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SESSÃO ORDINÁRIA DE 05 DE JUNHO DE 2012 
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Júlio César Pereira de Souza, 1º Secretário 

 
Aos cinco dias do mês de junho de 2012, às quinze horas, no plenário “Dr. Antonio 
Stella Moruzzi” da Câmara Municipal, realizou-se a presente sessão ordinária, sob a 
presidência do vereador Edson Antonio Fermiano e secretariada pelo vereador 
Marquinho Amaral, que fez chamada inicial. Com número regimental foram abertos os 
trabalhos. Após a audição dos Hinos Nacional,  de São Carlos, e a leitura de versículos 
da Bíblia, o senhor presidente colocou em votação a ata da sessão ordinária do dia 22 de 
maio de 2012,  que foi aprovada por unanimidade. A seguir foi feita a  leitura dos votos 
de pesar e solicitado um minuto de silêncio. EXPEDIENTES RECEBIDOS DO 
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL E DE DIVERSOS. – Foram lidos pelo senhor 
secretário, conforme relações arquivadas na Casa. Foi  comunicado ao douto plenário 
que foram apresentadas vinte e quatro proposições. PROJETOS DE LEI – 
Apresentados os Processos nºs: 1171/12 – Denomina praça no bairro Vila Alpes de 
“Praça Pedro Luis Milanez”; 1181/12 – Inclui no “Festival Rock na Estação” no 
calendário de eventos do Município. Foram encaminhados às Comissões Permanentes. 
REQUERIMENTOS – Apresentados os Processos números: 1144/12 – Requer 
informações sobre estudos para transformação em “Polo Turístico” os Distritos de Santa 
Eudóxia e Água Vermelha; 1149/12 – Requer informações sobre sinalização horizontal 
e redutor de velocidade na Rua 28 de Setembro; 1150/12 – Requer informações sobre 
verificação em asfalto da Rua Mário Pinotti; 1151/12 – Requer informações sobre 
asfaltamento do prolongamento da Rua Jayme Bruno; 1153/12 – Requer informações 
sobre vistoria em estabelecimento abandonado na Rua Cel. Leopoldo Prado; 1161/12 – 
Requer novas informações sobre melhorias na área de exames de habilitação na Av. 
Grécia; 1174/12 – Requer novas informações sobre reabertura dos sanitários públicos na 
cidade; 1183/12 – Requer novas informações sobre a urbanização do Córrego Lazzarini, 
localizado no bairro Nossa Senhora Aparecida; 1185/12 – Requer novas informações 
sobre estudo de redutor de velocidade na Rua Cel. Leopoldo Prado. Solicitado destaque 
aos processos nºs: 1144/12, 1161/12 e 1174/12, considerados aprovados por 
unanimidade. INDICAÇÕES – Apresentados os Processos números: 1152/12 – Indica 
necessidade de limpeza de terrenos; 1155/12 – Indica atuação da Secretaria de Serviços 
Públicos para iluminação de praça pública na Rua Lucas Perroni na altura do nº 62; 
1158/12 – Indica necessidade de limpeza em praça no bairro Jd. Lutfala; 1159/12 – 
Indica necessidade de vistoria de calçada irregular na Rua Marcolino Lopes Barreto; 
1160/12 – Indica necessidade de reparo na tampa de proteção do bueiro localizado na 
Rua Luis Procópio Araújo Ferraz, próximo ao nº 1000; 1173/12 – Sugere melhorias na 
Rua Ângelo Roceti. Como de praxe foram encaminhados diretamente. MOÇÕES – 
Apresentados os Processos números: 1147/12 – Manifesta apelo pela aprovação do 
Destaque nº 38 do Plano Nacional de Educação; 1163/12 – Manifesta apoio a Sociedade 
Médica de São Carlos pela proposição do anteprojeto para criação de um novo serviço 
aos médicos paulistas, ou seja, um Centro de Aplicação de Desenvolvimento 
Tecnológico e Empreendedorismo; 1182/12 – Cumprimentos aos comerciantes Adriana 
Ferreira Zamora e Ademir Marques; 1184/12 – Manifesta congratulações a Ednilson 
José Andrade, André Larocca e Júlio Henrique da Silva eleitos para compor a Comissão 
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de Fábrica da Volkswagen de São Carlos; 1186/12 – Manifesta apoio aos vigilantes de 
São Carlos; 1190/12 – Manifesta congratulações ao prefeito Oswaldo Batista Duarte 
Filho. Não havendo solicitação de destaque foram aprovados por unanimidade. 
EXPEDIENTE FALADO – Com a palavra Vereadora Laíde das Graças Simões – 
Boa tarde vereador Benedito Matheus presidindo a sessão nesse momento, senhores 
vereadores, população aqui presente, população que nos acompanha. Hoje, dia 5 de 
junho, é comemorado o Dia do Meio Ambiente, dia de reflexão, de conscientização. A 
vida moderna nos impôs situações comportamentais que mudaram todas as embalagens 
e valores de bens que anteriormente só eram descartados em último caso. O que não 
era lixo hoje é. O que não existia hoje existe e a noção de que a água vai acabar nos 
dias de hoje tem sido falado com grande intensidade. Todas essas mudanças têm 
gerado novas práticas de utilização das coisas em nossa rotina diária. Em um passado 
não tão distante o refrigerante, o leite, a água vinha em vasilhames de vidros e eles 
eram retornáveis, todos eles. Hoje eles vêm em vasilhames de plástico, ou alumínio, 
isso provocou uma necessidade de separarmos o lixo, fechar torneiras, plantar árvores 
e defender a vida de todas espécies, inclusive atualmente vivemos uma realidade 
diferente em relação a defesa dos direitos e bem estar dos animais e o respeito, 
propriamente dito, por eles. A discussão interminável e inesgotável do Código Florestal 
demonstra preocupações adversas, mas que têm que focar a preocupação do planeta e 
a melhor qualidade de vida de todos nós. Precisamos prestar atenção e usar os 
recursos naturais com a visão de futuro, nós temos que pensar no futuro do nosso 
planeta. A responsabilidade é a questão principal, ações que provocam transformações 
e isso tem de ser feito com muita responsabilidade, é a posse responsável de nossos 
bens mais caros, trabalhando sempre pela sustentabilidade. Falta muito a ser feito e 
falado, sendo que em nossa cidade existe um número de comparação muito absurdo, 
são geradas 60 toneladas diárias de lixo e a coleta de lixo reciclável alcança somente 
60 toneladas por mês, falta incentivo para que a população seja estimulada a praticar 
essa separação dos materiais recicláveis. Inclusive no jornal de domingo, dia 3 de 
junho, eu vi que começou uma campanha por parte da São Carlos Ambiental, que eu 
achei muito interessante, é uma ação educativa e de conscientização das pessoas por 
causa do grave impacto ambiental. Hoje tudo é lixo, sofá é lixo, e outras coisas que 
anteriormente eram conservadas porque eram também feitas de uma melhor qualidade, 
então ela resistia mais ao tempo, hoje tudo é descartável. Os móveis hoje você compra, 
daqui meio ano já ta tudo...porta caindo, então é realmente muito complicado. O que 
não conseguimos ver com precisão é o quanto desses impactos está diretamente 
relacionado ao desperdício no nosso país, desperdício de alimento – as pessoas jogam 
muita comida fora, eu aprendi com a minha mãe que a gente não joga comida fora de 
jeito nenhum, pedaço de pão, resto de prato ela achava um absurdo jogar fora e eu 
peguei os costumes dela. Aliás, quando eu era mais jovem eu achava que eu nunca 
fosse ficar como ela e eu fiquei igualzinha, eu tenho uma neurose com lixo, com água, 
eu tenho muito cuidado pra lavar um quintal, eu utilizo água do tanque, do tanquinho, 
eu sou meio antigona nessas coisas e eu acho que tem mais gente aqui como eu e é isso 
que a gente tem que fazer, tem que ensinar os mais jovens a fazer isso, nós herdamos lá 
de trás e temos que ensinar as pessoas de hoje que nós temos que preservar tudo que a 
gente tem porque tudo tem um valor muito grande. Material de construção, tudo isso 
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tem que ser reaproveitado pra que a gente tenha uma vida melhor e isso parte de cada 
um de nós, eu acho que a gente tem, cada vez mais conscientizar aqueles que estão 
próximos de nós, nós não vamos consertar o mundo, mas a gente melhorando o que 
está perto, próximo da gente, nós já estamos fazendo uma grande mudança. Queria 
também tocar no assunto de animais, saiu uma matéria também na Folha Ribeirão de 6 
de maio sobre abandono de animais, animais rejeitados e as Ongs de defesa dos 
animais ela trabalha sempre com o que é descartado pela população, então o animal 
também é meio visto como lixo, ele ta doente, ele ta com mau cheiro, ele ta com algum 
problema em casa ele vai pro lixo. Então não é por aí, eu acho que as pessoas têm que 
mudar, tem muita coisa melhorando, já foi bem pior, eu trabalho nessa área há 30 anos 
e eu sei, eu tenho plena consciência de que as coisas melhoraram bastante, mas pode 
melhorar mais, eu acho que as pessoas têm que, cada vez mais, entender que o animal 
feio também tem o direito de viver, o velho também tem, aquele que ta faltando um 
pedaço também tem, então não é assim, as pessoas são muito preconceituosas, o que é 
bonito, o que ta no pet shop pra vender, que tem raça pura, bonitinho, cheirosinho, 
