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SESSÃO ORDINÁRIA 04 DE JUNHO DE 2019
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Luis Enrique, 1º Secretário
Aos quatro dias do mês de junho 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 18ª Sessão Ordinária do dia 4/6. Peço silêncio aos
Srs. Vereadores. Por gentileza. Solicito ao primeiro-secretário, vereador Luis Enrique, Kiki,
que proceda com a chamada dos Srs. Vereadores. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Atenção,
Srs. Vereadores, para a primeira chamada dessa 18ª Sessão Ordinária, realizada em 4 de junho
de 2019. Presidente Lucão Fernandes. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Presente.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Sérgio Rocha. [campainha]. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Por Gentileza. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Luis Enrique, presente.
Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Presente. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Azuaite Martins de França. Ausente do Plenário. Chico Loco. VEREADOR
CHICO LOCO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Cidinha do Oncológico.
VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Presente. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Daniel Lima. VEREADOR DANIEL LIMA: Presente. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Edson Ferreira. VEREADOR EDSON FERREIRA: Presente. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO: Presente.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI:
Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: João Muller. Julio Cesar. VEREADOR JULIO
CESAR: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Laide da Uipa. VEREADORA LAIDE
SIMÕES: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Leandro Guerreiro. VEREADOR
LEANDRO GUERREIRO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Malabim. Malabim.
Ausente do Plenário. Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Moises Lazarine. VEREADOR MOISES
LAZARINE: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Rodson Magno. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: E Roselei Françoso.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Estão aqui as justificativas. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Tenho em mãos, duas justificativas, Sr. Presidente, as quais, irei ler agora. "Sr.
Presidente, servimos do presente, para justificar nossa ausência na 18ª Sessão Ordinária desta
Câmara Municipal, tendo em vista que teremos reunião agendada para as 14h com o
desembargador do Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, a respeito da ação direta de
inconstitucionalidade do concurso para emprego de diretor de escola. Diante do exposto,
contando com a compreensão dos nobres pares, subscrevemo-nos este ofício, renovando o
nosso protesto de estima e apreço para cada um, desejando um ótimo trabalho a todos." Quem
assina essa justificativa é o vereador Roselei Françoso. E há também um outro comunicado,
justificativa de ausência do vereador Sérgio Rocha: "Cumprimentando-o cordialmente, sirvome do presente para justificar a ausência deste vereador na 18ª Sessão Ordinária, de 4 de
junho de 2019 por motivos de saúde, nos termos do art. 317, § 1º inciso I do Regimento
Interno da Câmara Municipal. Sem mais, na certeza de que Vossa Excelência nos atenderá,
agradecemos antecipadamente e renovamos protestos de elevada estima e distinta
consideração." PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Havia um do vereador Chico Loco,
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mas eu o vi aí, então, eu acho que não há necessidade de estar justificando o atraso, mas ele
está presente. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Dezenove vereadores presentes e duas
justificativas, Sr. Presidente. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Havendo número
regimental, declaro aberta a presente Sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos. Em pé, cantaremos e ouviremos o hino nacional e o hino de São Carlos. [execução
do hino nacional]. [execução do hino de São Carlos]. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Solicito ao nobre vereador, Daniel Lima, que proceda com a leitura da Bíblia.
VEREADOR DANIEL LIMA: Novo Testamento, 1ª Pedro de 3 a 7. "Bendito seja o Deus e
Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo
para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma
herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus para
vós; que mediante a fé, que estais guardados na virtude de Deus para a salvação já prestes
para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora
importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para
que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo,
se ache em louvor e honra, e glória, na revelação de Jesus Cristo." Amém. PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Muito obrigado, vereador. Solicito ao nobre vereador Luis Enrique,
Kiki, que proceda com a leitura dos votos de pesar. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Relação de votos de pesar: Toshihiko Kawakami, Augusto Medeiros, Orestes Teixeira do
Prado Filho, Ermelinda de Fátima Antonio, Juvenal Vieira Sobrinho, Daniel Zappulla, Valdir
Serafim de Oliveira, Helena Couto, Jesuíno Peruzzi, Mario Tagata, Benedito Cândido Adão,
Maria Celina de Oliveira Guimarães, Rita Boreli Gonçalves Miranda, Sebastiana Gonçalves
da Silva, Paulina Gallo Gouvêa, Dinalva Cupertina de Oliveira, Benedito Donizeti da Silva,
Maria José de Souza. Maria Luiza Martins Miranda, Angelo Zaninetti, Dolores Fontes
Formenton, Benedita do Carmo Rodrigues, Antonio Bonadio, Divino Nunes Corrêa, Juliana
Bondioli Gradin, Benedito Francisco dos Santos, Manoel Bernardes Júnior, Aparecido
Donizete Ferreira da Silva, Ademir Brasil, Antonio Alves Evangelista, Santina Benedicta
Servatti Permaniano, Antônio Odair Mantovani, Reginaldo José Scuracchio, José Francisco
Fernandes, Eugênio Antônio Grecco, Andrelina do Vale Ribeiro dos Santos, Antonio Stoppa,
Nelson Serafim Lourenço e José Roberto Peleggi. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES:
Solicito a todos que puderem se colocar de pé, para que nós possamos guardar um minuto de
silêncio em memória dos que faleceram. [um minuto de silêncio]. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Colocar em votação. Está em votação a Ata da Sessão Ordinária do dia 21 de
maio do ano de 2019. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se
manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes.
Existem dois requerimentos solicitando prazo: o Processo 1.523, Requerimento 1.095.
Interessada: a vereadora Cidinha do Oncológico. Assunto: "Requer informações sobre o novo
ambulatório oncológico." Solicita prazo de mais 15 dias. Os vereadores que são favoráveis
permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos vereadores que
estão aqui presentes. Existe um outro Requerimento 1.550, Processo 1.550, Requerimento
1.106. Interessado: o vereador Edson Ferreira. "Solicita manutenção em malha viária da Rua
Batista Lauria Riceti esquina com a Rua Irineu Rios." Os vereadores que são favoráveis ao
prazo de mais 15 dias, permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por
todos os vereadores que estão aqui presentes. Eu queria comunicar aos Srs. Vereadores, e
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também à população que está nos acompanhando, que o número de proposições apresentadas
pelos Srs. Vereadores, na tarde de hoje, foram: seis projetos de lei ordinária, um decreto
legislativo, 21 requerimentos, duas indicações, oito moções, totalizando 38. Os vereadores
que são favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por
todos os vereadores que estão aqui presentes. Eu gostaria de... antes de nós passarmos para a
votação dos processos, eu gostaria de fazer uma leitura aqui de uma moção, que eu acredito
que todos os Srs. Vereadores estão de acordo. Manifesto de apoio e solidariedade à rádio POP
FM. Moção de apoio: "Manifesto de apoio e solidariedade à rádio POP FM..." Por gentileza.
