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ATA DE POSSE DO PREFEITO E VEREADORES ELEITOS PARA O
MANDATO: 1º DE JANEIRO DE 2021 À 31 DE DEZEMBRO DE 2024.
ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA BIÊNIO 1º de JANEIRO DE 2021 À 31 DE
DEZEMBRO DE 2022.
Ao primeiro dia do mês de janeiro de 2021, às oito e trinta horas, no Plenário da Câmara Municipal
de São Carlos, realizou-se a presente sessão. SR. PRESIDENTE DJALMA NERY: Bom dia a
todas e todos. É com imensa satisfação que a Câmara Municipal de São Carlos realiza essa Sessão
Solene on-line de posse do prefeito Ayrton Garcia Ferreira, do vice-prefeito Edson Ferraz e dos
vereadores Alexander Fernandes Vieira, Malabim, do PTB; André Rebello, do DEM; Azuaite
Martins de França, do Cidadania; Bruno Zancheta, do PL; Djalma Nery, do PSOL; Dimitri Sean, do
PDT; Dhony Oliveira Souza, Paraná Filho, do PSL; Elton Carvalho, do Republicanos; Gustavo
Pozzi, do PL; José Alvim Filho, Dé Alvim, do Solidariedade; Luís Carlos Fernandes da Cruz,
Lucão Fernandes, do MDB; Marco Antônio Amaral, Marquinho Amaral, do PSDB; Maria
Aparecida Rodrigues dos Santos, Cidinha do Oncológico, do PP; Neusa Valentina Golineli,
professora Neusa, do Cidadania; Raquel Auxiliadora, do PT; Roberto Mori Roda, Robertinho Mori,
do PSL; Rodson Magno do Carmo, Rodson Magno, do PSDB; Roselei Aparecido Françoso, Roselei
Françoso, do MDB; Sergio Alves Rocha, Sérgio Rocha, do PTB; Tiago Parelli, o Tiagão, do PP; e
Ubirajara Teixeira, o Bira, do PSD. Todos e todas eleitos e eleitas no pleito de 15 de novembro de
2020 para o mandato de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024. Nesse momento,
ouviremos e cantaremos o Hino Nacional Brasileiro e o hino de São Carlos. [execução do Hino
Nacional] SR. PRESIDENTE DJALMA NERY: Só para contextualizar as pessoas, estamos tendo
um problema técnico aqui na Câmara Municipal. Estou esperando que o pessoal consiga passar o
hino, tocar o hino para que todos e todas possam ouvir, tá bom? Por isso que estamos demorando
aqui. E só reforçando que é a primeira vez que uma cerimônia de posse acontece de forma on-line.
Então, de fato, é uma coisa nova aqui pra Casa. Por isso, alguns problemas técnicos vão surgindo,
mas já vão ser resolvidos em alguns minutinhos. [execução do Hino Nacional] SR. PRESIDENTE
DJALMA NERY: Bom, retomando aqui, então, a nossa solenidade, a gente só conseguiu tocar o
hino na TV. Infelizmente não foi possível transmitir para quem está acompanhando pela internet,
mas fica registrado que foi cumprido esse protocolo. Então, iniciando nossos trabalhos, é com muita
honra que, na condição de vereador mais votado se São Carlos nas eleições de 2020, cumprindo
com as determinações e o rito previsto na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno da
Câmara Municipal de São Carlos, eu presido essa solenidade on-line de posse ao prefeito, viceprefeito, vereadores e vereadoras eleitas. Eu adoraria que essa Casa tivesse cheia para presenciar
esse importante momento, mas, de forma muito acertada, os parlamentares eleitos e toda a equipe
administrativa e de assessoria do Legislativo são-carlense optamos por realizar essa cerimônia
remotamente, em respeito ao gravíssimo momento em que vivemos em nosso país, em decorrência
da pandemia de Covid-19 e ao alarmante aumento do número de casos na nossa região. Eu não
poderia iniciar essa solenidade sem registrar uma menção honrosa a todas as pessoas impactadas
por esse difícil cenário que vivemos há quase um ano, em especial, àqueles e àquelas que perderam
seus entes queridos, aos profissionais da saúde e a toda classe trabalhadora, que é obrigada a se
expor a um vírus mortal para sobreviver, para pagar o aluguel, para sustentar a família etc. Grande
parte do agravamento dessa crise se deve a uma lógica que coloca os interesses financeiros acima
do direito à vida e a dignidade da população e uma parcela de gestores públicos, de diversas esferas,
que são negligentes e alinhados com os interesses da elite econômica em detrimento dos 99% da
sociedade, nos relegando a uma ausência de políticas públicas adequadas, estruturantes,
redistributivas e que combatam a injustiça e a desigualdade, de fato. Eu sei que São Carlos é
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pequena, em face dos desafios nacionais e globais à nossa frente, mas, conhecendo nosso povo,
nossa história, nossa potência, nossas lutas, eu tenho certeza de que, se a gente quiser, São Carlos
pode ser um exemplo mundial de sucesso, uma cidade modelo, humana, democrática e inovadora.
Essa é a minha esperança e o motivo pelo qual eu decidi servir à minha cidade, que me formou, e
demonstrar, na prática, uma outra forma de fazer política, mais coletiva, plural, representativa, para
que a nossa população, em especial os mais jovens, percebam que a política é central para
transformar o mundo que nos cerca. É por isso que muito me alegra ter essa honra de, em meu
primeiro mandato, primeiro mandato do meu partido no município, presidir essa sessão histórica de
posse e participar ativamente de um novo ciclo da política municipal ao lado dos meus colegas no
Poder Legislativo e, também, no Poder Executivo, dialogando com toda a sociedade civil
organizada, movimentos sociais e a população em geral. A palavra vereador vem do vereador latino
'verear', que remete à palavra 'vereda', que significa caminho. Os vereadores e vereadoras são, de
fato, guardiões desse caminho que conecta as decisões à realidade. Assim como muitos podem ser
os caminhos, muitos são os que iniciam, hoje, os mandatos que compõem essa nova legislatura. E é
por isso que, sem mais delongas, eu convido, nesse momento, os vereadores e vereadoras eleitos
para que prestem seu juramento que sela o seu compromisso com os interesses coletivos e da
sociedade. Então, eu farei a leitura do juramento, pausadamente, para que todos os vereadores,
juntos e juntas, possam repetir e eu peço que, nesse momento, então, ativem seus microfones para
que a sociedade possa ouvir esse juramento. Então, eu vou lá repetir pausadamente. Todo mundo
pronto, pronta? Então, vamos lá. Prometo exercer com dedicação e lealdade... EM CORO: Prometo
exercer com dedicação e lealdade... SR. PRESIDENTE DJALMA NERY: O mandato que me foi
confiado pelo povo... EM CORO: O mandato que me foi confiado pelo povo... SR.
PRESIDENTE DJALMA NERY: Cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República...
EM CORO: Cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República... SR. PRESIDENTE
DJALMA NERY: A Constituição Estadual... EM CORO: A Constituição Estadual... SR.