vale, o que não ta mais vai pro lixo, então isso é muito triste. No dia 15 de maio eu dei 
uma entrevista na EPTV sobre uma cartilha educativa que foi lançada pela Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente e essa cartilha ela vem somar, ela vem nos ajudar a 
divulgar mais, cada vez mais, o abandono dos animais. Aqui eles focam os animais 
abandonados em parques e tem tido muito problema, mesmo em Ribeirão Preto, acho 
que todo mundo sabe daquele parque lá que todo mundo joga gato, cachorro lá e vai 
um outro lá e mata tudo envenenado. Então precisa haver respeito, as pessoas têm que 
trabalhar de uma forma que não crie problema pros outros e não provoque uma ação 
dessa, às vezes a pessoa se sente incomodada e acaba fazendo o que é mais fácil: 
matando, limpando, tirando da frente. Então eu acho que essa cartilha da Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente, ela está muito boa, muito bem intencionada e eu só espero 
que ela seja bem divulgada, bem distribuída nos locais que realmente vai ter como 
haver o retorno. Então eu acho que isso aí é muito importante, que todos os órgãos 
tanto estadual, municipal e federal tenham ações para que a população, cada vez mais, 
se conscientize do bem estar, da vida, do meio ambiente, dos animais. Eu tenho também 
aqui que falar antes de terminar o meu tempo, rapidinho, o resultado do trabalho das 
Ongs de São Carlos: Arca de São Francisco e UIPA - nos primeiros quatro meses desse 
ano. De janeiro a abril foram feitas 845 cirurgias de esterilização de cães e gatos, isso 
tem colaborado muito com a diminuição de abandono de animais em nosso Município, 
porque é um controle reprodutivo, você não tendo oferta você não adota e você não 
precisa – surgindo algum problema – você abandonar. Os animais doados na sede 
foram 174 animais entre cães, gatos, filhotes e adultos e o recebimento foi de 251, 
fazendo uma diferença de 77 animais. Esses 77 animais que são a diferença entre 
recebido e doado, uma parte ainda continua na sede pra serem doados e outros é 
aquele caso que eu falei no início, são animais velhos, doentes, que não têm mais 
chance de ser doados, então ficam abrigados conosco até o dia que ele resistir. O Canil 
Municipal de São Carlos, que ele está lotado na Secretaria de Serviço Público na 
Prefeitura Municipal, completou um ano de abertura aos sábados para visitação e o 
resultado dessa abertura, além da visitação, das pessoas conhecerem o trabalho que é 
desenvolvido lá, foram adotados 236 animais, eles ganharam nova família, sendo 154 



  
 

 
 
 
 

Câmara Municipal de São Carlos 
 Capital do Conhecimento 

 
Setor de Protocolo e Arquivo 

 
 
 
 
 
 
   

cães e 82 gatos. Os doze sábados de visitação atraíram 1726 pessoas para conhecerem 
as instalações do Canil e Gatil e Posto Zootécnico, o espaço aliado a um trabalho de 
qualidade que torna São Carlos exemplo nacional na área. Então era isso, eu tinha 
mais dois assuntos pra falar, um o vereador Catharino vai ter oportunidade de falar e o 
outro eu falo na próxima semana. Muito obrigado pela atenção, uma boa tarde a todos. 
Com a palavra Vereador Lineu Navarro – Vereador Ditinho no exercício da 
presidência desta Casa, vereadora Laíde, demais vereadores presentes no plenário, 
população de São Carlos que acompanha a sessão. Eu quero primeiro, senhor 
presidente, falar de 3 assuntos ocorridos, 3 fatos na verdade, ocorridos no final da 
semana passada. O primeiro foi a realização da 3ª Conferência Municipal de Esporte e 
Lazer, evento patrocinado pelo Conselho Municipal de Esporte e Lazer e pela 
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. É uma lei de autoria do nosso mandato, que 
foi aprovada há cerca de 8 anos atrás pelo plenário desta Casa por unanimidade dos 
senhores vereadores e, obviamente, a gente ter a 3ª Conferência Municipal de Esporte e 
Lazer mostra que a atual administração municipal, assim como a administração do 
companheiro Newton Lima Neto, persegue, na verdade, a participação popular como 
elemento fundamental da construção de políticas públicas no Município de São Carlos, 
particularmente na área de esporte e lazer. Então queria saudar e cumprimentar o 
Conselho Municipal, na pessoa do Ney Santos, que é o atual presidente do Conselho e 
também o Secretário Municipal de Esporte, Edson Ferraz, que não mediram esforços 
no sentido da realização desta 3ª Conferência Municipal de Esporte e Lazer. Quero 
fazer referência que no sábado compareci com o prefeito municipal em dois eventos, 
um complementar ao outro. Primeiro foi um evento realizado no Parque Fehr, no 
Parque Fehr tem um projeto social esportivo desenvolvido pelo seu Toninho, com apoio 
da Associação de Moradores, mas também com apoio de recursos públicos municipais 
através de emenda parlamentar do meu mandato. Nós estivemos lá no 1º Festival de 
Futsal do Parque Fehr e foi um evento que tinham dezenas de pais, porque a grande 
maioria das crianças que participa desse projeto de futebol de salão lá do Parque Fehr 
são crianças moradoras, de pais moradores do Parque Fehr, tem também de algumas 
localidades: Santa Angelina, do Arnon de Melo – mas a grande maioria é do Parque 
Fehr. Então queria, mais uma vez, cumprimentar o seu Toninho da Associação de 
Moradores do Parque Fehr, por ter, na verdade, um projeto bonito, belo, que tem tido 
um resultado concreto pela adesão maciça das crianças do Parque Fehr e fico 
contente, inclusive, de ter destinado emenda parlamentar pro objetivo que ta tendo um 
resultado concreto, um projeto que você pode ir lá e comprovar o resultado 
efetivamente que existe, as crianças são de carne e osso, não são alguns projetos que 
colocam números, mas efetivamente lá existe, nem é a associação que recebe o recurso, 
é através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer que compra material, que cede 
um profissional que é o professor Gargarella e que dá as aulas de futsal para as 
crianças naquele projeto, obviamente sob a coordenação do seu Toninho. Depois de lá 
nós fomos, a Laíde estava presente, o vereador Dé também estava presente, na 
inauguração da Cemei Profa. Enedina Montenegro Blanco, lá na Cidade Aracy. É uma 
escola maravilhosa eu poderia dizer, que está sendo construída nos padrões do FNDE, 
é um padrão de construção que FNDE coloca nos convênios com as Prefeituras 
Municipais, diversos Municípios estão realizando esse tipo de projeto, que são as ex 
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creches, hoje chamadas na cidade de São Carlos como Centros de Educação Infantil e 
a lei de autoria, a autoria da lei que cedeu o nome da Profa. Enedina é de minha 
autoria, então eu queria espelhar, na verdade, que a cidade de São Carlos fez uma 
justa homenagem a uma professora que, na verdade, iniciou uma família de educadores 
no Município de São Carlos. Nós já temos na cidade de São Carlos uma escola lá nos 
altos do Santa Felícia, ali do lado da Avenida João Dagnone, perto da Angelina, que é 
a Escola Walter Blanco, agora tem Enedina Montenegro Blanco, que são parentes e, na 
verdade, a família tem várias educadoras e vários educadores e a família, obviamente, 
ficou muito emocionada com a homenagem que a Prefeitura prestou em razão de 
termos uma escola com aquele gabarito, aquele potencial, com aquela belezura lá na 
Cidade Aracy, que mostra concretamente um compromisso do prefeito municipal com a 
educação. Muitas vezes se fala em educação nas candidaturas majoritárias a Governos 
de Estado, a Presidente da República, ou a prefeitos, mas esquecem um detalhe 
fundamental, um compromisso eleitoral com a educação se traduz no dia a dia na 
execução orçamentária. Em São Carlos nós podemos afirmar que as últimas 
administrações municipais têm trazido do palanque eleitoral para o concreto na 
execução orçamentária, o compromisso efetivo com a educação, não só do ponto de 
vista da valorização dos profissionais, particularmente dos professores, merendeiras e 
secretários de escola, mas também pelo recurso do bolo do orçamento municipal que é 
destinado todos os anos pra execução dos programas, metas e objetivos da educação 
municipal. Nós estamos, na verdade, investindo na educação nos últimos anos cerca de 
33 a 34% do total do orçamento municipal, portanto um valor acima dos 25% que é o 
valor preconizado pela Constituição Federal e que é o valor obrigatório. Então 
efetivamente o prefeito Oswaldo Barba deixa claro que um compromisso eleitoral tem 
que ser cumprido na destinação concreta de recursos públicos municipais para a 
educação do Município. Então parabéns ao prefeito, parabéns à Secretária Lurdes e, 
obviamente, parabéns à família Blanco por ter tido na sua história, dos seus 
antecessores na cidade de São Carlos a professora Enedina, uma professora muito 
conhecida na cidade e que merecia essa homenagem por parte de nosso Município. 
