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SESSÃO ORDINÁRIA 21 DE MAIO DE 2019
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Luis Enrique, 1º Secretário
Aos vinte e um dias do mês de maio 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 16ª Sessão Ordinária do dia 21/5 do ano de 2019.
Solicito ao nobre vereador Rodson Magno do Carmo que proceda com a chamada dos Srs.
Vereadores. VEREADOR RODSON DO CARMO: Atenção, Srs. Vereadores, para a 1ª
chamada da 16ª Sessão Ordinária, realizada, hoje, 21 de maio de 2019. Presidente Lucão
Fernandes. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Presente. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Presente. Sérgio Rocha. Luis Enrique. Robertinho Mori. VEREADOR
ROBERTO MORI RODA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente.
Azuaite. Chico Loco. VEREADOR CHICO LOCO: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Presente. Cidinha do Oncológico. Daniel Lima. Dimitri. VEREADOR DIMITRI
SEAN: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Edson. VEREADOR
EDSON FERREIRA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Elton.
VEREADOR ELTON CARVALHO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Gustavo Pozzi. João Muller. VEREADOR JOÃO MULLER: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Julio Cesar. Laide das Graças Simões. Laide da Uipa. Leandro
Guerreiro. Malabim. Marquinho Amaral. Moises Lazarine. VEREADOR MOISES
LAZARINE: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Moises Lazarine, presente.
Rodson, presente. Roselei Françoso. Marquinho Amaral, presente. Roselei Françoso? Sr.
Presidente, eu gostaria de saber se há alguma justificativa dos vereadores que não
responderam? PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Algumas. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Vamos lá, então. A primeira justificativa da vereadora Laide da Uipa. "Sirvome deste para justificar o meu atraso para a 16ª Sessão Ordinária, realizada no dia 21 de maio
de 2019, uma vez que, estarei participando de uma reunião na Promotoria de Justiça Civil,
com o promotor Dr. Flávio Okamoto, para discutir questões na área do Ecoponto de São
Carlos VIII e impossibilito de local... Torna-se um Centro de Educação Ambiental. Vereadora
Laide das Graças Simões". VEREADOR GUSTAVO POZZI: "Venho a vossa presença
justificar o meu atraso para a 16ª Sessão Ordinária, realizada no dia 21 de maio, por estar
participando de uma reunião com o secretário de Transporte e Trânsito, Prof. Antonio Clovis
Pinto Ferraz, conhecido como Coca". Justificativa do vereador Kiki. "Vossa Excelência,
presidente Lucão Fernandes, venho por meio justificar, eu, vereador Luis Enrique, 'se atrasará'
para a Sessão Ordinária do dia de hoje, 21 de maio, por comparecer no início de um programa
da Embrapa, Escola de Unidade Embrapa Pecuária Sudeste". Justificativa do vereador Roselei
Françoso. "Sirvo-me do presente para justificar a nossa ausência da 16ª Sessão Ordinária
desta Câmara, tendo em vista que, estamos em São Paulo, em agenda da Assembleia
Legislativa junto ao gabinete da deputada estadual Marina Elói, agora pela manhã, e, à tarde,
na secretaria municipal de Educação, em companhia do nosso secretário municipal.
Compromisso esse importante a nossa cidade, pois em busca de recursos da melhoria dos
serviços públicos, especialmente na área de Educação". Justificativa do vereador Roselei.
Justificativa da vereadora Cidinha do Oncológico. "Eu, Maria Aparecida Rodrigues dos
Santos, conhecida como Cidinha do Oncológico, vereadora pelo Solidariedade, venho por
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meio justificar o meu atraso da 16ª Sessão Ordinária, realizada no dia de hoje, por estar
participando de uma reunião com o promotor Dr. Flávio Okamoto, para discussão sobre a área
do Ecoponto no São Carlos VIII. ". Então, está a justificativa da vereadora Cidinha, a
justificativa do vereador Roselei Françoso, a justificativa do vereador Luis Enrique, o Kiki.
Justificativa do vereador Gustavo Pozzi e justificativa da vereadora Cidinha do Oncológico,
Sr. Presidente. Deixa eu só registrar aqui, Sr. Presidente, já devolvo para o senhor. Então, dez
vereadores presentes até o momento. Chegou algum vereador que eu não vi? Não. Chegou,
Daniel Lima. Onze vereadores presentes até o momento, 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 Brasileiro]. [execução do Hino
de São Carlos]. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Solicito a gentileza do nobre
vereador Moises Lazarine que proceda com a leitura da Bíblia. VEREADOR MOISES
LAZARINE: Vereador Lucão, presidente desta Casa, demais vereadores, vereadoras,
população que nos vê e nos ouve. Estarei lendo, Salmos 72, fala sobre "A excelência, justiça e
glória do reino de Salomão, que prefiguram as do Messias". "Ó Deus, dá ao rei os teus juízos,
e a tua justiça ao filho do rei. Ele julgará ao teu povo com justiça, e aos teus pobres com juízo.
Os montes trarão paz ao povo, e os outeiros, justiça. Julgará os aflitos do povo, salvará os
filhos do necessitado, e quebrantará o opressor. Temer-te-ão enquanto durarem o sol e a lua,
de geração em geração. Ele descerá como a chuva sobre a erva ceifada, como os chuveiros
que umedecem a terra. Nos seus dias florescerá os justos, e abundância de paz haverá
enquanto durar a lua. Dominará de mar a mar, e desde o rio até às extremidades da terra.
Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, e os seus inimigos lamberão o pó. Os
reis de Társis e das ilhas trarão presentes. Os reis de Sabá e de Seba oferecerão dons. E todos
os reis se prostrarão perante ele. Todas as nações o servirão. Porque ele livrará ao necessitado
quando clamar, como também, ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Compadecer-se-á do
pobre e do aflito, e salvará as almas dos necessitados. Libertará as suas almas do engano e da
violência, e precioso será o seu sangue aos olhos dele. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de
Israel, que só ele faz maravilhas. E bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encher-seá toda a terra da sua glória, amém". Amém. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Muito
brigado, nobre vereador. Solicito ao nobre vereador Rodson Magno do Carmo que proceda
com a leitura dos votos de pesar. VEREADOR RODSON DO CARMO: Relação de votos
de pesar: Maria Helena Cambi Fatori, Antonio Donizete Lopes, Maria Carmen Alteia Re,
Clovis Ranciaro, Hilda Genova, Valerijan Regali, Lauro Rabello, Helena Luiza Celestino,
Caetano Aparecido Alves, Benedita Rodrigues das Neves, Iraci Fantuci, Lydia Pulgatti
Joaquim, Lucinda Fernandes Pires, Briand Collin Ferreira, Alice Rodrigues do Nascimento,
Marcia Aparecida Barbosa, Wilson Jose Marques, Richard Eugenio Seretta Formentão, Nair
Martinez Zilion, Francisco Tozoni, Luis Fernando Favaro, João Carlos Geromini, Maria
Aparecida Pires Martere, Nair Marques dos Santos, Carlos Balassone, Nivaldo Francisco
Pereira, Marcos Domingos Novelli, Valter Marin. Esses são votos de pesar, Sr. Presidente.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Solicito a todos que puderem se colocar de pé para
que possamos guardar um minuto de silêncio em memória dos falecidos. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Sr. Presidente, o senhor me permita registrar as presenças: do nobre
vereador Julio Cesar, vereador Malabim, vereador Sérgio Rocha. PRESIDENTE LUCÃO
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FERNANDES: Muito bem. Passamos, então à votação da Ata da Sessão Ordinária... do dia 7
de maio do ano de 2019. Está em votação então a Ata da Sessão Ordinária do dia 7 de maio
do ano de 2019. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se
os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. Queria comunicar,
aos Srs. Vereadores, população que está nos acompanhando, que o número de proposições
apresentadas pelos Srs. Vereadores, na tarde de hoje, foram: um projeto de... de Decreto
Legislativo, 44 Requerimentos, quatro Indicações, cinco Moções, totalizando 54. Eu coloco
em votação. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. Existem duas
solicitações de prazo de 15 dias. A primeira é o Processo nº 1.317. Requerimento nº 947, do
nobre vereador Daniel Lima. Assunto: "Solicita informações, através do serviço autônomo de
água e esgoto, sobre os assuntos relacionados às porcentagens das tarifas e os planejamentos
das obras do município. Está em votação. Os vereadores que são favoráveis ao prazo de mais
15 dias permaneçam como estão. Manifestando-se os contrários. Aprovado por todos os
vereadores que estão aqui presentes. Existe um outro processo, também, Processo nº 1.380.
Requerimento nº 992. Interessado: Nobre vereador Elton Carvalho. Assunto: "requer
manutenção e providências urgentes no trecho de acesso à Fazenda Invernadas". Os que são
favoráveis ao prazo de mais 15 dias permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. GRANDE EXPEDIENTE –
INSCRIÇÃO DE ORADORES – PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES - Passamos
então ao Expediente falado. O primeiro vereador que está inscrito na tarde de hoje, o nobre
vereador Edson Ferreira, por até dez minutos. VEREADOR EDSON FERREIRA: Sr.
Presidente, Srs. Vereadores, senhores e senhoras presentes. Senhores e senhoras que nos
acompanham em casa, boa tarde a todos. Primeiro aqui, eu quero falar sobre o sonho
concretizado. Um sonho de 30 anos de espera, que foi a "pavimentação da Rua Manoel Carlos
Pinto, ali no Jardim Santa Tereza. Em 2017, no finalzinho de 2017, comecinho de 2018, nós
recebemos... estávamos ali no Belvedere fazendo o trabalho de tapa-buraco, acompanhando o
trabalho de tapa-buraco, quando nós recebemos a mensagem de um morador do Jardim Santa
Tereza, que falava sobre o tapa-buraco em certas vias da cidade, sendo que eles nunca tiveram
nem asfalto. Eles viviam em um terrão. A rua era só terra e nunca teve o asfalto e o que nós
poderíamos fazer? Falei para ele que nós iríamos até lá e, sim, pedir para que fosse feito o
recapeamento daquela rua. Recapeamento não, pavimentação. Então, como nós vimos aí que
está sendo feito o tapa-buraco, tá sendo feito o recapeamento, mas e a pavimentação? Então,
levei, na época, o secretário de obras, Reginaldo Peronti, para ver quanto ficava para fazer
aquela pavimentação, daquele povo que esperava por 30 anos. E aí, enviamos uma emenda,
na época, de R$ 60 mil, ficou um pouco menos, e ontem, nós pudemos ver a concretização de
uma espera, né, de 30 anos de espera para que aquela rua fosse asfaltada. Além de asfaltada,
foi feito o asfalto, sarjeta, sargentão, sinalização, o calçamento. Então, as pessoas que estão
ali, nos agradeceram. Eu agradeço aqui ao secretário de obras, ao prefeito, por ter liberado
essa verba, para que a gente pudesse fazer, se concretizar o sonho daquelas pessoas. Inclusive,
um senhor que lembro até agora do nome, apelido de Inhame, ele falava que a casa dele valia
R$ 30 mil. Hoje, vale mais de cem mil reais, por conta daquela obra que conseguimos fazer
ali no Jardim Santa Tereza. Então, eu só gostaria de deixar registrado esse ato que, para mim,
foi importante. Uma segunda... segundo questionamento, que eu quero fazer aqui, é uma
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revolta que eu já falei, semana passada, e eu vou voltar falar hoje, que é sobre os R$ 5
milhões, eu vi várias notícias aí, é lógico, que nós queremos ver as nossas ruas da cidade
totalmente recapeadas, mas qual rua será recapeada? Quais são as ruas que serão recapeadas?
Então, aqui está o bairro São João Batista. Vila Costa do Sol, Jardim Lutfalla, a Lagoa Serena.
