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SESSÃO ORDINÁRIA 02 DE ABRIL DE 2019
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Luis Enrique, 1º Secretário
Aos dois dias do mês de abril de 2019, às quinze horas, no plenário “Dr. Antonio Stella
Moruzzi” da Câmara Municipal, realizou-se a presente sessão ordinária. PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Muito boa tarde a todos. Solicito a gentileza de silêncio no Plenário,
por gentileza. Dando início à 9ª Sessão Ordinária do dia 2/4 do ano de 2019. Solicito ao
primeiro secretário, vereador Luis Enrique, Kiki, que proceda com a chamada dos Srs.
vereadores. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Atenção, Srs. Vereadores, para a primeira
chamada dessa 9ª Sessão Ordinária, realizada em 2 de abril de 2019. Presidente Lucão
Fernandes.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Presente. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presente. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Luis Enrique, presente. Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTO MORI
RODA: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Azuaite Martins de França. Chico Loco.
VEREADOR CHICO LOCO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Cidinha do
Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Presente. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Edson Ferreira. VEREADOR EDSON FERREIRA: Presente.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO:
Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: João Muller. VEREADOR JOÃO
MULLER: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Julio Cesar. VEREADOR JULIO
CESAR: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Laide da Uipa. VEREADORA LAIDE
SIMÕES: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Leandro Guerreiro. VEREADOR
LEANDRO GUERREIRO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Malabim.
Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Moises Lazarine. VEREADOR MOISES LAZARINE: Presente.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Rodson Magno. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: E Roselei Françoso. VEREADOR ROSELEI
FRANÇOSO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: São 19 vereadores presentes, Sr.
Presidente. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Havendo número regimental, declaro
aberta a presente Sessão. Gostaria de comunicar aos Srs. Vereadores, à população que
também está nos acompanhando de casa, tendo em vista o Processo Administrativo nº 1.036
de 25 de março do ano de 2019, no qual o vereador Paraná Filho solicita afastamento do seu
cargo de vereador, por gentileza... Seu cargo de vereador, e tendo sido obedecidas por essa
Casa todas as formalidades legais constantes no Regimento Interno, eu convido o primeiro
suplente a vereador, Daniel Lima, a assumir o seu lugar de vereador, no lugar do vereador
licenciado, Paraná Filho. Convido também o nobre vereador para que faça o seu juramento.
VEREADOR DANIEL LIMA: Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa tarde,
população. "Prometo exercer, com dedicação e lealdade, o mandato que me foi confiado pelo
povo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República, a Constituição Estadual, a
Lei Orgânica do Município e a legislação em vigor, defendendo a justiça social, a paz e a
igualdade no tratamento a todos os cidadãos, com as bênçãos de Deus." PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Prestado o compromisso pelo nobre vereador Daniel Lima, declaro-

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

o empossado como vereador. Sob a proteção de Deus, iniciando também os nossos trabalhos,
em pé, cantaremos e ouviremos o Hino Nacional e o Hino de São Carlos. [execução do Hino
Nacional]. [execução do Hino de São Carlos]. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES:
Solicito ao nobre vereador... quem que está? Moises Lazarine, que proceda com a leitura da
Bíblia. VEREADOR MOISES LAZARINE: Vereador Lucão, presidente dessa Casa,
demais vereadores, vereadoras, população que nos vê e nos ouve. Leitura em 1ª Samuel.
Capítulo 17, versos 32 em diante. Verso sobre Davi dispõe-se a pelejar contra o gigante. "E
Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele; teu servo irá, e
pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não podes ir para
pelejar contra ele, pois tu ainda és moço, é ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então,
disse Davi a Saul: Teu servo apascentava as ovelhas de seu pai; e vinha um leão ou um urso, e
tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e livrava-a da sua boca; e,
levantando-se ele contra mim, lançava lhe mão da barba, e o feria e o matava. Assim feria o
teu servo o leão, como o urso. Assim será este incircunciso filisteu como um deles; porquanto,
afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e do
urso; ele me livrará da mão deste filisteu. Então, disse Saul a Davi: Vai-te embora e o Senhor
seja contigo. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos, e pôs lhe sobre a cabeça um capacete de
bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos e começou a
andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto,
pois nunca experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. E tomou o seu cajado na mão e o
escolheu para si cinco seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no
surrão, e lançou mão da sua funda, e foi chegando ao filisteu. E o filisteu também se vinha
chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo aí diante dele. E, olhando o filisteu, e vendo a
Davi, o desprezou, porquanto, era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a
Davi: Sou eu algum cão, para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoa Davi pelos
seus deuses a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do
céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com
lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos
Exércitos de Israel, a quem tens afrontado." PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES:
Solicito ao nobre vereador Luis Enrique, Kiki que proceda com a leitura dos votos de pesar.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Relação de votos de pesar. Leandro Sampaio Belucci,
Maria Aparecida Moro de Souza, Terezinha de Jesus Schiabel Bruno, Olga Ferri Thomazi,
Sandra Aparecida Costa, Antenor Dias, Maria Apparecida Fiochi Brosso, Maria de Lourdes
da Silva, Reginaldo Rodrigo Avelino, Roberto de Medeiros Esteves, Armenio Gaspar, Cicero
Felix de Oliveira, José de Souza, Eurides Seckler de Vecchio, Marcelo Izaias Ferreira, Maria
Lendini Piazzi, Valdemar Pires de Campos, Dionilda Paiola Garcia, Thiago Cortez Rodrigues,
Maria Ignez Rampazo Blanco, Maria Alice Baltazar, Valdomiro Aceff de Lima, Maria de
Lourdes Contri Sorensen, Garcia Ferreira de Assis, Emilio Francisco Moreno, Marcos Almiro
Pagliari, Edmundo Lopes, Sidernito Mascarenhas Lopes, Suely Aparecida Caetano, Luiz
Fernandes Seixas, Silvia Aparecida Nicoletti Gomes, Jayr Catoia, Caio Sergio Martins de
Oliveira e Vera Vidal Zorzenon. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Solicito a todos
que, em pé, possamos guardar um minuto de silêncio em respeito aos falecidos. [um minuto
de silêncio]. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Inicialmente, gostaria de colocar em
votação a ata da Sessão Ordinária do dia 19 de março do ano de 2019, os vereadores que são
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favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos os
vereadores que estão aqui presentes. Houve um acordo durante a nossa Pauta, agora às 14h.
Nós retirarmos o expediente falado, devido à quantidade de processos e também pelos
senhores estarem aqui, um assunto muito relevante. Houve, formada aqui na Câmara
Municipal, uma Comissão de Estudos para fazer a regulamentação dos aplicativos e isso foi
feito. Houve bastantes reuniões. Depois, nós fizemos, através dessa comissão, a minuta do
projeto de lei. E foi enviado para a prefeitura, depois voltou para cá, nós votamos e retornou
para a prefeitura. O prefeito fez um decreto, vocês estiveram lá hoje. Eu gostaria... Minutos
atrás, o presidente da Comissão, vereador Gustavo Pozzi, esteve com vocês, parece,
conversando com vocês. E ele solicitou o tempo do partido por cinco minutos. Se precisar um
pouco mais, não haverá problema, para que ele possa conversar com os Srs. Vereadores, e
também com vocês, a respeito do que foi decidido. Esse processo está na prefeitura. E assim
que tiver encaminhamento para cá, aí nós tomaremos as decisões referentes àquilo que nós
tivemos que fazer, em conformidade com vocês. Então, por gentileza, vereador Gustavo
Pozzi, por até cinco minutos. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Quero agradecer o vereador
Lucão, sensível, aqui, na tarde de hoje, permitindo que eu pudesse usar as palavras para
informar os 21 vereadores de qual a situação e aqui também, concluir todo o raciocínio, tudo
o que nós construímos, vamos dizer, assim, desde ontem, até hoje, até esse instante, né?