Senhor presidente, eu quero falar de um outro assunto, até porque nós nos 
aproximamos de um dia que do ponto de vista eleitoral na cidade de São Carlos, como 
todas cidades brasileiras, é um dia meio fatídico. Algumas pessoas que querem ser 
candidatos a cargos majoritários e que ocupam posições em autarquias municipais, em 
fundações estaduais, em órgãos do Governo do Estado como gestores de recursos 
públicos, daqui dois dias é o prazo, na verdade amanhã, mas daqui dois dias é o prazo 
limite para estarem desincompatibilizados de suas funções enquanto gestores públicos. 
Eu quero, na verdade, falar, retratar, a Executiva do Partido dos Trabalhadores se 
reúne hoje à noite, mas é uma posição que vai ser referendada, na verdade, pela 
Executiva, que já foi discutida pelo próprio Diretório Municipal há cerca de 60 dias 
atrás, da insistência, da necessidade de nós continuarmos com o arco de aliança que 
vem governando a cidade de São Carlos desde o ano de 2005. Na primeira eleição do 
companheiro Newton, no ano de 2000, nós, na verdade, fomos quase que sozinhos pras 
eleições, nós tínhamos como parceiro o PCdoB, que nem cedeu a candidatura a vice, 
era uma chapa pura do companheiro Newton e da companheira Rose Mendes, que 
depois assumiu o cargo de Secretária Municipal de Cidadania e Assistência Social. 
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Mas de 2004 e 2008 o PT teve a cabeça de chapa pra disputar a Prefeitura Municipal, 
mas tivemos como parceiros fundamentais para o processo eleitoral e pra vitória do 
companheiro Newton em 2004 e do companheiro Barba em 2008, companheiros vindos 
dos quadros do PMDB. Nós queremos, na verdade, e achamos que a avaliação que nós 
temos e as pesquisas mostram, inclusive, apesar da postura legítima de setores da 
oposição, da crítica contundente, estão no papel deles inclusive, de contestar a 
administração política/administrativa que nós estamos implementando na cidade de 
São Carlos desde janeiro de 2001, os dados mostram concretamente que a população 
vem aprovando as administrações municipais, particularmente as 3 últimas 
administrações municipais. Nós entendemos e esse é o posicionamento do PT, o meu 
posicionamento enquanto Secretário Geral do Partido dos Trabalhadores, que nós 
devemos continuar construindo este arco de aliança para que nós continuemos tendo a 
partir do ano que vem, obviamente a partir do processo eleitoral, e eleição é um 
processo novo a cada...cada processo é um processo novo que muitos fatores intervém, 
mas nós queremos insistir que o governo que tem dado certo, vem dado certo, 
obviamente, tem um peso do PT, mas tem um peso do PMDB, tem um peso do PTB, tem 
um peso do PR, tem um peso do PSD que é um partido recentemente constituído 
também na cidade de São Carlos e que ocupa, na verdade, uma das Secretarias 
Municipais do nosso governo, tem o peso do PCdoB, tem aliança com o PSC e tem 
aliança com o PDT que, inclusive, ocupa uma Secretaria Municipal da cidade de São 
Carlos. Portanto eu acho que é um momento de nós refletirmos esse conjunto de 
partidos com muita tranquilidade, com muita calma nessa hora como se diz, pra que a 
gente não incorra no erro de jogar ladeira abaixo um projeto político/administrativo da 
cidade de São Carlos, que vem tendo um resultado concreto. Nós podemos e 
obviamente vamos fazer isso durante o processo eleitoral, elencar as ações do governo, 
os projetos sociais, os projetos do ponto de vista urbanístico da cidade de São Carlos, o 
respeito ao funcionalismo público municipal, a democracia que se trata o Sindicato, se 
trata os servidores ao respeitar as suas reivindicações, as suas aspirações, é um 
conjunto, na verdade, de medidas, nós não somos donos da verdade e obviamente um 
governo do PT, PMDB, PCdoB, PDT, PR, PTB, obviamente não vamos resolver os 
problemas todos da cidade de São Carlos, mas um rol enorme de problemas históricos 
da cidade de São Carlos vem sendo sim resolvidos nos últimos anos no nosso Município 
e vem sendo resolvidos com a contribuição efetiva, presente e participativa de cada 
uma dessas forças políticas/partidárias. Portanto esse é o posicionamento do PT, nós 
queremos, na verdade, continuar com essa aliança eleitoral pra que a gente possa a 
partir de janeiro do ano que vem, obviamente sob novas bases, sob novas premissas, 
apresentando um novo programa de propostas para o Município de São Carlos, mas 
continuarmos neste arco de aliança que concretamente vem dando certo pra melhoria 
da qualidade de vida da população de São Carlos. Senhor presidente, é o que tinha a 
dizer, muito obrigado. Com a palavra Vereador Marquinho Amaral – Senhor 
presidente desta sessão vereador Ditinho Matheus, senhora vereadora, senhores 
vereadores, população que nos acompanha aqui na Casa, imprensa aqui presente, 
pessoas que nos acompanham pelo rádio e também pela TV Câmara. Dizia minha avó 
que é melhor ouvir besteira do que ser surdo. O que ouvi há pouco aqui dizer que existe 
em São Carlos um projeto político/administrativo que vem dando resultado concreto e 
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que existe uma melhoria na qualidade de vida do povo, é um absurdo. A par do respeito 
que eu tenho pelo vereador que me antecedeu, vereador Júlio César, não é isso que nós 
temos assistido. Mais uma vez eu venho a esta tribuna para reafirmar aquilo que eu 
disse há algumas semanas, eu falei: a saúde está na UTI, a saúde está mal...As coisas 
estão acontecendo e algumas já aconteceram. O que nós assistimos no dia de ontem em 
nossa cidade vem, de forma desastrosa, levar por terra tudo aquilo que nós ouvimos do 
vereador que me antecedeu nesta tribuna. Nós assistimos na tarde de ontem uma mãe 
desesperada colocar o seu carro no meio da rua – Serafim Vieira de Almeida, se não 
me falha a memória, ou Capitão Adão – lá onde funciona há anos a Secretaria de 
Saúde, esta mãe já aguarda há meses um atendimento digno pra um filho que ela tem, 
com problemas. Uma moça de 39 anos teve que parar o carro no meio da rua pra que 
chamassem a polícia, a imprensa, pra que ela pudesse ter, ao menos, um diálogo com 
alguém da Secretaria Municipal de Saúde. Eu vim aqui nesta tribuna há algumas 
semanas, tenho dito, vereadores como o vereador Júlio César, vereador José Luis 
Rabello e outros vereadores têm, ao longo desses 3 anos, dito isso, não sou eu só agora 
que tenho dito, tenho dito que a saúde está cada dia pior, portanto nós vamos ficar aqui 
calados, nós vamos permanecer sentados assistindo a tudo sem ação? O povo espera 
que nós, os 13 vereadores desta Casa, independente de coloração partidária, 
independente de posições políticas/ideológicas e de preferências deste ou daquele 
prefeito, ou desse ou daquele candidato que a gente haja. É o desespero de uma mãe 
que cansada de procurar, vai pra cá, vai pra lá, da UPA de lá, do Posto de Saúde de 
cá, ela se cansou e tomou uma atitude de desespero. E não foi só isso, ontem a 
reportagem do jornal Primeira Página, sua página B2: “Revolta – pacientes se irritam 
com falta de médico na UPA do Aracy. Segundo os pacientes apenas um médico estava 
atendendo a população, o que gerou demora e irritação. Ariana Maria Santos Lopes 
trouxe sua mãe para atendimento por volta das 9,30h e só conseguiu atendimento às 13 
horas, uma senhora de idade, é uma vergonha, disse a moça, falta médico, eles deixam 
a gente aqui esperando, estamos colocando a boca no trombone mesmo para mostrar 
que a situação não está boa aqui no Aracy. Para ela o pior não é esperar o 
atendimento, a constante que isso ocorre: aqui sempre faltam médicos, é sempre assim, 
afirma. O mesmo sentimento é compartilhado pela senhora Marli da Silva, que com 
uma criança no colo esperava pelo atendimento junto com o marido: chegamos aqui 
por volta das 10 horas e somente agora fomos atendidos. O marido da Marli foi 
atendido às 15 horas. Então senhor prefeito municipal, não é o vereador Marquinho 
Amaral que é bocudo não, não é o vereador Marquinho Amaral que lança factoides 
pela imprensa, não é o vereador Marquinho Amaral que faz oposição ao seu governo, 
aliás desgoverno, ta na hora de São Carlos ter um prefeito porque o que nós temos 
sentado na Prefeitura e tá na hora de ter gente com coragem de dizer: é um fantoche 
que ta encobrindo as falcatruas que foram feito pelo governo que antecedeu o seu, é o 
homem que está, que já acobertou muitas coisas dentro da Universidade Federal, 
substituindo a mesma pessoa que ele substituiu e agora na Prefeitura tá lá, homem 
bom, ser humano maravilhoso, pessoa prestativa, não merecia isso o Barba, essa 
responsabilidade de segurar os esqueletos que caem a cada dia dos armários e 
esqueletos esses que fazem até com que muitos partidos da situação procurem outros 
caminhos. Porque até vocês que desta Casa defendem o senhor prefeito municipal, 
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talvez também por dó, porque sabem que a índole do prefeito, o coração do cidadão 
Oswaldo Batista Duarte é um coração do bem, vocês mesmo não são respeitados, vocês 
mesmo não são ouvidos, vocês mesmo não têm a preferência como disse uma antiga 
militante do PT: nós precisamos primeiro cuidar dos nossos irmãos, dos primos nós 
cuidamos depois. Então nós temos assistido esse descaso, não é o vereador Marquinho 
Amaral que ta falando, é uma mãe desesperada e são duas senhoras que ontem para o 
jornalista Jeferson Vieira concederam suas entrevistas. E eu volto a perguntar: nós 
