceito religioso. Eu só não entrei com uma ação na época, até porque não
tinha condições financeiras e vários outros motivos, mas hoje me arrependo de não ter
entrado, vereador Edson, Rodson, na época, com uma ação contra a pessoa que teve uma
atitude extremamente lamentável contra a minha pessoa, uma atitude de preconceito religioso.
E a igreja, eu gostaria de fazer, já fiz esse desafio aqui. Desafio a qualquer um, independente
da sua fé, da sua crença, pede para as igrejas, tanto evangélica, católica, temos aqui nosso
representante, Kiki, que representa a Igreja Católica também, que fazem brilhantes trabalhos
sociais, também, para a sociedade. Pessoas de igreja espírita, de tantas outras denominações,
pede para essas denominações, essas entidades fechar a sua porta um único dia. Eu desafio.
Todas as pessoas que matavam, voltam a matar; as pessoas que se prostituíam, voltam a se
prostituir; os que roubavam, voltam a roubar. As pessoas que faziam todas as maldades,
voltassem para aquele caminho que estava um dia e a igreja fechando a porta um único dia
sequer, para ver o que seria dessa sociedade, onde essa sociedade iria se deparar. Então, gente,
eu quero falar aqui, independente da sua fé, da sua crença, ressaltar a importância, né? Uma
entidade, a exemplo da nossa amiga Laide, tem uma entidade que cuida de cachorros, e fazem
esse trabalho com muito brilhantismo. Então, todas as entidades, seja qual o propósito que ela
tem na sociedade, tem que ser respeitada. Seja qual o projeto social que cada um se dispõe a
estar ajudando, nós precisamos valorizar. Então, eu vim na tarde de hoje apenas para mostrar
a importância do projeto social, do trabalho social, que cada um de vocês, cada um de nós,
vereadores, desempenhamos, e nos dispomos a ajudar. Gostaria, só para concluir, deixar aqui
o meu abraço a todos os voluntários que trabalharam, que atuaram nesse evento no final de
semana. E o meu tempo, Sr. Presidente, falta três segundos, não vai dar. Só para concluir.
PRESIDENTE DIMITRI SEAN: Para concluir, por favor. VEREADOR MOISES
LAZARINE: Gostaria de estar fazendo um agradecimento, em especial, à Secretaria
Municipal da Saúde, que estava lá também uma equipe de zoonoses, estava também presente
lá. A nossa equipe junto com a equipe de zoonoses se dispôs e estar distribuindo material de
combate à dengue. Sabemos a preocupação da dengue na nossa cidade. Então, a nossa equipe,
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várias pessoas, tinham lá em torno, entre voluntários e as pessoas que participaram do evento,
fora as crianças que participaram, deu mais de 500 pessoas. Então, quero parabenizar a todos
os voluntários que atuaram no evento. A todas as pessoas que se disporam, o pessoal da OAB
também esteve presente lá. Então, quero agradecer aqui à OAB de São Carlos que esteve
presente. Agradecer a todos de forma indistinta que nos ajudou a somar, o que fez esse evento
tivesse o sucesso que teve. O meu muito obrigado a todos, e parabéns à liderança geral do
nosso pastor, presidente Ismael da Silva, da igreja Assembleia de Deus, por estar nos
confiando esse trabalho juntamente com toda a sociedade. PRESIDENTE DIMITRI SEAN:
Fez uso da palavra o vereador Moises Lazarine. O próximo vereador inscrito, vereador Paraná
Filho, por até dez minutos. Vereador Paraná, pode fazer o uso por apenas cinco minutos,
deixar os cinco minutos para a semana que vem? VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr.
Presidente, eu sou o primeiro inscrito da explicação... está no expediente ainda? Então, eu uso
os meus cinco minutos. PRESIDENTE DIMITRI SEAN: Com a palavra, vereador Paraná
Filho, por até dez minutos. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, Srs.