Quero fazer menção aqui também ao vereador João Muller, que hoje, pela manhã, juntamente
comigo, nos reunimos eu, o João, o Mário, e... Mário é o secretário da Fazenda, e
representantes da Secretaria de Transporte e Trânsito, para deliberar sobre assuntos da
importância de vocês, e que para que muitos... muitos até já sabem, mas eu vou aqui então
explanar todos os questionamentos para que nós não tenhamos dúvidas sobre a situação. O
primeiro questionamento que foi apresentado pela associação por aplicativo aqui na cidade,
foi sobre a questão da tributação que iriam sofrer os aplicativos. No final do ano passado, em
novembro, quando essa matéria passou pela Câmara Municipal, nós tínhamos um
entendimento que os motoristas de aplicativo apenas pagariam 2% do ISS, né, o ISS seria 2%
do faturamento de vocês, e para a plataforma de aplicativo, ficaria R$ 50, 00 por motorista.
Então, vocês só iriam pagar 2% do ISS e o INSS, que é a lei federal, obriga que seja pago.
Muito bem. Ocorre que, em virtude do falecimento do Márcio Block, né, que foi quem tratou
com a gente, então acabou que algumas conversas se perderam. No momento que ficamos
sabendo dessa questão do problema com a tributação, chamei o Muller ontem à tarde, falei:
"Muller, você participou da conversa com o Márcio e comigo, eu gostaria que você me
acompanhasse na Secretaria de Fazenda, para que nós demonstrássemos o entendimento que
foi feito." E sensível a essa questão, houve o compromisso do secretário de Fazenda, que até
sexta-feira vai enviar para essa Casa um projeto de lei para isentar os motoristas de aplicativo
a não precisar pagar a taxa de licenciamento e a taxa de localização, ficando apenas para os
motoristas de aplicativo os 2% do ISS e o INSS, que é lei federal, que pede para que vocês
contribuam. Então, esse foi o compromisso da reunião de hoje com o secretário de Fazenda.
Então, Srs. Vereadores, e aqui, eu quero fazer um pedido ao Marquinho, que é presidente da
Comissão de Redação e Justiça... Como é? Desculpa, Justiça e Redação. Provavelmente vai
chegar nessa Casa, na sexta-feira, porque esse é o compromisso, esse projeto que faz essas
alterações. E eu quero pedir para o senhor que convoque uma reunião extraordinária para a
sexta-feira, para que esse processo seja analisado em decorrência do tempo que tem um prazo
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para que os motoristas de aplicativo não sejam prejudicados, assim também a Comissão do
João, podendo analisar esses projetos, para que nós possamos votá-los na próxima terça-feira.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Gustavo, eu quero publicamente me
comprometer, eu acho que posso falar em nome do vereador Roselei, do vereador Rodson,
bem como nós já recebemos orientação do presidente dessa Casa, vereador Lucão Fernandes,
que logo hoje pela manhã, me chamou e disse que se necessário fosse, que nós
convocássemos uma reunião da comissão, a principal comissão desta Casa, então, nós
estaremos assim que chegar o processo, nos comprometendo com todos vocês de estarmos
exarando o parecer. Analisando junto com o corpo jurídico dessa Casa, para que ele possa vir
já em votação e discussão, na próxima terça-feira. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Muito
bem. Alguns outros pontos, eu vou passar rapidamente, porque o meu tempo está esgotando.
Eu já falei com alguns de vocês, o prontuário geral único, que trata sobre a questão da CNH, é
simplesmente para saber se a CNH está suspensa, cassada ou bloqueada, então isso é uma
documentação simples, que a prefeitura está pedindo e eles esclareceram dessa forma. A
questão da certidão negativa que pede no decreto é justamente [interrupção no áudio].
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Por gentileza, pode acrescentar o tempo necessário
para o vereador terminar sua explanação. VEREADOR GUSTAVO POZZI: É justamente
sobre tributação de atividade profissional. Então, o que significa? Se as pessoas devem IPTU,
isso eu já esclareci na semana passada, elas poderão fazer, sim, sua inscrição sem problema
nenhum. Essa legislação, ela serve, segundo a orientação que nos passaram, para um ano... No
próximo ano, vocês devam o ISS, o que não vai ocorrer, porque vai ser descontado direto da
plataforma, essa pessoa não poderia prestar serviço. Mas isso não vai acontecer porque vai ser
descontado diretamente da plataforma. Então, essa possibilidade não vai acontecer. A questão
da vistoria do veículo, a secretaria me informou que é para a segurança do usuário e também
de vocês para dizer em que condição está o carro, então, por isso, eles estão pedindo a
vistoria. E o último ponto que é a questão da titularidade do veículo, a questão do cônjuge e
afins vai ser estendida por terceiro grau. O que isso significa? O sogro e a sogra, os parentes
do esposo e da esposa, será estendido nessa questão da titularidade. O que falta nós
assinarmos o ponto? É justamente a questão do terceiro, que algumas pessoas encaminharam
para mim essa demanda. E essa demanda não é nova. Então, nós vamos trabalhar. Esse é o
único ponto que falta para nós ficarmos 100% alinhados. Essa questão da titularidade do
imóvel, hoje ainda eu me reunirei com a Secretaria de Trânsito, e aqui... Do veículo, desculpa.
E aqui, eu me comprometo com vocês que, fechado o texto, eu vou demonstrar para vocês
qual é o texto. Vocês não vão saber qual é o texto vindo para a Casa, na terça, mas sim com
antecipação. Me comprometo com vocês a encaminhar para o Marcelo, que é o presidente da
associação, o texto que vai ser tramitado nessa Casa, para ninguém dizer que foi pego de
surpresa. E para finalizar, eu quero dizer aqui, eu acredito que posso dizer em nome de todos
os vereadores, o Legislativo são-carlense, e assim o vereador que vos fala, não têm a mínima
intenção de prejudicar atividade profissional de vocês. O que nós queremos fazer é uma
regulamentação possível, que contente a todos. Então, nós estamos nos esforçando para isso e
eu tenho certeza que vocês podem contar com os 21 vereadores dessa Casa. Muito obrigado.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Bom, eu quero, mais uma vez, agradecer os
presidentes das nossas comissões e também todos os membros das comissões por ter atendido
a nossa solicitação, e assim que chegar esse projeto aqui na Casa, as comissões debruçarão, e
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nós estaremos colocando então na Pauta da Sessão da próxima semana. ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Cadê o vereador Rodson? Vereador Rodson. Está também... Com a palavra,
nos cinco minutos, vereador Rodson Magno do Carmo. Queria comunicar aos Srs.
Vereadores, também à população que está nos acompanhando, que o número de proposições
apresentadas pelos Srs. Vereadores na tarde de hoje foram oito projetos de lei ordinária, 57
requerimentos, cinco indicações, oito moções, no total de 78. Eu coloco em votação. Os
vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os contrários.
Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. Com a palavra, o vereador
Rodson Magno do Carmo, por até cinco minutos, depois passaremos à votação dos processos.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Boa tarde, Sr. Presidente. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Vereador Rodson, por gentileza, por gentileza, o senhor pode usar o tempo,
se passar de cinco minutos, não haverá problema. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Boa tarde, Sr. Presidente, Lucão Fernandes. Boa tarde, vereadores, vereadoras dessa Casa. Eu
gostaria aqui... gostaria aqui que o Rafael, por favor, Rafael, fique de pé. Esse rapaz, eu vou
ler o currículo dele. Ele, nós estamos... Manifestação de... Um minutinho, por favor.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Vamos lá, nobre vereador. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Manifesto congratulações ao artista plástico e escritor Rafael Ruiz
Zafalon de Paula, pelo ingresso na Academia Independente de Letras. O Rafael é um sãocarlense e ele está... Eu que pedi para ele ficar de pé, Emílio. Considerando o artista plástico
Rafael Ruiz Zafalon de Paula. Esteve no último dia 15 de março de 2019 a sua ficha de
qualificação no seu currículo literário validado por unanimidade e confirmado pelos membros
vitalícios da Academia Independente de Letras, AIL, onde ocupará a cadeira número 31 sobre
o personal resiliência. Considerando que Rafael Zafalon, 22 anos, é pintor, desenhista,
gravador e escritor e autodidata no ofício da composição, inspirado pelos legados modernistas
do Brasil. Considerando que Rafael Zafalon tem formação profissional em curso técnico
profissionalizante em design de interior pela Faculdade do Sul de... Mineira, em São
Lourenço, em Minas Gerais, e também em conservação e restauração pelo Centro
Educacional de Lisboa em Portugal. Atualmente, cursa graduação em Arquitetura e
Urbanismo pela Unicep de São Carlos. Considerando que em 2005, pela concepção e cordéis
do artista plástico J. Borges teve o seu primeiro contato com xilogravura, e passou os anos
seguintes a dedicar-se à promoção cultural quando originou-se o portfólio profissional em
2014, om a sua primeira coletânea denominada de reflexões. Considerando que desde 2016,
dedica-se aos estudos arquitetônicos e urbanísticos, e a partir do ano de 2018, o seu esforço
criativo torna-se protagonista da Pinacoteca A. dos Santos, destino colecionador carioca.
Considerando, o artista teve sete exposições nacionais individuais, em um fluxo itinerante,
sendo a última denominada de Iambê o corpo e a alma. Exposta no Paço Municipal de São
Carlos, atualmente, o seu trabalho percorre exposição por toda a Europa e no Brasil.
Considerando que Rafael mantém um cronograma contínuo de mostras e publicações com
Poetisa de 2018, Antologia Poética, Poesia Livre de 2018, Antologia Poética e Antologia de
Poesias Agora, Vozes do aço, Coletânea de Viagens pelas Escritas e Poetises de 2019,
Antologia Poética e outros diversos trabalhos em plataformas digitais e sites pessoais.
Considerando que sua jornada recebeu destaques em prêmios literários, sendo mais recente o
5º Concurso Nacional de Viagem pela Escrita Carlos Nejar, do Rio de Janeiro, em 2019, no
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Concurso Nacional Viverá Editora Nacional. Submeto ao Plenário, e satisfeitas as
formalidades regimentais, que seja oficializado o artista Rafael Ruiz Zafalon de Paula, pelo
exemplo e dedicação, pois escrever é considerado um dos mais difíceis de executar, e não são
todas pessoas que são providas desse dom. Rafael é um artista completo, pois alia a escrita à
arte plástica. Essa Casa de Leis parabeniza pela obra, pelo talento e, portanto, vimos
encaminhar essa moção de congratulações com mais sinceras homenagens. Eu peço que todos
os vereadores de pé aplaudam esse são-carlense, Rafael, e desejando a você,
Rafael...Agradeço a todos os vereadores e vereadoras dessa Casa pela votação dessa moção de
congratulações. Rafael, eu que te conheço desde os meus... desde os seus cinco anos de idade,
pela Sandra, que trabalhou muito tempo com a dona Henriqueta, foi assessora da viceprefeita, na época, no ano de 1993, te desejo muito sucesso, Rafael, por esse belíssimo
trabalho que você vem desenvolvendo, que você possa ter muito êxito e muito sucesso na sua
profissão. Conte sempre com essa Casa e, mais uma vez, parabéns, sucesso e sucesso a vocês.
Parabéns a sua bisavó, a tua avó e toda a família que te acompanha nesse momento. Deus
abençoe você, viu? Conte sempre com a gente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Passamos então à votação dos processos. ORDEM
DO DIA – PROCESSO EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL – ÚNICA
DISCUSSÃO – PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES - Houve uma solicitação do
vereador Luis Enrique, Kiki, de um processo de urgência, de uma emenda no valor de R$ 80
mil para a USE. Havia risco até de interrupção de serviços, não é isso? Então, por isso, com as
devidas assinaturas aqui, eu gostaria de colocar em votação, o Processo 1.114, Projeto 121.
Interessada: a prefeitura municipal. "Que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar na prefeitura municipal." Vereadores que são favoráveis permaneçam como
estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui
presentes. PROCESSOS EM REGIME DE TRAMITAÇÃO COMUM – ÚNICA
DISCUSSÃO – PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES - Passamos à votação dos
processos da Pauta. Processo 841, Projeto 63. Interessado: o nobre vereador Azuaite Martins
de França e vereador Lucão Fernandes. "Que autoriza o Serviço autônomo de Água e Esgoto
do Saae de São Carlos a receber a fatura de água e esgoto de doações destinadas à Irmandade
da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos, e dá outras providências." Os vereadores que
são favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos
os vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação do Processo 918, Projeto de Lei
78. Interessado: a prefeitura Municipal. "Que autoriza o Poder Executivo a abrir adicional
suplementar na Fundação Educacional São Carlos, no valor de 250 mil para custear despesas
com a manutenção da Fesc." Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão. Se
manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes.
Passamos à votação do Processo 935, Projeto de Lei nº 80. Interessada: a prefeitura
municipal. "Que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na
prefeitura municipal da ordem de R$ 400 mil de devolução do duodécimo da Câmara
Municipal para cirurgias eletivas." Que eu quero cumprimentar a atitude do ex-presidente
dessa Casa, por ter canalizado para cirurgias eletivas esse valor de R$ 400 mil. O mesmo
presidente já tinha feito, no início da sua gestão aqui na presidência também, uma destinação
de R$ 500 mil também para a saúde pública de São Carlos, na época que as UPAs estavam
fechadas. Fruto do empenho de todos os Srs. Vereadores, assessores e também dos nossos
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funcionários da Câmara Municipal. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como
estão. Se manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui
presentes. Passamos à votação do Processo 936, Projeto de Lei 81. Interessada: a prefeitura
municipal. "Autoriza o Poder Executivo também a abrir crédito adicional no valor de R$ 200
mil também devolução do nosso ex-presidente da Câmara, vereador Julio Cesar, para o abrigo
de idosos Cantinho Fraterno Dona Maria Jacinta." Também com o empenho, também, de
todos os Srs. Vereadores, que eu quero cumprimentar também, a atitude do ex-presidente
dessa Casa. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os
contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação
do Processo 937, Projeto de Lei nº 82. Interessada: prefeitura municipal. "Que também
autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional na ordem de R$ 200 mil também de
devolução do duodécimo da Câmara Municipal, para o abrigo de idoso Dona Helena Maria
Jacinta (sic)." Que também cumprimento a atitude do ex-presidente dessa Casa, vereador Julio
Cesar. Passamos à votação do... Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão,
se manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes.
Passamos à votação do Processo 965, Projeto 83. Interessada: a prefeitura municipal. "Que
autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e crédito adicional suplementar
na prefeitura municipal, no valor de R$ 100.272,15, para o convênio do bloco da gestão do
Suas. Execução do convênio, estruturação da rede de serviços de proteção social básica. Os
vereadores que são favoráveis permaneçam como estão. Se manifestando os contrários.
Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação do Processo
966, Projeto de Lei nº 84. Interessada: a prefeitura municipal. "Que autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito adicional suplementar na prefeitura municipal, no valor de R$ 160
mil de emendas dos Srs. Vereadores dessa Casa." Cadê os valores? Valores do Moisés R$ 10
mil e do vereador Chico Loco da ordem de R$150 mil. Os vereadores que são favoráveis
permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores
que estão aqui presentes. Passamos à votação do Processo 967, Projeto de Lei nº 85.