vamos ficar aqui sentados, mansa e calmamente, aguardando morrer mais gente em 
São Carlos? Nós vamos assistir gente morrendo todos os dias quase, por falta de 
atendimento médico, por infecção generalizada que ocorre aos montes na nossa Santa 
Casa? Eu quero aqui fazer um apelo ao senhor Normando Lima, meu vereador, meu 
médico, que o senhor possa, a partir de hoje, começar a mexer com a Comissão de 
Saúde desta Casa e junto com os 13 vereadores nesta Comissão, possa, a partir de 
amanhã cedo, começar a organizar visitas aos Postos de Saúde, à Santa Casa, para que 
nós vereadores, eleitos e pagos pelo povo, tiremos o bum bum da cadeira e possamos ir 
nos locais pra ver o drama, o sentimento que as pessoas estão tendo quando procuram 
a saúde pública em São Carlos. E que venham aqui defender, mas o que vão defender 
são aqueles que não passam por isso, assim como eu não passo porque eu pago 
Unimed, assim como muitos não passam porque pagam Unimed, com 130 mil pessoas 
na Unimed de São Carlos, imagina se não tivesse a Unimed o que o SUS ainda estaria 
matando mais gente. Então, é um caso muito sério o que está ocorrendo em nossa 
cidade e que precisa ser tratado com responsabilidade, envolvendo todos os senhores 
vereadores, independente das siglas, independente de partidos políticos, nós não 
podemos mais assistir tanto desmando, se o Secretário não serve troca de novo o 
Secretário, manda ele passear. Se ele não tem pulso firme, se ele não conhece os 
Postos, não conhece as Unidades Básicas de Saúde, que ele vá embora, se não for o 
problema o Secretário vamos sentar, abrir ao povo que a coisa ta ruim. Eles ficam 
maquiando, o Secretário veio aqui, veio gente da Santa Casa: é, não é bem assim, a 
coisa funciona, mas podia melhorar...Não está funcionando e está morrendo gente, o 
drama vocês que são mulheres sabem, pra uma mulher, que é a pessoa mais calma, que 
é a pessoa que tem um coração muito diferente dos homens, uma mulher chegar ao 
ponto de colocar um veículo no meio da rua pra exigir aquilo que ela tem por direito é 
o fim do mundo e nós estamos prestes a chegar nesse fim. Eu voltarei ainda nesta 
sessão a esse assunto. Com a palavra Vereador Normando Roberto Gomes Lima – 
Caro vereador Ditinho Matheus presidente em exercício desta sessão, Laíde, demais 
vereadores, público presente a esta sessão, imprensa, senhores que nos veem e nos 
ouvem através da rádio e televisão. Ouvi a fala do Marquinho Amaral com bastante 
interesse e bastante atenção e após muitos anos eu ter vivenciado dentro da saúde 
pública, eu posso confirmar todas as palavras do Marquinho. Nós vivemos dentro de 
São Carlos um problema muito sério, dentro de São Carlos não, dentro do país inteiro, 
um problema muito sério de saúde pública, de atendimento à nossa população. Eu 
pergunto a todos vocês que me ouvem ou me veem: vocês têm idéia de qual é o salário 
de um médico, ou de um dentista dentro da rede pública? Eu faço essa pergunta com 
frequência, com frequência quando sou interpelado a respeito da saúde na cidade de 
início eu faço essa pergunta. E o conceito da população é que a Prefeitura paga um 
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salário substancial pra médicos e dentistas atenderem nos Postos de Saúde e nos 
Prontos Socorros. Nós estivemos votando recentemente dentro desta Casa, o salário de 
todos os funcionários da Prefeitura, o plano de carreira dos funcionários e pra 
surpresa nossa e vocês estão aí pra confirmar, as contas estão em aberto, qual o 
salário de um médico dentro da Prefeitura. As pessoas me dizem, normalmente, 3.500, 
4.000 reais, tem pessoas que me dizem até 6.000 mil reais o salário de um médico, 
então o salário de um médico é de 1.230 reais mensais, 1.230, salário inicial, dentro de 
todo plano de carreira. Então o que acontece? Nós temos uma carência de médicos 
porque não existe interesse no salário e vocês vão me dizer: mas o salário é tão 
importante assim para um médico? É pra todos nós, não é só pra médico, um médico 
na hora que ele faz o seu juramento de Hipócrates, ele não está fazendo um juramento 
de miséria, ele é um médico, ele não é um franciscano. São Francisco fez um voto de 
pobreza, por que médico e dentista têm que viver com um salário tão baixo? Então 
todos os concursos que já aconteceram, a quantidade de médicos e dentistas que se 
inscreveram pra fazer os concursos foi extraordinariamente baixo, aconteceram 
concursos de não ter um inscrito sequer, ou então o médico se inscreve, faz o concurso 
e esse concurso, a aprovação no concurso vai, pura e simplesmente, engrossar o seu 
currículo. Não é isso que nós queremos, a população não precisa de indivíduos que vão 
lá pra poder engrossar o seu currículo, nós temos que ter assistência médica correta, 
nós temos que granjear simpatia dos médicos. Eu não to falando em nome dos médicos 
porque sou médico, eu to falando da realidade e eu pergunto pra vocês, vocês todos que 
são trabalhadores, vocês todos, eu sempre resumi assim: quais são as 3 coisas 
fundamentais pra manutenção do emprego do indivíduo, as 3, o tripé que mantém o 
indivíduo dentro da sua atividade profissional? Eu vou dizer uma delas, uma, as 
condições de trabalho, segundo, o reconhecimento do trabalho efetuado por esse 
trabalhador e terceiro o salário. Eu pergunto pra vocês, vocês que tão me ouvindo: de 
uma forma geral nós estamos com uma rede de saúde, os nossos Postos de Saúde estão 
sucateados, trabalhei anos dentro do Posto de Saúde da Redenção, a minha mesa era 
uma ridícula mesa de trabalho em que só tinha tampo, eu não tinha uma gaveta pra 
colocar absolutamente nada, eu to aposentado faz 3 anos, não sei se as coisas 
mudaram, vocês que frequentam Postos de Saúde, os Postos de Saúde são todos 
pequenos, aglomerados, as condições de trabalho são péssimas, a animosidade entre 
médico e paciente é muito grande, de uma forma geral o paciente chega revoltado na 
sala do médico por todos os problemas que ele já enfrentou anteriormente, seja pelo 
seu salário ruim, ou pela saúde do seu familiar, a forma como ele é atendido na 
marcação de consulta, às vezes também devido a atrasos efetuado por médicos, porque 
médico também tem que sair correndo atrás das emergências que acontecem – ontem 
era 9,30 da noite e eu ainda tava no meu consultório atendendo crianças que estavam 
com problema, 9,30 da noite, no domingo eu fui no meu consultório eram 7 horas da 
noite, eu saí do consultório eram 15 pra meia noite porque passando em frente ao meu 
consultório pessoa via a luz acesa, parava pra que eu atendesse as suas crianças. 
Então eu não to arrumando desculpas, eu estou somente dando um panorama visto pelo 
lado de cá. Aparte Vereador Marquinho Amaral – Eu acho que vossa excelência tem 
toda razão no que diz, só que o caso dessa senhora, ela estava aguardando há 30 dias - 
e não é caso de médico – uma sonda plástica intestinal para o filho que começou a ter 
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febre e aí ela se desesperou e foi lá. Eu não tenho noção porque eu sou leigo no 
assunto, o senhor tem noção de quanto custa isso? Vereador Normando Roberto 
Gomes Lima – Eu não sei do que se trata essa sonda. Vereador Marquinho Amaral 
– Sonda plástica intestinal para que a criança possa se alimentar. Vereador 
Normando Roberto Gomes Lima – Existe uma sonda nasogástrica que a gente passa, 
principalmente pra pessoas que têm dificuldade pra deglutição, que a gente passa pelo 
nariz, chega até o estômago com a alimentação, essa é uma sonda frequente que a 
gente usa. Existe uma segunda sonda pra aqueles pacientes que têm uma comunicação 
direta já no estômago, essa sonda é cara, ela custa na faixa de 950, 980 reais, essa 
sonda nasogástrica não é tão cara, mas é bastante difícil ao bolso de quem precisa com 
frequência. Eu li a reportagem, não conheço o caso específico dessa criança, mas a 
bronca, a reclamação dessa senhora é justa porque nenhum de nós quer ver seu ente 
querido mal atendido, nenhum de nós quer ver um filho que esteja passando 
necessidade. Vereador Marquinho Amaral – Por isso doutor, eu queria dizer que 
aguardo e tenho certeza que os demais vereadores, os 11 nossos pares, eles aguardam 
que a Comissão de Saúde possa tomar uma atitude e concordar que aquele pedido que 
eu fiz a vossa excelência pra que nós possamos unidos, os vereadores, visitar todas as 
unidades de saúde da cidade. Vereador Normando Roberto Gomes Lima – Sem 
dúvida, eu acho que a atitude é mais do que correta, não é uma atitude de vigilância ou 
de punição, é pura e simplesmente acompanhar e ver o melhor que a nossa população 
merece e precisa. Eu fugi totalmente daquilo que eu tinha pra falar na tarde de hoje, 
mas não me arrependo de ter feito essa fuga daquilo que eu me preparei, eu só gostaria 
de falar que hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente, o outro vereador do PV vai 
discorrer a respeito do assunto e lembrar que na semana que vem começa a Semana do 
Bebê. Essa Semana do Bebê foi criada pela Unicef há 12 anos atrás, então vários 
países no mundo têm essa Semana do Bebê, só sublinhar esses dois aspectos, então a 
nossa intenção é de colaborar, de ajudar, melhora o salário dos médicos que vamos ter 
mais médicos, não tenho dúvida nenhuma, 1230 mais o prêmio SUS dá 1500 reais, é 
muito pouco prum médico abandonar o seu consultório, abandonar não digo, trocar o 
seu consultório pra dar atenção com carinho, com dedicação à população que merece. 