"Considerando que a rádio POP FM foi vítima, na noite do último sábado, de incêndio que
consumiu equipamentos de transmissão avaliados em cem mil reais, instalados em um
contêiner no vizinho município de Ribeirão Bonito, uma ocorrência lastimável, com indícios
de ação criminosa, que obrigou a emissora a transmitir sua programação pela internet;
considerando que, conforme o diretor da emissora, Régis Cavalcanti, os transmissores tinham
um sistema de defesa que os desligariam de forma automática em caso de curto-circuito, bem
como não havia ninguém no local na hora do incêndio, e a perícia realizada pela Polícia Civil
indicou ter havido arrombamento, sendo ali encontrado um recipiente com líquido inflamável;
considerando que o episódio merece a repulsa desse presidente do Poder Legislativo
municipal e sua direção e também de todos os Srs. Vereadores que, historicamente, apoiam e
valorizam o trabalho dos veículos de comunicação de grande importância para a nossa
sociedade, seja na difusão da cultura e no entretenimento, quanto, especialmente, na prática
do bom jornalismo, essencial para o fortalecimento dos princípios democráticos;
considerando..." Meu Deus do céu. "Considerando que se impõe a pronta elucidação do fato, a
fim de que eventuais responsáveis sejam identificados e punidos com o rigor da lei;
considerando que qualquer ação atentatória a um veículo de comunicação constitui um ataque
à liberdade de expressão e de imprensa assegurados na Carta Constitucional do ano de 1988.
E como tal princípios irrenunciáveis e invioláveis em nosso estado de direito; considerando
que a liberdade de imprensa e de opinião representa o termômetro do desenvolvimento
civilizatório e de uma nação dessa forma, a solidariedade à rádio POP FM, se faz acompanhar
do total apoio para que dê continuidade ao seu destacado eficiente trabalho na comunicação
regional é que submeto ao Plenário a moção de apoio e direção jornalística e funcionário da
rádio POP FM. Diante do abominável incêndio ocorrido em seus equipamentos de
transmissão, manifestando-lhe a integral solidariedade dessa Casa." Quero dizer aqui em
nome de todos os pares que nós estamos muito tristes com essa ação. Pelo respeito também
que nós temos por todos os profissionais que lá trabalham, e falando dessa conceituada
imprensa, eu digo de uma forma geral. E não canso de dizer que eu considero o órgão de
imprensa como um quarto poder no nosso país, talvez a nossa nação. Então, quero aqui
cumprimentar todos os vereadores que comigo assinaram essa moção de solidariedade à rádio
POP FM. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Questão de ordem, presidente.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Questão de ordem nobre vereador Leandro Amaral.
VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Só deixar claro aí, que não assinei essa moção de
apoio... se fosse moção de repúdio, eu teria assinado, porque tem que repudiar o ato
criminoso, mas apoio não. Tem que apoiar a POP, não tem que apoiar EPTV, ninguém não.
Os crimes acontecem, a polícia que investigue e encontre os culpados. Na hora de descer o
sarrafo nos vereadores e na Câmara Municipal, eles são rápidos. PRESIDENTE LUCÃO
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FERNANDES: Muito bem. Passamos então, agora, questão de ordem, nobre vereador Daniel
Lima. VEREADOR DANIEL LIMA: Eu me solidarizo de forma pessoal, né, em relação ao
acontecido. Ciente da responsabilidade da imprensa, do papel que ela exerce. Principalmente
a rádio POP, de forma isenta, independente, capitaneada pelo Régis, pelo Fabinho Taconelli.
Recebam meu abraço, minha fraternidade, minha solidariedade. E ciente de que tudo aquilo
que está obscuro, um dia será revelado, porque eu tenho certeza absoluta. Um abraço.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: É... foi solicitado para usar os cinco minutos do
partido, houve um acordo de Pauta, às 14h, que nós estamos aqui. Eu quero até conversar com
os Srs. Vereadores, para a gente rever essa decisão que nós tomamos de fazer o acordo de
Pauta às 14h. Se Vossas Excelências assim... concordarem, que seja às 14h30, que também
não tenha mais acordo de Pauta às 14h, que façamos aqui durante a Sessão. Eu defendo que a
gente continue fazendo às 14h, né? Eu acho que fica bacana a gente vir aqui, organizado para
a Sessão. A gente não para mais a Sessão. A gente termina o expediente falado, a gente já
mergulha na votação dos processos, mas quem vai decidir isso não sou eu. Eu vou consultar
novamente Vossas Excelências, durante essa semana, para que na próxima semana a gente
tome essa decisão se continua ou não. Então, se a gente decidir que vamos fazer o acordo de
Pauta, então, peço aos Srs. Vereadores que estejam aqui às 14h. E aqueles que, porventura,
tiverem algum compromisso, forem se atrasar por algum motivo, que concordem com o
acordo que foi feito com os vereadores que estiverem aqui, mas nós vamos rever essa decisão,
está certo? Para que juntos, a gente delibere sobre esse assunto. Outro assunto que nós
combinamos lá é que hoje, nós estaremos eliminando o expediente falado, até porque tem esse
grande evento que vai ocorrer às 19h30, que é a Conexidade, 2º Conexidade, que estará
acontecendo, a abertura hoje às 19h30 aqui na cidade de São Carlos. Então, parece que o
vereador Luis Enrique, Kiki...VEREADOR ELTON CARVALHO: Pela ordem...
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Pela ordem, nobre vereador, quem pediu?
VEREADOR ELTON CARVALHO: Elton Carvalho. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO: Sr. Presidente, tinha
ficado acordado para os cinco minutos de tempo de partido ser no final, após a votação, pelo
meu entendimento. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: É, então, houve, de fato, esse
entendimento com Vossas Excelências, mas eu vou precisar conversar com Vossas
Excelências. Está aqui na Casa o secretário de Governo e quer conversar um pouco com os
Srs. Vereadores. Então, nós vamos interromper aqui por dez minutos. Eu reluto em
interromper uma Sessão. Reluto. Por isso que o acordo de Pauta tem sido feito às 14h.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Pela ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Pela ordem, nobre vereador Marquinho Amaral. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Eu me nego, Sr. Presidente, a participar de qualquer reunião
nesse momento. Nós estamos na Câmara Municipal de São Carlos, em uma Sessão, paga com
o dinheiro público. E o Sr. Secretário de Governo teve toda a manhã para falar com os Srs.