E algumas vias das regiões centrais. Mas quais serão elas que serão recapeadas com esses R$
5 milhões que nós aprovamos aqui? Semana passada, eu falei sobre duas ruas ali no Lagoa
Serena, eu sei que a Lagoa Serena tem várias ruas que precisam, sim, ser recapeadas. Não
adianta mais tapa-buraco, precisam ser recapeadas. Mas a Rua Milton Minucci e a Rua Edilio
de Freitas, eu gostaria que os senhores, as senhoras, vocês que nos ouvem, os vereadores, a
imprensa, passassem nessas ruas e vejam se realmente há a necessidade de um recapeamento,
sendo que, uma delas, tem um buraco na esquina, e só. Daria para esperar e colocar algumas
ruas que são prioridades, né, à frente. Essa semana, eu fui ali na Rua Fagundes Varela. É uma
rua que liga aqui o antigo estradão Raimundo Corrêa com a Getúlio Vargas. No começo,
quando você sai aqui da Raimundo Corrêa, é uma buraqueira danada, é difícil andar naquela
rua. Mas, a partir da Rua Machado de Assis até a Getúlio Vargas, eu encontrei um
buraquinho, que dá um palmo, e mais ou menos um tanto assim, ó, de... de altura o buraco. Os
carros passam e nem sentem. Então, nós vamos recapear mais ou menos três quarteirões, sem
a necessidade. Inclusive, vereadora, ali, é paralelepípedo. Então, o que aconteceu ali nesse
buraquinho que estou falando? É um... um descascado que caiu e está mostrando o
paralelepípedo. Não há buraco. Agora, quando nós mostramos essa rua, que nem foi uma das
últimas matérias que eu mostrei, ali do lado do Cefa do Jardim Beatriz, a rua não tem
condições de andar. Eu andei por várias ruas, não é só do Jardim Beatriz, têm muitas ruas que
não têm condições. Aqui no Jardim das Torres, não tem condições. Santa Felícia, não tem
condições. Então, estou acompanhando o mapa que foi apresentado à imprensa, foi
apresentado a nós e, realmente, há várias ruas que estão no recapeamento, estão nesta
programação. E realmente, precisam ser recapeadas, principalmente aquele lado ali dos João
Batista, que ali está terrível. Ali, graças a Deus, eles colocaram na programação. Então, a
minha revolta, e revolta de pessoas que nos ligaram é... se vai recapear algumas ruas, que não
precisam, por que não usar de prioridade? Vamos supor, Avenida São Carlos, tem um buraco
na avenida ali do lado da Praça Itália. Nós vamos recapear a avenida inteira? Não há
necessidade. Nós poderíamos usar esse dinheiro para recapear essas ruas que não têm
condições de andar. Então é essa a revolta 'minha' e de muitas pessoas que nos ligam, nos
cobram e creio que cobram os vereadores também". E a terceira questão que eu vou colocar
hoje aqui, que o tempo já está indo, é sobre o projeto de lei que estará sendo aprovado hoje.
"É o projeto de lei que institui o Dia do Policial Feminino, no âmbito municipal de São
Carlos. Estará sendo votado, nesta Sessão, este projeto, e o objetivo é reconhecer a
importância da presença das mulheres na corporação. Em todo o estado, no dia 12 de maio,
comemora-se o Dia do Policial Militar Feminino, que é a Lei Estadual nº 11.249/2002. O
nosso projeto nada mais é do que reforçar e reconhecer as policiais femininas que atuam em
nossa cidade. É uma forma de não passar desapercebido o trabalho e o esforço dessas
mulheres em prol de nossa sociedade. Tenho certeza que o projeto será aprovado pelos meus
pares. E que, a partir dessa vigência dessa lei, em nosso calendário, os policiais femininos,
nesse dia, sejam lembrados e homenageados". E assim que nós esperamos, e merecidamente,
e desde já, parabéns a todas as policiais femininas. Obrigado, presidente. PRESIDENTE
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LUCÃO FERNANDES: Próximo vereador inscrito, por até dez minutos, Elton Carvalho,
presidente da Comissão de Saúde desta Casa. VEREADOR ELTON CARVALHO: Boa
tarde, Sr. Presidente Lucão Fernandes. A todos os vereadores, a todos aqui presentes e a todos
que nos assistem em Casa. Venho falar sobre saúde pública novamente nesta Tribuna. Sempre
falamos no edital de concurso de médicos, acho que, desde quando assumimos, sempre em
São Carlos o tema é a falta de médico em nosso município. Até que enfim, saiu o edital do
concurso para médicos em São Carlos. Mas a minha preocupação é: é vergonhoso esse edital.
Como falamos em fortalecer nossa atenção básica, como falamos em fortalecer as nossas
UBSs e USFs, vereador João Muller, com um edital, onde lança-se uma vaga de pediatra para
o nosso município de São Carlos, uma vaga de ginecologista. Nós sabemos que, após o
encerramento deste concurso, pode chamar quanto quiser, mas isso é atrativo para os
médicos? Um concurso que ele vale por dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois. Em
quatro anos, quantos médicos vão precisar do nosso município de São Carlos? Aí, nós vamos
falar que não tem orçamento. Mas há vagas! Só na UBS do Delta saíram dois ginecologistas:
Dra. Rita e Dra. Amílcar. Já são duas vagas abertas. Pediatra, com informação que eu tive da
Secretaria de Saúde, hoje, está precisando mais de dez, falou-se no número de 13.
Ginecologista, toda UBS que você vai não tem ginecologista. Então, em quatro anos, porque a
prefeitura, após o encerramento, a homologação do concurso, ela tem dois anos para a
contratação, sendo prorrogado por mais dois. Se tiver 20 vagas de médico ginecologista
nesses quatro anos, vão ser contratado. Pediatra, então, a gente fala em fortalecer a rede. A
gente briga tanto para abrir nosso hospital-escola. E aí a gente... lança-se um concurso, onde é
colocado uma vaga de pediatra e ginecologista. Sem falar em vascular angiologia. Pedi
informações hoje, há demanda reprimida de 984 encaminhamentos para essa especialidade.
Nós, Câmara Municipal de São Carlos, fomos ao promotor pedir por contratação de RPA.
Amanhã, ou depois, não há interesse, porque isso aqui não é atrativo. Além de um salário
defasado de R$ 5,7 mil para médico, para 20 horas, já não há essa procura. Amanhã, como é
que se justifica para o promotor a contratação de médico por RPA, com uma vaga? Não houve
procura, mas a demanda era uma vaga, se a demanda hoje é muito maior. Então, fico muito
preocupado, porque eu falo para o governo, hoje, vamos rever esse edital, porque vaga há. E
tem quatro anos para se contratar. Porque em urgência e emergência, a UPA, "são 30 vagas".
Em dois, três meses, vão ser chamados esses 30 médicos de urgência e emergência. Perfeito,
concordo. "Aí, vamos para clínico geral: 12". Tudo bem, vai ser contratado, em um ano não
vai ter mais... Vão ser contratados esses dois. Só que a pediatria e o ginecologista? Onde vão
ficar nossas crianças assim? Porque procura por esse concurso não vai ter. Eu sou
concurseiro. Já prestei mais de 15 concursos. Fui aprovado em mais de 7. Quando eu olho no
edital de um concurso que tem uma vaga, me interessa? Eles não sabem quem está lá fora,
quem não conhece. Não sabe que vai ter contratado. Se ele for aprovado em décimo lugar, ele
vai ser contratado. Ele sabe? Então, será que esse concurso vai ser efetivo para nós? Eu vejo
uma falta de competência em quem fez esse edital. Eu sinto isso. Eu acho que é de propósito
para travar o andamento da Saúde pública, porque um governo que gere... nosso município de
São Carlos faz um edital com uma vaga de ginecologista, uma vaga de pediatra. Eu fico
muito, muito insatisfeito com esse governo. Então, governo há tempo ainda para fazer uma
retificação deste concurso. Aumente essas vagas para amanhã ou depois, a gente falar:
tinham-se as vagas. Sr. Promotor, quero abrir uma RPA para a contratação de pediatra para a
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UBS, de ginecologista. Não. Não tem como, porque o ofertado foi uma, a demanda não teve.
Hoje, era só isso, Sr. Presidente. Pode falar, senhor. VEREADOR JULIO CESAR: Me
permite, por favor? Vereador Elton, a tua fala, consciente, de bom senso, nos preocupa mais
ainda. A gente sabe que o vereador tem um trabalho dedicado a vida toda na saúde, não é?
Uma vida dedicada para a saúde. Está no partido do atual prefeito e faz essas colocações, a
preocupação tem que ser maior do que a gente pensava. Eu vou dizer por quê. Tem toda a
razão. Recentemente, foi feito uma reunião aqui sobre as vagas UTI que o presidente
convocou, as vagas de UTI que são poucas. Elton, com toda a sua experiência, a gente
conhece um pouquinho de gestão pública. Se colocar mais 50 leitos de UTI, vão estar lotados
50 leitos de UTI. Sabe por que, Lucão? Não tem o ginecologista para atender na UBS. Mas
nós estamos falando isso há quanto tempo? Será que ninguém vai escutar? O senhor tem razão
em falar. Será que o prefeito que não ouve o Julio Cesar, mas ouve o Elton, que é o presidente
da Comissão de Saúde dessa Casa. E tem... quer o melhor para a Saúde. Olha, nos preocupa, o
presidente da Câmara já tomou algumas posturas. A gente foi em Brasília tentar ajudar, você
sabe disso. Mas, infelizmente, Elton, o horizonte hoje para São Carlos na Saúde é negro.
VEREADOR ELTON CARVALHO: Obrigado, Sr. Presidente. VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Cede um aparte, aproveitar...VEREADOR ELTON CARVALHO: Pode falar.
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Te ajudar na tua fala e parabenizar pela sua fala, vereador
Elton, como presidente da Saúde, faço parte da comissão. O que está me falando aí é
vergonhoso, a rede, hoje, está contratando um ginecologista. VEREADOR ELTON
CARVALHO: E um pediatra. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Infelizmente, a rede hoje
não tem um pediatra na rede. Eu tenho aqui na minha... na minha rede social, essa semana,
mais de dez pessoas, senhoras, me cobrando que precisam passar por um ginecologista, não
conseguem. Está aí grávida de cinco, seis meses, estão passando por um clínico geral, elas
ficam constrangidas de ser passadas por um clínico geral, o médico que não é especialista na
área. As mulheres ficam revoltadas. Ficam apavoradas e com vergonha. A prefeitura
municipal, Secretaria de Saúde, nosso secretário de Saúde de São Carlos, isso é vergonhoso,
abrir edital só para contratar só mais ginecologista, tem cinco na rede. Precisa contratar mais
dez, mais quinze pediatras. Se não tem em São Carlos, traz de fora. Vamos trazer médico de
fora para atender nossas crianças que estão aí nos postinhos, que estão aí nas UPAs, vereador.
O senhor sabe mais que eu, o senhor está aí na UPA, nas UBS. Não temos médico para cuidar
de nossas crianças, um pediatra, na rede. A cidade com 250 mil habitantes, vai arrecadar um
bilhão este ano, e não consegue contratar um pediatra na cidade de São Carlos. O senhor tem
toda razão. Eu acho que a gente tem que fazer aqui um coro, todos vereadores cobrarem muito
mais da secretaria municipal para contratar esses médicos, vereador. Parabéns! VEREADOR
ELTON CARVALHO: Presidente, era só isso só. Obrigado. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Próximo vereador inscrito, por até dez minutos... Justificou, né, o Gustavo.
Próximo vereador inscrito, por até dez minutos, o vereador João Muller. VEREADOR
JOÃO MULLER: Sr. Presidente, Lucão Fernandes, Srs. Vereadores, População que nos
acompanha aqui no Plenário e também em casa através da rádio, na tevê, da internet, boa
tarde a todos. Sr. Presidente, eu gostaria, hoje, nesses dez minutos que tenho, de abordar o
tema da nossa Audiência Pública de ontem, que é a questão do desdobro de lotes na cidade de
São Carlos. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Que, aliás, foi muito bem dirigido por
Vossa Excelência e também gostaria de aproveitar a oportunidade, depois será acrescentado

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

no tempo de Vossa Excelência, da participação maciça aqui dos vereadores. VEREADOR
JOÃO MULLER: Quero agradecer as palavras de Vossa Excelência. Mas dia desse eu dizia
ao diretor administrativo que achava que o meu mandato de vereador estava aquém daquilo
que eu gostaria, que estivesse em prol da cidade de São Carlos. E o Rodrigo, em uma
conversa rápida me disse o seguinte: "Não, João, presta atenção, os temas que você vem
debatendo e discutindo na cidade, a importância desses temas". Eu fiz uma listinha aqui de
seis, sete, oito temas, que venho nos últimos meses, tratando, por exemplo, está em minhas
mãos, 'a partir' de alguns dias que foi publicado as contas do Paulo Altomani, para ser o
relator daquela conta do exercício de 2015. Então, nós vamos ter que fazer um relatório e
apresentar aos Srs. Vereadores. Analisar a conta de prefeito, não é uma tarefa fácil, ainda mais
quando vem com uma rejeição do Tribunal de Contas. Porque você só pode reverter uma
conta decidida pelo Tribunal se você tiver a chamada maioria qualificada, 14 dos 21
vereadores. Eu estou tratando nesse momento, por exemplo, da CPI. Aquela CPI que o
promotor pediu, inclusive, uma processante, e a segunda processante, contra o prefeito Airton,
porque estaria atrasando nas respostas de licitações, notificações, e estaria trazendo, inclusive,
prejuízo ao erário público. Estamos finalizando, vamos entregar, se Deus quiser, durante a
semana. Se houver concordância da Mesa, nós votaremos na próxima terça-feira. Claro,
depende da Mesa, o sistema é presidencialista, mas Vossa Excelência tem dialogado, não tem
usado do poder ser presidente, quem manda sou eu. Não, Vossa Excelência tem conduzido
muito bem essa Câmara Municipal na relação com os seus pares. Tudo aquilo que vai decidir,
em especial, o que traz complexidade, tem chamado, no mínimo, a Mesa, e quando não, todos
para discutir. Isso é muito importante. Eu estou, por exemplo, nesse momento, tratando da
regularização fundiária do Mercado Municipal de São Carlos, para o senhor ter uma ideia.