PRESIDENTE DJALMA NERY: A Lei Orgânica do Município... EM CORO: A Lei Orgânica
do Município... SR. PRESIDENTE DJALMA NERY: E a legislação em vigor... EM CORO: E a
legislação em vigor... SR. PRESIDENTE DJALMA NERY: Atendendo à justiça social... EM
CORO: Atendendo à justiça social... SR. PRESIDENTE DJALMA NERY: A paz e a igualdade
de tratamento a todos os cidadãos e cidadãs. EM CORO: A paz e a igualdade de tratamento e todos
os cidadãos e cidadãs. SR. PRESIDENTE DJALMA NERY: Perfeito. Dando sequência, então, eu
convido o prefeito municipal, Airton Garcia Ferreira e o vice-prefeito, Edson Ferraz, para que
façam seus juramentos. Reforço o pedido para que todos fechem os seus microfones, tá bom? Quem
não estiver falando, por favor, para não interromper aqui o nosso som. Então, eu farei a leitura,
novamente, para que o prefeito e o vice possam repetir o juramento. Nosso prefeito e o vice eleitos
estão aqui? Bom, vou começar aqui, então. Prometo exercer com dedicação e lealdade... EM
CORO: Prometo exercer com dedicação e lealdade... SR. PRESIDENTE DJALMA NERY: O
mandato que me foi confiado pelo povo... EM CORO: O mandato que me foi confiado pelo povo...
SR. PRESIDENTE DJALMA NERY: Cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da
República... EM CORO: Cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República... SR.
PRESIDENTE DJALMA NERY: Constituição Estadual... EM CORO: Constituição Estadual...
SR. PRESIDENTE DJALMA NERY: A Lei Orgânica do Município e a legislação em vigor...
EM CORO: A Lei Orgânica do Município e a legislação em vigor... SR. PRESIDENTE
DJALMA NERY: Defendendo a justiça social... EM CORO: Defendendo a justiça social... SR.
PRESIDENTE DJALMA NERY: A paz e a igualdade de tratamento a todos os cidadãos e
cidadãs. EM CORO: A paz e a igualdade de tratamento a todos os cidadãos e cidadãs. SR.
PRESIDENTE DJALMA NERY: Excelente. Então, prestado o compromisso pelos vereadores,
pelo prefeito municipal e pelo vice-prefeito, eu os declaro empossados para o mandato de 2021 a
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2024. [aplausos] SR. PRESIDENTE DJALMA NERY: Nesse instante, dando sequência,
convidamos o prefeito municipal de São Carlos, Airton Garcia, a fazer o uso da palavra, por até dez
minutos. Então, prefeito, a palavra está com o senhor. SR. AIRTON GARCIA: Como fala a
Bíblia, é cada dia com a sua agonia. A prefeitura de São Carlos, ela é assim: cada dia tem uma
agonia, tem um problema para resolver, mas é para isso que nós estamos aqui atentos. E eu peço
muito a Deus que dê saúde para todos nós, para que nós possamos levantar cedo, todos os dias, e
fazer o nosso trabalho. E eu acho que, em um país onde cada um cumpre a sua obrigação, já é uma
grande coisa. E eu, como prefeito, eu não falo muito, mas eu procuro dar exemplo. SR.
PRESIDENTE DJALMA NERY: Muito obrigado, prefeito, pelas palavras. Então, dando
sequência, eu convido, agora, o vice-prefeito, Edson Ferraz, para que também faça uso da palavra,
por até dez minutos. A palavra está com o senhor, Edson Ferraz. SR. EDSON FERRAZ: Bom dia.
Bom dia a todos os vereadores. Na pessoa da Professora Neusa, cumprimentar a todos os
vereadores e todas as pessoas que trabalham na Câmara Municipal. Na pessoa do vereador mais
votado, Djalma Nery, cumprimentar também a todos os vereadores, amigos da cidade de São
Carlos, eleitos e reeleitos, para que tenham um bom mandato nesses quatro anos. Minha saudação
vai ser uma saudação bem breve. Bom dia a todos. A minha fala será breve como convém neste
momento e, ao fazer uma saudação muito especial ao prefeito Airton Garcia, quero aqui registrar
um dado histórico na cidade de São Carlos. Desde que foi criada a possibilidade de reeleição, em
1997, permitindo a recondução ao cargo de presidente, governadores e prefeitos, Airton Garcia é o
segundo prefeito reeleito na história da cidade de São Carlos, o que demonstra que ele fez um
grande trabalho, está fazendo e vai fazer muito mais no próximo mandato. Feita essa ponderação,
meus amigos e amigas, quero aqui e agora comprometer-me com o prefeito Airton Garcia e, acima
de tudo, com a população de São Carlos, que irei trabalhar nos próximos quatro anos pela
administração da nossa cidade lado a lado com o prefeito Airton Garcia. Na oportunidade, também
parabenizo a todos os vereadores, eleitos e reeleitos, e vereadoras, desejo a todos uma atividade
parlamentar com sabedoria, comprometimento com nossa cidade em prol do interesse público.
Vamos lembrar os princípios constitucionais que são aqueles que guardam os valores fundamentais
da ordem jurídica: a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais de
trabalho e de livre iniciativa, o pluralismo político e todos os outros artigos da Constituição; que
todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos. Então, é dessa forma
que nós vamos fazer o que a Constituição cumpra-se na cidade de São Carlos. Gostaria de deixar,
aqui, um abraço a todos vocês, que vocês aí tenham o comprometimento com a cidade de São
Carlos por aquilo que vocês são os representantes, assim como o prefeito Airton Garcia é o
representante legal, é o prefeito eleito. E desejar a todos aí um feliz Ano-Novo, cheio de paz, cheio
de alegria e que nós tenhamos saúde para poder fazer principalmente o atendimento humano, que eu
acho que é o mais importante que o cidadão pode fazer. Os demais, são consequência, mas o lado
humano, o lado de atender as pessoas, de fazer uma cidade... não uma política pela política, mas
uma política pelas ações, pela educação, pela saúde, pelo emprego, por tudo aquilo que pode
transformar a vida das pessoas, porque a política, quando ela é nessa linha, é uma política que vale a
pena a gente estar. Por isso que eu estou na política, vou continuar, vou trabalhar lado a lado com o
prefeito Airton Garcia durante os quatro anos. Muito obrigado a todos, a todos os amigos,
secretários, enfim, as pessoas, os cidadãos da cidade de São Carlos. Obrigado a todos. SR.
PRESIDENTE DJALMA NERY: Obrigado, vice-prefeito Edson Ferraz, pelas palavras. Então,
dando continuidade, agora eu convoco os vereadores e vereadoras eleitos que vão fazer o uso da
palavra por até três minutos. Eu peço que os colegas se atenham ao tempo. E nós vamos fazer uma
chamada em ordem alfabética, e o primeiro convidado a fazer uso da palavra é o vereador André
Rebello. Ele está presente aqui conosco? VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sim, presidente. SR.