Interessada: a prefeitura municipal. "Que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar na prefeitura municipal, no valor de R$ 600 mil para manutenções dos
ecopontos." Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os
contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação
do Processo 968, Projeto de Lei nº 86. Interessada: a prefeitura municipal. Assunto: "autoriza
o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na prefeitura municipal no valor de
R$ 160.882,70, para execução dos recursos do Prêmio Pró-Cultura de estímulo das artes
visuais 2010, que tem como objetivo a modernização dos equipamentos públicos de difusão
de artes e cultura." Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se
manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes.
Passamos à votação do Processo 969, Projeto de Lei 87. Interessada: a prefeitura municipal.
"Que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na prefeitura municipal no
valor de R$ 443.377,82, para a aquisição de mobílias e equipamentos para as novas unidades
escolares: Cemei Bento Prado, Cemei Antônio Cotrim, Cemei Homero Frei, Cemei Paulo
Freire, Cemei Olívia de Carvalho, Cemei Enedina Montenegro Blanco e Cemei Nilson
Aparecido Gonçalves." Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se
manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes.
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Passamos à votação do Processo 1.004, Projeto de Lei 89. Interessada: a prefeitura municipal.
"Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na Fundação Pró-memória,
na ordem de R$ 41 mil, despesas referentes ao 11º São Carlos Matsuri." Os vereadores que
são favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos
os vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação do Processo 1.005, Projeto de Lei
90. Interessada: a prefeitura municipal. "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar na prefeitura municipal, no valor R$ 19.385,09, para compra de uniforme para os
servidores do Procon; a compra de três impressoras multifuncionais, participação na 20ª
Reunião Ordinária, na Sessão da Secretaria Nacional do Consumidor e compra de cinco
computadores." Vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os
contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação
do Processo 1.006, Projeto de Lei 91. Interessada: prefeitura municipal. "Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito adicional especial na prefeitura da ordem de R$ 399.923, 00.
Ampliação da UBS Delta e USF de Água Vermelha." Os vereadores que são favoráveis
permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores
que estão aqui presentes. Passamos à votação do Processo 1.040, Projeto de Lei de nº 95.
Interessada: a prefeitura municipal. "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar na prefeitura municipal, na ordem de R$ 45 mil. Emenda dos Srs. Vereadores:
Roselei Françoso, R$ 3 mil; Malabim, R$ 30 mil; Laide, R$ 5 mil; Rodson, R$ 5 mil; Dimitri,
R$2 mil." Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os
contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação
do Processo 1.041, Projeto de Lei 96. Interessado: a prefeitura municipal. "Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito adicional suplementar na prefeitura municipal do valor de R$
26.932,50. Emenda dos vereadores para a realização do projeto Embrapa. Escola e instalação
de toldos e obras diversas na EMEB Professora Dalila Galli." Luis Enrique R$ 6.942,50.
Elton Carvalho R$19.990, 00. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se
manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes.
Passamos à votação do Processo 1.042, Projeto de Lei nº 97. Interessada: a prefeitura
municipal. Assunto: "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na
prefeitura municipal do valor R$ 36.900,00. Emendas dos Srs. Vereadores também para o
teatro municipal, realização de eventos cultural no bairro cidade Aracy II, custeio de atletas
do tênis de mesa, custeio de atletas de artes marciais, e custeio de uniformes esportivos."
Marquinho Amaral, R$ 5 mil; Paraná R$ 7.900, 00; Rodson, R$ 9 mil e Paraná, mais R$ 15
mil. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os
contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação
do Processo 1.043, Projeto de Lei 98. Interessado: a prefeitura municipal. Assunto: "Autoriza
a Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na prefeitura municipal na ordem de
R$ 115 mil. Emenda dos Srs. Vereadores para a manutenção predial e também de áreas verdes
do bairro Jóckei Club". Emenda do nobre vereador Elton Carvalho, da ordem de R$ 115 mil.
Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os contrários.
Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação do Processo
1.044, Projeto de Lei nº 99. Interessada: a prefeitura municipal. Assunto: "Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito adicional e suplementar na prefeitura municipal da ordem de R$ 5
mil. Emenda do vereador para aquisição de equipamentos a serem utilizados para Casa de
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Acolhimento Cláudia Picchi Porto." Destinação de emenda do nobre vereador Rodson Magno
do Carmo. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os
contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. [Aguinha]. Passamos
à votação do Processo 1.045, Projeto de Lei nº 100. Interessada: a prefeitura municipal.
"Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na prefeitura da ordem de
R$ 7.990, 00 para a guarda municipal, no curso de técnica de avaliação de ruído ambiental."
Emenda parlamentar do nobre vereador Robertinho Mori Roda da ordem de R$ 7.900, 00. Os
vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os contrários.
Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação do Processo
1.046. Interessada: a prefeitura municipal. "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
adicional suplementar na prefeitura da ordem de R$ 17.700,00 para reestruturação do serviço
de inspeção municipal." Emenda dos Srs. Vereadores Sérgio Rocha e Laide das Graças
Simões. Sérgio Rocha R$ 10 mil e Laide das Graças Simões, R$ 7.770, 00 Os vereadores que
são favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos
os vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação do Processo 1.047. Projeto de Lei
102. Interessada: a prefeitura municipal. "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
adicional suplementar na prefeitura municipal da ordem de R$ 1.320.000,00 para construção,
contratação de empresa especializada para manutenção elétrica corretiva, preventiva e
preditiva de praças públicas, rotatórias, parques lineares, canteiros centrais, viadutos e demais
áreas públicas." Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão. Se manifestando
os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. Espero que a
prefeitura coloque em prática rapidamente uma vez que esse processo está sendo aprovado
por estes vereadores, que possamos colocar iluminação em todos esses setores, que é uma
cobrança muito grande de toda a população da nossa cidade. Passamos à votação do Processo
1.073, Projeto de Lei 109. Interessada: a prefeitura municipal. Assunto: "Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito adicional suplementar na prefeitura municipal, no valor de R$ 12 mil
para a premiação às escolas do município de São Carlos, referente à Educação para Trânsito."
Não é emenda dos Srs. Vereadores. Então, os vereadores que são favoráveis permaneçam
como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui
presentes. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Só comunicado à Casa. PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Comunicado à Casa, o nobre vereador Gustavo Pozzi e depois a
nobre vereadora Laide das Graças Simões. E também, depois o nobre vereador Robertinho
Mori Roda. COMUNICADO À CASA - VEREADOR GUSTAVO POZZI: Eu quero pedir
licença, eu vou agora à Secretaria de Transporte e Trânsito, para terminar as tratativas da
regulamentação que nós estamos finalizando, então, eu vou ter que me ausentar aqui da
Sessão. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Está liberado, nobre vereador Gustavo
Pozzi. Vereadora Laide, por gentileza. E depois, o vereador Robertinho Mori, comunicado. E
nós temos também...VEREADORA LAIDE SIMÕES: Boa tarde, vereador Lucão
Fernandes, presidente dessa Casa, Srs. Vereadores, Sra. Vereadora, população que nos
acompanha aqui, pela imprensa, pelo rádio. Então, eu vim aqui mais para fazer um convite a
todos para que no dia 4 agora, quinta-feira, às 15h, vai haver uma cerimônia de entrega de
reforma e readequação das instalações lá de baixo da Água Fria, no canil municipal, gatil.