Vereadores. Teve toda, inclusive, ele me ligou hoje para falar de outro assunto que era para
ser resolvido ontem. E não foi. Em nenhum momento, ele falou comigo a respeito. Todos nós
sabemos o que ele deseja dessa Casa. O vereador Marquinho Amaral não participa dessa
reunião, como presidente da Comissão de Justiça e Redação, mesmo porque, eu entendo que
essa Casa é soberana, essa Casa é independente. Vossa Excelência tem feito um excelente
trabalho. Vossa Excelência tem valorizado o Poder Legislativo. E é uma desvalorização. Nós
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termos que sair da Sessão, nesse momento, para atender o secretário de Governo que, muitas
vezes, muitas vezes, muitos secretários nos negam a atender, a receber os vereadores em um
momento que nós mais precisamos, não para nós, mas para a sociedade são-carlense. Então,
quero deixar bem clara a minha posição aqui perante o Plenário e perante a população de São
Carlos. O secretário que arrume outro horário para conversar conosco, vereadores.
VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Questão de ordem, presidente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Questão de ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Questão de ordem. VEREADOR RODSON DO CARMO: Só queria...
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Espera só um pouquinho, vereador Leandro
solicitou primeiro. VEREADOR RODSON DO CARMO: Pois não, Leandro. Desculpe.
VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Eu acho que nessa linha mesmo, não tem que
fazer reunião nenhuma. Atrapalhar a Sessão. O povo está esperando a gente discutir o assunto
que tem que discutir aqui. Não tem que interferir não. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Vereador Rodson. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sr. Presidente, a
minha preocupação é só querer saber qual assunto o secretário vai discutir com a gente. Se o
senhor quer antecipar para saber, pode ser alguma coisa importante para a nossa cidade, é isso
que me preocupa, tá? Porque não sei o assunto que vai falar. Mas se for o assunto que estamos
falando aí é diferente. Mas eu queria saber o assunto, depois o senhor falar, porque é
complicado também, né? PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: O assunto é relacionado
ao evento que nós vamos ter hoje do Conexidades. E chegou um processo aqui, onde, eu estou
colocando à disposição de Vossas Excelências a possibilidade, se assim vocês entenderem, da
urgência e a votação. Então, como o tempo foi curto durante o acordo de Pauta, o secretário
solicita a possibilidade de estar conversando para dar mais explicações aos Srs. Vereadores
em relação a esse processo. Mas eu coloco, como houve aqui uma solicitação do nobre
vereador Marquinho Amaral, eu coloco em votação nominal a possibilidade da interrupção,
respeitando o posicionamento do vereador Marquinho Amaral e demais vereadores. Vereador
Leandro também se manifestou da mesma forma. Então, o Plenário é soberano. Da
possibilidade de a gente interromper por dez minutos para conversarmos a respeito desse
processo. Favoráveis à interrupção pelos dez minutos, sim, contrários, não. VEREADOR
EDSON FERREIRA: Votação nominal. Azuaite Martins de França. VEREADOR
AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Sim. VEREADOR EDSON FERREIRA: Chico
Loco. Chico Loco? Ausente do Plenário. Cidinha do Oncológico. Daniel Lima. VEREADOR
DANIEL LIMA: Sim. VEREADOR EDSON FERREIRA: Dimitri Sean. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Não. VEREADOR EDSON FERREIRA: Edson Ferreira, sim. Elton
Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO: Não. VEREADOR EDSON FERREIRA:
Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADOR EDSON
FERREIRA: João Muller. VEREADOR JOÃO MULLER: Não. VEREADOR EDSON
FERREIRA: Julio Cesar. VEREADOR JULIO CESAR: Não. VEREADOR EDSON
FERREIRA: Laide da Uipa. VEREADORA LAIDE SIMÕES: Sim. VEREADOR
EDSON FERREIRA: Leandro Guerreiro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: O
governo está forte, mas o meu voto é não. Em cima de mim, não. VEREADOR EDSON
FERREIRA: Lucão Fernandes. Lucão Fernandes, como presidente, não vota. Luis Enrique,
Kiki. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Não. VEREADOR EDSON FERREIRA: Não.
Malabim. VEREADOR MALABIM: Sim. VEREADOR EDSON FERREIRA: Marquinho
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Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Não, pela valorização do Legislativo.
VEREADOR EDSON FERREIRA: Moises Lazarine. Robertinho Mori. Robertinho Mori?
VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Sim. VEREADOR EDSON FERREIRA: Sim.
Rodson Magno. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. VEREADOR EDSON
FERREIRA: Roselei Françoso. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Justificou.
VEREADOR EDSON FERREIRA: Sérgio Rocha.
PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Justificou. VEREADOR EDSON FERREIRA: Dez votaram sim.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Marca lá embaixo. VEREADOR EDSON
FERREIRA: E seis votaram não. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Então, como o
Plenário é soberano, nós estaremos interrompendo os nossos trabalhos por até dez minutos,
para a gente conversar com o secretário de Governo. [Sessão suspensa]. [Sessão reaberta].
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Solicito ao nobre vereador João Batista Muller, que
faça a chamada dos Srs. Vereadores. VEREADOR JOÃO MULLER: Lucão Fernandes.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Presente. VEREADOR JOÃO MULLER: Sérgio
Rocha justificou a ausência. Luis Enrique Kiki. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Presente.
VEREADOR JOÃO MULLER: Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTO MORI
RODA: Presente. VEREADOR JOÃO MULLER: Azuaite Martins de França.
VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Presente. VEREADOR JOÃO
MULLER: Chico Loco. Cidinha do Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Presente. VEREADOR JOÃO MULLER: Daniel Lima. VEREADOR
DANIEL LIMA: Presente. VEREADOR JOÃO MULLER: Dimitri Sean. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR JOÃO MULLER: Edson Ferreira. VEREADOR
EDSON FERREIRA: Presente. VEREADOR JOÃO MULLER: Elton Carvalho.
VEREADOR ELTON CARVALHO: Presente. VEREADOR JOÃO MULLER: Gustavo
Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADOR JOÃO MULLER: João
Muller presente. Julio Cesar. VEREADOR JULIO CESAR: Presente. VEREADOR JOÃO
MULLER: Laide da Uipa. VEREADORA LAIDE SIMÕES: Presente. VEREADOR
JOÃO MULLER: Leandro Guerreiro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Presente.
VEREADOR JOÃO MULLER: Malabim. VEREADOR MALABIM: Presente.
VEREADOR JOÃO MULLER: Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Presente. VEREADOR JOÃO MULLER: Moises Lazarine. Rodson Magno.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. VEREADOR JOÃO MULLER: E
Roselei Françoso. Dezoito vereadores presentes, Sr. Presidente. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Solicito aos Srs. Vereadores a gentileza, vereador Leandro, se puder,
vereador Dimitri, vereador Marquinho, se vocês pudessem vir aqui próximo da Mesa para que
eu pudesse compartilhar com Vossas Excelências, todos, todos, todos os Srs. Vereadores, por
gentileza. Julio também, Elton, todos os Srs. Vereadores. Solicito, mais uma vez, ao nobre
vereador João Batista Muller, que proceda com a chamada dos Srs. Vereadores.