PRESIDENTE DJALMA NERY: Então, a palavra está com o senhor. VEREADOR ANDRÉ
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REBELLO: Vossas Excelências, Sr. Prefeito Municipal Airton Garcia e vice-prefeito Edson
Ferraz, Excelentíssimos Srs. Vereadores, queridos munícipes que nos acompanham pelos canais de
comunicação, bom dia a todos. Inicio agradecendo por essa oportunidade que me foi dada de ser
vereador de nossa querida São Carlos. Minha gratidão a cada um que, de forma direta ou indireta,
contribuiu para essa eleição. De forma especial, o meu muito obrigado a cada voluntário que se uniu
ao nosso projeto para levar esperança às famílias são-carlenses, a esperança de que é possível
construir uma sociedade mais fraterna a partir da política. No que diz respeito às eleições de 2020, a
mensagem dada nas urnas foi muito clara, porque grande parte dos eleitores não foi votar ou
preferiu não votar em nenhum vereador. E essa informação vem para tirar todo e qualquer
sentimento de vaidade em relação ao cargo que vamos ocupar nos próximos quatro anos. Ao
contrário, esse fato nos faz olhar com muita humildade para esse mandato e nos leva a uma reflexão
que cabe não só a nós, vereadores, mas a todos os cidadãos: Eu estou sendo a diferença que quero
ver na minha cidade? No meu bairro? Na minha família? E este questionamento é individual, mas a
resposta tem que ser dada em unidade para, juntos, construirmos uma São Carlos melhor. E falando
em unidade, este é o grande desafio dessa Casa de Leis: promover a unidade, na busca pelo bem
comum. No meu mandato, quero buscar criar pontes para facilitar o diálogo e a unidade. O período
de campanha passou. Precisamos rapidamente substituir as disputas pelo consenso. Não devemos
olhar de qual gabinete saiu esse ou aquele Projeto de Lei, mas, sim, se o projeto atende ao bem
comum. E, se atende, como eu posso ajudar para que esse projeto seja aprovado. Quero, também,
cumprimentar e parabenizar cada vereador eleito. De nós, Poder Legislativo, a população de São
Carlos espera trabalho e dedicação. Acredito que nosso desafio é árduo, mas muito necessário:
promover a unidade na busca pelo bem comum. Para finalizar, convido a todos os cidadãos e
gestores públicos a serem, neste ano que se inicia, a diferença que cada um quer ver na sociedade.
Vamos juntos atingir o que é o bem de todos naquilo que todos temos em comum. No hino de São
Carlos, temos a frase "Seu destino é de todo paulista, o de amar e servir ao Brasil", e assim quero
que seja o meu mandato. Ótimo trabalho a todos e que Deus nos abençoe. Muito obrigado. SR.
PRESIDENTE DJALMA NERY: Muito obrigado, nobre vereador André Rebello. Então, dando
sequência aqui, eu chamo o vereador Azuaite Martins de França para que faça uso da palavra, por
até três minutos, no seu discurso de posse. Azuaite, a palavra está com o senhor. VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: Bom dia, senhoras e senhores, 1.308 eleitores, meus apoiadores e os
candidatos do Cidadania 23 me entregaram essa difícil vitória, que, na verdade, a eles pertence.
Foram eles que me trouxeram até aqui e sou profundamente grato a todos. Nesta oportunidade,
renovo os princípios que me norteiam: liberdade, justiça e democracia. Renovo os compromissos de
combate ao fascismo, à corrupção, aos privilégios e aos preconceitos de qualquer natureza. Em
lugar do medo, proponho a ousadia; em lugar da alienação, a consciência. Quero abalar a
irresponsável inércia dos justos, pois o seu silêncio é a origem de todos os males. Não sou o
Salvador da pátria. Salvador da pátria é o próprio povo, quando assume a sua responsabilidade. No
entanto, lutarei por aqueles de quem arrancaram o grito pronto da garganta. Quero que tenham voz
ativa e que se organizem. Não nasci para agradar, nasci para ser livre. Por isso, sou político, político
no único e verdadeiro significado do termo grego cidadão. Não faço da política profissão, porque
fazê-lo não é fazer política, é enganar o povo, é corromper, é corromper-se. Tenho profissão, sou
professor e sei que só a educação transforma os homens e o mundo. Assim, todo o verdadeiro
político é um professor. Tudo que é humano é político e não há solução alguma fora da política, na
nossa sociedade. Assumo novo mandato no Legislativo e vou exercê-lo na plenitude de suas
prerrogativas: fiscalizar o Executivo, debater, criticar propositivamente, sugerir, apresentar projetos
de relevância. Quero fazer o mandato de mãos dadas com o povo, quero ouvi-lo, para poder ser, de
fato, o seu representante. Quero ter uma relação adulta com o Executivo, dialogar com ele, sem
submissão ou vassalagem. Às vezes, é preciso andar na contramão das conveniências.
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Metaforicamente, é preciso ser desgarrado de um gado marcado que segue feliz com destino ao
matadouro. Porém, há outro caminho, haverá outro destino. Sejamos, aqui, neste exato instante, no
alvorecer de um novo ano e de uma nova jornada, facho de luz a dissipar as trevas, farol de
esperança para abrandar as incertezas, centelha de sabedoria para vencer a ignorância, inimiga
mortal do progresso, da civilização e de São Carlos. Muito obrigado. SR. PRESIDENTE
DJALMA NERY: Muito obrigado, vereador Azuaite. Dando sequência, então, eu convido o
vereador Bira, para que faça uso da palavra por até três minutos. Bira, a palavra está com você.
VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Bom dia. Bom dia, presidente em exercício, Djalma.
Bom dia ao prefeito Airton Garcia, ao vice-prefeito Edson Ferraz, a toda a população de São Carlos
que nos acompanha. Bom dia aos 20 vereadores. Quero agradecer, primeiramente, a Deus, ao meu
grupo de voluntários que tanto contribuiu pela minha eleição. Também, agradecer a todos os
candidatos a vereador do PSD. E quero [ininteligível] na Câmara Municipal [ininteligível] de
ajudar, contribuir com a nossa cidade e o que for melhor. [ininteligível] a Deus e estamos aqui para
seguir o caminho firme e forte, em prol à população. Obrigado. E sem mais, presidente. SR.
PRESIDENTE DJALMA NERY: Obrigado, Bira, pelas palavras. Então, agora, eu convido o
vereador Bruno Zancheta, para que faça uso da palavra por até três minutos. E eu peço ao vereador
Rodson, se puder, fechar o microfone, por favor.... está voltando o som um pouquinho aqui, tá bom?