Houve algumas reformas e adequações, obedecendo à orientação do Conselho Regional de
Medicina Veterinária, no centro cirúrgico, onde são feitas as castrações, esterilizações de cães
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e gatos lá, para a população. Também foi feito uma reforma no canil municipal, e também no
ambulatório, onde são atendidas diariamente as pessoas, a população que tem seu animalzinho
de estimação, que não tem acesso a uma clínica particular. Tem o atendimento lá diário, de
segunda a sexta, da 13h da tarde até às 16h30, o atendimento ambulatorial dos animais. Então,
também houve uma necessidade de fazer uma reforma nesse prédio e parte dessas reformas
foram atendidas com emenda parlamentar do meu mandato. Todo mundo conhece, sabe que
eu faço esse trabalho em defesa dos animais há 34 anos já. Em março, dia 15 de março, fez 34
anos que faço um trabalho voluntário na cidade em defesa dos animais. E por isso também eu
acompanho o trabalho da prefeitura, graças ao meu mandato, graças a eu estar aqui desde
2001. Então tudo isso, a política, ela é muito [interrupção no áudio]. Eu tenho que aproveitar,
eu nunca falo, quando eu falo eu tenho que aproveitar um pouco. Mas é isso, eu gosto de
valorizar que a política e o mandato do vereador é muito importante, né? Ele representa um
segmento e para ele conseguir fazer com que isso seja cada vez melhor para a população é
importante a gente estar aqui. Então, é na estrada da Água Fria, na quinta-feira, a partir das
três da tarde, com a presença do prefeito municipal, eu acho que é a primeira vez que ele vai
lá, mas sempre existe uma primeira vez. E é muito bom que ele vá, para ele ver, conhecer o
que é feito naquele segmento, naquele trabalho da prefeitura. Um trabalho muito importante
que melhora a cada dia. Muito obrigada a todos. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES:
Com a palavra, o nobre vereador Robertinho Mori Roda. Comunicado à Casa também.
VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores,
população que nos acompanha. O comunicado à Casa é bem simples, sobre o dia 2 de abril.
Não é só aniversário do Azuaite não, né, Azuaite? Também é dia... Hoje é Dia Mundial da
Conscientização ao Autismo. Está bom, gente? Tem um trabalho também... Uma grande parte
da emenda parlamentar foi para a construção daquele prédio do autista na Apae de São
Carlos. E também foi destinado um outro recurso que a gente vai estar lutando para que dê
início ainda nesse mês de abril a continuidade onde não atendia autistas na cidade de São
Carlos, passou atender cem. Hoje, a gente sabe que a demanda é muito maior. Então, tem feito
aí Acorde, a Apae de São Carlos, um trabalho muito bonito. E vamos tentar zerar essa
demanda de mais 60 autistas para serem atendidos na cidade de São Carlos. Tão-somente, Sr.
Presidente, dia 2 de abril, então, o Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Muito
obrigado. Não poderia deixar de deixar esse recado, esse comunicado à população como
presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Parabéns, nobre vereador Robertinho Mori Roda. Parabéns mesmo. Com a
palavra, o nobre vereador e ex-presidente dessa Casa, Julio Cesar. Esteve em São Paulo
ontem, muito preocupado com a questão do Projeto Guri, levando a preocupação desse
Parlamento, então, com a palavra por até cinco minutos, o nobre vereador Julio Cesar.
VEREADOR JULIO CESAR: Sr. Presidente, demais vereadores, vereadoras, população
aqui presente. Eu acho que todos, através da imprensa e rede social, ficaram cientes em
relação ao Projeto Guri, né, que na semana passada, o governador sinalizou de parar o projeto,
né? Infelizmente. Eu queria destacar o movimento que se começou na rede social e nós
começamos trabalhar desde a semana passada, vi uma moção do vereador Robertinho Mori
junto com a moção que fizemos também. E ontem, vereador, logo pela manhã, na segundafeira, tendo a informação que o Projeto Guri seria extinto, infelizmente, né, mas essa notícia
era do governo do estado. Nós fomos até a Secretaria de Cultura do estado de São Paulo,
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para... Nós já tínhamos uma agenda com o secretário para saber da veracidade dessa
informação. E, na verdade, quando chegamos à Secretaria, tinha sim o desejo do governo do
estado de cortar algumas verbas, e uma delas ligadas ao Projeto Guri, infelizmente. Cheguei
por volta das 13h na Secretaria. E falo aqui, uso a Tribuna para acalmar as mães, os pais, os
alunos. E às duas e meia, três horas da tarde aproximadamente, o governador fez um
pronunciamento dizendo que o Projeto Guri seria mantido e também, seria melhorado e
modernizado. É isso que a gente quer. O que a gente cobra dos nossos governantes é que
quando o projeto é bem-sucedido, como é o Projeto Guri, nós temos que dar continuidade. O
Projeto Guri para quem não sabe, é um projeto que se utiliza da música para a inclusão social.
É um projeto muito importante. Um projeto de 1995, que hoje, atende 65 mil crianças e
adolescentes, que atendem crianças de 6 a 18 anos, adolescentes de 18 anos. Sessenta e cinco
mil alunos no estado de São Paulo. Só na nossa região, presidente, são quase 700 alunos,
Rodson, na nossa região. E é uma das poucas secretarias onde o polo é são em Carlos. Hoje, o
polo ligado ao Projeto Guri, que representa o estado de São Paulo, a região central, São Carlos
é o polo que atende aí várias cidades que têm esse investimento. Na mesma semana,
presidente, passada, preocupado já com... Se esse projeto parasse, em relação ao governo do
estado, conversei com o secretário de Esporte e Lazer, que é a secretaria que nós temos que é
coirmã em relação à Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo porque a cultura também
está na Secretaria de Esporte. E já encaminhei uma emenda já prevendo se caso o projeto
parasse, nós tínhamos recurso para a manutenção desse projeto, através da emenda desse
vereador. Então, na semana passada mesmo encaminhei esse recurso, caso tivéssemos
problemas em relação ao estado quem sabe o município, através de ajuda de mais vereadores,
é claro também, mas a gente poderia puxar essa responsabilidade para o município, uma vez
que a música é uma forma de inclusão. Encontrei várias mães no final de semana, algumas até
chorando, dizendo como o comportamento do filho mudou, com o filho estando participando
das aulas de música, musicalização, tocando instrumento, enfim. Mudou a atitude do filho.
Então, através da música, a gente consegue mudar também... Formar melhor o caráter dos
jovens, das crianças. O jovem chega em casa com mais calma, serenidade, mais centrado nos
estudos, mais focado naquilo que ele deseja. Então, para acalmar todos, embora a imprensa
tenha notificado, como eu estive pessoalmente na Secretaria de Cultura do Estado de São
Paulo, gostaria de passar isso para todos que estão acompanhando esse momento para que a
gente possa ter essa tranquilidade. O projeto muito importante, desde 95, é aquilo que a gente
defende, Roselei, que a gestão tem que ser continuada. Bons projetos, bons programas, não
importa a bandeira, qual partido que lançou. Isso pouco importa. O que importa é o resultado.
Nós tivemos então um projeto fantástico que já formou milhares de alunos que se deu
continuidade desde 95. Independente do governo, o projeto foi mantido. E não poderia ser
agora que poderia interromper um projeto tão exitoso que faz com que nossos jovens tenham
mais oportunidade e possam, de uma forma toda especial, presidente, melhorar a qualidade de
vida, relacionamento com a família, relacionamento na escola. Esse é o principal objetivo da
musicalização, da transformação do jovem. A transformação do seu caráter através da música.