VEREADOR JOÃO MULLER: Lucão Fernandes. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: O processo se encontra aqui na Mesa, se algum vereador quiser assinar, está à
disposição. VEREADOR JOÃO MULLER: Lucão Fernandes. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Presente. VEREADOR JOÃO MULLER: Sérgio Rocha justificou a
ausência. Luis Enrique Kiki. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Presente. VEREADOR
JOÃO MULLER: Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Presente.
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VEREADOR JOÃO MULLER: Azuaite Martins de França. Chico Loco. Cidinha do
Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Presente. VEREADOR
JOÃO MULLER: Daniel Lima. VEREADOR DANIEL LIMA: Presente. VEREADOR
JOÃO MULLER: Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR
JOÃO MULLER: Edson Ferreira. VEREADOR EDSON FERREIRA: Presente.
VEREADOR JOÃO MULLER: Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO:
Presente. VEREADOR JOÃO MULLER: Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Presente. VEREADOR JOÃO MULLER: João Muller presente. Julio Cesar.
VEREADOR JULIO CESAR: Presente. VEREADOR JOÃO MULLER: Laide da Uipa.
Laide da Uipa. VEREADOR JOÃO MULLER: Leandro Guerreiro. VEREADOR
LEANDRO GUERREIRO: Presente. VEREADOR JOÃO MULLER: Malabim.
VEREADOR MALABIM: Presente. VEREADOR JOÃO MULLER: Marquinho Amaral.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. VEREADOR JOÃO MULLER:
Moises Lazarine. VEREADOR MOISES LAZARINE: Presente. VEREADOR JOÃO
MULLER: Rodson Magno. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente.
VEREADOR JOÃO MULLER: Roselei Françoso justificou a ausência. Sr. Presidente, tem
18 vereadores presentes. ORDEM DO DIA – PROCESSOS EM REGIME DE
URGÊNCIA ESPECIAL – ÚNICA DISCUSSÃO - PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES:
Passamos então à votação dos processos... Hã? Existe aqui uma solicitação do vereador Luis
Enrique, Kiki, Processo 1.900, um projeto legislativo, Interessado: o vereador Luis Enrique,
Kiki. "Concede título de Cidadão Benemérito de São Carlos ao Dr. Luiz Henrique Capparelli
Mattoso, pesquisador da Embrapa Instrumentação." Os vereadores que são favoráveis
permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovados por todos os vereadores
que estão aqui presentes. Outro processo, com as devidas assinaturas é 1.924, Projeto 243.
Interessada: vereadora Laide das Graças Simões. "Que denomina Lidubina Amélia de Sousa a
Unidade de Assistência à Saúde, Aporá de São Fernando." Os vereadores que são favoráveis
permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores
que estão aqui presentes. Passamos à votação dos processos da Pauta. Primeiro processo..
VEREADOR JOÃO MULLER: Pela ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Pela ordem, nobre vereador João Batista Muller. VEREADOR JOÃO
MULLER: Eu queria pedir uma inversão de Pauta, em relação a esse processo, que nós
pudéssemos votar primeiro aqueles que já foram acordados sem discussão internamente, e no
final, nós votaríamos esse processo. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Os vereadores
que são favoráveis à inversão permaneçam como estão, se manifestando os contrários.
Aprovado, então, a inversão por todos os vereadores que estão aqui presentes. PROCESSOS
EM REGIME DE TRAMITAÇÃO COMUM – ÚNICA DISCUSSÃO – PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES- Então, passamos à votação do Processo 1.795, Projeto 210. "Que
autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal."
Emenda do vereador Moises Lazarine de 11 mil para compra de um 'drone' para a Segurança
Pública. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os
contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação
do Processo 1.796, Projeto 211. Interessada: a prefeitura municipal. "Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito adicional suplementar na prefeitura." Emenda do vereador Roselei
Françoso de R$ 1.500,00 para a Secretaria de Serviços Públicos. Os vereadores que são
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favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos os
vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação do Processo 1.797, Projeto 212.
Interessada: prefeitura municipal. "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar na prefeitura." Emenda dos nobres vereadores: Moises, 20 mil; Lucão, 5 mil;
Dimitri, 8 mil; Rodson, 10 mil; Paraná, 8 mil, totalizando 51 mil para a Secretaria Esporte e
Cultura. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os
contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. Bem lembrado aqui
pelo diretor legislativo Neto Donato, que aparece aqui uma emenda do vereador licenciado,
porque foi feita na época que ele ainda estava aqui. Passamos à votação do Processo 1.798,
Projeto nº 213. Interessada: prefeitura municipal. "Que autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito adicional suplementar na prefeitura." Emendas do nobre vereador Roselei Françoso de
13 mil, colaborar com projetos de festivais jurísticos. Os vereadores que são favoráveis
permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores
que estão aqui presentes. Passamos à votação do Processo 1.799. Interessada: a prefeitura
municipal. "Que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na
prefeitura." Um valor de R$ 100 mil para alimentação e gêneros alimentícios, visando os
serviços socioassistenciais. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se
manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes.
Passamos à votação do Processo 1.800, Projeto 215, Interessada: prefeitura municipal.
"Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na prefeitura." É um valor
de R$ 103.500,00 para equipamentos e materiais permanentes para atenção básica
especializada em saúde, mesa ginecológica elétrica e aquisição de equipamentos
odontológicos. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os
contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação
do Processo 1.825, Projeto 219. Interessada: a prefeitura municipal. "Que autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito adicional suplementar na prefeitura." Emenda do nobre vereador
Marquinho Amaral de 2.500,00 ; Dimitri Sean, 2 mil, totalizando R$ 4.500,00 para a
Secretaria de Educação e Cultura. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão,
se manifestando os contrários. Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes.
Passamos à votação do Processo 1.826, Projeto 220. Interessada: a prefeitura municipal.
"Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na prefeitura." Emendas do
vereador Lucão Fernandes, 30 mil; Malabim, 22. Secretaria Municipal de Educação e Cultura.
Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os contrários.
Aprovado por todos os vereadores que estão aqui presentes. Passamos à votação do Processo
1.827. Interessada: prefeitura municipal. "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar na prefeitura municipal." Valor de 20 mil para dar continuidade ao fornecimento
de lanches lá no Centro da Juventude. Os vereadores que são favoráveis permaneçam como
estão, se manifestando os contrários, aprovado por todos vereadores que estão aqui presentes.
PROCESSO EM REGIME DE TRAMITAÇÃO COMUM – 1ª DISCUSSÃO –
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES - Passamos à votação do Processo 1.898, Projeto nº
3, emenda na Lei Orgânica do Município. Interessada: Mesa da Câmara Municipal. "Altera
dispositivo da emenda substitutiva, nº 1 da Lei Orgânica do Município de São Carlos, em 20
de dezembro de 2010." Os vereadores que são favoráveis permaneçam como estão, se
manifestando os contrários, aprovado... votação nominal dessa alteração na lei. É obrigatório
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e também teremos que fazer votação em dois turnos. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Atenção, Sr. Vereadores, para a votação nominal. Vereadores favoráveis, sim, contrários, não.
Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Chico Loco. Cidinha do oncológico. VEREADORA
CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Daniel Lima.
Vereador Daniel Lima. Vereador Daniel Lima, votação nominal. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Presidente, pela ordem. Eu quero pedir desculpa a Vossa Excelência. Eu não
entendi o que Vossa Excelência falou, essa votação é sobre o quê? Desculpe, eu não entendi.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: É uma alteração que nós estamos fazendo na Lei
Orgânica do Município. VEREADOR RODSON DO CARMO: Está certo, muito obrigado.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Daniel Lima. VEREADOR DANIEL LIMA: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Não.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Edson Ferreira. VEREADOR EDSON FERREIRA: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO:
Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Gustavo Pozzi. João Muller. Julio Cesar. Laide da
Uipa. VEREADORA LAIDE SIMÕES: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Leandro
Guerreiro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO: Não. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Lucão Fernandes. Não vota no exercício da presidência. Luis Enrique, sim.
Malabim. VEREADOR MALABIM: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Marquinho
Amaral. Marquinho Amaral, ausente do Plenário. Marquinho Amaral. Sim. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Moises Lazarine. VEREADOR MOISES LAZARINE: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Robertinho Mori. Rodson Magno. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Roselei Françoso ausência
justificada. Sérgio Rocha, também ausência justificada. Quatorze votaram favoráveis e dois
votaram contrários, Sr. Presidente. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Aprovado
então por 14 votos favoráveis e dois contrários? Dois contrários, o Processo 1.898. Projeto nº
003. Passamos então, agora, como houve inversão de Pauta, do Processo 1.632, Projeto 195.
Interessada: a prefeitura municipal. "Que adiciona os §§ 1º, 2º, 3º e 4º do art. 128 da lei
orgânica, da Lei Municipal 18.053, de 19 de dezembro do ano 2016, que estabelece o Plano
Diretor do município de Sãos Carlos e dá outras providências." Vamos ler as emendas? Onde
estão? Solicito ao primeiro-secretário, Luis Enrique, Kiki, a gentileza de ler as duas emendas.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Emenda modificativa. Modifica a redação do Parágrafo
Único do Projeto de Lei 195/2019. Parágrafo Único: "Os efeitos do 'caput' não alcançam os
loteamentos aprovados e registrados do Cartório de Registro de Imóveis, sem cláusula de
restrição de desdobro, antes do dia 25 de novembro de 2005, prevalecendo o lote e testada
mínima estabelecido no art. 4º da Lei Federal nº 6.766/79, ressalvados e defesos os
loteamentos de chácara de recreio e empreendimentos industriais." A outra emenda
modificativa altera o texto do art. 2º do Projeto de Lei nº 195 de 2019. Art. 2º: "Os atos
administrativos praticados em processos de desdobros, desdobramentos, após o dia 25 de
novembro de 2005, até a presente data, ficam convalidados, permanecendo seus efeitos no
mundo jurídico." PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: São duas... Qual a solicitação,
nobre vereador? VEREADOR JOÃO MULLER: Encaminhamento de votação.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Pois não. VEREADOR JOÃO MULLER: Sr.
Presidente, Srs. Vereadores, população, nos acompanha aqui no Plenário e de casa. Esse
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projeto de lei, ele trata da questão do desdobro de lotes na cidade de São Carlos. Já é do
conhecimento de todos nós, da maioria das pessoas que estão aqui no Plenário e de muitas
pessoas de São Carlos, que quando foi aprovado nosso Plano Diretor, em 2016, não ficou
explícito a possibilidade de desdobro de lotes naqueles que foram aprovados antes de 2005.
Por que 2005? A cidade de São Carlos, até 2005, não tinha Plano Diretor. Vamos lembrar que
o primeiro Plano Diretor de São Carlos foi aprovado dia 25 de novembro de 2005. Então,
antes do Plano Diretor, com base em qual lei eram aprovados os desmembramentos de
desdobro? A 676... a 6.766/79 que diz o seguinte, lá no seu art. 4º, inciso II, que os lotes
mínimos do Brasil, não era em São Carlos, não. É uma lei federal. O lote mínimo no Brasil
seria de 125 metros quadrados, e uma testada mínima de 5 metros. Então, vamos fazer o
seguinte raciocínio: aquilo que foi aprovado até 2005, nós tínhamos base em uma lei federal.
O que nós estamos fazendo, nesse momento, aqui, a prefeitura acabou mandando para a
Câmara e até o vereador Edson me perguntou lá na sala, Sr. Presidente, que infelizmente,
tinham dois projetos dentro do mesmo processo. É verdade, né? O secretário de Habitação
tratou do assunto com um texto. E no final, o Dr. Zanetti encaminhou para essa Casa um outro
texto, referente a esse projeto. Mas na sequência, o secretário de Governo pediu, mandou um
ofício a esta Casa, que prevalecesse na discussão dos Srs. Vereadores e na deliberação, o
primeiro projeto que estava sendo discutido pela Secretaria de Habitação, que foi discutido no
Comdusc e no Comdema. Qual era o teor daquele projeto, qual é o teor do projeto que chegou
da prefeitura? É o seguinte: em termos de diferença do nosso, que nós vamos propor daqui a
pouco, que os empreendimentos aprovados, antes de novembro de 2005, estariam autorizados
a fazer desdobro. E que poderiam fazer, a partir de agora, os seguintes loteamentos, e aí, traz
15 loteamentos, que são nominados pelo projeto da prefeitura. Coloca lá Cidade Aracy, Santa
Felícia, Antenor, Romeu Santini, o próprio Santa Angelina. Inclusive desse que eles
colocaram, cinco deles não têm como fazer desdobro, porque já é o lote mínimo de 6 por 23.
O que nós estamos propondo, nada mais é do que dizer o seguinte: "Olha, tudo bem. Nós
concordamos que de 2005 para trás, todos eles possam fazer o desdobro, mas que todos
aqueles que não tiveram cláusula de restrição no momento do registro do cartório de imóveis,
que eles possam fazer o desdobro naturalmente, normalmente, dos 125 metros." E até
conversei com o vereador Marquinho Amaral, acho que foi ontem de manhã, hoje de não
lembro. Hoje de manhã, que eu queria fazer a seguinte pergunta: esse processo tramitou por
mais de três, quatro meses. Eu fui em quase todos debates. Quase todos os debates. Tem
pessoas que me viram em vários debates. Não vi ninguém pedindo para que a gente
mantivesse o texto original da prefeitura, porque certamente, estaríamos cometendo injustiça
com alguém. Eu encontrei pessoas da minha sala, nos lugares que eu frequento, nos mais
diversos bairros que estão esperando a aprovação dessa lei, para que eles possam fazer o
desmembramento ou desdobro dos seus lotes. Em relação aos atos praticados desde 2005 até
agora, nós estamos convalidando os atos praticados. Por quê? Não estava explícito, mas
estava implícito, no nosso Plano Diretor, de que era possível usar ainda a 6.766. E não houve
má-fé por parte dos funcionários nossos que autorizaram desdobros de 2005 até a presente
data. Então, não tem nenhuma novidade. Estamos apenas deixando a possibilidade, 2005 para
trás o desdobro, mas de 2005 para frente, o lote mínimo em São Carlos será, realmente, o de
200 metros. Eu vou repetir: quem aprovou empreendimento... estou encerrando, Sr.