Vereadores, na verdade, eu quero hoje aqui comemorar a aprovação desse projeto de lei de
minha autoria, que cria o Programa Patrulha Maria da Penha, um projeto muito importante,
como já havia falado anteriormente. Já é utilizado em vários municípios, como o Rio Claro,
Piracicaba, Curitiba, Maringá, e são, em todos esses municípios, têm sido programas que têm
dado muito resultado, programas de sucesso, auxiliando aí a Polícia Militar no combate aos
crimes de violência doméstica, feminicídio. Aqui em São Carlos, nós tivemos esse ano,
somente no mês de fevereiro, três casos de crimes contra a mulher, crimes de feminicídio. E
nós temos hoje a aprovação dessa legislação, creio que será um grande avanço para a nossa
cidade. É claro que, corroborando com a fala do vereador Roselei, há alguns minutos atrás, é
claro que nós precisamos investir na nossa Guarda Municipal, nós não podemos somente dar
mais atribuições para ela sem dar condições, sem valorizar esses profissionais, sem contratar
mais guardas, mas isso nós estamos fazendo. Nós entregamos, Srs. Vereadores, na última
sexta-feira, na Prefeitura Municipal de São Carlos, a minuta do projeto de lei de adequação da
lei de criação da Guarda Municipal de São Carlos com a Lei Federal nº 13.022/2014. Então, a
comissão de estudos, que é presidida por mim, que visa a criação de um plano de carreira para
a Guarda Municipal de São Carlos já foi, já teve um primeiro resultado que foi a criação dessa
minuta de projeto de lei, já foi encaminhada. As próximas reuniões, nós entraremos agora
propriamente no plano de carreira. Então, nós queremos, sim, o mais rápido possível, entregar
esse plano de carreira para que seja aplicado para a Guarda Municipal de São Carlos. Nós
queremos o investimento em viaturas, nós queremos também a abertura de contratação de
pelo menos mais 36 guardas municipais. Essas viaturas, eu tenho certeza que nós iremos
conseguir, nós temos o empenho da palavra do capitão Derrite, deputado federal pelo PP, que
nos recebeu muito bem, eu e coronel Samir, em uma visita em Brasília, como também a
deputada federal, policial Kátia Sastre, do PR, do vereador Julio Cesar. Então, eu tenho
certeza que nós iremos levar essa importante conquista para as mulheres de São Carlos, mas
sem imputar à Guarda Municipal uma atribuição ou uma tarefa que ela não possa cumprir. Eu
quero também, Sr. Presidente, comemorar a aprovação também e agradecer a Vossas
Excelências pela aprovação da emenda parlamentar de minha autoria no valor de R$ 44.500,
que será para a manutenção de quatro poços artesianos do Assentamento Nova São Carlos.
Nós visitamos, há algum tempo atrás, esses poços artesianos, fizemos a detecção dos
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problemas desses poços, levamos até a prefeitura essa possibilidade e, felizmente, graças a
essa emenda parlamentar, muito em breve esses poços todos estarão funcionando. Quero
também frisar que eu estive no Incra com o secretário Caco Colenci para conversar com o
superintendente daquela autarquia federal, com relação à interligação dos poços daquele
assentamento. E, felizmente, nós conseguimos que fosse empenhado o valor de 500, salvo
engano, R$ 533 mil para fazer a canalização, a interligação dessa água, desses poços, até esses
lotes. Então, isso é uma coisa importantíssima para aquele assentamento. Nós estamos
também, Sr. Presidente, prestes a entregar a ponte que fica ali sobre o Córrego Laranja Azeda,
é isso? Córrego Laranja Azeda, que fica no Assentamento Nova São Carlos. Um pleito
também nosso, nós enviamos ali R$ 12 mil para que fosse feita a manutenção daquela ponte e
graças a Deus ela está prestes a ser entregue. Eu quero parabenizar o vereador Dimitri Sean