Descobri, depois de muitos anos, que o mercado não é municipal, que o mercado é um
condomínio de lojas. E nós somos, na verdade, um condômino, nós temos loja lá dentro. E
pasmem, senhores, não temos documento, nós não temos a matrícula de que o município é
dono de nove boxes que têm dentro do mercado em seu nome. Então, estou tratando desse
tema. Olha a complexidade. Duas, três vezes dentro do cartório de registro de imóveis,
tentando convencer uma forma de agilizar inclusive a questão dos banheiros que foi levantada
pelo vereador Rodson aqui por muitas vezes. Estou tratando, Sr. Presidente, a LDO está lá
também para nós emitirmos parecer agora, que é uma das leis mais importantes do
planejamento do orçamento de uma cidade. Às vezes, as pessoas não dão muita importância,
mas é, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que nós vamos vislumbrar a lei orçamentária do
ano seguinte, as metas fiscais que estão sendo colocadas ali. E eu sempre fiz questão de dar
uma olhada e estudar bem até para ver a evolução da receita, das despesas da nossa cidade.
Estou tratando, Sr. Presidente, como disse agora há pouco, por determinação de Vossa
Excelência, da questão de desdobro de lotes, são quatro meses batendo nessa tecla, que nós
vamos falar daqui a pouco. Tratei esta semana e conversei com o nosso diretor, o Governo
Federal extinguiu o "Minha Casa, Minha Vida" faixa 1. Não tem mais condições de dar o
subsídio para as famílias carentes desse país. Mas continua ainda aberta a possibilidade de
buscar habitação no "Minha Casa, Minha Vida" na faixa 1,5 ou 2. E nós estamos auxiliando
com um trabalho de bastidores, a mudança, inclusive, da nomenclatura do loteamento que
seria o Abdelnur II, para poder enquadrar naquilo que a Caixa determina. Então, tem um
trabalho de bastidores. Trabalho ainda, Sr. Presidente, desde novembro do ano passado, e vou
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falar, daqui a pouco, que não pude falar ontem, a questão da cidade de São Carlos, que, em
2017, o Governo Federal autorizou, através da Lei nº 13.465, o condomínio de lotes, e o
condomínio de acesso controlado. E pasmem, mesmo essa Câmara tendo autorizado em
novembro para que o município regulamentasse, através de um simples decreto, já se vão sete
meses, e a cidade São Carlos não tem uma legislação específica de condomínio de lotes ou de
condomínio de acesso controlado. O que significa isso, João, para a cidade? Significa a não
produção de lotes, de imóveis, e comercialização, de construção de novas moradias. Significa
só isso. É uma cidade que começa a ser prejudicada, numa área importante da economia de
uma cidade, que é a área da construção civil, na área de serviço também, do pedreiro, do
encanador, do azulejista. Então, Sr. Presidente, ontem, nós fizemos audiência sobre desdobro,
uma audiência maravilhosa. Já participei na minha história aqui de muitas audiências, mas de
falas com conteúdo e significativas. O secretário aqui esteve, nos atendeu prontamente, nosso
respeito ao secretário, que convidado, aqui esteve. E foi pego de surpresa durante a
apresentação, de que dentro da própria prefeitura, foi alterado o projeto que vinha sendo
discutido dentro dos conselhos municipais. Tanto é verdade, que quando ele começou
apresentar aqui para os vereadores e para todas pessoas que estavam presentes, o João
Pedrazzani que acompanhava chamou atenção deste vereador que presidia, por determinação
de Vossa Excelência, e disse o seguinte: "João, tem alguma coisa errada. Não bate o texto que
está colocado aqui na tela com o texto que foi distribuído da lei aqui que nós temos em mãos".
Eu nem tinha percebido, para falar a verdade para os senhores. Suspendemos por um instante,
alertamos o secretário Rodrigo, como sempre atento, veio até o secretário e disse o seguinte:
"Olha, o que nós temos na prefeitura é uma outra minuta de projeto. Outro projeto de lei".
Então, vejam, dentro da própria administração, apesar de todas discussões que houve, não vou
usar houveram, porque eu vou errar, que houve... Nós não conseguimos convencer o
Executivo de que esse tema, ele está implícito no nosso Plano Diretor, e nós temos que, agora,
deixar apenas explícito, porque - como disse aqui, ontem, o João Pedrazzani - "Lá tem 400,
500 processos que não estão sendo analisados". Mas as pessoas chegam no balcão da
secretaria para protocolar um pedido de desdobro e ouvem o seguinte das pessoas que estão
no balcão: "Não vou nominar secretários porque não é essa a minha função aqui. Não adianta
o senhor protocolar, porque não vai autorizar aí dentro". Então, o que tem lá hoje represado
não reflete a realidade do interesse das pessoas, dos empreendedores, do cidadão comum, de
desdobrar e, muitas vezes, construir a sua casa. De muitas vezes, desdobrar e entrar no
"Minha Casa, Minha Vida", que ainda fica para as famílias de baixa renda nesse momento de
nosso país. E hoje esteve aqui, Sr. Presidente - eu até chamei a atenção de Vossa Excelência,
eu levei um documento - porque nós vamos ter que tomar uma decisão, a partir de amanhã. Eu
espero que Vossa Excelência, com o clamor do que nós vimos ontem, coloque na Pauta de
terça-feira, se passar pelas comissões. Conversei com o vereador Marquinho Amaral antes de
começar a nossa Sessão, se eu poderia participar amanhã da reunião da comissão de
Legislação Justiça e Redação. E fiz um convite ao Dimitri, que é presidente da comissão de
Urbanização, se ele poderia também amanhã, às 14h30, comparecer nessa reunião da
comissão para que, a quatro mãos, nós buscássemos o melhor texto que pudesse deixar
explícito no Plano Diretor de São Carlos que pode os loteamentos aprovados antes de 2005,
ou seja, antes do primeiro Plano Diretor, aprovado pela prefeitura, registrado pelo cartório,
sem cláusula de restrição, ele está na vigência da Lei nº 6.766/79, que autoriza o lote de 125
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metros. Aquela tese de que não pode retroagir para prejudicar, eu já encontrei julgado, Sr.
Presidente, que o que prevalece é aquilo que o município define. A matéria, parcelamento,
uso e ocupação do solo, ela é matéria de competência exclusiva dos municípios. Isso está lá
no artigo... Estou encerrando. Isso está lá disposto no art. 30 da Constituição Federal. Então,
nós podemos, na verdade, ir além dos 125, que é o que foi escrito no nosso Plano Diretor, não
podemos ir aquém. Eu não posso deixar no Plano Diretor da minha cidade definido que o lote
mínimo de São Carlos será de cem metros. Eu não posso contrariar uma lei federal. Mas como
a matéria é exclusiva, de competência do município, eu posso ir além, mas retroagir, neste
momento, trazer uma interpretação muito restritiva, só está prejudicando, na verdade, o
desenvolvimento urbano da cidade de São Carlos. Então, eu queria dizer: muito obrigado, Sr.
Presidente, por ter me determinado essa função. Eu espero a compreensão dos Srs.
Vereadores. Espero que as nossas comissões permanentes da Casa façam sua parte, e eu estou
disposto a contribuir, porque não passa pela minha comissão. Essa matéria não passa pela
comissão de orçamento... Finanças e Orçamento. Mas eu estou à disposição, porque eu estou
trabalhando nesse processo para amanhã, às 2h30, nós encontrarmos o melhor texto possível
para ajudar a cidade de São Carlos. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Parabéns pela
forma compartilhada que Vossas Excelências, presidentes de comissões, estão tomando, para
que juntos, possa vir o melhor texto para esse artigo do plano. Próximo vereador inscrito, por
até dez minutos, o vereador Julio Cesar. VEREADOR JULIO CESAR: Sr. Presidente,
vereador Lucão Fernandes, no exercício da Presidência, demais vereadores, população aqui
presente, a imprensa, e quem em casa nos acompanha, boa tarde. Eu reflito sempre que vou
usar a Tribuna e sempre peço, e me cobro que seja ponderado e tenha bom senso. Todos
sabem que, recentemente, estive ocupando o cargo na Assembleia Legislativa com o único
objetivo: tentar ajudar nossa cidade. Apesar da contrariedade que tenho com a administração
atual, os equívocos que comete todos os dias, mesmo assim, fui lá falar com o prefeito que
estaria disposto e sempre a ajudar a cidade, e fui buscar, todo mundo acompanhou o que a
gente fez estando esses dias como deputado. E, na maioria das vezes, quando coloca alguma
posição, e fiz isso quando fui oposição ao PT nesta Casa, durante quatro anos, no meu
primeiro mandato, oposição que sempre fiz questão de dizer que tinha oposição firme. Não
contra a administração do PT. Mas, sim, contra os desmandos que acontecia. Tanto é que o
primeiro convênio e repito isso, o PT assinou com o Governo do Estado, a gestão do PT, foi
através do meu mandato de vereador. Então, nós fazíamos as críticas e trazíamos soluções,
mas nem sempre eles escutam. E nesse governo, não é diferente. A gente apresenta soluções,
né? Tenho certeza que o Elton que usou a palavra disse e ele também foi buscar soluções para
a Saúde, e tem batido na tecla. E é ouvido? Se não ouve nem o vereador que é do partido,
presidente da comissão de Saúde desta Casa, vai ouvir o Julio Cesar, que é crítico? Crítico,
mas, crítico, dentro das coisas erradas. Mas, Julio Cesar, o que está errado? A cidade está
estagnada, a cidade está parada! Não avança, não se gera emprego, não tem oportunidades.
Ontem, aconteceu um dos maiores absurdos que já vi na minha vida pública. Um dos maiores
absurdos da minha vida. Como pode? A torre de Babel, que chamo a atual administração, veio
o secretário aqui, começa a falar de um projeto que ele trabalhou no projeto... a hora que se
vai ter noção do que está acontecendo, o projeto que está lá na Casa é outro, feito por outra
pessoa da pasta dele, na secretaria de Habitação. A torre de Babel não se conversa, não há
diálogo. Agora, quem perde? Eles estão preocupados de verdade? A pergunta é essa, sabe por
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quê? Porque o recurso é público, fazem besteira no trânsito, quando vai corrigir, quem é que
paga a conta? São as pessoas que estão nos ouvindo. Nós encaminhamos, agora, outra ideia,
nós estamos tentando ajudar, apesar das críticas, eu procuro tentar ajudar o município. E,
recentemente, nós votamos aqui nesta Casa uma lei que faz com que as crianças, quando
forem matricular seus filhos, as mães e responsáveis, apresentem a carteirinha de vacinação.
Qual objetivo desta lei? Que nós tenhamos uma maior presença das famílias vacinando seus
filhos, porque houve um problema, no ano passado, que o número de vacinados foi menor do
que se esperava. Então, é uma forma que usei, através do mandato, uma lei para tentar
resolver um problema. Recentemente, essa semana, não estou inventando a roda, estou
sugerindo à administração que entenda um pouco mais e conheça os bueiros inteligentes,
esses bueiros fantásticos. Hoje nós temos servidores que tem capacidade de fazer o bueiro
inteligente - vai saber o que é - apenas uma grade, um receptáculo colocado dentro dos
bueiros, uma gaiola, Malabim, e tem os bueiros mais afetados, e com essa gaiola, ela segura
os lixos, os plásticos, e tem que ter uma manutenção, mas é muito simples de se fazer e
colocar em prática. Então, mais uma vez, a gente quer ajudar quem? A cidade de São Carlos.