Presidente. Quem aprovou empreendimento de 2005 para trás e registrou sem cláusula de
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restrição, esses poderão ser aprovados pela prefeitura. De 2005, não tem nenhum aprovado
com menos de 125 e não será aprovado. Nós estamos dizendo o seguinte, em São Carlos, o
lote mínimo a partir de agora é de 200 metros, mas naqueles locais que tiveram aprovação
antes de 2005, estão autorizados. E os atos que foram praticados convalidados, permanecendo
os efeitos jurídicos. Então, eu queria pedir o apoio dos Srs. Vereadores para votação. Tem
muita gente em São Carlos esperando essa votação aqui hoje. Só lá na prefeitura, tem
aproximadamente 500 processos aguardando. Fora aqueles que têm orientação de não... não
adianta aquela conversa assim no balcão, não adianta protocolar porque não vai autorizar.
Então, o represamento que nós podemos ter de pedidos de desmembramento, de desdobro, é
muito maior do que os 500 que nós temos lá. E todos nós estamos vendo o efeito em cima da
nossa economia em São Carlos. Tenho encontrado pessoas que estão desistindo de fazer
investimento em São Carlos. Pessoas que não conseguem fazer sua obra e, consequentemente,
afeta demais o setor da construção civil em São Carlos. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem, Sr. Presidente. Muller, nobre vereador,
Vossa Excelência poderia me dizer, primeiro lugar, quero parabenizar por esse belíssimo
trabalho que o senhor tem feito à frente da Secretaria de Habitação, para resolver esse
problema. O senhor poderia dizer para nós quais são os bairros que vão ser beneficiados com
esse novo projeto? Tem escrito aí, só para eu ter noção? VEREADOR JOÃO MULLER: No
projeto que veio da prefeitura eu vou mencionar o que poderia ser os beneficiados: Jardim D.
Francisca, Medeiros, Belvedere, Presidente Collor, Jockei Club, Aracy, Antenor Garcia, Santa
Angelina, Delta I, Delta II, Industrial I, Industrial II, Jardim Santa Felícia, Monsenhor Romeu
Tortorelli e Vila Madre Cabrini. Ou seja, se aparecesse um caso na Vila Marina nós não
poderíamos, se aparecer um caso na Vila Prado, nós não poderíamos. Todos estão... então,
não posso nominar, porque todos estão autorizados que foram aprovados antes de 2005.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Ah, entendi. VEREADOR JOÃO MULLER: Não
tem restrição. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não tem restrição. VEREADOR
JOÃO MULLER: Não tem restrição. VEREADOR RODSON DO CARMO: Esses
entrarão a partir de agora? VEREADOR JOÃO MULLER: Todos entrarão, tá?
VEREADOR RODSON DO CARMO: Então está bom. Muito obrigado. Agora, vou votar
com mais consciência. VEREADOR JOÃO MULLER: Beleza. VEREADOR DANIEL
LIMA: Pela ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Pela ordem.
VEREADOR DANIEL LIMA: Eu gostaria, antes de mais nada, parabenizar o trabalho da
Casa. A Casa está de parabéns. A Câmara Municipal de São Carlos, eu digo isso por mim,
pela ignorância que eu tinha dos fatos, né? Antes do tema que foi de forma extenuante
colocado aqui, com muita transparência. Então eu passo de um momento, para um outro
momento agora, né, ciente de todos os fatos. Participei das audiências tanto aqui como
acompanhei o senhor lá na Acisc. Então, eu fico muito satisfeito e mais do que tudo, fico
seguro para poder votar. Então, te dou os parabéns, viu, nobre vereador João Muller e que a
gente continue fazendo esse tipo de trabalho, sempre aqui, presente, atuante, transparente,
com debate, amplamente democrático. Parabéns. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES:
Bom, então, eu consulto os Srs. Vereadores se eu posso votar englobadas essas duas emendas.
As emendas também? Então, estão em votação as emendas, os vereadores que estão
favoráveis, permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado por todos
vereadores que estão aqui presentes. Então, agora, já votamos as duas juntas, agora vamos
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votar o processo. Então, agora votação nominal. Favoráveis, sim, contrários, não.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE
MARTINS DE FRANÇA: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Chico Loco.
VEREADOR CHICO LOCO: Favorável, sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Cidinha do
Oncológico. Cidinha. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Sim. VEREADOR
LUIS ENRIQUE: Daniel Lima. VEREADOR DANIEL LIMA: Favorável, 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. Laide da Uipa. VEREADORA LAIDE
SIMÕES: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Leandro Guerreiro. VEREADOR
LEANDRO GUERREIRO: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Luis Enrique, sim.
Malabim. VEREADOR MALABIM: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Marquinho
Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE:
Moises Lazarine. VEREADOR MOISES LAZARINE: Sim. VEREADOR LUIS
ENRIQUE: Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Sim.
VEREADOR LUIS ENRIQUE: Rodson Magno. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Sim. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Roselei Françoso, ausência justificada e Sérgio
Rocha, ausência justificada. Dezoito vereadores votaram favoráveis, nenhum contrário, Sr.
Presidente. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Quantos? Então, aprovado por 18 votos
favoráveis, nenhum contrário. Aprovação desse processo, com as emendas que foram aqui
lidas pelos Srs. Vereadores. O Processo 1.632, Projeto 195. Existe solicitação agora de usar o
tempo do partido. O primeiro vereador que se inscreveu... Gustavo Pozzi, por até cinco
minutos. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Pela ordem. Pela ordem, Sr.
Presidente. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Pela ordem, nobre vereador Azuaite.
VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Eu pediria que Vossa Excelência
nominasse o partido, cujo nome vai ser facultado a palavra nesse expediente na Câmara.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: É que estão havendo algumas alterações e eu ainda
estou...o vereador agora era PR, agora é PL. E Vossa Excelência era o PPS...VEREADOR
AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Cidadania 23. PRESIDENTE LUCÃO
FERNANDES: Cidadania 23? VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Isso.