pela seriedade no trabalho, pelo respeito àquela população do Antenor Garcia. E foi louvável
da parte de Vossa Excelência a destinação dessa verba, R$ 150 mil, para fazer recapeamento
de algumas ruas daquele bairro, certamente, será muito importante. Nós teremos uma
importante tarefa, Sr. Presidente, nós que tivemos pedido de afastamento das nossas
atividades legislativas aprovado por essa Casa a partir do 28, nós teremos uma importante
tarefa, e uma delas será justamente ali com relação ao bairro Antenor Garcia. Nós temos
pressa em entregar esse restaurante popular para essas pessoas que tanto precisam. Inclusive,
já foi aprovada por essa Casa há mais de 15 dias essa emenda parlamentar de minha autoria
no valor de R$ 145 mil para que fosse instalado esse restaurante popular naquele bairro e até
esse momento, inexplicavelmente, a licitação desse material ainda não foi realizada. Então,
nós temos pressa em fazer isso. Um dos nossos principais objetivos com essa Secretaria
Municipal de Agricultura é realmente a questão dos restaurantes populares. Nós temos a
intenção, e nós vamos trabalhar, fazer todo o possível para poder instalar também um
restaurante popular lá no Santa Felícia, vereador Julio Cesar, o bairro Cidade Aracy é uma
região tão grande como o Santa Felícia. O bairro Cidade Aracy, daqui a algum tempo, daqui
pouco tempo poderá contar com dois restaurantes populares, sendo que o Santa Felícia não
possui nenhum restaurante popular. Então, nós queremos fazer de tudo, todo o possível, e eu
quero poder contar com essa Casa para que a gente possa oferecer também para aquela região
do Santa Felícia, Santa Angelina, também, um restaurante popular. Eu gostaria, Sr.
Presidente, de fazer um destaque aqui, até para que a população de São Carlos não seja pega
de presa, com relação... até o vereador Julio Cesar também já disse isso aqui, acho que o
vereador Roselei também, com relação aos ovos de Páscoa das nossas crianças da rede
municipal de ensino. Esse ano, 2019, esses ovos de Páscoa não chegarão na Páscoa, eles
chegarão após a Páscoa. Talvez para o Natal, vereador Chico Loco. Então, isso, eu acredito
que é uma falta de responsabilidade, falta de comprometimento do atual secretário de
Agricultura em ter publicado a licitação somente hoje, dia 26, sendo que a Páscoa, me
corrijam os católicos, é dia 21. É isso, vereador Kiki? Dia 21, a Páscoa. Poxa, se a Páscoa é
dia 21 e você protocola, você publica a licitação no dia 26. Olha, você não tem... menos, você
tem menos de 30 dias para você fazer uma licitação. E é uma licitação que a empresa vai ter
que produzir cerca de 23 mil ovos em mais ou menos uma semana. E o processo e o teste
gramatológico? E o teste laboratorial? E o teste sensorial? Como que nós vamos entregar,
vereador Sérgio Rocha, 23 mil ovos de Páscoa para as nossas crianças, sem passar por um
rigoroso teste de qualidade para saber se aquele produto não irá causar uma intoxicação
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alimentar numa criança? E a gente já conhece como funcionam as coisas, né? Chega na época
da Páscoa, o tio dá chocolate, a tia, a avó, o vô, o vizinho, o pai, a mãe, o irmão. Quer dizer
que todo mundo 'tucha' chocolate na molecada. Se, se uma criança tiver intoxicação alimentar,
"foi o ovo de Páscoa da prefeitura". Não foi da Cacau Show, não foi de nenhum lugar, foi da
prefeitura. Então, nós temos que ter responsabilidade. E se, de fato, esse vereador chegar a
assumir essa secretaria, nem que a gente entregue uma semana, duas, um mês depois, mas nós
vamos ter que ter a certeza de que nós estaremos entregando um produto de qualidade. Eu
quero dizer para vocês também, uma notícia importante, eu gostaria que isso se concretize