Bruno, a palavra está com você. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Boa tarde, presidente. Boa
tarde a todos os vereadores, prefeito e vice-prefeito. Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus
pela oportunidade de estar aqui nessa primeira sessão de posse como vereador de São Carlos. Eu
estou vivendo um sonho acordado e foi essa palavra que me trouxe até aqui. Sonho. Mas isso só
está sendo realizado porque precisamente 1.066 pessoas acreditaram que, comigo, no Parlamento,
nós vamos fazer a diferença e eu tenho muita certeza disso. Chegar até aqui depois de uma eleição
atípica em razão da pandemia, a perda do meu principal pilar, a minha avó, logo no primeiro meu
pleito, foi o meu grande desafio. Gratidão a todos vocês que participaram da minha história. Em
nome da minha noiva Monise, que está aqui comigo, dos meus irmãos Ícaro e Carol, minha mãe,
meus sogros, enfim, toda minha família, citando vocês, agradeço de coração a todo mundo que
esteve do nosso lado e tornou nossa campanha e nossa vitória possível e viável. Aquele menino, que
iniciou sua vocação pela política aos oito anos de idade, de família simples e não tradicional na
política, hoje participa de sua primeira sessão como parlamentar e a felicidade é do tamanho do
mundo. Mas nada acontece por acaso. Para chegar até aqui, eu estudei, me preparei, planejei, me
formei e tive a enriquecedora experiência como assessor do vereador Júlio César. E me orgulho
disso tudo, pois eu trilhei todo um caminho para chegar até aqui. Agora, os desafios são outros.
Serei o vereador mais jovem da próxima legislatura, um dos mais jovens da história de São Carlos,
e isso me enche de responsabilidade. Represento a esperança da renovação, a oxigenação necessária
e a mudança responsável. Durante o meu mandato, uma coisa não vai faltar: não vai faltar empenho.
Darei o melhor que eu posso, o melhor que há em mim, como bom aluno, com muita gana para
aprender e praticar. Serei um guardião intransigente das leis, sabedor e cumpridor das minhas
funções. Irei exercer com afinco tudo aquilo que o povo me confiou, seguindo os princípios da
ética, da moral, da impessoalidade e, principalmente, do zelo com a coisa pública. Agora, é
momento de novos sonhos e esse eu, mais uma vez, divido com a população e com todos vocês, que
é o sonho de uma cidade melhor e é para isso que vou lutar na Câmara. Eu tenho certeza de que,
juntos, nós vamos escrever uma nova história. Finalizo com a seguinte frase: "A vida é feita de
sonhos. Escolha os seus e faça dele a razão dos seus dias. Unidos somos fortes e faremos a
diferença". Um 2021 especial a todos vocês e parabéns, mais uma vez, a todos os eleitos. SR.
PRESIDENTE DJALMA NERY: Muito obrigado, vereador Bruno. Eu convido agora a vereadora
Cidinha para que faça uso da palavra por até três minutos. Cidinha, a palavra está com a senhora.
VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Sr. Presidente, Sr. Prefeito, vice-prefeito, Sras.

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo
Vereadoras e Srs. Vereadores. É tempo de agradecer, em primeiro lugar, a Deus, por haver traçado
um caminho que me trouxe até aqui; às minhas eleitoras e eleitores, pela confiança do seu voto; à
minha família, que tanto tem me apoiado e dado força para que eu assumisse a missão de colocarme a serviço da população de São Carlos. Agradeço aos meus assessores, estagiários. Mais que
auxiliares competentes, são quase membros da minha família, pessoas iluminadas que Deus colocou
no meu caminho. Acolho com humildade a tarefa que me foi outorgada de representante autêntica
da população na defesa de seus legítimos anseios e de suas justas demandas. Demandas urgentes,
incluídas aquelas as quais me sinto mais tocada e sensibilizada a ajudar na solução, que são as
causas relacionadas à área de saúde. Quero agradecer também a todas as pessoas do partido, a qual
fui eleita, o Progressistas; às candidatas e aos candidatos que, com os seus votos, contribuíram para
que eu pudesse ser eleita, e ao nosso presidente, Mariel, e à nossa querida Lucinha, por tudo que
fizeram para nos ajudar. Minha história é escrita com trabalho, transparência, dedicação. Eu vejo a
política como um grande aprendizado e de diálogo, de convivência democrática. Aprende-se a
superar dificuldade e a encarar e vencer desafios. É estimulante a possibilidade real de melhorar o
meio em que vivemos e, especialmente, de corresponder à expectativa das pessoas. Nesse momento
solene, atípico, muito distante do que estamos acostumados, asseguro que não falta emoção. Ela se
faz presente e pulsa em mim, pela grandeza desse ato. A investidura no cargo é como um manto que
nos revestirá da mais alta responsabilidade nos quatro próximos anos fiel à minha trajetória de vida
e de profissão, na qual me tornei Cidinha do Oncológico. Eu reafirmo o meu compromisso de luta e
de trabalho em prol dos que sofrem, dos que mais necessitam de atendimento urgente e apoio para
enfrentar a dor. O mundo não é feito de sombras. Cabe a todos nós enxergar as luzes e deixá-las
iluminar os nossos caminhos. Meus cumprimentos a todos os empossados, que juntos possamos
corresponder aos anseios da sociedade, tudo que espera de cada um de nós. E que 2021 seja um ano
de retomada, com essa vacina, que a pandemia termine e que possamos, brevemente, voltarmos a
ter uma vida normal. Um ano, enfim, para ser vivido por todos nós, com as lentes singulares da
esperança e da fé. Meu muito obrigada a todos. SR. PRESIDENTE DJALMA NERY: Obrigado,
vereadora Cidinha. Na sequência, eu convido o vereador Dé Alvim, para que faça uso da palavra
por até três minutos. A palavra está com você, vereador Dé. VEREADOR DÉ ALVIM: Quero
cumprimentar o presidente em exercício nesse momento, o vereador mais votado na cidade de São
Carlos, Djalma. Cumprimentar todos os vereadores, os 20 vereadores, qual trabalharam muito para
estar, hoje, na Câmara Municipal de São Carlos. Cumprimentar, em especial, as três mulheres: a
Raquel, a Cidinha e a minha amiga Neusa, professora, que também hoje representa as mulheres e
um grande trabalho na Câmara Municipal de São Carlos. Quero aqui cumprimentar o prefeito
Airton Garcia, o vice-prefeito Edson. E agradecer à minha família, agradecer às pessoas que
acreditaram de me dar a oportunidade de estar de volta na Câmara Municipal de são Carlos. Quero
realmente fazer um mandato voltado ao povo, como foi o slogan da minha campanha: "O gabinete
do povo voltou". E tenho a certeza de que vou contar com o apoio dos meus pares, dos vereadores
que estarão lá nesses quatro anos, para que nós possamos realmente fazer o trabalho que o vereador
deve fazer. É fiscalizar o Executivo, é trabalhar pelo interesse da sociedade de São Carlos. Não
tenho dúvida nenhuma que essa oportunidade que a população confiou em mim novamente, vou
fazer com muito respeito, mas com muito trabalho e muita dedicação. Quero aqui agradecer a Deus
e agradecer a todos vocês por essa oportunidade de me dar, aí, mais essa chance de estar nesses
quatro anos exercendo o papel que o vereador deve fazer na cidade de São Carlos. Meu muito
obrigado a todos. Um grande Ano Novo a todos os vereadores, ao prefeito, ao vice-prefeito; que nós