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Muito bem. Por até cinco minutos, o vereador
Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Boa tarde a todos, presidente, vereadores,
vereadoras, público aqui presente, pessoal que nos acompanha nos meios de comunicação. Eu
pedi o tempo do partido para convidar todos os vereadores. Amanhã inicia-se o Parlamento
Jovem, que é uma parceria com a Diretoria de Ensino de São Carlos e a Câmara Municipal de
São Carlos. Nós teremos aqui jovens de escolas estaduais por três dias. Amanhã à tarde,
então, nós teremos a abertura. Na quinta-feira, teremos aí a leitura dos projetos dos alunos e,
na sexta-feira, o encerramento com as autoridades. Então, primeiro, eu quero aqui fazer a
minha manifestação, quero agradecer, publicamente, à Débora, dirigente de ensino, por mais
um ano está proporcionando essa parceria aqui com a Câmara Municipal. Tenho aqui em
mãos, né, a camiseta do parlamento que desde o 2º Parlamento Jovem, nós temos aqui, a
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camiseta, a exemplo do ano passado, nós teremos também, este ano, a camiseta. E eu quero
aqui também deixar registrado, que carinhosamente, o Paulinho, ele tem se dedicado bastante
para que isso aconteça, novamente, este ano. Quero também aqui deixar registrado o apoio do
presidente Lucão Fernandes para esse evento. O apoio da Ana e do Rodrigo que têm nos dado
bastante respaldo para que isso acontecesse, ao Paulo Bolzan, que também teve sua
participação e todos funcionários aqui da Câmara. Esse parlamento foi de autoria minha e do
vereador Paraná, que hoje está secretário de Agricultura. Iniciou-se no mandato... Agora me
confundi todo. Na gestão do vereador Julio Cesar, como presidente que também deu bastante
apoio nas duas primeiras edições. E agora, a partir de amanhã, nós faremos a 3ª Edição do
Parlamento Jovem. É um momento onde o jovem tem contato com o Legislativo. É um
momento que o jovem vai conhecer um pouquinho de como funciona o Legislativo municipal,
como é o relacionamento político entre as pessoas, e por que não dizer, é o momento para
despertar os jovens para sua vocação política, diante de tantos casos de corrupção que nós
vemos nacionalmente, o jovem não pode ficar afastado da política. Ele tem que saber que a
política é um espaço do cidadão. E não apenas de pessoas mal-intencionadas. Então, isso que
nós pretendemos com o Parlamento Jovem. É despertar a vocação desses jovens para a
política, e também conhecer o Parlamento municipal. Muito obrigado. PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Próximo vereador que solicitou os cinco minutos, usando também o
tempo do partido, o vereador Daniel Lima. VEREADOR DANIEL LIMA: Boa tarde, São
Carlos. Boa tarde, Srs. Vereadores, presidente da Câmara, ouvintes, telespectadores e Plenário
aqui. Há mais ou menos cerca de... 25 dias, eu passei por uma situação particular, e
obviamente, pelas pessoalidades nossas, eu fiquei extremamente desconfortável, quando eu
fui à Caixa Econômica Federal e me deparando com uma fila quilométrica, a minha era que
estava com o menor atraso, 45 minutos, 50 minutos, eu fiquei no aguardo, no banco, onde
outros estavam esperando e eu tenho isso documentado, quatro horas de espera na Caixa. Não
obstante a isso, eu, imediatamente, entrei em contato com a diretora Juliana do Procon. Onde
muito bem me atendeu. E por conta dessa situação, eu reivindiquei a ela uma atuação e uma
ação mais propositivas, né, por conta do Procon. E aquilo que me saltou os olhos, que me
pegou de espanto, como outros pares aqui dentro da Casa, eu não sei se o munícipe sabe
disso, que o Procon de São Carlos é o Procon estadual, não é o Procon municipal. Ele não é
municipalizado. Isso a doutora me passando todo o perfil, tudo o que está acontecendo com o
Procon. E por conta de alguns detalhamentos maiores, em relação à fiscalização, que é
estadual, a morosidade de acionar São Paulo para que seja atendido o munícipe aqui em São
Carlos, também nas esferas... na esfera federal. E quando eu me coloquei frente a essa
situação, imediatamente, eu consultei a Casa, conversei com o presidente Lucão, conversei
também com o nobre vereador Edson Ferreira, que tem um trabalho ativo e altivo, em defesa
do consumidor, e nós nos solidarizando, e conversando com todos os pares aqui na antessala,
ouvindo a diretora, advogada, Juliana Cortes, ela nos apresentou as justificativas que são as
mais plausíveis e mais oportunas possíveis para a gente, como cidadão, não como vereador,
ou vereadores ou doutores, né, ou dona de casa ou faxineira, todos nós sejamos atendidos de
uma forma muito mais ativa, presente, rápida, né, nas questões das leis municipais e das
atividades municipais. Então, nós estamos entrando com uma indicação de projeto de lei,
onde nós temos, como estava dizendo aqui as justificativas da Dra. Juliana, total conforto em
relação às questões financeiras para ser estruturado esse Procon municipal, onde se pede única
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e tão somente dois cargos concursados, que são dois fiscais municipais e que, por conta de um
levantamento já pregresso em relação à questão financeira, o balanço do Procon municipal,
existe esse fundo, existe esse recurso. Falta o entendimento, né, do Executivo que eu tenho
certeza que a gente vai ser ouvido, como já fui ouvido, né, já fomos, melhor dizendo, ouvido.
Eu sempre parto do pressuposto da pluralidade e não da singularidade, por isso que eu cito
meus outros dois colegas da Câmara, o Lucão e o Edson, que muito abrilhantam e engrossam
esse projeto de lei que é tão importante para o munícipe, para o senhor e para a senhora que
está nos ouvindo agora. Então, nós teremos aqui essa indicação, iremos defender,
conversamos com o Dr. Edson. Encaminharemos isso para o prefeito. E nós temos a plena
certeza que seremos atendidos, nós todos como população. É um projeto de lei, como foi aqui
já votado de forma informal, anteriormente, que nós tivemos em uníssono, todos apoiando a
isso e somaremos esforços para que esta medida, esse projeto de lei aconteça e seja
[interrupção no áudio]. [troca de presidência]. PRESIDENTE AZUAITE MARTINS DE
FRANÇA: Concluindo. VEREADOR DANIEL LIMA: Só para concluir... As justificas
aqui, rapidamente, para o munícipe ouvir: "Conscientização dos consumidores sobre seus
direitos, aproximando o cidadão do governo municipal; baixo custo para a prefeitura com
órgão revertendo em benefícios para o munícipe e para o governo local; difusão da prestação
de serviço realizada pela prefeitura junto à população; maior autonomia do órgão para
abertura de processos administrativos regulados contra fornecedores que possuem histórico de
infrações perante o órgão; melhoria da qualidade de serviço prestado através da atualização
contínua da equipe; manter o corpo de fiscalização próprio; maior autonomia no
desenvolvimento de ações e eventos; possibilidade de realização de convênios e parcerias
com entidades que atuam na defesa do consumidor." Fico muito feliz com esse primeiro passo
que eu tenho certeza que com o trabalho nosso, com as bênçãos de Deus, iremos proteger
ainda mais os nossos cidadãos, muito obrigado. PRESIDENTE AZUAITE MARTINS DE
FRANÇA: Por cinco minutos, pela legenda do Democratas, vereador Luis Enrique Paulino
Carmelo. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Presidente Azuaite Martins de França, demais
membros da Mesa, vereadores, público presente, imprensa, boa tarde. Eu serei breve, até
porque, não estou no expediente falado. O tempo é reduzido de cinco minutos. E na liderança
do partido Democratas, eu quero trazer uma situação que me parece calamitosa, que me
parece muito preocupante, mas também quero falar em nome da Comissão de Estudo em
Defesa da Vida e da Família da qual sou presidente e que é composta pelos vereadores Moises
Lazarine, vereador Edson, Elton Carvalho e o nosso presidente Lucão Fernandes. É o
seguinte, e aqueles vereadores também que defendem a vida e a família, se atentem a isso.