É isso que a gente quer. A gente pensa. Agora, a torre de Babel não se conversa. As
Audiências Públicas que vieram essa semana aqui me assustam. Eu vou passar um número
para vocês que me impressionou, em relação à Audiência Pública, onde o Saae vem expor os
números aqui do Saae. Para vocês terem uma ideia, o ano passado, se gastou quase um milhão
de reais na locação de uma carreta para transportar água. Quase um milhão de reais no
transporte de uma carreta contratada, particular, pagou o aluguel, e ela faz duas viagens: uma
de manhã e uma à tarde. Quase um milhão de reais, isso é gestão eficiente? Será que comprar
um caminhão, porque tem coisa que você pode fazer a locação, que é o que recomenda a boa
prática pública. A locação, aquela que não tem uma manutenção direta, como um caminhão,
que apenas vai transportar o tanque de água, para onde tem problema. Será que o Saae não
pode comprar esse veículo? Já tem lá o comprar, invés de pagar quase 1 milhão de reais em
locação. Isso é gestão eficiente? Isso é uma vergonha para a cidade! E vou além, para vocês
terem uma ideia, no mês de março, olha, pasmem, senhores, prestem atenção no que eu vou
dizer: no mês de março de 2018, por exemplo, no mês de março, a água que foi - eu vou tentar
usar um termo que todo mundo vai entender - a água faturada em São Carlos. Então, de tudo o
que se produziu de água, que produziu 100% de água, ok? Água tratada, água limpa. De
100% de água, sabe quanto foi faturado? Trinta e oito por cento faturado, Sessenta e dois por
cento, onde está? Encaminha para o trabalho com a Santa Casa, em alguns pontos que você
distribui água, que tem esse trabalho social, Ok. Mas 62% de água? E quem paga a conta?
Será possível que não tem ninguém? Foi o que comentei na Audiência Pública, a cidade no
estado, para não dizer no Brasil, que tem uma política que deu certo? Tem resultado? Tem.
Tem o exemplo de Franca que resolveu o problema da falta de água. Mas de 100% de água
tratada, 38% faturada e os outros 62%? É isso que a gente bate, sabe por quê? Não é que
quero ser contra. Não. Porque tem coisa que dá certo, ou não? Todo gestor faz algo positivo.
A gente concorda com isso. Tem algumas Secretarias que funcionam, que você vê alguns
mais comprometidos, mas tem outros que não estão nem aí. E tem dois gafanhotão-mestres
que em breve, eu vou estar... chegar alguns documentos, eu vou falar. Gafanhoto que vem de
fora e querem acabar com a nossa cidade, porque não tem outro objetivo. Se batia no peito
que se ganhava tanto dinheiro na cidade natal, na sua profissão veio para cá para ganhar
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salário de secretário, que não é alto. Algo está errado, mas, tudo bem, esse assunto, vamos
tratar posteriormente. Mas o que quero deixar claro, que eu não sou, que a gente não é contra,
a população não é contra o gestor. A gente torce para que dê certo. Mas como dá certo numa
situação dessa? Será que um milhão de reais não faz falta? E se fosse do bolso deles? Um
milhão de reais, para pagar locação de uma carreta para transportar água? Será que não é mais
correto comprar caminhão nesse caso, que não tem manutenção específica? Qual objetivo? A
cidade estagnada, a Secretaria da Habitação não anda, tem outros interesses, como pode o
secretário vir aqui falar de um projeto e lá, o que foi protocolado nesta Casa, um projeto que
tem nada a ver com o que ele veio falar. Lucão, me preocupa! A cidade não tem nada. Invés
da gente discutir oportunidades, buscar coisas novas para a cidade, não se discute. Nós não
discutimos, por quê? Porque nós temos a torre de Babel, secretários incompetentes vão estar
na frente da pasta. Agora, imagina bem, disse ontem e vou repetir aqui: o secretário veio falar
de um projeto, que ele trabalhou no projeto com os seus colaboradores, estando aqui, falando
do projeto e, de repente, a hora que ele vê, alguém da prefeitura mandou outro projeto
diferente para suprimir o dele, quer dizer, não existia o dele, ele não está nem sabendo. Eu fiz
uma recomendação ao secretário. Falei: Secretário, se eu estivesse no seu lugar, me
acontecesse isso, eu saia daqui da portinha para a porta da minha casa e ia embora". Algo está
errado. Agora, essa briga, essa torre de Babel, repito, quem paga a conta, Lucão? É a
população. É a população que está pagando. Onde já se viu? Essa fortuna gasta com locação,
eu não me conformo com isso. Locação de carreta para transportar água, ok. Um milhão de
reais? Não era mais fácil comprar um caminhão? Tem motorista, tem toda manutenção. Pega
um caminhão e vai fazer duas viagens por dia. Qual interesse, meu Deus do céu? Que falta de
bom senso. A cidade vai pagar um preço muito alto... E as coisas não acontecem. A gente
quer ajudar, a gente quer que São Carlos seja a melhor cidade do estado de São Paulo, do
Brasil, mas como, desse jeito? Só para concluir. Eu não sei se vocês acompanharam, vocês
acompanharam, recentemente, essa semana que passou, nós tivemos a notícia da imprensa que
alguns deputados, alguns políticos, têm o interesse de prorrogar o mandato por mais dois
anos. Passou na CCJ, mas há essa discussão em Brasília de prorrogar o mandato por mais dois
anos e fazer que a eleição seja única, daqui... 2022. Essa é a discussão. Eu me
pergunto...coitada da minha cidade. A minha cidade não merece, a cidade não merece, desse
jeito, não merece. O que eu expus essa tarde, mais dois anos, será o caos total, onde nós
teremos dificuldades em resgatar nossa cidade. Obrigado, presidente. PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Próximo vereador inscrito, por até dez minutos, o vereador Leandro
Guerreiro. Me parece que foi arquivado, viu? VEREADOR LEANDRO GUERREIRO:
Saiu matéria hoje que tinha abriram, abriram a PEC. SR. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Ah, é? Continua? VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Abriram.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Meu Deus! Por até dez minutos, nobre vereador.
VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Sr. Presidente, colegas vereadores. Vocês,
amigos, que estão assistindo pela tevê em casa, ouvindo pela rádio. Uma boa tarde a todos
vocês. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].
VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: É isso aí. Plateia também, boa tarde a todos
vocês. Primeiro, eu vou só mostrar a fotinho desse cidadão aqui que é exemplo, pelo menos
vem sendo exemplo, e caiu no agrado da população, que é o prefeito Serginho Meneguelli de
Colatina, vem fazendo um bom trabalho - pelo menos é o que escuto - é o que chega aqui na
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nossa cidade de São Carlos. Um vídeo atrás do outro, que esse cidadão aqui, prefeito de
Colatina, Espírito Santo, vem fazendo um bom trabalho. E eu não vi até agora, eu não vi um
político aqui de São Carlos... e não precisa só ser vereador não, hein? Que tem a Tribuna aqui.
Não vi um político de São Carlos dar os parabéns para um rapaz desse aqui. Qual é o
problema será que os políticos de São Carlos têm em reconhecer alguém que faz um bom
trabalho? Qual é o problema? Por que eu teria que ser o primeiro político da cidade de São
Carlos a reconhecer que o prefeito de Colatina está fazendo um bom trabalho? Eu pretendo
disputar a candidatura de prefeito? Pretendo entrar nas eleições para a prefeitura na próxima
eleição? Pretendo. E por que não seguir o exemplo desse rapaz aqui? Qual é o problema,
políticos de São Carlos, em reconhecer quando aparece alguém que faz um trabalho bom? É
claro que lá, lá na cidade dele, ele tem oposição. Tem os pilantras que vão falar mal dele lá.
Só que tem também as pessoas de fora que reconhecem, do mesmo jeito que, antes aqui, em
São Carlos, chegava vídeo de boca aberta, Serginho Meneguelli, Cleitinho de Minas Gerais.
Agora, em Espírito Santo e nos estados, chega o nome da cidade de São Carlos, através do
Leandro Guerreiro. Através do Leandro Guerreiro defender a população, agora as pessoas
sabem, aí para fora, que existe um vereador 'saco roxo' aqui na cidade que defende a
população. É Minas Gerais, é Mato Grosso do Sul. Rio de Janeiro. Eu nem posso ficar falando
todos nomes porque senão, vai ficar faltando algum. Então, do mesmo jeito que chega para
nós que esse cidadão aqui, prefeito de Colatina, faz um bom trabalho, eu não vi nenhum
político de São Carlos chegar e falar: "Opa, parabéns, parabéns, Serginho Meneguelli pelo
trabalho que você vem fazendo aí". Qual é o problema, gente? Reconhecer quando tem um
bom exemplo aí afora? Por que não copiar? Tentar trazer a mesma coisa para a nossa cidade?
Se está dando certo lá? Então, agora, Serginho Meneguelli, Espírito Santo, sabe que tem um
vereador 'saco roxo' em São Carlos. Boca Aberta lá em Londrina, sabe que tem um vereador
aqui em São Carlos que defende o povo. Minas Gerais, lá do Cleitinho, deputado federal hoje,
sabe que tem um vereador. Agora os vídeos daqui... do Leandro Guerreiro, chegam para eles
lá, do mesmo jeito que os deles chegavam aqui para nós. Só que às vezes, tenho que dar uma
parada, uma pausa, no meu trabalho, para combater esse tipo de safadeza que é, que, hoje, eu
vou falar da imprensa aqui de São Carlos. Sensacionalistas. Aqui, tem 21 vereadores. Eu
quero saber quando que é, quando foi que esse meio de comunicação G1 EPTV, Cidade 1, fez
uma matéria aqui exaltando o trabalho de algum vereador aqui, dos 21 vereadores? Eles têm a
Câmara Municipal como peso morto para eles. Só que eles esquecem, essa imprensa aqui,
covarde. Eles nunca fizeram uma matéria, uma matéria exclusiva para mostrar para a
população uma prestação de conta de quanto dinheiro eles pegam daqui de São Carlos, do
povo são-carlense. Até o início do ano... Isso, vereadores, vocês não precisam ter medo dessa
imprensa, disso aqui não. Vocês não precisam ter medo disso aqui não. Ter medo de EPTV,
G1, Cidade 1. Que porcaria! Vocês não precisam ter medo. Recebe dinheiro público e
esconde da população. Até o início do ano, o grupo da Globo, EPTV, G1, pegou mais de R$
600 mil até o início. Agora, vai vir um pacote que a prefeitura vai gastar com a comunicação.
O Cidade 1 está incluso vai receber verbazinha também. O povo tem que pagar, tem que
sustentar a classe política e tem que sustentar a imprensa. E o duro, eu quero que São Carlos
fala para mim, o que a EPTV, G1, Cidade 1 está acrescentando na vida de vocês? E se eu
calar a minha boca, se eu parar de atender pedidos da população e falar para o povo procurar a
EPTV, porque já não existe mais essa cultura. É por isso que eles estão bravinhos, porque o
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povo, hoje, procura o Leandro Guerreiro e não procura mais EPTV. Mas, e se eu ficar quieto
por tempo indeterminado, e falar para todas as centenas de pessoas que me procuram para
denunciar um buraco de esgoto, um vazamento de água, sua rua esfarelando... Agora mesmo,
neste exato momento, eu acabei de mandar para o secretário de Saúde, que tem mais de 200
pessoas lá na UPA, o povo está me procurando, mas por que o povo não procura mais esse
meio de comunicação? Porque o povo já sentiu na pele que não pode contar com essa turma.
Essa turma quer dinheiro! EPTV, G1, Cidade 1, eles querem dinheiro. E o mesmo que fazem
com o Bolsonaro a nível nacional, Folha de São Paulo, e outra imprensa marrom, chapa
branca, tenta extorquir o presidente aqui, ou tenta queimar o filme do presidente, Bolsonaro.