ainda este ano. Eu fiz essa solicitação para o vereador Julio Cesar enquanto deputado
estadual, que fosse, que é a instalação de uma unidade da Polícia Militar no bairro Cidade
Aracy. O bairro Cidade Aracy tem hoje mais de 80 mil habitantes. O comércio do Cidade
Aracy sofre com a onda de assalto, onda de pequenos furtos. Hoje nós não temos uma agência
bancária, hoje nós não temos uma casa lotérica, isso por quê? Porque, infelizmente, o bairro
não tem segurança. E essa já é uma demanda muito antiga, principalmente dos os
comerciantes daquele local. E...[interrupção no áudio]. PRESIDENTE DIMITRI SEAN:
Para concluir, Sr. Vereador. VEREADOR PARANÁ FILHO: No último dia 15 de março,
nós tivemos uma importante reunião na prefeitura municipal com o comando da Polícia
Militar, onde nós discutimos a possibilidade de levar essa unidade da Polícia Militar para o
bairro Cidade Aracy. Não sabemos ainda se vai ser uma companhia...VEREADOR JULIO
CESAR: Me permite, vereador. Só para, até compartilhar e agregar na fala. Logo no dia 4,
presidente, no dia 5, eu cheguei lá no dia 6, tive oportunidade de estar com o governador do
estado. Já falei verbalmente e também protocolei esse pedido que nós conversamos antes,
havia protocolado, diretamente na mão do governador e do vice-governador. E também, com
o secretário de Segurança Pública. A importância de um equipamento de segurança no Cidade
Aracy. VEREADOR PARANÁ FILHO: Só para concluir, mais um minuto. Essa é a
importância de nós termos um deputado estadual, vereador Julio Cesar. Agora, é o seguinte,
vereador Dimitri, só mais... eu só estou terminando. Então, nós tivemos essa reunião, nós não
sabemos se vai ser uma companhia, se vai ser um pelotão de força tática, o que vai ser, mas
nós destinamos hoje...[interrupção no áudio]. PRESIDENTE DIMITRI SEAN: Pode
concluir, Sr. Vereador. VEREADOR PARANÁ FILHO: Setenta mil reais para que sejam
feitas as adequações necessárias em um prédio do Cidade Aracy para que seja instalado ali
ainda este ano essa unidade da Polícia Militar, que tenho certeza que irá de encontro aos
anseios dos moradores e comerciantes daquele local e irá trazer segurança, a segurança
necessária que irá permitir o desenvolvimento daquele bairro, do bairro Cidade Aracy ainda
mais. Muito obrigado. PRESIDENTE DIMITRI SEAN: Último inscrito do Grande
Expediente. Agora para explicação pessoal. Se o vereador Paraná Filho quiser voltar à
Tribuna, ele está inscrito por...VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, na verdade,
eu me inscrevi na explicação pessoal mais para falar sobre a questão do meu pedido de
afastamento. Como é de conhecimento de todas as pessoas aqui, principalmente aqueles que
me conhecem já há mais tempo, o vereador Julio Cesar conhece, foi vereador aqui junto com
o meu pai, vereador Robertinho também, sabe da origem, da minha origem e da origem da
minha família. Nós sempre tivemos essa vontade, essa intenção de trabalhar em prol do meio
rural de São Carlos. Tanto é que se vocês observarem as nossas demandas, ofícios,
requerimentos, moções, emendas, basicamente 50% delas são para o setor rural. Veja essa
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emenda que foi votada hoje, essa minha emenda de R$ 44.500 para onde foi? Assentamento
Nova São Carlos. Então, nós temos uma ligação com o meio rural. Hoje, Srs. Vereadores, o
Assentamento Nova São Carlos possui ali o transporte coletivo, é o único assentamento da
cidade que possui o transporte coletivo, graças ao nosso trabalho. Hoje nós temos aquela
ponte recuperada graças a uma emenda parlamentar de nossa autoria. Hoje, o Assentamento
Nova Santa Helena, ali no 29, tem o sistema de captação de água da represa para o cultivo.