possamos fazer um grande trabalho para a população de São Carlos. SR. PRESIDENTE
DJALMA NERY: Obrigado, vereador Dé. Agora, dando sequência, eu vou fazer o uso da palavra
por até três minutos. Então, peço licença aqui. Bom, nossa vitória faz parte de um processo histórico
e coletivo, e por isso, em primeiro lugar, eu quero agradecer aos que vieram antes, que abriram
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caminhos, conquistando avanços nessa trajetória. Nossa ambição é dar, também, uma contribuição
histórica nesse processo e entregar para os que virão depois um mundo ainda melhor do que esse
que nos foi entregue. E falando em antepassados, eu quero agradecer a minha família: meu pai,
Djalma, que muitos de vocês conheceram, que eu queria muito que estivesse aqui presenciando esse
momento; minha mãe, Adriana, que me apoia em absolutamente tudo que faço; minha irmã; minhas
sobrinhas; meu sobrinho; meu cunhado; e minha companheira. Quero agradecer, também, aos
membros do nosso mandato popular coletivo, uma forma nova de fazer política que vamos
demonstrar ao longo dos próximos anos e que promete ser um processo de aprofundamento da
democracia e da participação popular. Evandro, Neda, Gabi, Dante, Caio, Adilson, Helen, Wesley,
Lídia, Ludmila, Vitor, Eduardo, Estela, pessoas de todas as regiões da cidade, com diferentes
formações, que falarão e trabalharão em nome desse mandato e de melhorias concretas para a
sociedade, em grande parte voluntariamente, como foi a nossa campanha, com apoios voluntários
de centenas de pessoas que acreditaram nesse sonho. Eu quero agradecer ao PSOL, partido que
construo há quase uma década e que tem, cada vez mais, mostrado seu papel fundamental e
inabalável na luta por direitos sociais e seu compromisso com as mulheres, com a população negra,
com a comunidade LGBTQIA+, com as pessoas com deficiência, com a classe trabalhadora e com
todos que enfrentam as diferentes formas de opressão em nosso país. Quero agradecer
especialmente a Niege Pavani, como presidenta municipal do PSOL São Carlos; à Julieta Lui,
decana do nosso partido, e àqueles e àquelas que se dispuseram a disputar as eleições nesse ano,
pois sem essas pessoas eu não estaria aqui: Ariane Machado, Cassiano Sampaio, Donny, Helen
Murato, Layla Miranda, Paulo Cauê, Professora Ana Cláudia, Professora Taís, Professor Mateus,
Professor Itamar, Sara Bononi e todos, todas e 'todes' que construíram de perto essas candidaturas.
Essa conquista é nossa e de cada uma das quase 7 mil pessoas que apostaram nessa nossa luta,
propostas e história. Quero agradecer, por fim, a quem confiou a nós seu voto e a quem nos auxiliou
de alguma forma a elaborar propostas e entender os principais problemas da nossa cidade. Mesmo
em face do distanciamento social imposto pela pandemia, conseguimos dialogar com praticamente
todos os segmentos da sociedade. Destaco aqui o nosso comprimento e agradecimento especial aos
assentados da reforma agrária e a todos os agricultores familiares da nossa cidade, aos professores e
professoras da rede pública ou privada, aos ambientalistas, membros de organização do terceiro
setor, estudantes, jovens, servidores públicos, motoristas de aplicativo, catadores e catadoras de
materiais recicláveis e a todos e todas que sonharam conosco essa conquista. Cumpriremos com
rigor o nosso papel de fiscalização do Poder Executivo e exigiremos que o Poder Legislativo seja
exemplo de seriedade e competência. À toda população, nosso profundo agradecimento pela chance
e, a partir de segunda-feira, nosso gabinete estará à disposição para acolher as muitas demandas que
certamente surgirão. Muito obrigado. Bom, dando sequência, então, eu convido o vereador Dimitri
para que faça uso da palavra. VEREADOR DIMITRI SEAN: Bom dia. Bom dia a todos. Em
primeiro lugar, não posso deixar de agradecer a todas as pessoas que confiaram no meu trabalho e,
por isso, me deram a oportunidade para continuar representando São Carlos, a cidade que escolhi
para viver. Tenho certeza de que os próximos quatro anos serão de muita luta. O mundo todo sofre
com uma pandemia causada por um vírus e anseia por uma cura. Nossa cidade também está aflita e
por seus próprios motivos. Se, de um lado, as enchentes causam muito prejuízo; de outro lado, falta
água na torneira de muitas casas. Neste exato momento, falta água em toda a região do Santa
Felícia, uma bomba que queimou e muitas famílias que tiveram que passar a virada do ano sem
água encanada em suas casas. Isso na cidade da tecnologia. Muitas coisas ainda precisam ser feitas
pela nossa cidade, não há dúvida disso. E também não há dúvida de que apenas o trabalho conjunto,
de todo o Parlamento, pode dar esperança às pessoas. Não nos esqueçamos disso nunca. E, mais
uma vez, muito obrigado a todos. SR. PRESIDENTE DJALMA NERY: Obrigado, vereador
Dimitri. Agora, eu chamo para que faça uso da palavra, por até três minutos, o vereador Elton
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Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO: Bom dia a todos, vereador Djalma Nery na
presidência, vereadoras, vereadores, a toda população que nos assiste em casa. Gostaria de
agradecer a todas as pessoas que confiaram a mim a estar, mais uma vez, representando essa
população por mais quatro anos. Prometo aqui a todos que o meu mandato vai ser íntegro, vai ser
fiscalizador e vai ser participativo. E pretendo, quero que essa Câmara dos 21 vereadores faça uma
diferença, faça o seu papel de Câmara Municipal e cobre o Legislativo... e cobre o Executivo de
melhoras para São Carlos, porque São Carlos precisa melhorar muito. Queria agradecer, também,
ao meu companheiro Higor Gibotti, que sempre me apoia, à minha família, a todos os eleitores; às
mais de 2.300 pessoas que confiaram o seu voto em mim e farei que meu mandato seja o mais
transparente e ético possível. Muito obrigado a todos. Bom dia. SR. PRESIDENTE DJALMA
NERY: Obrigado, vereador Elton. Dando sequência, eu chamo o vereador Gustavo Pozzi para que
faça uso da palavra, por até três minutos. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Bom dia a todos.
Gostaria de cumprimentar o prefeito Airton Garcia, que foi reeleito, o vice-prefeito, Edson Ferraz,
vereadores e vereadoras que, assim como eu, têm, aí, a oportunidade, nesses próximos quatro anos,
de dar o seu melhor para a cidade de São Carlos. Eu tenho o hábito de ir às missas, por ser católico
e, no dia 14, um dia antes da eleição, o evangelho foi a dos talentos, né? Os talentos, então, para
quem não conhece, rapidamente: um empregador dá talentos para os seus empregados e alguns
escondem os talentos... e um esconde os talentos e os dois multiplicam os talentos. E, nessa
mensagem, eu quero dizer aqui que, graças a Deus, foi confiado a mim aí, mais quatro anos, né?
Acredito pela... porque a população entendeu que eu fui fiel a ela nesses quatro anos que se
passaram. Quero, aqui, reforçar o meu compromisso com a democracia. A democracia que é
baseada na soberania popular e na participação popular. Uma democracia que, para existir,
realmente, é necessário que a população participe do mandato ativamente de todos os vereadores,
que acompanhe as sessões da Câmara Municipal, que acompanhe os atos da Prefeitura Municipal.