Eles fazem isso aqui em São Carlos. O que eu acho uma vergonha, que se você entrar no site
do Facebook do Cidade 1, eles têm umas 50 postagens de ontem para hoje. Só deu
repercussão a que falou do Leandro Guerreiro. Só consegue curtida quando fala do Leandro
Guerreiro, são sensacionalistas. Puseram uma matéria que a justiça me condenou pagar R$ 10
mil para o servidor. Primeiro que ganhei aqui, em São Carlos, na Primeira Instância. E, agora,
cabe recurso, eu vou recorrer e aí vai indo. Só que como eles são sensacionalistas, porcaria,
eles querem é queimar o meu filme. E qual é o interesse de querer queimar o filme, eles
tentam. Porque eu fiz uma publicação hoje pela manhã, só em, duas horas, tinha batido
recorde de curtidas deles. Então, G1, Cidade 1, EPTV, vocês não vão conseguir queimar o
meu filme. Agora, e se eu bater o pé e falar para a população: Ó, esse é o WhatsApp da
EPTV, procure eles. Vamos ver se eles atendem a população. Eles não fazem uma matéria
contra o prefeito Airton Garcia. Eles não fazem uma matéria batendo forte nos desmandos
dessa cidade. Mas, aí querem enfrentar o Leandro Guerreiro. Quem é a EPTV, G1, Cidade 1,
para enfrentar um vereador aqui nesta Câmara? Vocês não são ninguém para enfrentar os 21
vereadores. Aqui tem vários vereadores que mandam suas emendas parlamentares, destinam
suas emendas parlamentares para coisa boa. Quando que a EPTV procurou um dos
vereadores, o G1, Cidade 1, para exaltar o trabalho do vereador? Nunca! Ou tem vereadores?
Se tiver alguma matéria que vocês forem exaltados, me interrompem, pedem aparte aí, falam:
oh, Leandro Guerreiro, aqui... Não tem. Serjão, Elton Carvalho, Julio, Marquinho Amaral,
Dimitri. Nunca procuraram? Porque sei que vocês mandam emenda parlamentar para asilo,
para entidades sérias, dinheiro do povo. Nunca, essa imprensa aqui que só quer dinheiro,
chupim, o povo tem que sustentar a classe política, tem que sustentar a imprensa ainda. Se eu
for prefeito, acabou. Acabou a EPTV. Se um dia eu chegar à prefeitura, vocês não vão ter um
centavo. Eu quero ver qual é a lei que vai me obrigar a contratar o serviço de vocês. Vocês
prestam um mau serviço na cidade. Vocês não teriam que receber para poder levar alguma
informação. Vocês são nada. EPTV continua me atacando, G1, Cidade 1, só assim para vocês
terem um pouquinho de curtida. Tá aprovado. Se vocês não acreditam, entrem agora aí online,
entra no site, do Cidade 1, tem uma matéria minha lá. Só que veja antes de publicarem a
minha matéria e vejam depois, tem umas 30, 50 matérias. Tem duas curtidas, três curtidas. É
entorpecente de droga, tem três curtidas, não sei o que lá de evento japonês, tem três curtidas.
Mas aí quando fala do Leandro Guerreiro é 300 curtidas. Ainda tenho que sustentar as
curtidas do Cidade 1. Não contente em 'chupinzar' o dinheiro público, querem também
'chupinzar' o Leandro Guerreiro. Então, vereadores, nunca deixem a imprensa, jornalistas,
repórteres, desmerecer vocês. Observem tudo o que estão tentando fazer comigo aí. É o
mesmo que estão tentando... o mesmo que fazem com o Bolsonaro. Deixa ver se consigo...
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não vou conseguir agora abrir o áudio aqui. Mas agradecer ao Carlinhos Lima da Rádio
Clube. Ele fez aí eu acho que um comentário, não sei se foi um editorial, mas disse que o
Bolsonaro precisava de tomar uma injeção de Leandro Guerreiro. Precisava dar nome aos bois
da classe política. Ele está falando que os políticos estão impedindo o Brasil. Aí O Carlinhos
Lima falou: Tem que tomar injeção de Leandro Guerreiro". Leandro Guerreiro às vezes
exagera, não é com tudo que eu concordo com ele. Mas, o Bolsonaro precisava tomar uma
injeção de Leandro Guerreiro para dar nome. Qual é o partido que está querendo propina?
Qual é o político que está pondo a faca no pescoço do presidente e querendo dinheiro para
aprovar alguma coisa? Então, Carlinhos Lima, se você usou 'eu' como referência, muito
obrigado. Eu escutei o áudio, eu quero agradecer. É isso, colegas vereadores, enquanto a
cidade está caindo. A gestão do Airton não anda.... PRESIDENTE LUIS ENRIQUE: Para
concluir. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: A UPA está com mais de 200 pessoas,
já me mandaram fotos, as pessoas - faz favor aqui - Cidade 1, EPTV, vocês que quase já
chegaram a um milhão de reais, vai atingir um milhão de reais este ano de 2019 de dinheiro
público, ó, o que faço com vocês aqui na Tribuna. Publica isso. Faz uma matéria dessa... aqui,
ó, lixo no lixo. Agora pode me processar também. Obrigado a todos vocês aí. PRESIDENTE
LUIS ENRIQUE: Fez uso da Tribuna o vereador Leandro Guerreiro. E o próximo inscrito
pelo tempo regimental de até dez minutos, o nobre vereador e presidente desta Casa, Lucão
Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Muito boa tarde, vereador Luis Enrique,
Kiki, que, no momento, está presidindo esta Sessão. Quero cumprimentar os meus colegas
vereadores, vereadora Cidinha. Cumprimentar a população que sempre nos acompanha de
casa. Os amigos que vêm até aqui no Plenário para acompanhar os nossos trabalhos. O
vereador Leandro Guerreiro traz aqui uma informação, de mais uma vez, a UPA lotada, cheia.
E a semana passada, eu acabei fazendo uma analogia, né, eu acho que essa é a palavra, de
uma Ferrari com o hospital-escola, e me parece que os muros do lado de dentro deram umas
estremecidas. E aí ouve lá uma entrevista, por parte da responsável do hospital-escola, eu
tomei conhecimento depois da fala da Ângela, Dra. Ângela. E ela disse que "Não é a filosofia
do hospital fazer esse tipo de atendimento de portas abertas". Eu acho que nós precisamos
acompanhar as transformações que ocorrem na nossa vida. Existe uma coisa que ocorria
quando eu era criança, coisas que ocorriam quando eu passei ser adolescente, um pouco mais
velho, e coisas que acontecem agora, com os meus 57 anos de idade. A gente precisa ir se
reciclando e se modificando e acompanhando um pouco a necessidade que bate na nossa
porta. Então, eu acho que falar simplesmente com o coração muito congelado, que não é
filosofia de um hospital, eu pergunto à população que está nos acompanhando de casa, onde
que está o espírito de solidariedade? Onde que está o espírito humanitário? Onde que está o
espírito acolhedor? Então, não pode simplesmente dizer: "Não é nossa finalidade". Nós não
podemos ver o nosso vizinho, ver o nosso semelhante passando por dificuldade, e a gente
dizer: não é nossa finalidade. Friamente dizer isso. Eu sou do tempo, não sei se Vossas
Excelências também são do tempo, onde, às vezes, as mães quando saíam de casa, pediam
para os vizinhos assim: "Dá uma olhadinha nas minhas crianças, que eu vou ali na venda e já
volto". Eu sou da época, vereador Daniel Lima, que nós, as nossas mães falavam assim: "Pega
essa cumbuquinha e vai lá no vizinho e peça um pouco de arroz". Às vezes, era um pouco de
feijão. Às vezes, eram algumas batatas. E, às vezes, um pacote de açúcar. E havia, entre os
vizinhos, uma grande solidariedade. E depois a gente acabava pagando de volta aquilo que era
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emprestado. Eu acho que, na minha opinião, que essa grande estrutura que nós temos
chamado hospital-escola, poderia usar desse espírito de solidariedade, ser um bom vizinho.
Será que a D. Ângela não poderia pegar uma escadinha, se não tiver uma escadinha, pode ser
um banco, vereador Dimitri. Se não tiver um banco - eu usava muito na época - alguns tijolos.
Sobe em cima desses tijolos, sobe em cima desse banco ou sobe em cima dessa escada... Por
gentileza, meu Presidente, a minha fala é muito importante, eu gostaria... Será que não
poderia subir nessa escada e dar uma olhadinha lá fora e ver como está o seu vizinho? Essa
vizinhança é a população da nossa cidade, gente. Existem pessoas necessitando de
atendimento. Mães correndo com o filho no colo, que, muitas vezes, passam em frente esse
instrumento que está ali, mas não pode entrar. Às vezes, durante o dia, e o pior, às vezes, nas
madrugadas, e acabam indo em uma UPA - que o vereador Leandro Guerreiro acabou de falar
que está lotada - mais de 200 pessoas estão lá. E aí, tem que se pegar o encaminhamento para
se dirigir a essa estrutura chamada hospital-escola, para poder verificar atendimento. Então,
eu me pergunto aqui: Custava o espírito humano dessa dirigente, desse grande hospital, abrir
as portas, pelo menos, para a pediatria para atender essas crianças? "Ah, mas isso não é
problema meu, a rede básica não funciona". É muito fácil dizer isso. É muito fácil dizer que o
problema é do vizinho. Será que ela não poderia? E disse mais, hein! E disse mais. Falou até
da capacidade de algumas pessoas que, às vezes, estão no cargo, porque ela adquire muito
conhecimento. Eu tenho pouco conhecimento. Talvez, o secretário de Saúde que aí está,
também tenha pouco conhecimento, nem sei. Eu tenho pouco conhecimento. Mas tenho um
coração que se compadece com a necessidade. Eu não tenho aqui nenhum documento aqui
para defender o atual secretário. Eu não tenho. Mas tenho um coração que se compadece
muitas vezes com a necessidade. Porque eu já vi, muitas vezes, nas madrugadas, atendendo a
população, não só nas UPAs, mas também na Santa Casa, como alguns vereadores aqui
também têm acompanhado. Vereador Edson, tem visto o vereador Leandro Guerreiro e tantos
outros. A comissão de Saúde, e tantos outros vereadores, têm estado presente nas madrugadas
dando atenção para a população da nossa cidade. Então, eu acho que nós estamos vivendo um
momento, vereador Daniel Lima, que veio para reforçar esse parlamento, e nós fazemos uma
união. Nós precisamos somar as nossas forças para cuidar de uma cidade chamada São
Carlos. Vereador Julio Cesar também passou por esta Tribuna e falou com muita propriedade.
Será que não é o momento do Executivo, será que não é momento do Legislativo, Santa Casa,
vereador Elton, que conduz muito bem a Presidência desta comissão de Saúde, desta Casa,
será que não é o momento do hospital universitário, a nossa Unimed, Hospital São Francisco.
E vou mais além, que é um poder que eu costumo dizer que respeito e muito, costumo dizer
muito do Poder Executivo, costumo falar muito do Poder Legislativo, e se fala muito também
do Poder Judiciário. Mas existe a força da imprensa, que é um poder também que eu colocaria
junto nessas forças aqui, para que, juntos, nós possamos ir buscarmos entendimento, para que,
juntos, nós possamos ter uma definição deste grande hospital, gente. Não é o momento de
duvidar da capacidade de um, se tem pouco conhecimento, ou se a outra navega num
manancial de conhecimento, desprovida de muito conhecimento. Mas, muitas vezes, não
precisamos disso, vereador Daniel Lima. Nós precisamos de solidariedade. Nós precisamos de
um coração que sofre pela necessidade do irmão e do próximo. Então, eu quero aqui,
publicamente, se ofendi a dirigente dessa grande instituição chamada: hospital-escola, eu peço
desculpas. Se da forma que falei, de uma Ferrari comparando com uma... hospital-escola. Eu
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quero pedir, encarecidamente, então. Peço, encarecidamente, eu peço que ela reflita um
pouco, a minha intenção não foi ofendê-la. A minha intenção foi para que ela desperte e que
abra o seu coração e olhe para o lado de fora, como já disse. Nós não podemos...
PRESIDENTE LUIS ENRIQUE: Para concluir. VEREADOR LUCÃO FERNANDES:
Nós não podemos é ficarmos como se estivéssemos fazendo adversário. Eu nunca quis fazer
adversário na minha vida. Eu não a tenho como adversária desta Casa, ela até falou que foi
maltratada aqui, quando esteve aqui. Quando que nós maltratamos alguém aqui nesta Câmara
Municipal? É que aqui a cobrança, ela é muito forte mesmo. E houve, sim, por parte deste
Parlamento, uma cobrança muito acirrada em cima dela para que ela abra aquele hospital para
o nosso atendimento, pelo menos para as nossas crianças. Mas nunca nós fomos deselegantes
e faltamos aqui com respeito com essa dirigente deste hospital ou qualquer outra pessoa.