Nós temos que ter esta oferta de salário melhor para os médicos e dentistas da cidade. 
Muito obrigado senhores. Com a palavra Vereador Roberto Mori Roda – Senhor Dé 
Alvim no exercício da presidência, Laíde, vereadores, população que nos acompanha. 
Dia 5 de junho, hoje, não podia deixar de falar, Dia Mundial do Meio Ambiente 
estabelecido pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 1972, marcando a abertura 
da Conferência de Estocolmo sobre o ambiente humano, dia 5 de junho ficou conhecido 
como Dia Mundial do Meio Ambiente e desde então é celebrado de várias maneiras por 
vários povos e Nações que utilizam a data para chamar a atenção política quanto aos 
problemas e as necessidades urgentes de ações. Se há um assunto que consegue igualar 
todas as pessoas nesse planeta, é a questão ambiental. O que acontece de um lado para 
o bem ou para o mal, vai sempre afetar o outro. A situação do meio ambiente no globo 
nos desafia a preservar os recursos naturais e ao mesmo tempo possibilitar um 
desenvolvimento social justo, permitindo que as sociedades humanas atinjam uma 
melhor qualidade de vida em todos os aspectos. Tem se observado que a destruição da 
natureza, base da vida, através da contaminação e degradação dos ecossistemas 
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crescem em um ritmo acelerado, motivo pelo qual torna-se necessário reduzir o 
impacto ambiental para obtenção de um desenvolvimento ecologicamente equilibrado a 
curto prazo para todo o planeta. Podemos, cada um de nós, já fazer a nossa parte para 
a preservação das condições mínimas de vida na Terra hoje e no futuro, ou seja, 
investir mais naquilo que temos de mais valioso que é a nossa inteligência para 
aprender a consumir menos o que precisamos economizar, que são os recursos naturais 
e é sempre bom lembrar que no Brasil, identificado como um dos 9 países chave para a 
sustentabilidade do planeta, já é considerado uma super potência ambiental. Este ano o 
Brasil será a sede, com muita honra, global das atividades oficiais de celebração do 
Dia 5 de junho, que ocorrerá, aproximadamente, uma semana após o Dia Mundial do 
Meio Ambiente. O Brasil receberá governantes de todo mundo para a Rio + 20, uma 
conferência das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável que terá como 
tema central a “Economia Verde, ela é útil?”O contexto trará o desenvolvimento 
sustentável e a erradicação da pobreza. Foi escolhida uma música que está colocada 
na minha página da internet: www.robertinhomori.net, “ não importa a Nação nem a 
cor, religião, estamos na mesma guerra, então estenda sua mão. Nossas florestas, 
animais, todos sofrem sem saber, já é hora de abrir os olhos, isso não pode acontecer, 
as águas em nossos rios já começam a secar, problemas estão surgindo, o que era gelo 
hoje é mar, mas você pode fazer tudo acontecer, é plantar, é cuidar, é sempre cultivar 
esta semente, vou colocar na palma da sua mão e seguir em frente porque somente nós 
temos a solução” e aí vai...Na última estrofe seria: “é só você fazer valer, um exemplo 
ser, é caminhar para salvar, não importa o ser, esta semente vou colocar na palma da 
sua mão, seguir em frente porque só nós temos a solução”. Então esta foi escolhida a 
música tema mundial do meio ambiente 2012: “A terra pede socorro”. Eu quero deixar 
aqui algumas leis feita por este vereador em benefício ao meio ambiente: lei nº 13.313, 
de 4 de maio de 2004, dispõe sobre a capacitação dos Guardas Municipais em 
patrulhamento rural e ambiental, tenho o compromisso do Executivo para que isso 
possa estar atendendo esta lei, confio e acredito que teremos ainda essa capacitação. 
Uma outra lei, que dispõe sobre a cassação de alvará de funcionamento de 
estabelecimentos do Município de São Carlos nos quais ocorram adulteração de 
combustível e derivado de petróleo. Uma outra que vem desde 2006, tem uma 
audiência, inclusive, marcada com o senhor prefeito, e um dos assuntos que vai ser 
discutido vai ser esse sobre a lei da poluição sonora, é uma vergonha na cidade de São 
Carlos, 2006 passar com o compromisso de 2009 estar sendo implantada, terminando o 
governo dos 4 anos e infelizmente nós não temos ainda uma solução pro problema, não 
tem um avanço, isso que deixa um pouco mais triste porque se tivesse avanço a gente 
ficaria quieto. “Fica autorizado o programa de destinação e recolhimento do óleo 
vegetal e gordura” – isso sim está acontecendo na cidade de São Carlos, isso eu 
parabenizo o prefeito municipal que já há anos vem acontecendo isso na cidade de São 
Carlos. Um outro que há duas semanas eu vim colocar aqui na tribuna da Câmara, foi 
em relação ao Pampa, que é o Programa de Aproveitamento de Madeiras e podas de 
árvores. Nós temos uma máquina que custa mais de 80 mil reais, que foi doada e tem a 
máquina parada porque não conseguem fazer a operação. Tem um outro que institui o 
Dia Municipal dos Catadores de Materiais Recicláveis e também dispõe sobre a coleta, 
reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final de lixo tecnológico. Isso é muito 
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sério, muito sério porque hoje existe o prazo de validade de um computador hoje é 
coisa de 6 meses  e estão trocando, bem como essas lâmpadas e não tem onde jogar, 
não existe uma coleta. “Autoriza o Poder Executivo ao concurso das 7 Maravilhas” – 
eu quero ver se consigo falar nesses dois minutos. Existem algumas prévias e a mais 
recente é que a Fazenda do Pinhal está na frente, existe aqui as araucárias, Parque 
Ecológico, um conjunto arquitetônico da Catedral, existe aqui o Álvaro Guião, o bonde 
da Vila Nery, a Fazenda Santa Maria, conjunto da Praça Coronel Salles que pega esse 
edifício Euclides da Cunha, o edifício Paulino Carlos e também o edifício do São 
Carlos Clube. Existem outras, são 15 pra serem votadas, existe também uma que está 
na votação, o Festival Chorando Sem Parar, eu acho muito importante esse festival, eu 
entendo que pra haver um roteiro turístico que a gente pudesse estar votando, 
obviamente, em prédios, em lugares que realmente a gente possa visitar e não lugares 
que a gente possa ter uma vez por ano. Não é uma crítica, é somente uma colocação. 
Dia 12 de junho, na terça que vem: “Tarde Cultural Rio + 20” promovida pelo Cefa, 
das 13,30 até às 18 horas terão atividades culturais na Praça Maria Aparecida 
Resitano, Praça do Mercado Municipal, estarei lá também fazendo uma apresentação 
com a banda da Apae, contribuindo com o Cefa, essa comemoração da Tarde Cultural 
Rio + 20. Passou agora em urgência uma moção de congratulação ao prefeito 
municipal, em conjunto com a Acisc, eles tão revitalizando toda aquela praça da São 
Benedito em questão do que foi pedido da fonte luminosa. Eu não vou ter tempo agora 
de ler na íntegra, mas vai estar colocado também no face porque desde 2003 a gente 
vem solicitando a revitalização e a reativação daquela fonte luminosa e estamos 
sabendo que dia 12 de junho agora vai ser inaugurado. Então eu fico muito contente, 
várias pessoas contente com isso, os saudosistas, as pessoas que gostam das 
maravilhas da cidade de São Carlos. De outro lado eu venho fazer um apelo ao senhor 
prefeito municipal também, que desde 2007 eu venho solicitando a reforma do banheiro 
da São Benedito, como muitos vereadores também vêm solicitando, então eu entendo 
até que deve haver um contato do Capitão Jeferson com a Prefeitura Municipal pra 
revitalizar aquele Posto de Guarda da Polícia Militar, até mesmo porque não comporta 
mais, hoje eles atendem muitas pessoas e todas ocorrências que são feitas na cidade 
eles acabam indo lá, necessitam de ir lá. É muito ruim, todos os comerciantes estão 
reclamando porque quando você vai utilizar um sanitário você pede prum comerciante, 
eles temem de deixar entrar, muitas vezes ou fica num depósito, ou tem que passar 
perto de um caixa registradora, então fica aqui o apelo ao senhor prefeito municipal 
pra que a gente possa, de uma vez por todas, resolver o problema do sanitário da 
Praça da Igreja São Benedito. Muito obrigado. Com a palavra Vereador Ronaldo 
Lopes – Boa tarde senhor presidente em exercício, demais vereadores, vereadora 
Laíde, população que nos acompanha em plenário, sem seus lares, toda imprensa. 