Graças à emenda de R$ 15 mil do meu pai. Então, nós sempre tivemos vinculados a esse
setor. Quantas e quantas vezes Vossas Excelências presenciaram este vereador aqui nessa
Tribuna, cobrar do Executivo as melhorias e as manutenções para as estradas rurais da nossa
cidade? E hoje me foi dada a oportunidade de fazer e de trabalhar em prol daquilo que eu
sempre quis, que eu sempre pleiteei e sempre cobrei. E por que não aceitar? Por que não? É
um novo desafio, é uma nova oportunidade, é uma nova experiência, é uma nova chance. Nós
temos dois anos ainda pela frente de governo. E dá, se quiser trabalhar, tem condições. Não dá
para dizer que a Prefeitura de São Carlos não tem dinheiro, o orçamento que nós aprovamos
aqui o ano passado é de praticamente R$ 1 bilhão. O orçamento da Secretaria de Agricultura é
o orçamento de cerca de R$ 12 milhões, e não dá para trabalhar? Será que não dá para fazer a
licitação para entregar a merenda certinha sem deixar faltar? Será que não dá para comprar a
carne num tempo hábil, para não faltar essa carne? Será que não daria para ter feito essa
licitação dos ovos de Páscoa quatro meses antes, com previsibilidade? É uma palavra que o
Sr. Deonir Toffolo, que eu, particularmente, eu não tenho nada contra ele, contra a sua pessoa,
mas como secretário deixou muito a desejar. Uma coisa que o Sr. Deonir Toffolo precisava
aprender o seu significado, previsibilidade. Comida e remédio não pode faltar na prateleira. O
remédio não pode esperar, a comida não pode esperar. Isso ele não aprendeu. Mas também
não quero ficar aqui tacando pedras, não quero, não é essa a minha função. Eu quero, sim,
mostrar que valeu a pena. Olha, valeu a pena o vereador dedicar um ano do seu mandato para
a Agricultura. E daqui um ano, quando eu tiver que retornar a essa Casa, e aí eu espero que o
Daniel Lima colabore para que eu fique um ano lá. Então, quando eu tiver que voltar, eu
quero chegar e trazer aqui para vocês, falar: Olha, vereador Lucão Fernandes, nós
conseguimos isso, isso, isso. Melhoramos isso. Avançamos nisso. Eu quero chegar aqui e
apresentar, e mostrar para vocês, mostrar para os meus eleitores que valeu a pena. Eu saio
daqui deixando uma experiência, saio aqui momentaneamente, deixando dez leis aprovadas.
Dez leis aprovadas. Duas CPIs. Fui presidente das duas maiores comissões dessa Casa;
presidente da Comissão de Constituição e Justiça, presidente da Finança e Orçamento,
presidente do Conselho de Ética. Presidi duas CPIs. Então, eu acredito que eu tenha
contribuído já, e nessa secretaria, vou contribuir ainda mais. E muitos se enganam que eu
estou frustrando os meus eleitores. Isso é uma grande besteira, porque justamente eu estou
indo de encontro aos meus eleitores. Porque os meus eleitores são o que estão na zona rural,
são os que estão nos assentamentos, são os que estão lá no Cidade Aracy, no Antenor Garcia,
onde eu vou instalar um restaurante popular, são os que estão lá no Santa Felícia onde nós
vamos fazer de tudo para...[interrupção no áudio]. PRESIDENTE DIMITRI SEAN: Para
concluir. VEREADOR PARANÁ FILHO: Para instalar lá também, do outro lado da cidade,
um restaurante popular, porque eles também merecem. Então, Srs. e Sras. Vereadores, eu
agradeço a oportunidade e o voto de confiança. Espero não decepcioná-los e espero também
poder contar com todos vocês, meu muito obrigado. PRESIDENTE DIMITRI SEAN: O
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último inscrito para explicação pessoal é o vereador Julio Cesar. Por até cinco minutos.