Aí, sim, podemos falar em democracia. Não existe democracia quando a população acredita que só
apenas em quatro em quatro anos que ela é convocada a fazer as suas manifestações. A vigilância
atenta da população é o que faz toda a classe política, de uma forma geral, andar no caminho reto.
Diante disso, quero aqui fazer uma convocação a toda a população são-carlense, que acompanhe o
mandato dos 21 vereadores, que acompanhe o mandato do prefeito e do vice-prefeito e de todos os
seus secretários. Eu não poderia deixar de hoje, aqui, também, agradecer às pessoas que
contribuíram para minha vitória. Quero aqui fazer menção a 1.660 pessoas que me confiaram o
novo mandato. Sou... como eu disse, a minha representação base é da Casa da Mãe Aparecida, na
Nossa Senhora Aparecida, onde eu faço um agradecimento especial e, também, a toda a população
de São Carlos, que, a partir de hoje, eu não represento apenas 1.660 pessoas, mas, sim, toda a
população de São Carlos. Quero fazer aqui.... agradecer a minha família, porque é difícil a vida
política e conciliar, muitas vezes, com a vida familiar. Às vezes, nós temos que ficar um pouco
ausentes e, nessa ausência, a gente pode deixar aí algumas coisas a se fazer no âmbito privado.
Quero, aqui, fazer menção ao meu assessor, Evandro Duarte, que recentemente faleceu em
decorrência, aí, do agravamento do Covid, né? Ele que ficou internado por dez dias. Uma pessoa
muito querida e eu não poderia deixar de falar da pessoa dele. Eu gostaria que ele estivesse aqui ao
meu lado, comemorando essa vitória e trabalhando por mais quatro anos junto comigo. Desculpa,
aí, o excesso do tempo, presidente, mas muito obrigado a todos e contem comigo. SR.
PRESIDENTE DJALMA NERY: Tranquilo. Obrigado pelas palavras. Parabéns pela vitória. Eu,
dando sequência, chamo o vereador Lucão Fernandes para que faça uso da palavra. VEREADOR
LUCÃO FERNANDES: Muito bom dia a todos. Cumprimentar, inicialmente, o prefeito reeleito
Airton Garcia, o vice-prefeito Edson Ferraz e, também, cumprimentar a você, Djalma, que preside
esta sessão, primeira sessão, que também vai para a sua história, a primeira on-line, se não me
engano, do Parlamento. E não poderia deixar de, aqui, expressar minha gratidão a minha família
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que sempre acreditaram, que estiveram junto comigo, que me autorizam a sair de casa todos os dias
para trabalhar pela nossa população, se unindo com meus colegas parlamentares, para dar o melhor
de cada um de nós, para que a nossa cidade, cada dia, cresça e se desenvolva bastante. Aos meus
líderes espirituais, pastor José Romano, pastor Zezinho, e o meu superintendente, José Paulo
Bocelli também, grandes companheiros, que me ajudam no dia a dia, que cuidam também da minha
vida espiritual e estendo, também, aos demais líderes de igreja que também estão sempre com a
gente. Fazer uma gratidão, também, ao meu partido, o MDB, na pessoa do meu presidente João
Müller, e do sempre presidente Eduardo Cotrim que, mais uma vez, me concederam a legenda para
que eu pudesse estar participando, mais uma vez, das eleições. Como fui reeleito, é um trabalho que
a gente faz em conjunto e a gente sempre conta com o apoio dos nossos assessores, que trabalham
diuturnamente, não só os horários que têm que cumprir na Câmara, mas também horários que se
estendem durante a noite, final de semana, que trabalham junto com a gente para que a gente
consiga desenvolver esse grande trabalho que a gente vem realizando na cidade de São Carlos. E os
1.870 votos que eu tive, pessoas que foram às urnas e me autorizaram, através do voto, a dar essa
continuidade no trabalho que nós iniciamos. Então, eu quero cumprimentar, também, os meus
colegas vereadores, que também foram autorizados, através do voto, a continuar desenvolvendo
esse trabalho que, com muito brilhantismo, eles têm feito na Câmara Municipal. E parabenizar,
também, a chegada dos novos, pessoas também que, sem ter aí um cargo público, hoje, na Câmara
Municipal, pessoas que já vêm trabalhando, desenvolvendo nossa cidade, no seu dia a dia. E,
também, o retorno do vereador. A gente sabe que é muito difícil o retorno para a Câmara, que era o
Dé Alvim, esteve com a gente lá um bom tempo, se ausentou por uma gestão, mas está de volta.
Então, eu quero cumprimentar também o Dé Alvim, por estar de volta. Agradecer, aí, toda a
Câmara Municipal, os funcionários da Câmara Municipal, em especial o Rodrigo, que vai estar com
a gente mais quatro anos assessorando, aí, não só a Presidência, mas também todos os vereadores. E
agradecer à população da nossa cidade por essa oportunidade que dá para esse conjunto de
vereadores que está sendo formado a partir de agora... a partir de hoje, na verdade e desejar a todos
um feliz Ano Novo com muita paz, com muita sabedoria e que Deus nos tire a máscara do nosso
rosto nesse ano de 2021. Tá bom? Um bom dia a todos. SR. PRESIDENTE DJALMA NERY:
Obrigado, vereador Lucão. Então, dando sequência, eu convido o vereador Malabim para fazer uso
da palavra por até três minutos. A palavra está com você, vereador. VEREADOR MALABIM:
Primeiramente, eu quero cumprimentar o prefeito eleito Airton Garcia, o vice-prefeito eleito Edson
Ferraz. Cumprimentar a todos os vereadores eleitos e cumprimentar a população que nos assiste
também. Dizer que é com muita alegria, muita satisfação, que eu estou aqui para tomar posse deste
mandato de 2021 até 2024. Quero deixar os meus agradecimentos para 1.963 pessoas que
acreditaram no nosso trabalho mais uma vez e retribuíram o nosso trabalho nesses quatro anos com
o seu voto. É um motivo de muita satisfação ver a retribuição de um trabalho que foi feito.
Trabalhamos muito durante esses quatro anos, e a este mandato que nos foi confiado novamente, se
Deus quiser, vamos na mesma linha, fazendo o mesmo trabalho, respeitando, honrando cada eleitor
que nos confiou. E não só as 1.963 pessoas, mas sim toda a população da cidade de São Carlos que
merece o nosso respeito. Quero agradecer à minha equipe, o meu gabinete e meus assessores,
estagiários, enfim, todos aqueles que, atrás do nome Malabim, que só o Malabim não consegue
chegar a lugar nenhum, não consegue desenvolver um trabalho saudável e sólido, como nós
desenvolvemos durante esses quatro anos. Então, parabéns. E os meus agradecimentos aos meus
assessores e estagiários, e à minha família, que me apoiou, à minha esposa, Maria Isabel Cândido
que, durante o mandato, também me ajudou, me apoiou, que, na eleição, andou pelos bairros
distribuindo, aí, o nosso trabalho, levando até aqueles que não conheceram o nosso trabalho durante
esses quatro anos. Então, quero agradecer a Deus. A Deus, que nos capacitou, que nos ajudou, que
nos deu saúde e que colocou em nós este mandato através do voto da população. E o que eu digo
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para todas as pessoas que nos ouvem neste momento é que não vai faltar empenho e esse mesmo
trabalho que nós desenvolvemos. Parabéns a todos os vereadores eleitos. Obrigado ao grupo do
PTB que, com a votação, conseguimos fazer dois vereadores. Estamos aqui para representar,
também, o PTB. Um forte abraço a todos e um bom mandato a todos os vereadores, ao prefeito, ao
vice-prefeito e que 2021, 2022, 2023, 2024 sejam bem melhores do que foram esses quatro anos
que passou. Meu muito obrigado e um forte abraço a todos. SR. PRESIDENTE DJALMA NERY:
Obrigado, vereador Malabim. Eu convido, agora, o vereador Marquinho Amaral, dando sequência,
para que faça uso da palavra por até três minutos. Vereador Marquinho, a palavra está com você.