Como hoje é o dia, na verdade, do meio ambiente e vários vereadores pontuaram a 
importância, eles fizeram menção a esse dia, eu quero dizer algumas palavras nesse 
sentido, destacando algumas políticas que eu considero de relevante em nosso 
Município. Começo falando, inclusive, de um primeiro programa que a nossa 
Coordenadoria do Meio Ambiente vem implementando em nosso Município, destaco a 
“Maternidade Plantando o Futuro”, o “Programa Disque Árvore”, “IPTU Verde”. 
IPTU Verde incentiva, dá incentivo financeiro àquele que planta uma árvore na sua 
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casa, então hoje 4% de desconto no IPTU é um incentivo mais do que considerável 
para que a população tenha uma árvore em sua residência, isso considero que é uma 
política pública que vem ao encontro das necessidades que nós entendemos que o 
Planeta passa. Temos que avançar na coleta seletiva, também é um problema que o 
nosso Município tem, nós temos muitas necessidades de avançar nesse sentido, é 
importante que nós tenhamos sim avanços nessas políticas. São Carlos ela é destaque 
nessa política, não é a toa que nós recebemos alguns gestores de outros Municípios, 
inclusive nessa área, pra conhecer as políticas públicas do nosso governo para 
minimizar os problemas ambientais e eu estive, inclusive, numa comunidade onde 
estavam...a solicitação e a reivindicação, na verdade, era para que nós tivéssemos mais 
bairros implementados, ou recebendo a coleta seletiva. Nós sabemos que tem muitos 
catadores, na verdade, não só catadores, mas até mesmo empresários que sobrevivem 
disso e estava até conversando com o presidente da Casa, da importância que é, na 
verdade, você trabalhar essas questões na educação. Eu destaco essa política feita, 
sobretudo, pelas diretoras de escolas, pelas professoras junto às crianças. Eu tenho 
acompanhado a ação de algumas diretoras de escola, que vem trabalhando muito com 
as crianças e não tem outra forma de nós fazermos revolução e melhorar a qualidade 
de vida, se não for incentivar, efetivo, as crianças. Quantas vezes nós estamos, por 
exemplo, no trânsito e aí um cidadão pega o que ta dentro do seu carro e joga pra fora, 
isso acontece, isso é questão de educação. Mas quantas vezes também nós nos 
deparamos em situações aonde está com lixo e acaba colocando no bolso, tomando 
algumas atitudes que venha ao encontro das necessidades. Então a educação e as 
políticas adotadas pelo prefeito Barba nesse sentido, eu considero que é relevante, eu 
considero que hoje é o dia que nós precisamos refletir para que nós possamos, a partir 
de casa, a partir do espaço em que nós vivemos, fazermos esse debate, não precisamos, 
necessariamente, termos uma bandeira – eu sou ambientalista – pra fazer com que isso 
aconteça. Eu quero destacar, inclusive, os moradores do São Carlos VIII. Estive na 
semana passada no São Carlos VIII e um dos pedidos feito foi, por exemplo, a lixeira lá 
que foi colocada pros moradores dos condomínios depositam, eles querem a mudança 
daquela lixeira, por que. A lixeira que está lá foi instalada por quem construiu os 
condomínios, a lixeira que ta lá não permite que os profissionais da Prefeitura, ou 
contratados pela Prefeitura, ao recolher pegue todo lixo porque um dos problemas das 
lixeiras comunitárias é que os animais, tanto cavalo quanto cachorro, vai lá e rasgam 
os saquinhos que os moradores depositam o lixo e acaba, de uma certa maneira, 
provocando uma condição extremamente desagradável para os moradores e a 
reivindicação desta população que eu estive lá conversando com eles foi: vamos 
colocar uma lixeira que venha ao encontro das políticas que o governo vem adotando. 
Eu levei a reivindicação pro nosso Secretário Nivaldo e ta estudando, inclusive, uma 
solução para aquele bairro e os moradores colocaram se isso não é possível uma coleta 
seletiva, vamos colocar um container que tem no CDHU, onde o pessoal deposita todo 
lixo lá, tem problemas mas para o governo é implementar, atender essa demanda, mas 
eu acredito que é possível atender. Por que eu to falando isso? Por conta de uma série 
de questões, dentre elas é possível educarmos também os nossos adultos, é possível que 
nós tenhamos, por exemplo, aqueles que estão acostumados sempre depositar resíduos, 
sobretudo sólidos, em áreas não permitidas, possam, na verdade, encontrar resistência 
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sobretudo dos moradores, da população e isso vem acontecendo. Alguns pontos que 
deixaram de ser depósito de lixo, deixaram de ser exatamente porque encontrou na 
população, ou os moradores, sendo fiscais, impedindo, então automaticamente se nós 
tivermos a população fazendo essa fiscalização, que deposita, joga lixo onde não é 
permitido, ele fica constrangido, quem faz isso ao perceber que tem alguém olhando, 
vai pensar duas vezes e ser cobrado é pior ainda. Então eu acredito que é uma política 
que precisa-se contar com a participação da população e eu destaco porque é preciso. 
A ação da Solange no São Carlos VIII, da...no Mirante da Bela Vista, são ações 
positivas que vêm ao encontro daquilo que eu considero parceria com o governo. 
Aparte Vereador Normando Roberto Gomes Lima – A respeito do lixo eu gostaria de 
salientar pra população o seguinte, o lixo é um grande criador, principalmente, de 
baratas e ratos, a quantidade de acidentes com escorpiões cresceu incrivelmente na 
nossa cidade, então eu gostaria de salientar pra vocês o seguinte, população que me 
ouve, barata é alimento de escorpião, então onde tem barata tem escorpião, se você 
deixar lixo junto da sua casa você ta fazendo criadouro pra escorpião. O escorpião, 
mediante o tamanho da criança, ele pode ser mais ou menos agressivo pra saúde, 
felizmente o que nós temos aqui é um pequeninino, cor de marmelada, esse dá 
problemas muito pouco na saúde das crianças e os ratos transmitem uma doença 
extraordinariamente séria, chama-se leptospirose, a leptospirose, inclusive, pode matar 
os indivíduos, então não deixe o lixo, o lixo cria barata, cria rato. Muito obrigado. 
Vereador Ronaldo Lopes – Pra concluir, eu só quero destacar, na verdade, o prêmio 
que o nosso prefeito recebeu, que é aquilo que eu sempre falei, nós não temos tudo que 
nós desejamos, mas o prefeito, inclusive, ganhou o prêmio por ser um Município que 
faz render mais, que é aplicar os recursos, buscar recursos e fazer com que se 
transforme em serviços melhores para a nossa população. Diferente do que afirmou o 
vereador do PSDB, o Barba é um caboclo simples, honesto e tem demonstrado com 
vários prêmios que vem ganhando, que é um companheiro correto e além de tudo um 
bom prefeito. Muito obrigado senhor presidente. Com a palavra Vereador Antonio 
Carlos Catharino – Senhor presidente, senhora vereadora Laíde, senhores vereadores, 
população de São Carlos. Eu posso dizer, sem sombra de dúvida alguma, de que o 
prefeito Oswaldo Barba ele merece toda nossa gratidão por ter atendido uma antiga 
reivindicação dos munícipes sãocarlenses, principalmente dos comerciantes que têm 
seus comércios ao entorno do Largo da Igreja de São Benedito. Como eu sempre digo, 
a fruta só existe porque o pé foi plantado. É verdade que depois que frutifica o pé, 
aparecem as frutas,  muitos querem colhê-las, mas nós sabemos quem foi que plantou. 
Eu digo isso porque logo no início do meu mandato, em 2009, fui procurado pela 
Diretoria da Acisc em meu gabinete, para que eu iniciasse um trabalho no sentido de 
restaurarmos o Largo da Igreja São Benedito. Fiz naquela oportunidade uma indicação 
à Prefeitura e fui repetindo de meses em meses, requerimentos, moções de apelo, até 
que chegou um dia em que a vereadora Laíde aderiu a nossa campanha, ao nosso 
movimento e então resolvemos de que nós faríamos uma audiência pública para 
debatermos com a sociedade sãocarlense essa situação de abandono em que se 
encontrava o Largo de São Benedito, de histórias maravilhosas que muitos podem 
contar nas suas infâncias, na juventude, quando iam ali desfrutar daquele lugar 
turístico, vendo aquela fonte luminosa bonita, enfim, era uma referência que nós 
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tínhamos, não tão somente de frequentar o comércio ao derredor, como também de 
passar momentos de alegria, entretenimento naquele Largo maravilhoso que era. Então 
quando estávamos prestes a definir o dia da audiência pública, recebi no meu gabinete 
um telefonema do prefeito Oswaldo Barba, para que nós promovêssemos uma reunião 
em seu gabinete para discutirmos a restauração do Largo São Benedito. Eu bem me 
lembro naquela oportunidade quem estava presente, estava presente naquela reunião o 
Oswaldo Barba, o presidente da Acisc, Alfredo Maffei Neto, com os diretores Carlos 
Alberto Caromano e Marcos Martinelli, o Secretário Municipal de Obras,  José Jairo 
Salles e a diretora da Fundação Pró Memória Ana Lucia Cerávolo, foi aí então que 
depois dessa reunião – e confesso que foi até de madrugada – foi quando definiu então 
que o prefeito municipal determinou que fosse feito a restauração do Largo São 
Benedito. A partir daí então começou os estudos, evidentemente um estudo que tem uma 
grande participação da Ana Lúcia Cerávolo, que é a diretora da Fundação Pró 
Memória, para que nós pudéssemos restaurar de acordo com valor histórico do local. 