Então, D. Ângela, eu peço, encarecidamente, imploro para Vossa Excelência, clamo por
misericórdia, vai, para que a senhora abra esse hospital, pelo menos para que nós possamos
ter um atendimento, no mínimo, de 12 horas, para as nossas crianças aqui na cidade de São
Carlos. Muito boa tarde e muito obrigado. PRESIDENTE LUIS ENRIQUE: Fez uso da
Tribuna o presidente desta Casa, o vereador Lucão Fernandes. Agora, pelo tempo regimental
de dez minutos, o vereador Malabim. VEREADOR MALABIM: Boa tarde, Sr. Presidente
em exercício, o Kiki, toda a Mesa Diretora. Senhoras... hoje só está a Cidinha aqui, né?
Vereadora, Srs. Vereadores, população que nos acompanha. A imprensa presente. E quem nos
ouve, em casa, também o meu muito boa tarde. Eu quero usar este espaço, neste momento,
para nós falarmos de algumas coisas boas que tem acontecido. A gente vê muita cobrança e,
eu também falo de cobrança aqui. Mas, também, tem algumas coisas que têm acontecido em
nossa cidade, e outras que estão dentro do planejamento para acontecer, já bem
encaminhadas, bem direcionadas. E quero falar de uma verba que foi liberada para a reforma
do campo do Jardim Paulistano de R$ 250 mil. Quero agradecer aqui o vereador Marquinho
Amaral, também o Cesinha Maragno, que foi até o deputado, ex-deputado federal, Paulo
Maluf, que destinou esta emenda para a cidade de São Carlos. Onde nós entramos nesta
situação? Nós entramos com o pedido para o deputado Motta, porque esta verba estava
bloqueada em Brasília. Nós sabemos que o Governo Federal tem bloqueado muitos recursos.
Nós vemos João Muller falar aqui, em relação a liberação de verbas para a casa própria, temos
que apelar pela "Minha Casa, Minha Vida". E nós procuramos o deputado Motta e o deputado
Motta nos interviu em Brasília, e depois de 40 dias, o Governo Federal liberou esta verba para
a reforma do campo de Jardim Paulistano. É o local que está abandonado por mais de 25 anos.
Tivemos 340 mil, mais ou menos, na época do Newton Lima, Barba. E esse dinheiro não se
sabe o que aconteceu, que levantaram-se algumas paredes e ficou abandonado da mesma
forma. A empresa não recebeu, não sei o que aconteceu, que ficou abandonado da mesma
forma. E nós que moramos ali no Jardim Paulistano por 15 anos, eu... nós assumimos um
compromisso com a população daquele local, de não deixar aquele local abandonado como
está, servindo para animais peçonhentos, para usuários de drogas, para prática ilícita de sexo.
Em que todos os moradores que moram ao redor têm que passar por essa situação, uma
situação muito chata e vergonhosa, vamos dizer assim. E, agora, o dinheiro já está liberado.
Hoje mesmo, falei com o secretário Peronti. Já falei com o secretário Edson Ferraz, e está
tudo encaminhado para começar, com urgência, esta obra lá, haja vista, que já havia até sido
feito uma licitação em cima desse projeto. Enfim, e agora nós estamos aí muito contentes. E
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dizer para o Jardim Paulistano que tem muita coisa boa para acontecer ali naquele local, que
dizem, muita gente, que está abandonado. E realmente está, sim, abandonado. Muitas ruas
com buracos. E nós estamos brigando para que o tapa-buraco chegue ali naquele local. É claro
que eu peço para a população do Jardim Paulistano, que nos entenda, como vereador, que eu
tive 165 votos ali e dentro de 1.217 votos, eu tive votos em toda a cidade de São Carlos. Então
eu tenho, logicamente, que atender todos pedidos de todos os bairros daqueles que nos
procuram, que nós temos que trabalhar para a cidade de São Carlos. E os projetos de lei? As
emendas que nós mandamos? Logicamente que atende aí toda a cidade. De uma forma geral.
Então, eu parabenizo todas as pessoas envolvidas neste projeto, deste R$ 250 mil, que, desta
vez, o campo do Jardim Paulistano vai sair, sim, que tem ali uma pista de caminhada, que
desde o começo do nosso mandato, nós nos desempenhamos para isso. Eu quero usar também
o tempo, já se passaram quase cinco minutos, para falar dos serviços públicos em nossa
cidade. Logicamente, que nós olhamos para o serviço público de nossa cidade, e nós vemos,
temos uma sensação de abandono. Logicamente, nós vemos as ruas com muitos buracos. E eu
quero parabenizar um vereador, que não está aqui presente hoje, está em São Paulo, se não me
engano, vereador Roselei, que trouxe esse tema aqui. Em que as ruas que estavam sendo
recapeadas, a prefeitura colocava os caminhões para fazer o tapa-buraco. E o resto da cidade
ficava a Deus dará, na questão do tapa-buraco, sofrendo com os buracos. E, agora, em uma
reunião procurando o serviço público, porque nós olhamos e - acabei de dizer da sensação de
abandono, que nós temos que olhar para a nossa cidade - nós vamos atrás dos secretários, nas
secretarias, e eu quero saber qual planejamento, qual o propósito do secretário, no seu cargo,
para que resolva o problema que nós temos em nossa cidade. Essa semana vai sair a assinatura
para a ordem de serviço, em relação à manutenção dos Ecopontos, quem fala muito disso aqui
é o vereador Edson Ferreira. Então, essa semana, vereador, sai a assinatura para a ordem de
serviço, que vai ter a gestão de uma empresa terceirizada. Vai tirar de cima das costas da
prefeitura, da secretaria de serviço público, acredito que vai desafogar um pouco a secretaria,
como desafogamos a semana passada, que assinamos aqui um projeto de lei que passamos a
manutenção das estradas rurais para a agricultura. Isso porque fica muito centralizado no
serviço público muitos serviços e muitos trabalhos. O que acontece, vereador Julio? Fica
muita coisa emperrada, porque o efetivo que nós temos ali no serviço público é muito
pequeno. Então, eu acredito que, desta forma, vai ser solucionado o problema do Ecoponto.
Acredito, não tenho certeza, porque tem muitas empresas terceirizadas que gerenciam, muitos
trabalham em nossa cidade e que, às vezes, deixam a desejar. Mas muitas empresas também
cumprem à risca, como nós temos hoje, que foi tirado aqui da Rodoviária Socicam, que nós
brigamos aqui nesta Tribuna muito, em relação a isso, fizemos requerimento solicitando
informações de uma empresa que gerenciava sem contrato, que estava, há 30 anos, já a frente
do gerenciamento da rodoviária. E hoje, nós temos uma outra empresa, né, que acabou aí,
outra empresa com este gerenciamento, que está tendo um retorno, a prefeitura, na questão de
verba que pode ser investida em nossa cidade. Então, essas são questões, que, não só eu, como
outros vereadores aqui também levantaram. Então, nós esperamos que o problema do
Ecoponto, que logo no mês de junho também, vai ser assinado um contrato para que uma
empresa venha fazer a manutenção e não a gestão, duas empresas diferentes. Uma para fazer a
reforma, e a outra para fazer a gestão dos Ecopontos. Então, vamos torcer que o problema de
Ecoponto em nossa cidade seja resolvido de uma vez por todas. Problemas também em
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relação a tapa-buraco, que eu disse que agora a prefeitura não vai mais fazer o tapa-buraco
com a empresa que vai fazer o recapeamento. Vamos ter agora a abertura dos envelopes, esta
semana, e nós teremos quatro caminhões de tapa-buraco. E aprovamos aqui mais R$ 20
milhões da Caixa Econômica Federal, porque aqueles R$ 20 milhões do Governo do Estado...
vamos esquecer aquilo, porque não vai acontecer de forma nenhuma. Então, nós temos R$ 20
milhões da Caixa Econômica Federal, que nós vamos colocar em nossa cidade, e espero que
seja nas ruas com maior necessidade. Que a secretaria de obras públicas faça um trabalho e
todos os vereadores, como Edson Ferreira, que já viu algumas ruas sem necessidade,
vereador, pega o nome da rua, foto, vai até o secretário, faz o que eu fiz com a Teotônio
Villela, que foi alternado, foi mudado o trecho da Teotônio Villela, porque ia ser recapeado
três quarteirões em frente da escola que não tinham necessidade e três quarteirões anteriores
cheios de buracos, cheios de problemas. O que aconteceu? Não precisou de muita coisa.
Levamos até o secretário, mostramos para o secretário e ele fez a mudança. É simples assim.
Porque, se tiver prova contundente, e levar ao secretário, eu tenho certeza que ele vai atender,
não tem como não atender, não tem como. Então, se nós trabalharmos desta forma, nós que
estamos para ver essas questões, levar até o poder público, e trazer para esta Tribuna, nós
temos aí este poder, essa prerrogativa, de mudar algumas coisas, como nós mudamos, uma rua
que foi invertida, erradamente, pelo secretário, o Coca, e nós conseguimos fazer a mudança.
Ficaram algumas ruas aí que não foram feitas, o Roselei até citou aqui outro dia. [troca de
presidência].
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Concluir. VEREADOR
MALABIM: Pelo menos duas ruas que nós demandamos, nós conseguimos a inversão dessas
ruas. Então, eu parabenizo aí a luta do secretário Mariel Olmo, que está trabalhando para que
resolva os problemas, para que tirem um pouco o gargalo de cima da sua secretaria, para que
ele possa tocar sua secretaria, e mostrar para a população, porque nós temos aí ainda até
dezembro, eu acredito que, até em dezembro, até dezembro, muitas coisas têm para acontecer
em nossa cidade. E tem muitas outras que temos que brigar, que temos que estar no caminho,
para correr atrás para solucionar os problemas que temos, porque não são poucos. São muitos
problemas em nossa cidade. E não só aqui, já disse, em todo nosso país. Mas nós temos que
olhar aqui, brigar pela nossa cidade, para que tenhamos um lugar, para que nós possamos
transitar em nossas vias com tranquilidade. Para que possamos usar os postos de saúde, a rede
pública de saúde. Enfim, com decência. Muito obrigado. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: O último vereador inscrito na tarde de hoje, presidente da Comissão de
Justiça, Legislação, Justiça e Redação, vereador Marquinho Amaral, por até dez minutos.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, população que
nos acompanha, a imprensa aqui presente. Quero saudar também o sempre vereador, que faz
muita falta nesta Casa, não canso de falar, viu, Lineu? Todos lugares que eu vou, da falta que
você faz aqui no Legislativo, que você engrandecia os debates. Cumprimentar a todos que nos
acompanham pela TV, pela rádio, pela internet. E dizer que eu concordo com a fala do
vereador que me antecedeu nesta Tribuna, e quero aqui dar o meu testemunho também, da
luta do secretário Mariel Pozzi Olmo. Nós sabemos da situação dramática que ele pegou sua
secretaria, aliás, a situação que o atual prefeito pegou a cidade. Aquilo que nós dizíamos na
Tribuna desta Casa, que havia passado um tsunami, meu presidente, vereador Lucão
Fernandes, nessa cidade, e que nós teríamos as consequências no futuro. Eu não tenho
nenhuma capacidade de ser uma mãe Dináh. Mas quem conhecia, naquele momento, Julio, a
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política, e analisava aquilo que estava ocorrendo na prefeitura, tinha certeza de que as coisas e eu dizia aqui que o trem estava descarrilando. e ele descarrilou - e foi um verdadeiro
balburdio, uma verdadeira bagunça, uma verdadeira 'zona', para falar a palavra popular, que a
população sempre diz, e não vejo nenhum mal nisso. Porque o secretário pegou uma
secretaria, sem licitação, para corte de árvores, para poda de árvores. Pegou uma secretaria,
sem licitação, para limpeza de praça. Não tinha uma empresa terceirizada, como tinha no
governo Barba, que cuidava dos canteiros centrais das praças. Temos problema da iluminação
pública, que notas frias na, era Altomani, eram colocadas. E as praças não eram reformadas.