VEREADOR MARCO AMARAL: Bom dia a todos, a todas. Quero parabenizar e cumprimentar
o Djalma. É uma satisfação muito grande vê-lo presidindo essa sessão. Eu, que tive o privilégio de
conviver com o seu pai, que era um grande amigo do meu pai; então, é uma satisfação muito grande
poder vê-lo aqui, o neto do Gentil de Azevedo, presidindo... Ele que foi juiz de paz aqui na cidade
de São Carlos, presidindo essa sessão. Quero cumprimentar, em seu nome, todos companheiros
vereadores. Dizer que nós vamos ter quatro anos difíceis, mas eu tenho certeza de que essa Câmara
Municipal não vai debater pessoas, mas ela vai debater os assuntos da cidade, vai debater os
problemas da cidade. Porque nós não podemos debater pessoas, nós temos que debater os assuntos
que afligem a população de São Carlos. Quero cumprimentar o vereador Lucão pelo excelente
trabalho que fez nesses dois últimos anos como presidente da Casa, mais uma vez, de forma
brilhante. Cumprimentar a todos os funcionários do Legislativo. Agradecer imensamente os meus
assessores e os voluntários que trabalharam na minha campanha, nos dando, mais uma vez, a
oportunidade de representar a nossa cidade com ética, com transparência e com total independência
aqui na Câmara Municipal. Parabenizar o meu amigo de longa data, nosso prefeito Airton Garcia,
pela sua reeleição; o meu irmão, meu companheiro de muitas lutas, o vice-prefeito Edson Ferraz,
por quem eu tenho um carinho muito grande, que lutou conosco em várias eleições estivemos
juntos. E o Edson é um guerreiro, é um trabalhador e eu quero parabenizá-lo. Parabenizar todo o
secretariado que vai tomar posse do Sr. Prefeito Municipal, nas pessoas de três grandes amigos e
irmãos: o Edson Fermiano, o sempre vereador, sempre presidente da Câmara Municipal, do Mateus
de Aquino e do Mariel Olmo, eu quero cumprimentar todos os secretários que tomarão posse.
Agradecer à população de São Carlos e dizer que o momento é difícil, mas aquele menino que, com
21 anos, sentou aí na cadeira que você está sentado hoje, Djalma, presidindo a sessão de posse do
prefeito Rubinho, na época, eu fiquei mais velho: cabelo branco, mais gordo, mas eu estou com a
mesma disposição, o mesmo ânimo do garoto de 21 anos que abraçou a política para fazer o bem e
construir o bem comum. Um abraço a todos. Muito obrigado, São Carlos. SR. PRESIDENTE
DJALMA NERY: Muito obrigado, vereador Marquinho Amaral, pelas palavras. E, na sequência,
eu convido o vereador Paraná Filho para que faça uso da palavra por até três minutos. Vereador
Paraná, a palavra está com você. VEREADOR PARANÁ FILHO: Bom dia a todos e a todas.
Quero cumprimentar a todos os vereadores na pessoa do Djalma Nery, que preside essa sessão.
Cumprimentar as vereadoras Cidinha do Oncológico, Professora Neusa e, também, a Raquel
Auxiliadora. Parabenizar porque o Parlamento ganha muito com esse... com três representantes, né,
três mulheres representando, aí, o Parlamento. Isso é muito importante. Quero cumprimentar o
prefeito Airton Garcia, também seu vice Edson Ferraz, parabenizar pela vitória. Dizer que foi uma
vitória merecida, né? Realmente, São Carlos vai ganhar, né, com mais quatro anos do governo
Airton. Eu tenho certeza disso, não tenho nenhuma dúvida. Quero cumprimentar o vereador Lucão
Fernandes, parabenizar pelo excelente trabalho que fez nos últimos dois anos frente a essa Câmara
Municipal. Dizer que tenho muito orgulho de ter trabalhado com você, Lucão. E com você aprendi
muito. Quero desejar uma boa sorte ao vereador Roselei que, ao que tudo indica, será o nosso futuro
presidente da Câmara. Dizer que terá meu apoio, terá meu voto, né? Quero aproveitar da
oportunidade e agradecer a todos os 1.646 votos que obtive nessa última eleição. Agradecer toda a
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minha equipe, os meus apoiadores. Queria agradecer à minha família que me apoia de forma
incondicional. Agradecer à minha assessoria, aos meus estagiários. Agradecer ao Rodrigo Venâncio
que, durante quatro anos, sempre trabalhou de uma forma sensacional para garantir que o vereador
tenha a melhor condição possível de trabalho, ajudando nas nossas interlocuções, nossas relações
aqui dentro da Câmara e, também, ajudando externamente. Então, quero agradecer a todos da
Câmara Municipal por esses quatro anos. E desejar a todos que seja um mandato ainda melhor do
que foi o passado. Que essa legislatura, de fato, ajude a São Carlos a crescer, a avançar, a superar
esses momentos difíceis que nós estamos vivendo ultimamente. Uma hora, o comércio fechando por
conta da pandemia, outra hora, são as enchentes, outra hora, é a falta d'água, enfim. Nós temos
muitos desafios pela frente. E eu quero ser uma das pessoas para ajudar a São Carlos crescer,
avançar e evoluir. Quero agradecer a todos os filiados do PSL, a todos aqueles que disputaram as
eleições e contribuíram para que, hoje, eu, bem como o vereador Robertinho Mori, estejamos aqui
assumindo esse mandato. Se não fosse, também, por essas pessoas que deram seu nome, que
também foram à luta, nós não estaríamos aqui. No mais, é só agradecer, agradecer a todos, me
colocar à disposição. Estamos aqui para trabalhar. Podem contar comigo, tanto a população quanto
vocês, cada um dos vereadores, como também o prefeito Airton e o vice Edson Ferraz. Muito
obrigado. SR. PRESIDENTE DJALMA NERY: Obrigado, vereador Paraná. Agora, eu convido a
vereadora Professora Neusa, que foi a minha professora na Escola Jesuíno de Arruda e agora é
minha colega. Professora, a palavra está com você. Professora Neusa está presente aqui conosco?