Então o que ficou acertado? Que a Associação do Comércio e Indústria de São Carlos, 
a Acisc, entraria com a maior parte dos recursos a serem destinados e em 
contrapartida a Prefeitura Municipal entraria com a mão de obra e é isso que está 
acontecendo e é isso que deverá de ser inaugurado nos próximos dias, resultado de um 
trabalho feito por esse vereador e pela nobre vereadora Laíde, juntamente, 
principalmente, com a diretoria da Acisc, pela insistência da nova diretoria da Acisc, 
que não mediu esforços no sentido de que nós pudéssemos sensibilizar o prefeito 
Oswaldo Barba no sentido de que determinasse a restauração do Largo São Benedito e 
é isso que está acontecendo, essa é a verdade do acontecimento. Nós respeitamos e 
muito que no passado outros propositores tentasse e em vão nas outras administrações, 
fazer o que vai ser feito agora, uns encontraram ouvidos moucos, outros ouvidos de 
mercados, mas a bem da verdade é que nada aconteceu, aconteceu agora porque agora 
realmente existiu esse trabalho forte que nos levou a vitória, a vitória, principalmente, 
do povo de São Carlos, a vitória dos comerciantes de São Carlos e a vitória desse 
Legislativo e a vitória do prefeito Oswaldo Barba que entendeu que ele não poderia 
perder o bonde da história ocupando o cargo de prefeito na Prefeitura de São Carlos 
porque a história ela volta a se repetir, a história que infelizmente estava aí com um 
hiato, estava aí, digamos, até com um elo perdido, agora novamente ela é recuperada, é 
restaurada a praça e São Carlos terá mais um lugar bonito, lindo pra se visitar. É isso 
o que eu tinha que falar a respeito do Largo São Benedito, que eu gosto sempre de que 
todos nós pautemos pela verdade, assim como eu tenho feito isso há 40 anos dessa 
tribuna, se eu não fosse um bom vereador não estaria há tanto tempo aqui não, o povo 
no segundo mandato não teria outorgado uma outra oportunidade, mas no entanto 
muitos anos, muitos mandatos o povo me dá, me dá porque eu tenho credibilidade junto 
a população e eu sempre trabalho, não levado por fatos demagógicos, mas sim por 
fatos concretos e fatos reais. Então eu estou aqui, evidentemente, para elogiar o 
trabalho que foi feito por alguns outros vereadores, o trabalho que foi feito pelo meu 
colega Mori que em 2003, 2006 entrou com uma sugestão, pedido para que fosse 
revitalizado e restaurado, que infelizmente naquela oportunidade não encontrou eco 
por parte das administrações passadas, tanto na Prefeitura, como na Acisc, sendo que 
agora encontramos esse eco e está sendo realizado. Então eu posso dizer sinceramente 
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que todos nós temos um lugarzinho no bonde da história, o Mori tem, a Laíde tem, eu 
tenho, outros vereadores que como eu também se preocuparam e muito para que nós 
tivéssemos a restauração, a revitalização dos banheiros públicos lá existentes, sendo 
que quando nós tivemos essa reunião que definiu a restauração e a revitalização, 
também ficou acertado de que no momento certo também seria feito a revitalização ali 
dos banheiros existentes no entorno da Praça do Largo São Benedito. Então é isso aí 
que eu tinha a dizer a esse respeito e gostaria de dizer que além de nós termos 
conseguido, juntamente com outros vereadores, essa revitalização, essa restauração. 
Eu quero dar aqui uma grata notícia, uma notícia que realmente vai mexer com toda 
história da região da zona leste, com toda história do conglomerado de bairros que 
forma a grande Vila Nery porque ali já estamos construindo, no andar superior do 
União Serve, as futuras instalações do Posto do SAAE, do Posto do SIM, estamos 
trabalhando para que tenha ali uma Junta de Conciliação, estamos trabalhando para 
que tenha ali o Procon e estamos trabalhando para que ao lado nós tenhamos uma 
agência do Correio e Telégrafos e estamos trabalhando junto a rede bancária para que 
nós possamos levar também ali uma agência bancária para atender a demanda de 
milhares e milhares de moradores e munícipes que moram na zona leste e na grande 
Vila Nery de São Carlos. Era o que eu tinha a dizer, voltaremos ao assunto. Presidente 
José Alvim Filho Dé suspende a sessão para acordo de pauta. Retornando, Presidente 
Edson Fermiano solicita chamada dos senhores vereadores. ORDEM DO DIA – 
PROCESSOS EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL – ÚNICA DISCUSSÃO 
– Processo nº 1175/12 - Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Cantinho 
Fraterno Dona Maria Jacinta a dá outras providências. Autoriza o Poder Executivo a 
conceder subvenção ao Cantinho Fraterno Dona Maria Jacinta a dá outras providências. 
Não havendo manifestação em plenário foi posto em votação e aprovado por 
unanimidade. Processo nº Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional 
suplementar, na Secretaria Municipal de administração e Gestão de Pessoal. Não 
havendo manifestação em plenário foi posto em votação e aprovado por unanimidade.  
Processo nº 1177/12 - Altera dispositivo da Lei Municipal nº 16.047 de 21 de março de 
2012, que Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção a Clube Atlético 
Paulistinha, e dá outras providências. Não havendo manifestação em plenário foi posto 
em votação e aprovado por unanimidade.   Processo nº 1187/12 - Autoriza o Poder 
Executivo a abrir crédito adicional suplementar na Progresso e Habitação São Carlos – 
PROHAB. Não havendo manifestação em plenário foi posto em votação e aprovado por 
unanimidade.  Processo nº 1135/12 - Inclui a “Semana do Bebê” no Calendário Oficial 
de  Eventos do Município e dá outras providências. Não havendo manifestação em 
plenário foi posto em votação e aprovado por unanimidade. PROCESSOS EM 
REGIME DE TRAMITAÇÃO URGENTE – ÚNICA DISCUSSÃO – Processo nº 
1164/12 – Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção à Associação Bom 
Samaritano de São Carlos para a Reintegração de Egressos na Sociedade, e dá outras 
providências. Não havendo manifestação em plenário foi posto em votação e aprovado 
por unanimidade.  Processo nº 1168/12 – Autoriza o Poder Executivo a conceder 
subvenção à Associação de Amigos Protetores dos Animais e do Meio Ambiente de São 
Carlos – PROTEJA, e dá outras providências. Não havendo manifestação em plenário 
foi posto em votação e aprovado por unanimidade. Processo nº 1169/12 – Autoriza o 
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Poder Executivo a conceder subvenção ao Lar Rosa de Sarom, e dá outras providências. 
Não havendo manifestação em plenário foi posto em votação e aprovado por 
unanimidade. Processo nº 908/12 – Altera o Anexo XIX da Lei Municipal nº 13.692, de 
25 de novembro de 2005, e alterações posteriores, que “Institui a Planta Genérica de 
Valores do Município de São Carlos, define critérios para lançamento do Imposto 
Predial e Territorial Urbano, e dá outras providências.” Não havendo manifestação em 
plenário foi posto em votação emenda aditiva e aprovada por unanimidade. Em votação 
projeto com emenda incorporada, aprovado por unanimidade. EXPLICAÇÃO 
PESSOAL – Com a palavra Vereador Equimarcilias de Souza Freire – Senhor 
presidente, Laíde vereadora, senhores vereadores, plateia presente. Eu não podia 
deixar, eu acho que isso é regimental essa questão Explicação Pessoal, eu quero dizer 
que participei ontem de uma exposição cultural que acontece ali no Paço Municipal, eu 
quero convidar aqui toda população que participe e quero parabenizar, de antemão, a 
exposição “Fronteiras do Baú”, quero parabenizar o senhor Vanderlen Amaral da 
Costa, que é o proprietário desse acervo que está fazendo uma exposição hoje. 