Olha o que volta a tramitar a nível federal. Essa Pauta já me trouxe a essa Tribuna algumas
vezes. E, infelizmente, eu volto, porque de novo, estão montando projetos de leis e iniciativas
que mais parecem cavalos de Tróia, do que algo que o valha. Está no Senado, está tramitando
no Senado um projeto de lei, já foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do
Senado, e agora volta para essa mesma comissão, com algumas emendas substitutivas, um
projeto de lei que nada mais, nada menos, Leandro Guerreiro, pune com prisão, reclusão de
três... até três anos, de um a três anos, qualquer pessoa que se opuser à ideologia de gênero.
Esse conceito ideologia de gênero, que advém de uma mentalidade de que as pessoas não
nascem homem ou mulher, mas que tudo é uma grande construção social. Essa teoria de
gênero que só tem mesmo assim, uma base teórica de comprovação científica nenhuma, de
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honestidade intelectual quase nada, mas de... questões políticas, militantes ideológicas muito,
agora eles querem colocar como projeto de lei que está no Senado e se aprovado for sobe ao
Congresso uma pena, pena, com prisão de até três anos qualquer pessoa que se opuser às
questões de ideologia de gênero. E aí pronto, nós teremos a ditadura de fato da ideologia de
gênero, não poderemos mais falar, não poderemos mais debater. Professores e pais serão
amordaçados, não poderão se opor a essas práticas, a esses estudos, a esses conceitos em sala
de aula. Isso volta. Então, hoje, eu coloco só um alerta. A semana que vem, tendo dez minutos
e podendo me estender mais na discussão, eu quero trazer novamente essa questão aqui à
Tribuna, pretendo também fazer uma moção de repúdio ao Senado. Mas o que nos cabe? O
que nós podemos fazer? Nós, vereadores, todos vocês, munícipes, o que nós podemos fazer?
Primeiro, está aberto uma consulta pública no site do Senado, que debate, exatamente, esta
questão da criminalização de ideologia de gênero. Está, assim, eu acabei de entrar, está 24 mil
a 8 mil, 24 mil pessoas entraram lá e votaram não, não querem que este projeto tenha
andamento, tenha tramitação. Essa discussão já deveria estar encerrada. Uma outra questão e
uma outra atitude que nós podemos adotar é a seguinte, ligar no gabinete dos senadores e
explicar para eles o risco que eles estão correndo, porque novamente, estão sendo usados. Da
mesma forma que tentaram na base nacional comum curricular colocar a ideologia de gênero,
agora, mediante um projeto de lei, tentam fazer isso novamente. E nós podemos ligar para os
senadores e dizer a eles o que eles estão votando, e o quanto isso é delicado, quanto isso é
preocupante, o quanto isso ainda carece de comprovações, de base, de discussões. Nós vimos
o cenário durante a votação da BNCC por conta da ideologia de gênero, será que de novo eles
querem trazer essa questão? Então, deixo aqui a minha indignação. Eu vou fazer minha
moção de repúdio e a semana que vem, trago mais questões sobre isso. Olha só o Parágrafo
Único desse projeto de lei o que diz, o Parágrafo Único diz o seguinte, art.8º, Parágrafo
Único: "Incide na mesma pena, reclusão de um a três anos, quem impedir, restringir a
manifestação razoável de afetividade de qualquer pessoa em local público ou privado aberto
ao público." Ou seja... estão nos amordaçando. Não poderemos ser nem contrários a uma
teoria ideológica carregada de questões ideológicas que é a questão do gênero. O sexo
enquanto uma grande construção social. PRESIDENTE AZUAITE MARTINS DE
FRANÇA: Não havendo mais partidos inscritos e tendo já decorrido o prazo regulamentar
para inscrição, para a inscrição... pelo expediente já foi... Eu solicito ao Sr. Secretário que faça
a chamada final dos Srs. Vereadores. VEREADOR JULIO CESAR: Atenção, Srs.
Vereadores, para a chamada final. Presidente Lucão Fernandes. Sérgio Rocha, justificou
ausência. Vereador Luis Enrique. VEREADOR LUIS ENRIQUE: Presente. VEREADOR
JULIO CESAR: Vereador Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTO MORI RODA:
Presente. VEREADOR JULIO CESAR: Vereador Azuaite Martins de França.
PRESIDENTE AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Presente. VEREADOR JULIO
CESAR: Vereador Chico Loco. VEREADOR CHICO LOCO: Presente. VEREADOR
JULIO CESAR: Vereadora Cidinha. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO:
Presente. VEREADOR JULIO CESAR: Vereador Daniel Lima. VEREADOR DANIEL
LIMA: Presente. VEREADOR JULIO CESAR: Vereador Dimitri Sean. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR JULIO CESAR: Vereador Edson Ferreira.
VEREADOR EDSON FERREIRA: Presente. VEREADOR JULIO CESAR: Vereador
Elton Carvalho. Vereador Gustavo Pozzi. Vereador João Muller. Vereador Julio Cesar,
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presente. Vereadora Laide. VEREADORA LAIDE SIMÕES: Presente. VEREADOR
JULIO CESAR: Vereador Leandro Guerreiro. VEREADOR LEANDRO GUERREIRO:
Presente. VEREADOR JULIO CESAR: Vereador Malabim. Vereador Marquinho Amaral.
Vereador Moises Lazarine. Vereador Rodson Magno do Carmo. Vereador Roselei Françoso,
justificou ausência. Eram esses, Sr. Presidente. PRESIDENTE AZUAITE MARTINS DE
FRANÇA: Lembrando que hoje, às 19h30 teremos a abertura do Conexidades no hotel
Nacional Inn. Declaro encerrada esta Sessão Ordinária. Eu, Maria Cristina Roque Novaes
Keppe
, lavro a presente ata, que após lida e achada conforme, será devidamente
assinada.