No tocante à iluminação, todos elas estavam, e ainda continuam, com iluminação precária. O
secretário Mariel, vereadora Laide das Graças Simões, pegou uma bomba relógio na mão. E
eu sempre digo que quando eu era criança, e muitos aqui, eu acho que jogaram, aquele campo
minado, vereador Daniel Lima, que tem as bombinhas, que tem os passos que você vai dando
e, em volta, tem as bombinhas. Você tem que ver onde você vai pisando, porque senão
explode a bomba e acaba com o jogo. E tem bombas armadas em todos os lugares. A situação
dramática que foi encontrada o cemitério nossa Senhora do Carmo que, aliás, ontem os
vereadores já defenderam na Tribuna desta Casa. Não dá mais para uma cidade de 250 mil
habitantes cuidar de cemitério. Eu acho que é uma das únicas cidades, do porte de São Carlos,
que ainda cuida de cemitério. Campinas, Ribeirão Preto, Limeira, Americana. Nós temos as
cotas para pessoas carentes, e a iniciativa privada que cuida dos cemitérios dados por
concessão com uma Parceria Público-Privada. Nós não podemos mais ficar preocupados se
tem goteira no salão que está sendo velado um cidadão. Nós não precisamos mais ficar, a cada
15 dias, vendo o mato crescer no cemitério que, diga-se de passagem, não é mais o perfil do
cemitério, todas cidades estão fazendo cemitérios com gavetas, cemitérios jardins, cemitérios
modernos, cemitérios verticais, como tem um aqui na cidade de São Carlos completamente
abandonado, há muitos anos. Então, nós precisamos ver, e o vereador Malabim coloca com
muita propriedade, que a secretaria precisa tirar alguns problemas que não são mais da alçada
do município e começar a administrar aqueles que são. Nós precisamos - e eu tenho insistido
com os secretários de Habitação, que passaram pela pasta - lutar pela doação das praças
públicas. O primeiro projeto que teve de doação das praças, de adoção, desculpe, de adoção
das praças públicas, foi meu, em 1993. Depois, na década de 90, no final da década de 90, a
Sra. Regina Bortolotti, que foi secretária de Agricultura, ela fez para melhorar algumas
mudanças no projeto. Depois, o vereador Eduardo Brinquedos fez um outro projeto que foi
regulamentado por decreto, na era do Giuliano Cardinali como secretário, só que hoje, eu
tenho, e outros vereadores, acredito que também, sendo procurados por empresas, por escolas
particulares, até por entidades sociais, que querem a adoção na praça, mas existe uma
burocracia. A pessoa gasta, tem que ir lá cinco, seis, sete, oito, dez vezes na secretaria da
Habitação para fazer uma adoção. Nós temos o exemplo claro que funciona, e é nítido esse
exemplo, quando a 20 metros, a gente vê o mato tomando conta e, logo em seguida, a gente
vê a praça ali, onde a Cardinali imóveis toma conta que está bem cuidado com as placas,
lixeiras e com o cuidado da Cardinali. Nós temos agora o exemplo da... e muito bem me
lembro, vereador Daniel Lima, que nós temos o Serasa, que acaba de construir uma praça
maravilhosa, vereador Chico Loco, que foi inaugurada e custou R$ 1,2 milhão, que é uma
praça que vai ser cuidada. Mas nós temos, em contrapartida, por exemplo, se nós fôssemos
conversar agora, mas não é a função nossa e nem podemos fazer isso, nós fomos lá no
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Savegnago na Praça Itália dizer vocês não têm interesse ou... Schahin, que é o presidente lá,
falar: Vocês não têm interesse de fazer a adoção da Praça Itália e do seu complexo? É claro
que ele vai ter. O [ininteligível] já serve nas cidades que ele tem, na sua voz, principalmente
em Jaú, na matriz, ele tem várias praças que eles adotam. Hoje não. Hoje a prefeitura está
tendo uma demanda, inclusive de vereadores que são procurados. Agora mesmo eu falava
com o secretário Mariel a respeito de uma praça lá no Américo Alves Margarido, ali próximo
à Intersom, que a praça está totalmente abandonada, e eu fui procurado por um munícipe. Na
semana passada, nós estivemos juntamente com a reportagem da Intersom, na Praça Geraldo
Eugênio Toledo Piza, que é aquela praça maravilhosa, uma rotatória grande, na verdade, da
Cidade Jardim. E aquela praça, é uma praça bonita, uma praça onde moram dezenas e
milhares de pessoas, ela está abandonada. Inclusive, na tarde de ontem, atendendo à
solicitação nossa, a prefeitura já está fazendo, e, hoje, continuou fazendo, a poda das árvores,
porque a iluminação, ela é coberta, vereador Malabim, pelas árvores, e pelos galhos das
árvores, e não dá, pelas folhas, não dá mais para ter uma iluminação adequada. Então, a
prefeitura está lá. Só que a prefeitura não tem condições. Os Ecopontos, que é uma verdadeira
vergonha, o acúmulo de lixo, é um lugar que muitas pessoas vão lá e jogam, sem critério
nenhum, precisa ter critério, e agora que conseguiram fazer a licitação. A licitação, me
recordo que eu fui procurado, pela amizade que eu tenho com o deputado Lobbe Neto, exdeputado Lobbe Neto, pelo secretário Mariel, que tinha um processo dele parado há meses e
meses de uma licitação para contratação da empresa, que acabou sendo a Terra Plana, para a
limpeza da cidade, capinação, varrição, e, assim, ninguém da prefeitura, ninguém do jurídico,
ninguém das secretarias que eram para cuidar do interesse do Tribunal ter cuidado, ir lá sentar
e falar: "Quais são as mudanças, vereador, Julio Cesar, que eu tenho que fazer"? Eles não
foram lá. Teve aqui o Mariel solicitar, porque ele não conhecia ninguém, que o deputado
Lobbe marcasse uma audiência no Tribunal, quatro dias depois vieram as mudanças que eram
necessárias no edital, o edital foi feito e a empresa contratada. Então, eu disse, hoje, no
programa do Fábio Taconelli lá da rádio Pop, que a administração, ela precisa falar a mesma
língua. O que nós estamos assistindo e vendo no atual governo é que existem alguns grupos,
dentro do governo, e cada um está puxando de um lado. "Ah, o problema é do Mariel. Ah, o
problema é do Mateus, da comunicação. Ah, o problema é do Nino". Não, o problema é da
administração, o problema é do governo. O problema é da cidade. O problema é dos
munícipes que foram nas urnas e que confiaram ao Airton Garcia um mandato para ele cuidar
de São Carlos. Eu me recordo, eu estive em uma campanha com ele porque eu apoiei e irei
apoiar, se for candidato. O Sr. Netto Donato, que é do meu partido. Mas eu me recordo do
slogan: "Quem ama, cuida", do Sr. Prefeito Airton Garcia. Mas infelizmente, a par dos
esforços do prefeito, que mesmo doente, tem trabalhado, tem lutado, tem se dedicado, na
medida do possível, porque eu sei a doença que ele tem, e eu sei o drama e o sofrimento que é
essa doença. Mas ele tem procurado trabalhar e atender, mas muitos dos seus secretários, Sr.
Presidente, Srs. Vereadores, não entenderam ainda, esse ama, quem ama, cuida. E não estão
cuidando. A não ser alguns deles, dos seus próprios bolsos e dos seus próprios negócios. Nós
voltaremos a este assunto em outra oportunidade. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES:
Solicito ao nobre vereador Gustavo Pozzi que proceda com a chamada dos Srs. Vereadores.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Segunda chamada: Lucão Fernandes. PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Presente. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Sérgio Rocha. Luis
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Enrique. Robertinho Mori. Azuaite. Chico Loco. VEREADOR CHICO LOCO: Presente.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Cidinha do Oncológico. Daniel Lima. Dimitri Sean.
Edson Ferreira. VEREADOR EDSON FERREIRA: Presente. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO: Presente. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Gustavo Pozzi, presente. João Muller. Julio Cesar. VEREADOR
JULIO CESAR: Presente. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Laide da Uipa.
VEREADORA LAIDE SIMÕES: Presente. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Leandro
Guerreiro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Presente. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Malabim. Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Moises Lazarine. VEREADOR MOISES LAZARINE:
Presente. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Rodson Magno. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Presente. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Roselei Françoso. Azuaite, presente.
João Muller, presente. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Quantos vereadores, por
gentileza? VEREADOR GUSTAVO POZZI: Vinte vereadores presentes. PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Vinte vereadores. ORDEM DO DIA - PROCESSO EM
REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL – ÚNICA DISCUSSÃO – PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES - Passamos agora então ao processo de votação dos processos. É...
chegou aqui para mim requerimento de urgência. Processo nº 1.738 com as devidas
assinaturas, requerimento, Decreto Legislativo nº 6. Interessado: Todos os nossos vereadores
aqui da Câmara Municipal, "que concede o Título de Cidadão Honorário de São Carlos, ao
Dr. Sérgio Ciquera Rossi, secretário geral do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo".
Então, aqui estão também assinados por todos os vereadores. Então, eu coloco em votação. Os
vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. PROCESSOS EM REGIME
DE TRAMITAÇÃO COMUM – ÚNICA DISCUSSÃO – PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES - Passamos agora à votação do processo da Pauta, que é o Processo nº 590,
Projeto nº 26. Interessado: Prefeitura Municipal. "Cria novas áreas de interesse industrial e de
serviços de áreas compatíveis para a instalação de atividades incômodas". Existe aqui uma
emenda, acrescentando a delimitação da área conforme a matrícula do imóvel, que eu coloco
em votação a emenda. Os vereadores que são favoráveis à emenda permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes.
Agora, a emenda já englobada no processo. Eu coloco em votação. Os vereadores que são
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado por todos os
vereadores que estão aqui presentes. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Eu gostaria..
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Pela ordem, nobre vereador Marquinho Amaral.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Eu gostaria que a votação do projeto ocorresse de
forma nominal, Sr. Presidente. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Votação nominal
solicitada pelo vereador Marquinho Amaral. Favoráveis, sim. Contrários, não. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Atenção, Srs. Vereadores, para a votação nominal. Azuaite Martins de
França. Chico Loco. Cidinha do Oncológico. Daniel Lima. VEREADOR DANIEL LIMA:
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:
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Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: JOÃO MULLER: Sim. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Julio Cesar. Laide da Uipa. VEREADORA LAIDE SIMÕES: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Leandro Guerreiro. VEREADOR LEANDRO
GUERREIRO: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Lucão Fernandes, não vota. Luis
Enrique, sim. Malabim. Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Moises Lazarine. VEREADOR MOISES LAZARINE:
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. Sérgio Rocha.
Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Dezoito vereadores votaram sim, nenhum vereador votou
contrário, Sr. Presidente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Pela ordem, Sr. Presidente.
Sr. Presidente... Desculpe, pode falar. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Aprovado
então por 18 votos favoráveis e um contrário, o Projeto nº 590. Processo nº 590, Projeto nº 26.
Interessado: Prefeitura Municipal. VEREADOR RODSON DO CARMO: Pela ordem, Sr.
Presidente. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Pela ordem. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Eu gostaria de saber, eu estive procurando neste processo, o endereço, Netto,
do local que vai ser doada essa Casa para a prefeitura. Não é o da... PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Não é esse. VEREADOR RODSON DO CARMO: É o próximo? Tá.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: É o próximo. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Muito obrigado. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Passamos à votação do
Processo nº 1.615. Projeto nº 193. Interessada: Prefeitura Municipal. "Que autoriza o Poder
Executivo a receber por doação os bens imóveis de propriedade da imobiliária Cardinali
Ltda." ORADOR NÃO IDENTIFICADO [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: É esse? O endereço? Por gentileza, peço ajuda
aqui. Bom, isso diverge do posicionamento de Vossa Excelência de votação ou não? Então,
quero colocar em votação o processo e depois a gente fala o endereço. O Processo é nº 1.615,
interessada a Prefeitura Municipal, "que autoriza o poder Executivo a receber por doação os
bens imóveis da propriedade imobiliária Cardinali". VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Colaborar com Vossa Excelência, Sr. Presidente. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Pois não. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Como presidente da
Comissão de Justiça e Redação, nós olhamos bastante esse processo. "Trata-se de doação de
lotes no condomínio, no loteamento Jardim do Bosque, que é localizado na Rodovia
Washington Luís, quilômetro 240, próximo ao parque Fehr, é aquela extensão do Parque Fehr,
ali onde tem a escola Querigma, aquele loteamento que parte dele é em frente ao Moradas, um
pouco para baixo do Moradas e a outra frente fica na Rodovia Washington Luís, ao lado do
condomínio Flamboyant". Eu acho que deu para esclarecer o Plenário. PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Então, eu coloco em votação. 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 1.631, Projeto nº 194. Interessado:
vereador Edson Ferreira. "Instituí o Dia do Policial Militar Feminino, no âmbito do município
de São Carlos, e dá outras providências". 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 1.664. Interessada: Prefeitura Municipal de São
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Carlos, "que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na prefeitura.