Começou ontem, ontem foi a abertura na Prefeitura às 18 horas  e a partir de hoje 
estará aberta a visitação pública da população. Eu quero parabenizar aqui o senhor 
Vanderlen do Amaral da Costa, que é do Rio Grande do Sul, quero parabenizar a 
minha amiga, minha companheira do PMDB, a Carmelita Campos e toda sua equipe 
que viabilizou pra São Carlos essa exposição, tivemos lá ontem, senhor presidente, e 
pudemos ver o riquíssimo acervo que fala sobre o negro, que fala sobre a 
discriminação racial, que fala da história, uma história mostrada e contada por um 
ângulo que poucos sabem. Então eu quero parabenizar o senhor Vanderlen e a 
Carmelita Campos, é uma exposição belíssima, riquíssima, nunca vista em São Carlos e 
está hoje à disposição da população de São Carlos na Prefeitura. Essa exposição ela 
acontece de hoje, ou seja, do dia 4, 4, 6 a 17/06, é uma exposição que vai durar por 
volta de  2 semanas, é riquíssima, muito bonita, retrata sobre a discriminação racial, 
existe coisa importante vista, Ditinho Matheus, por um ângulo nunca visto, nunca 
mostrado e a exposição perde quem não for ver, culturalmente é belíssima e eu quero 
aqui parabenizar a Carmelita Campos e o senhor Vanderlen e toda sua equipe por nos 
proporcionar em São Carlos uma exposição tão belíssima, bonita e que resgata, vem 
resgatar, mais uma vez, tudo aquilo que a gente tem dito aqui. A luta continua contra a 
discriminação, contra os preconceitos e uma mostra desta faz mostrar um outro lado 
que as pessoas pouco comenta e que é importante. Fica aqui o convite que todos veem e 
que possa ir à Prefeitura. Quero também lembrar, senhor presidente, e foi dito lá 
ontem, mas uma coisa é importante ressaltar, no momento em que o país discute a 
indenização, estão indenizando aqueles perseguidos políticos, estão indenizando 
aqueles que foram perseguidos, politicamente falando, pela ditadura militar. E o 
negro? Ninguém fala, ninguém cita. Quem construiu esse país? Como foi construído 
esse país, de que maneira? A custa de qual sangue e suor? E é uma questão que 
ninguém discute, Ditinho Matheus, ninguém discute. O perseguido político tem direito a 
indenização. Fica aqui a reflexão, aonde estão os direitos dos negros que ninguém 
discute, essa Pátria deve, deve muito, deve, é preciso reescrever a história do Brasil e 
pra isso acontecer é preciso que alguma coisa seja feita, nada poderá resgatar ou 
devolver tudo que foi retirado do negro nesse país, mas alguma coisa tem que ser feita, 
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a gente precisa começar rediscutir essa questão. É no momento em que o país discute 
indenização para perseguidos políticos e o negro? Quem realmente foi perseguido, 
discriminado, morto, amordaçado, retirado da sua família, quem realmente construiu 
este país? É pra reflexão. Meu muito obrigado senhor presidente. Com a palavra 
Vereador Lineu Navarro – Vereador Ronaldo no exercício da presidência, vereadora 
Laíde, demais vereadores. Eu, na verdade, na fala primeira lá eu ia fazer referência a 
mais um prêmio que o prefeito Oswaldo Barba recebe em nome da cidade de São 
Carlos, em nome do Município de São Carlos. Foi agora no dia de ontem, um prêmio 
concedido pela Fiesp, um prêmio: “Municípios que fazem render mais”. É um prêmio 
promovido pela Fiesp – Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e foi, na 
verdade, escolhidos dezenas de Municípios, foi mais de 100 Municípios que 
participaram de uma disputa entre esses Municípios tentando obter uma pontuação a 
partir de um comitê técnico da Fundação Getúlio Vargas, pessoas especialistas em 
gestão pública da GV que fizeram através de temas como sustentabilidade e capacidade 
de institucionalização, transparência, participação popular, contribuição para o 
desenvolvimento local, custeio, qualidade no investimento, responsabilidade fiscal e 
social, a partir desses temas os Municípios responderam um questionário enviado pela 
Federação das Indústrias no Estado de São Paulo e teve, a partir daí, uma visita aos 
Municípios já pré selecionados a partir do questionário que foi respondido pelos 
Municípios paulistas e aí se fez uma visita in loco pra comprovar os dados que foram 
apresentados, enviados para o comitê da GV, contratado pela Fiesp. São Carlos 
disputou com algumas cidades do interior, cidades até 250 mil habitantes, e 
particularmente ficaram no final da disputa os Municípios de São João da Boa Vista, 
Catanduva, Itapetininga, Araçatuba, Araraquara e Taboão da Serra. São Carlos 
recebeu um prêmio de destaque nesse tipo de modalidade, concedido pela Fiesp. É a 
primeira vez que a Fiesp faz um prêmio desse e como, na verdade, nosso Município tem 
recebido nos últimos anos dezenas de premiações de órgãos do governo federal, é 
importante que a gente realce que, na verdade, é o Município a partir de uma visão 
administrativa nova implementada em São Carlos de 2001 pra cá, nós hoje detemos, na 
verdade, mais um prêmio, agora concedido por uma entidade privada que é a Fiesp, o 
prêmio “Municípios que fazem render mais”. Queria cumprimentar a administração 
municipal, particularmente o prefeito Oswaldo Barba, mas é um cumprimento que se 
faz ao Município de São Carlos como um todo, nós, cada dia que passa, somos 
reconhecidos como destaque em várias áreas de políticas públicas, agora, 
particularmente, em políticas que incentivam o rendimento, a lucratividade de 
pequenas e médias empresas localizadas no Município de São Carlos. Senhor 
presidente, era o que tinha a dizer, muito obrigado. Com a palavra Vereador José 
Alvim Filho Dé – Senhor presidente vereador Ronaldo Lopes, vereadora Laíde, eu 
quero aqui parabenizar o vereador Lineu Navarro que fez uma bela escolha na escola 
que o nosso governo do prefeito Oswaldo Barba entregou lá no grande Cidade Aracy, 
uma escola bonita, com professores de qualidade, com merenda de qualidade e o Lineu 
teve a oportunidade de dar o nome da professora Enedina, que é uma família 
tradicional da cidade de São Carlos, aonde esteve presente, além do vereador Lineu, 
também o deputado federal Newton Lima, familiares da professora Enedina e eu estou 
muito contente até por ser morador da Cidade Aracy, estou vendo a transformação que 
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está acontecendo naquela região. Então nós moradores e podendo representar aquela 
população, aquela região sul aqui na Câmara, eu tenho sim parabenizar o nosso 
companheiro Lineu porque ele também tem um trabalho muito forte, atuante em toda 
cidade e lá não é diferente, ele tem nos ajudado bastante, tem nos apoiado nos projetos. 
Então Lineu, meu reconhecimento a você em público, ao prefeito Oswaldo Barba por 
tudo que tem feito pela nossa cidade. Eu sei que muitas pessoas nesse momento utiliza 
essa tribuna, faz ataque ao nosso governo, mas é assim mesmo, um pé de manga 
quando ele tem uma manga pintadinha lá em cima, a pedrada é só nela pra derrubar 
ela, enquanto não consegue derrubar eles não se contentam e quando vê que não 
derruba na pedrada eles dá uma bambuzada e ela só cai quando ela ta madura mesmo. 
O nosso prefeito é um pé que dá muito frutos, principalmente pra cidade de São Carlos 
e lá na Cidade Aracy já foi entregue mais uma escola. Eu to muito feliz também ao 
falar da nossa prestação de contas. Nós fizemos na região sul da cidade – quero até 
agradecer o comerciante Mauro França, que emprestou o local pra que nós possamos 
realizar lá a nossa prestação de contas – aonde esteve presente o deputado estadual 
Ênio Tatto, o deputado federal Newton Lima e o prefeito Oswaldo Barba e vários 
comerciantes amigos, prestigiando lá a nossa prestação de contas. Eu pude prestar 
conta de 300 mil do deputado Cândido Vacarezza que mandou pra cidade de São 
Carlos, aonde está sendo construído um PSF lá na Avenida João Paulo. Nós podemos 
mostrar lá também mais 625 mil do deputado Gilmar Tatto, que está sendo pra usar no 
recape lá do grande Cidade Aracy. Nós podemos mostrar também mais uma emenda do 
deputado Gilmar Tatto, de 500 mil, para a recuperação do campo na região do Antenor 
Garcia. Nós podemos mostrar também mais uma emenda do deputado Ênio Tatto, 
deputado estadual, para a construção de uma quadra society, mais 100 mil reais de 
emenda do deputado Ênio Tatto para a Santa Casa, mais 150 mil do deputado Ênio 
Tatto para comprar equipamentos na área da saúde. Então eu tenho certeza que nesses 
3 anos e meio de mandato aqui nesta Casa, eu pude mostrar o meu trabalho e não é 
diferente, as reivindicações que eu tenho feito ao deputado federal Newton Lima, que 
tanto tem ajudado a cidade de São Carlos, que tanto tem ajudado a nossa região, que 
fez uma transformação quando era prefeito aqui na cidade de São Carlos eu pude ser o 
seu administrador naquela região e ele disse isso muito bem e nós hoje estamos dando 
continuidade com o prefeito Oswaldo Barba em tudo que vem acontecendo naquela 
região. Tenho a certeza na transformação que foi realizada no Jardim Gonzaga, com 
Posto de Saúde, quadra coberta, mini campo, nós podemos enviar emenda parlamentar 
pra ajudar na reforma, na construção de play ground pras crianças. Então eu quero 
aqui agradecer a população que esteve presente, vários comerciantes, ao deputado 
federal Newton Lima, que é presidente do nosso partido, do Partido dos Trabalhadores 
e eu tenho a certeza que ele está fazendo um belíssimo trabalho no Congresso Nacional 
à frente da Comissão das mais importantes do nosso país, que é a Comissão da 
Educação e o Newton tem feito realmente um trabalho brilhante lá, ajudando a nossa 
cidade, a nossa região e o nosso interior do Estado de São Paulo. Por hoje era só 
senhor presidente. Presidente Ronaldo Lopes solicita chamada final dos senhores 
vereadores, declara encerrada a presente sessão da qual eu Maria Cristina Roque 
Novaes Keppe                      , lavro a presente ata que após lida e achada conforme será 
devidamente assinada.          