É isso que a gente quer. Então lembrando que encaminhei semana passada mesmo essa
emenda, prevendo, se caso o projeto parasse, tínhamos que dar continuidade e talvez o
município assume isso com a ajuda da emenda parlamentar enfim... Então, presidente, muito
obrigado. O senhor me cedeu ontem mesmo o nosso veículo oficial, fomos até lá em nome da
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Câmara Municipal para que tivéssemos êxito e conseguimos, graças a Deus. Boa tarde a
todos. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Parabéns, nobre vereador Julio Cesar, o
nosso sempre deputado. Solicitou também pelo partido antes do vereador Roselei Françoso,
seria comunicado? A vereadora Cidinha do Oncológico por até cinco minutos. Mas você
pediu para quem? Você pediu para você mesma? VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Sr. Presidente, colegas vereadores, como hoje não teve expediente falado,
eu não poderia deixar de falar uma situação que aconteceu a semana passada com um
munícipe aí que pediu ajuda para o nosso gabinete. A pessoa veio reclamar do imóvel
particular da cidade que está à venda sem muro, sem calçada na frente, e está totalmente
lotado de entulho, mato, e tem pessoas usando drogas lá no local, e a população vizinha está
muito preocupada, porque encontraram caramujo no local, escorpião, e está muita sujeira. Aí,
nós fomos ao SIM. Foi feita uma solicitação para verificar essa situação desse terreno. E, para
a nossa surpresa, chegou multa para o denunciante. Chegou... Chegaram duas multas para a
família que estava denunciando a situação. Não bastasse isso, eu procurei o setor de
Ouvidoria e reclamei lá também sobre essa situação. O que acontece? A família recebeu a
terceira multa ainda num valor maior. Isso porque quando chegou a segunda multa, nós
procuramos o setor, o SIM, pediram para a gente pedir desculpa para a família, tudo, e que
eles iam notificar a família certa. E o que não foi feito. E, pasmem, gente, não foi um fiscal no
local para ver qual era o imóvel. E a pessoa agora está com medo de continuar mexendo com
essa situação e sobrar multa para a família. Eu peço pelo amor de Deus, já falei com o Dante
lá da Ouvidoria. Ele está ciente da situação. Desde segunda-feira de manhã, que eu estou
pedindo isso daí, para que se resolva isso daí de uma vez por todas, porque com tanta dengue,
com tanto lixo que está tendo nesses terrenos aí, alguém tem que tomar providência. E não é
justo a pessoa que denuncia, estar chegando... Recebendo multa em sua casa. Quem está
denunciando está querendo ajudar a administração. E então, eu peço encarecidamente para o
pessoal da Ouvidoria, para o pessoal do SIM que veja esse caso com carinho. Que eu... Nós
inclusive, hoje, conversamos com eles novamente. Obrigada. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Usando o tempo do partido por até cinco minutos também o nobre vereador
Roselei Françoso. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Sr. Presidente vereador Lucão,
Cidinha, Laide, colegas vereadores, público presente, a imprensa, muito boa tarde. Eu quero
também, na mesma linha que o nobre vereador Julio Cesar colocou a necessidade, né, e a
consideração, na verdade, desse projeto, Projeto Guri, que há tantos anos, funciona aqui no
município de São Carlos. Seria muito penoso para todos, na verdade, que utilizam desse
programa importante que dá oportunidade para as nossas crianças, né? São oportunidades que
muitos gostariam de ter, na verdade, no setor da musicalidade, dos cantos. Enfim... da cultura,
do lazer. Eu valorizo muito esse projeto. E nós também estávamos ontem, redigindo uma
moção para que essa Câmara aprovasse. Mas aí, nós ficamos muito felizes, na verdade, não
foi necessário. Uma vez que o governador veio a público, e declinou dessa medida que,
realmente, traria um prejuízo enorme para a Cultura novamente, né? A gente vê os governos
sempre metendo a mão na Cultura, como aconteceu aqui, com a nossa Casa da Cultura, com a
nossa oficina cultural, depois acabou buscando uma solução, hoje tem funcionado, mas a
gente vê que a cultura é o primeiro lugar que os governantes, infelizmente, acabam retirando
recursos. Quero aproveitar a oportunidade nesse tempo que nos foi dado para falar de um
projeto que nós protocolamos nessa Casa, no dia de hoje, e gostaria muito de ter o apoio, né,
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faço parte da Comissão de Educação, juntamente com o nosso presidente, o vereador Azuaite,
o vereador Moisés Lazarine. É um projeto que dispõe sobre a segurança escolar, como espaço
de prioridade especial do poder público municipal. A gente tem visto alguns fatos, né,
embora... que acabou mexendo com toda a população, como aconteceu na cidade de Suzano, e
nós tivemos uma reunião recentemente na Secretaria do estado da Educação, juntamente com
o coronel Samir, com o vereador Marquinho Amaral, com também a nossa dirigente Débora
Gonzalez. E nós tivemos o entendimento, né, que uma vez que a guarda municipal vem se
organizando para a instalação de câmeras, né, com o apoio dessa casa de leis, nós também
tivemos uma observação que a cidade de São Carlos, em especial, né, nos quadriláteros
escolares, precisa ter ações concretas. Questão da limpeza, a questão da organização, a
questão da iluminação, a questão da fiscalização. Que a gente vê, a gente não vê, na verdade,
acontecer. A questão da iluminação pública. Então, tudo isso são mecanismos, são
instrumentos, na verdade, para incentivar a violência, infelizmente, alguns danos que acabam
ocorrendo com a nossa comunidade escolar. Então, nós estamos protocolando no dia de hoje
de urgência um projeto que visa também à manutenção das calçadas para que elas fiquem em
condições de uso inserindo assim, né, a pessoa com deficiência, os cadeirantes, pensando na
questão da acessibilidade. Esse projeto, ele só vai funcionar se a gente conseguir, Chico, fazer
um trabalho articulado com todas as secretarias, quando nós falamos de limpeza, nós estamos
falando do serviço público. Quando falamos de iluminação, é o serviço público. Quando
falamos da acessibilidade, nós estamos falando da Secretaria da Pessoa com Deficiência, nós
estamos falando da Educação, nós estamos falando do trânsito. Quando nós falamos de
segurança sempre, a segurança precisa estar inserida nesses projetos, para poder de fato, surtir
algum efeito. Também a questão dos entulhos que têm, infelizmente, a gente tem gritado
muito aqui nessa Tribuna. Várias escolas que nós temos visitado. Quando a secretaria age, a
gente surte efeito. A gente percebe o efeito melhor dizendo. Nós fizemos uma intervenção
aqui na avenida... na Rua Monteiro Lobato, né, um trabalho do vereador Robertinho Mori, nas
proximidades ali do Militão. Mas nós vimos ali um tremendo de uma muvuca danada com o
trânsito. Bastou, nós fizemos um pedido. A secretaria de Trânsito foi lá no dia seguinte, fez a
sinalização. Colocou as placas, né, sinalização vertical e resolveu o problema. Então, a
secretaria precisa ter essa percepção. Que isso melhora bastante. Estava havendo ali briga
entre pais, entre motoristas de vans, é um desentendimento desnecessário. Quando a gente
consegue ter ações como essa, a gente percebe o efeito que faz para a sociedade. É a mesma
coisa esse projeto, se a gente conseguir [interrupção no áudio]. [troca de presidência].
PRESIDENTE LUIS ENRIQUE: Para concluir. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO:
Manter, né, a região, o quadrilátero escolar bem sinalizado, com a iluminação, com a limpeza,
sem entulho, com a fiscalização viária, proibir ali alguns serviços, infelizmente, não estou
generalizando, as pessoas precisam viver, mas tem situações suspeitas de ambulantes que
acabam comercializando coisas que deveriam ser impedidas ali na porta de algumas escolas.