São emendas dos nobres vereadores: Marquinho Amaral: R$ 8 mil. Laide: R$ 40 mil. Lucão
Fernandes: R$ 22 mil. Totalizando: R$ 70 mil, termo de fomento a Associação Veracidade".
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 1.665, Projeto nº 199. Interessado: Prefeitura Municipal de São Carlos, "que autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na prefeitura. São emendas também da
nobre vereadora Cidinha do Oncológico, para o Fundo de Solidariedade Amai-vos, Outubro
Rosa". 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 1.666. Projeto de nº 200. Interessada: Prefeitura Municipal, "que autoriza o Poder
Executivo abrir crédito adicional suplementar na prefeitura. Emendas dos nobres vereadores
Gustavo Pozzi: R$ 3,5 mil. Roselei Françoso: R$ 8 mil. Rodson Magno do Carmo, 6 mil.
Totalizando: 17.500 para a secretaria de Cultura. 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 1.690. Interessado: Prefeitura
Municipal, "que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar. São
emendas também dos nobres vereadores Gustavo Pozzi: R$ 45 mil, e também Dimitri Sean,
não acaba mais. E também, do nobre vereador Dimitri Sean R$ 20 mil, da secretaria de
Esporte e Cultura". 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 1.691, interessada, prefeitura, é... Projeto nº 202. Interessada: Prefeitura
Municipal, "que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na
prefeitura. É... valor de R$ 10 mil para a secretaria da Juventude, para fornecimento de
lanches para as crianças do Centro da Juventude". 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 1.692. Projeto nº 203.
Interessado: Prefeitura Municipal, "que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar na prefeitura. Valor de R$ 160 mil. Aquisição de armamentos para a Guarda
Municipal". 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 último processo. Processo de nº 1.752. Projeto de nº 4. Interessado: nobre vereador João
Muller. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Pela ordem. PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Pela ordem, nobre vereador Azuaite Martins de França.
VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Sem prejuízo... da votação. Eu
sugeriria a Vossa Excelência que, tão logo, esse projeto viesse a ser aprovado, se dispensasse
o interstício da redação final, para fazer uma adequação em um projeto de lei coloca-se uma
sigla e no interior do processo não decodifica essa sigla PRCA. Quem for ler o projeto de lei
não sabe o que é PRCA. Então, ao invés da sigla, substituí-la pela sua decodificação.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Eu gostaria de solicitar aqui do nobre vereadorautor do projeto...VEREADOR JOÃO MULLER: Pela ordem, Sr. Presidente.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Pela ordem, por gentileza. VEREADOR JOÃO
MULLER: Realmente, houve uma falha na elaboração desse texto. Mas a sigla é: Posto
revendedores de combustíveis automotores". Então, nós vamos fazer a adequação, será
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acrescentada na redação final. Obrigado, vereador. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES:
Então, é muito importante a colaboração de Vossa Excelência, vereador Azuaite. Na redação
final, será da forma que Vossa Excelência solicitou. Eu já pus em votação? É... então, esse
processo "constitui a comissão de estudos para analisar a legislação que disciplina a instalação
de Postos revendedores de combustíveis automotores". Está em votação. Os vereadores que
são favoráveis permaneçam como estão. Votação nominal solicitada pelo nobre vereador
Sérgio Rocha, membro da comissão de Saúde dessa Casa. Favoráveis, sim. Contrários, não.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Atenção, Srs. Vereadores, para a votação nominal. 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. Daniel Lima. VEREADOR DANIEL LIMA: 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... ausente do Plenário. Laide da Uipa.
VEREADORA LAIDE SIMÕES: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Leandro
Guerreiro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Sim. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Luis Enrique, sim. Malabim... ausente do Plenário. Marquinho Amaral.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Moises
Lazarine. Robertinho Mori. Rodson Magno. Roselei Françoso, ausência justificada. Sérgio
Rocha. Dezesseis vereadores votaram sim, e nenhum votou não, Sr. Presidente. SR.
PRESIDENTE: Então, aprovado por 16 votos favoráveis e nenhum contrário, o Processo nº
1.752, "que constitui a comissão de estudos para analisar a legislação que disciplina a
instalação de postos revendedores de combustíveis automotores". Na verdade, foram 17 votos
favoráveis, nenhum contrário. Consulto os Srs. Vereadores se existe algum comunicado a
Casa? Não havendo...VEREADOR LUIS ENRIQUE: Comunicado a Casa. PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Se Vossa Excelência quiser fazer daí, fique à vontade. Mas se
quiser usar a Tribuna... vereador Kiki comunicado a Casa. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Sr. Presidente Lucão Fernandes e demais membros da Mesa, vereadores, vereadoras, público
presente, boa noite. Um breve comunicado a Casa. "No dia 24 de maio, sexta-feira, haverá um
simpósio referente ao Maio Roxo, para tratar de questões relacionadas doenças de Crohn e a
retocolite. Será no auditório da Unimed de São Carlos, na rua Carlos Botelho nº 1.055, 3º
andar". Eu quero convidar a todos, isso faz parte da semana que aqui foi instituída sobre a
doença do Crohn e doenças ulcerativas, e será uma alegria poder contar com a presença de
Vossas Excelências e também do público aqui presente. E um segundo comunicado a Casa,
essa semana, na segunda-feira, teve início o projeto Embrapa escola e vai até sexta-feira, são
670 alunos da Rede Estadual Municipal De Ensino que estão visitando tanto a pecuária, a
Embrapa Sudeste, tanto aqui na 15 de Novembro, a Embrapa instrumentação, visitas de
campo, em bancadas com laboratórios, toda parte também de bovinos". Então, eu convidar os
vereadores, caso tenham interesse, hoje eu participei já à tarde e, amanhã, pretendo ir na
instrumentação pela manhã, é um programa interessantíssimo que enriquece muito a vivência
de nossos alunos da rede estadual e municipal. Boa noite. PRESIDENTE LUCÃO
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FERNANDES: Solicito ao nobre vereador presidente da Comissão de Legislação Justiça e
Redação, vereador Marquinho Amaral, autorizado pelo primeiro-secretário, Luis Enrique,
Kiki, que Vossa Excelência pudesse fazer a chamada final dos Srs. Vereadores. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Presidente Lucão Fernandes.
PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Sérgio
Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presente. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Luis Enrique, Kiki. Vereador Robertinho Mori. Vereador Azuaite.
Vereador Chico Loco. VEREADOR CHICO LOCO: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereadoras Cidinha... PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES:
Vereador Marquinho Amaral, por gentileza, faltou um pouco de comunicação. Eu acho que eu
ainda posso fazer, ainda não encerramos, né? Houve uma solicitação aqui, por parte do
vereador Daniel Lima, ele gostaria de usar os cinco minutos do partido. Então, eu peço a
compreensão e peço desculpas também ao nobre vereador. Por até cinco minutos.
VEREADOR DANIEL LIMA: Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde, Sr. Presidente.
Imagina, somos seres humanos, passíveis de erro, completamente compreensível. A todos de
casa. Eu queria aqui falar de forma muito rápida e resumida a respeito de um assunto
importante que eu acredito que o munícipe, o cidadão e a cidadã, por conta da Audiência
Pública que nós tivemos, na semana passada, referente ao Saae, nós tivemos aqui a presença
do Marchezin de alguns profissionais e um deles, foi a engenheira Leila Jorge Patrizzi. Por
conta da explanação maior do Marchezin, por conta dos feitos do Saae e com os
adensamentos de informação técnica, né? A engenheira acabou que ficou com um tempo
muito curto para ela poder explanar a respeito de um assunto, que gerou muita desinformação,
e muita preocupação para todos nós da cidade que foi em relação a uma matéria que foi
publicitada há cerca de 20, 25 dias atrás, sobre um estudo com algumas cidades no Brasil
sobre a contaminação com agrotóxicos. E que dizia, de uma forma - não, não vou citar leviana
- mas, talvez, de uma forma irresponsável sobre a possibilidade da água de São Carlos estar
contaminada por 27 tipos de agrotóxicos. E ela, com muita propriedade, face a sua
capacitação técnica e conhecimento a respeito do dia a dia, do cotidiano do Saae na sua
atividade fim, eu achei... eu fiquei extremamente interessado no assunto e fui pessoalmente ao
Saae hoje de manhã, onde eu tive uma primeira oportunidade para a gente conversar e para a
gente conhecer um pouco mais a fundo esses dados que são extremamente importantes para a
população, presidente. Por conta disso, e, talvez, da rapidez que foi o momento que ela
explanou sobre isso, de um tema extremamente importante, eu venho e vim à Casa requerer
hoje uma Audiência Pública focada diretamente neste assunto para que a gente consiga, de
uma forma mais responsável, publicitar essas informações que a mim, para mim, quando hoje
eu estive presente hoje lá no Saae, de posse desses dados, eu fiquei muito satisfeito e seguro.
Então, nós estamos falando sobre segurança de informação, de dados que são públicos e que
precisam ser aventados, explanados e publicitados de forma mais responsável e com uma
propriedade maior, e um momento maior que se faz, como é o tema em si que foi toda a esta
desinformação, essa irresponsabilidade que esse site publicitou e informou e comunicou. Fica
aqui um parêntese para que os nossos servidores da comunicação por conta - eu volto a frisar
este ponto - por conta da responsabilidade que existe, em si, de ser comunicado, melhor
informado de assuntos de extrema relevância e densidade, como são os assuntos, a exemplo
desse, da água, que não foram assim observados. Fica assim aqui uma crítica, porque quando
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perguntado para a engenheira Leila, para a Elaine, hoje de manhã, se foram consultados, logo
após a divulgação do mesmo, a fim de a secretaria, a fim de comunicação, assim como os seus
responsáveis, que pudessem e devessem publicitar, primeiramente se inteirar dos fatos, que é
isso que a gente está fazendo agora de manhã, que é um processo. Na verdade esse é um
processo que não tem fim. Aliás, eu queria até ter uma oportunidade com Vossa Excelência,
nobre presidente Lucão, e demais vereadores, para a gente estudar algumas outras ideias que a
gente teve hoje de manhã, que são muita oportunas, e eu tenho certeza absoluta que serão
muito bem-vindas para o município, para que ele tenha, de posse de informações, uma
segurança no exercício de sua vida e de sua cidadania. Essa é a minha manifestação. Eu, hoje
de manhã, que eu iniciei o conhecimento dessas informações, porque são muitos dados, eu me
senti satisfeito. Amanhã, eu não estarei em São Carlos... mas eu volto logo na quinta-feira e
sexta-feira, a gente vai se debruçar mais nisso. E solicitando a Casa, com a permissão de
Vossa Excelência, e, também, com a presença do senhor e dos secretários que eu friso a
importância, secretário Tundisi e o secretário de Educação para estarem presentes nesta
audiência, sendo assim oportuno. Muito obrigado, Sr. Presidente. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Solicito ao nobre vereador Kiki que proceda com a chamada final dos Srs.
Vereadores. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Agora sim. Atenção, Srs. Vereadores, para a
terceira chamada desta 16ª Sessão Ordinária, de 21 de maio de 2019. Presidente Lucão
Fernandes.
PRESIDENTE 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. Daniel Lima. Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI
SEAN: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Edson Ferreira. VEREADOR EDSON
FERREIRA: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Elton Carvalho. Gustavo Pozzi.
João Muller. Julio Cesar. Laide da Uipa. VEREADORA LAIDE SIMÕES: Presente.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Leandro Guerreiro. VEREADOR LEANDRO
GUERREIRO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Malabim. VEREADOR
MALABIM: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Marquinho Amaral. Moises
Lazarine. VEREADOR MOISES LAZARINE: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Rodson Magno. Roselei Françoso, ausência justificada. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Agradecendo ao grande arquiteto de todo o universo, nosso Deus, damos por
encerrada a Sessão na tarde de hoje. Eu, Maria Cristina Roque Novaes Keppe
,
lavro a presente ata, que após lida e achada conforme, será devidamente assinada.