VEREADOR JULIO CESAR: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, como...
nesse momento nós temos a explicação pessoal, eu queria utilizar para fazer um
agradecimento. Eu tive a oportunidade, vocês sabem, de ficar um período breve na
Assembleia Legislativa, e o que aconteceu em relação a duas cidades demonstra que nós
tivemos êxito nesse período curto de tempo. A primeira delas, e eu queria já agradecer ao
vereador Lucão Fernandes que esteve presente, vereador, numa homenagem que nós
recebemos, o título de cidadão descalvadense, isso me deixou extremamente orgulhoso,
vereador Lucão, porque é uma cidade onde leciono na faculdade lá também. Mas o
reconhecimento em vida, das pessoas percebendo, pelo menos da nossa boa vontade, o nosso
comprometimento, me deixou muito feliz. E ontem, presidente Dimitri, eu recebi a satisfação
e o orgulho também, mais responsabilidade, e a Câmara Municipal de Ibaté me concedeu o
título de cidadão ibateense ontem na cidade de Ibaté. Eu quero agradecer aqui publicamente à
Câmara Municipal de Ibaté pelo carinho, pelo reconhecimento desse esforço nesse período.
Eu tenho uma ligação com Ibaté há muitos anos, pelo rádio, pelas pessoas, por querer, admirar
também aquela cidade e fazer parte dela. Ontem eu recebi o título, fiquei muito feliz. Então,
eu quero agradecer publicamente os vereadores Antônio Inácio Barbosa, o Tonho
Pernambuco, o Carlos Eduardo Galdino, o Du da Autoescola, a Ivani Almeida da Silva, a
Ivani lá do Cruzado, agradecer também o Luis Marino da Silva, que é o Marino Motos,
Regina Célia, que é a Regina, mais a presidente da Câmara Municipal de Ibaté, também a
Sidnéia Monte, Néia da Assistência Social, o Silvano Vaz do Carmo, o Silvano Água Viva.
Também agradecer o Steigue, o Steigue presente do Grei, também o Valentim Aparecido
Fargoni, o Valentim da Autoescola. Faço referência ao nome dos vereadores e também em
agradecimento, tentei falar com todos pelo telefone ontem, agradecendo, pego de surpresa.
Estava na Pauta. Mas acredito que todos nós aqui, quando recebemos esse tipo de
homenagem, é importante, que é um reconhecimento do trabalho que a gente realizou nesse
curto espaço de tempo. Então, obrigado a todos ibateenses, sei da responsabilidade que eu
assumo nesse momento, de ser um cidadão lá de Ibaté também, como descalvado. Mas essa
responsabilidade eu vou assumir com tranquilidade porque as pessoas sabem que onde quer
que eu esteja, homem público, vou sempre me comprometer a me doar ao máximo que eu
posso. Agradeço ao presidente, boa noite a todos, boa noite à população que nos acompanha,
à imprensa. Muito obrigado. PRESIDENTE DIMITRI SEAN: Não havendo mais inscritos,
eu solicito ao Sr. Secretário que faça a chamada final dos Srs. Vereadores. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Atenção, Srs. Vereadores, para a quarta e última chamada dessa 8ª Sessão
Ordinária realizada em 26 de março de 2019. Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Sérgio Rocha. Luis Enrique,
presente. Robertinho Mori. Azuaite Martins de França. Chico Loco. VEREADOR CHICO
LOCO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Cidinha do Oncológico. VEREADORA
CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Dimitri Sean.
PRESIDENTE DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Edson
Ferreira. VEREADOR EDSON FERREIRA: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Elton Carvalho. Gustavo Pozzi. João Muller. Julio Cesar. VEREADOR JULIO CESAR:
Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Laide da Uipa. VEREADORA LAIDE
SIMÕES: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Leandro Guerreiro. VEREADOR

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

LEANDRO GUERREIRO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Malabim. Malabim?
Marquinho Amaral. Moises Lazarine. VEREADOR MOISES LAZARINE: Presente.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Paraná Filho. Rodson Magno. Rodson Magno? Roselei
Françoso. Sr. Presidente, 16 vereadores presentes. PRESIDENTE DIMITRI SEAN:
Obrigado, Sr. Secretário. Não havendo mais o que deliberar, agradeço a todos. À proteção de
Deus, declaro encerrada a presente Sessão. Eu, Maria Cristina Roque Novaes Keppe
, lavro a presente ata, que após lida e achada conforme, será devidamente assinada.