Então, a fiscalização se faz importante. Então esse projeto visa isso, eu gostaria muito de ter o
apoio de toda essa Casa para que a gente possa aprovar e depois fiscalizar para que ele de fato
funcione. Não adianta aprovar a lei e ficar engavetada lá nas secretarias, né? Então peço,
inclusive, o apoio do Dr. Edson Fermiano, para fazer uma reunião com todos os atores aqui
envolvidos, para que a gente possa de fato, cuidar cada vez mais das nossas crianças, das
nossas escolas e da nossa comunidade escolar. Muito obrigado, presidente em exercício,
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vereador Luis Enrique, pela paciência e pelo tempo que nos deu de acréscimos. Muito
obrigado. PRESIDENTE LUIS ENRIQUE: Fez uso da palavra o vereador Roselei
Françoso. E o último vereador inscrito no comunicado da Casa, na tarde de hoje, o vereador
Elton Carvalho. O vereador Elton Carvalho usará cinco minutos, como líder do partido.
VEREADOR ELTON CARVALHO: Uma boa tarde a todos, a todas aqui presentes,
vereadores, vereadoras, a quem nos assiste em Casa. Hoje, venho nessa Tribuna falar sobre
saúde. Hoje, o Executivo está querendo sucatear a nossa saúde como já está sucateada, né?
Precisamos melhorar a nossa saúde, e hoje, tenho a informação, essa semana, eu venho trazer
aqui a vocês, que do orçamento da saúde de 2019, já foi suplementado R$ 15 milhões e estão
contingenciados, R$ 6 milhões. Para que a prefeitura está retirando R$ 6 milhões, hoje, do
orçamento? Para que será? Será que é o zum-zum-zum que está a promessa do nosso prefeito
para o recape? Então nós vamos ter asfalto para andar, mas não vai ter saúde para sair de casa.
É vergonhosa essa informação. Agora das outras secretarias, é difícil ver um valor aqui que
foi contingenciado. Você vai lá a UPA, as pessoas estão na UPA lá porque aumentou dengue.
A equipe está lá, sucateada com funcionário a menos. Fazendo a notificação da dengue ou
preenchendo a folha, para entrar para o atendimento, à mão, porque a administração comprou
impressora de primeira qualidade que o toner não pode ter carregado. Então é uma má
administração das pessoas que fizeram isso? E aí estão sucateando a saúde. Como nós vamos
deixar isso? Então, eu peço aqui ao Edson Fermiano e ao prefeito que dê esclarecimento
disso. E eu queria deixar bem claro que esse valor de R$ 6 milhões que está hoje. Porque fala:
"Ah, a gente pode tirar do orçamento da saúde que é o maior hoje o orçamento." Só que saúde
e educação a gente nunca mexe. Porque sem saúde e educação. VEREADOR JULIO
CESAR: Permite, vereador? VEREADOR ELTON CARVALHO: Rapidinho.
VEREADOR JULIO CESAR: Vereador Elton, queria cumprimentar. O senhor por fazer
parte do partido do atual governo... O senhor é ligado extremamente à saúde, essa fala
demonstra o bom senso de Vossa Excelência, uma vez que a gente percebe uma gestão
fragmentada como eu disse, né, onde se bate cabeça. E o senhor tem toda a razão, tirar da
saúde, que tanto sofre, e a gente ver as coisas acontecendo todos os dias, é pelo menos falta de
bom senso. Parabéns pela sua postura. Não vendo partido. Vendo e se indignando com a
gestão que é falha e você realçando, e mostrando que seu mandato é voltado para a população,
parabéns. VEREADOR ELTON CARVALHO: Obrigado. Eu sempre falei e minha fala é
sempre: "Eu sou do PSB, mas não sou vendido. Estou aqui representando a população e não
um partido." Então, estive falando com Fausto. O Fausto pediu ao secretário contratação de
pessoal de enfermagem, que vou protocolar agora uma Audiência Pública para pedir para
mexer na Lei 16.000, porque fala que não se contrata funcionário porque a lei não garante, a
lei não pode. Precisamos mudar a lei. Só que há quantos anos estamos com essa quantidade de
funcionários na prefeitura? De servidores cansados, trabalhando estressados, com
superlotação de dengue na UPA. Porque hoje, o quadro de médicos está, mas de enfermagem
está? Eu trabalho na enfermagem há dez anos numa USF. Eu sei como é trabalhar e ser
servidor público e ganhar 4% de aumento e estar trabalhando com uma superlotação.
VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Posso fazer uma pergunta? VEREADOR
ELTON CARVALHO: Fala, Cidinha. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO:
Elton, na nossa reunião, foi colocado o valor de contingenciamento das outras secretarias.
Secretarias que estão fazendo muitos eventos, por exemplo, e deles não tem nada
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contingenciado. VEREADOR ELTON CARVALHO: Perfeito, Cidinha. A Cidinha fala
uma coisa que foi o que eu falei aqui também, obrigado, Cidinha. Então, logo que precisamos
contingenciar, pegue 10% de cada secretaria. Pega da Secretaria do Esporte, da Secretaria de
Habitação. Então, não podemos... A UPA está lá minando água quando chove, que o Fausto
me ligou falou: "Elton, me ajuda, porque estamos numa situação de calamidade." Então, peço
aqui, faço um apelo ao prefeito e ao secretário. Secretário, não seja político. Brigue lá com a
dona Helena. Peça essa contratação de funcionários de enfermagem. Então, vamos investir
esses R$ 6 milhões em reformas das USFs, das UBSs, que estão caindo. [interrupção no
áudio]. Só para finalizar, das USFs que estão lá, estão... o pessoal reclama para nós,
vereadores, todos os dias que faltam medicações básicas. Não é, vereador Lucão? Presidente.
Falta medicação básica para o nosso atendimento. E aí, eles seguram R$ 6 milhões de R$ 15
milhões que foi suplementado até hoje. Para quê? Será que os ruídos estão certos que é para
investir em recape? Porque essa decisão desse dinheiro, que foi retirado, quem decide para
onde vai é só o governo. Eu falei com o secretário de Fazenda, mas essa decisão vai ser
quando? Vai ser com quem? Ah, o governo que decide aonde vai ser investido esses R$ 6
milhões. A gente não pode deixar sucatear nossa saúde para investir só porque foi uma
promessa de campanha recapear não sei quantos quarteirões. Vão para fora. Vamos falar para
o Doria garantir os R$ 20 milhões que foi do Márcio França. [interrupção no áudio]. [troca de
presidência]. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Eu acrescento mais um pouquinho,
mas o senhor precisa encerrar, por gentileza. VEREADOR ELTON CARVALHO: Mas não
podemos deixar sucatear nossa saúde. Saúde e educação, ninguém tira. PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Não havendo mais nenhum vereador, existe aqui uma inscrição no...
explicação pessoal. Nobre vereador Leandro Guerreiro, por até cinco minutos. VEREADOR
LEANDRO GUERREIRO: Boa tarde, Sr. Presidente, plateia presente. Você que está nos
assistindo. Aliás, vocês que estão nos assistindo, boa tarde mais especial, porque vira e mexe
encontro as pessoas, principalmente de mais de idade que gostam de nos assistir pela
televisão. Muita gente de idade nos assiste pela televisão. Gosta de acompanhar a Sessão da
Câmara. E vem aquele senhorzinho, rapaz, você vê a alegria no rosto dele, às vezes, pede até
para tirar foto. Está no mercado pede para tirar foto, está andando na rua, eles pedem para
tirar foto. É o carinho do cidadão quando vê um político na rua. E hoje, a atualidade para o
político não está muito bem. Nós aqui que andamos para a rua sabemos como está o clima.
Ninguém sabe melhor do que nós, que é eleito pelo povo, que tem visibilidade e que o povo
chega perto para falar. Tanto para meter o pau, tanto para elogiar. Nós que somos eleitos,
sabemos mais do que qualquer pessoa. Hoje, até ganhei uma camiseta camuflada de um
ouvinte da Rádio São Carlos. O cara estava em outra cidade, lembrou-se de mim, comprou
uma camiseta camuflada. Mora aqui em São Carlos, e eu vou buscar na casa dele depois a
camiseta camuflada. Político até ganhando presente do cidadão. Na atualidade, que estamos
hoje. O duro é receber mensagem no WhatsApp que o vereador Dimitri viu ali, que esposa de
político, que no caso é o Lobbe, acaba de passar na frente de todo mundo na SMU da Santa
Casa por quê? Porque tem privilégio. Por que é esposa do Lobbe? Quem falou para mim
foram pessoas que trabalham na Santa Casa. Vão fazer o quê? Hein, Sr. Lobbe Neto? Vai
querer agora falar que é mentira? Vai querer prova? Vai querer ameaçar o servidor da Santa
Casa? Será que o servidor está mentindo? Ontem, acionado na UPA, as pessoas quantas vezes
vocês já não me viram indo na UPA nos postinhos, na Santa Casa? Quantos vereadores já não

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

me acompanharam aqui? O que estão fazendo com nossa população? Depois eu que sou
errado? Depois é o Leandro Guerreiro que tem que ser combatido. Leandro Guerreiro é o
vereador mais criminoso, já falei para vocês. Ontem, foram novamente para a delegacia. Os
guardas municipais, os peles sensíveis, os peles finas, que não aguentam uma chegada firme,
foram na a delegacia fazer um Boletim de Ocorrência contra mim. Desse jeito, quero ver
quem vai passar eu. Estou no número 1 de 'ranking' de criminalidade daqui de São Carlos.
Certamente, é mais um processo que vem. O Sindspam na posição do Gilberto estava lá. Eu
só não entendo o Sindspam, quando é o Leandro Guerreiro, eles vão lá. Mas e contra o
secretário Palermo, que é o principal responsável por essa desgraça na saúde de São Carlos, o
Sindspam não age fortemente contra o Palermo. Que não dá estrutura para o servidor.
Sindspam é defensor do servidor ou são um bando de banana? Eu acho que estou defendendo
mais o servidor do que o Sindspam. Porque o Palermo, na rádio São Carlos, quis falar dessa
questão de agendamento de consulta nas filas nos postinhos, quis falar que a culpa é da
unidade. Quis culpar o servidor público! Rapidamente, eu falei: "Não somos nós da unidade
de saúde, não, Sr. Palermo. É você, irresponsável! Irresponsável, incompetente!" E cadê o
Sindspam agora? Sindspam covarde! Só vai nos lugares quando é Leandro Guerreiro que está
na situação. Pode vir quantas vezes vocês quiserem. Gilberto, Adail, Lucinei, quem mais
vocês quiserem. Ontem falei, Sr. Samir, o senhor é machão, venha aqui. Agora, os
politiqueiros maricas pegam estes trechos que eu falo e ficam mandando para o Samir, ficam
mandando para o novo comandante da Polícia Militar para inflamar eles contra mim. Se o
cara que defende bandido, que é policial militar, não for machão, ele é o quê? Marica? É
bunda-mole? Onde que eu falei errado, Sr. Samir? Quando eu falo para o senhor: "O senhor
que é machão." O senhor não é machão? Vem aqui, vem para nós tentarmos resolver. E o
Samir foi. Foi, me atendeu muito bem. Conversamos. Chegou na calma. Ouviu todos os lados.
Não foi truculento, até me desculpei devido ao excesso, talvez. Mas aceitar que a guarda
municipal põe a mão no cidadão, expulsa uma mulher para fora da UPA, pede para apagar o
que ela gravou no celular. Eu não vou aceitar! O guarda municipal falou que eu era um
vereador de 'merda'. Não tem problema nenhum. Sou um vereador de 'merda', na cidade hoje,
vereador não manda. Mas eu não sou pele sensível, eu jamais vou à delegacia me fazer dodói.
E falei para os guardas, me cercarem em três, quatro, para intimidar. Se relar a mão em mim
vai levar porrada. Vai levar porrada! Vocês vão ganhar, porque vocês estão em cinco, seis, é
mais número, eu estou sozinho, mas vão levar porrada! Não vou cair no chão, igual o bocaaberta fez, fazendo de vítima. Levou um soco do vereador, parecia que estava espancando,
parecia que tinha sido espancado. Isso é uma vergonha para um parlamentar. Se levar um
soco, dá outro. Vem relar a mão em mim para você ver! Vamos ser presos, vamos pagar
fiança o que tiver que pagar [interrupção no áudio]. Presidente. Onde já se viu? Não querem
mais que o vereador vá defender a população? População que não está sendo assistida pela
classe política. Vai querer passar a imagem que sou violento? Continua passando. Olha o que
o Brasil está mostrando. Entra no meu Facebook e veja o vídeo da UPA, com mais de 600 mil
visualizações, mais de meio milhão de pessoas, a sociedade brasileira mostrando que não quer
ser mais humilhada na UPA. E o coronel da Polícia Militar, eu tenho nada contra o senhor
não. Não precisa ficar dodói não. Se falei: "Ó, o comandante que está chegando aí é novo na
cidade", pode vir também. Pode vir também, pode vir para tentar resolver a situação porque lá
começaram ameaçar que ia chamar a polícia. Que negócio é esse? A polícia é para pôr ordem,
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não é para atormentar vereador não. Obrigado, Sr. Presidente. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Não havendo mais ninguém que se inscreveu para mais nada, eu gostaria de
cumprimentar a ex-assessora desta Casa, a Rutinha, que está com o pessoal do Sopão,
parabenizá-las por esse trabalho maravilhoso que vocês vem desempenhando e também
cumprimentar o sempre vereador, ex-vereador dessa Casa, Isaque Del Vecchio Sampaio. É
um prazer, é uma honra tê-lo conosco aqui. Solicito ao nobre Luis Enrique, Kiki, que proceda
com a chamada final dos Srs. Vereadores. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Atenção, Srs.
Vereadores, para a chamada final dessa 9ª Sessão Ordinária. Presidente Lucão Fernandes.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Sérgio
Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Luis
Enrique, presente. Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Presente.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Azuaite Martins de França. Chico Loco. VEREADOR
CHICO LOCO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Cidinha do Oncológico. Daniel
Lima. Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Edson Ferreira. VEREADOR EDSON FERREIRA: Presente. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Elton Carvalho. Gustavo Pozzi, justificou a ausência. João Muller. Julio
Cesar. VEREADOR JULIO CESAR: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Laide da
Uipa. VEREADORA LAIDE SIMÕES: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Leandro Guerreiro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Presente. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Malabim. VEREADOR MALABIM: Presente. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Moises Lazarine. Rodson Magno. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Roselei Françoso. VEREADOR
ROSELEI FRANÇOSO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: São 21 vereadores
presentes, Sr. Presidente. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Quero, aproveito
aproveitar a oportunidade de todos os Srs. Parlamentares estarem aqui, para cumprimentar
uma brilhante pessoa que repleta, vereador Marquinho, Srs. Vereadores, de significados, por
todos os serviços já prestados pela nossa população. Não só aqui nessa Casa, como
parlamentar, e ex-presidente dessa Casa, Marquinho, mas também como educador, que tem
sido modelo para muitos. Então, faz aniversário hoje o nobre vereador Azuaite Martins de
França, que eu quero que Deus lhe conceda uma vida bem longa para que Vossa Excelência
continue fazendo a diferença aqui na cidade de São Carlos. Parabéns. Agradecendo a proteção
de Deus, damos por encerrados os nossos trabalhos na tarde de hoje. Eu, Maria Cristina
Roque Novaes Keppe
, lavro a presente ata, que após lida e achada conforme, será
devidamente assinada.