VEREADOR PROFESSORA NEUSA: Bom dia. Estou sim, Djalma. Bom dia a todos. Minha
primeira vez, né? Então, eu gostaria de agradecer e parabenizar a todos os colegas nossos, aí, da
Câmara. Parabenizar ao prefeito Airton Garcia pela sua reeleição, ao Edson Ferraz, vice, ao meu
querido Djalma Nery, que está presidindo, como presidente, aí, um dos mais votados, que me dá
muito orgulho, né? Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui e ter tido a
grande alegria de iniciar essa nova etapa da minha vida, agora como vereadora eleita de São Carlos.
Muita emoção. Tendo a honra de ter sido eleita com 1.187 votos logo na primeira vez em que me
candidato. Trago comigo muita expectativa para tentar entregar à cidade um resultado positivo, de
bastante trabalho. Espero poder corresponder com os anseios daqueles que depositaram tanta
confiança em mim. Não medirei esforços para realizar os projetos e trabalhos por mim propostos.
Tenho mais de 30 anos de história como professora; em São Carlos, mais de 25, tanto na educação
estadual quanto na municipal. Durante todos esses anos, me dediquei com amor à juventude e esses
anos, na cidade de São Carlos, com projetos principalmente na área esportiva, que tem muita
ligação com a própria educação. Após a minha aposentadoria, pude enfatizar, também, outras áreas
de atuação na sociedade nas quais sempre participei, sendo elas a proteção animal, a
conscientização ambiental, que é muito necessária; o meu trabalho direcionado a uma atenção mais
eficaz à população idosa de nossa cidade. Terei quatro anos pela frente em que esse mandato que se
inicia em um cenário caótico global de pandemia, crises políticas e econômicas, possa, de alguma
maneira, através de muita dedicação, amenizar, com o meu trabalho, e dos meus colegas, os efeitos
negativos desse contexto em que estamos vivendo em São Carlos, no Brasil e no mundo. Aponto
que meu profundo agradecimento dedico à equipe que tanto se prestou a estar aqui e que me ajudou
nessa conquista. À minha família, aos amigos e aos novos amigos que eu pretendo conquistar, que,
nesse momento, possamos nos unir para mais conquista, com bastante vontade de um futuro
melhor, né? Que seja melhor para a sociedade, seja de grande validade. Eu quero deixar aqui um
agradecimento carregado de emoção e a todos vocês, desejo que 2021 seja repleto de humanidade,
de atitudes solidárias e de conquistas que realmente sejam eficazes para a maioria da população.
Porque todos nós precisamos estar unidos, fiscalizar a cada um [ininteligível] do Poder Executivo e
nossos. Um abraço a todos e que Deus nos dê proteção. SR. PRESIDENTE DJALMA NERY:
Muito obrigado, vereadora e Profa. Neusa. Agora eu convido a vereadora Raquel Auxiliadora para
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que faça uso da palavra por até três minutos. Raquel, a palavra está com você. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada, presidente, vereadores, vereadoras, prefeito, vice, demais
autoridades. E minhas saudações a todas as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e pela
TV. Gostaria de começar agradecendo à minha família, aos meus amigos e amigas, e ao meu
companheiro, que, de longe e de perto, compreenderam as minhas ausências, as minhas presenças e
deram todo apoio para que eu chegasse até aqui. Agradeço ao Partido dos Trabalhadores, partido
que me filiei aos 16 anos e que me dá a honra de ser sua representante nessa Casa. Obrigada, Erick
Silva, nosso presidente municipal, a Márcia Lia, ao Nilto Tatto, nossos deputados. Agradeço a todos
os movimentos sociais e organizações que participei durante toda minha vida, às Promotoras Legais
Populares, pela certeza que juntas mudamos o mundo, à CUT, ao Sindspam, onde aprendi a
importância da unidade e da luta para garantir os direitos trabalhistas. Ao Levante Popular Da
Juventude e à Consulta Popular, que acreditaram e estão juntos nessa e tantas outras caminhadas
que temos. E, claro, a todas as pessoas que sonharam e realizaram juntos o nosso projeto, a nossa
campanha. E correndo o risco, aqui, peço que se sintam representados no nome da Mara, da Carol e
do Benjamin. Vanessa, Cida, obrigada por seguirem juntos comigo, né? Estarem juntas comigo
nesse desafio. O meu eterno agradecimento a todas as pessoas. A política sempre fez parte da minha
vida, pois sempre acreditei e entendi que o mundo precisava ser transformado e que eu tinha que
fazer a minha parte. Começando por mim, buscando sempre ser uma pessoa melhor e
transformando a realidade ao meu redor. Pode até parecer muita pretensão, mas eu não posso ver a
desigualdade, a pobreza, a violência, a ignorância e me calar. Por isso, sempre me engajei em todas
as lutas por transformação social, porque sempre tive um lado, o lado da justiça social, da
igualdade, da solidariedade, por um mundo sem machismo, racismo, LGBTfobia. Por um mundo de
respeito, mais humano e justo. E o nosso mandato virá fortalecer essas lutas, começando pela nossa
cidade. Buscaremos construir um projeto político coletivo, de cunho social, que garanta a voz dos
movimentos sociais e as organizações da Câmara, garantindo o cumprimento efetivo da fiscalização
pública e trabalhando para uma produção legislativa que proteja e assegure os direitos de toda a
população. Nosso gabinete será sempre aberto a todas as lutas que precisam ser travadas. Um
mandato que afirme uma importante ferramenta de defesa dos direitos das mulheres, da educação,
da juventude, da cultura, da população negra e dos direitos da classe trabalhadora. Vamos construir
juntos um mandato democrático, popular e participativo de verdade. E me sinto pronta para
representar esses sonhos de uma cidade mais justa, feliz e igualitária. E como professora da
Educação de Jovens e Adultos, termino com uma frase do nosso grande mestre, Paulo Freire: "O
que eu quero dizer é o seguinte: que alguém se torne machista, racista, classista, sei lá o que, que se
assuma como transgressor da natureza humana. E não me venha com justificativas genéticas,
sociológicas, históricas ou filosóficas para explicar a superioridade da branquitude sobre a
negritude, dos homens sobre as mulheres, dos patrões sobre os empregados. Qualquer
discriminação é imoral, e lutar contra ela é um dever, por mais que se reconheça a força dos
condicionantes a enfrentar. E a boniteza de ser gente se acha, entre outras coisas, nessa
possibilidade e nesse dever de brigar". Obrigada. SR. PRESIDENTE DJALMA NERY: Muito
obrigado, vereadora Raquel. Dando sequência, convido o vereador Robertinho Mori para fazer uso
da palavra. Robertinho, a palavra está com você. VEREADOR ROBERTINHO MORI:
Obrigado. Bom dia, Djalma Nery, que ora preside a sessão, o vereador mais votado. Na sua pessoa,
eu cumprimento a todos os vereadores, todas as vereadoras, em especial, a todos vocês que estão
pela primeira vez na Câmara Municipal. Quero cumprimentar o Sr. Prefeito Airton Garcia, o viceprefeito, o Edson Ferraz. E as minhas palavras são de agradecimento. Agradecer primeiramente a
Deus, o nosso grande arquiteto do universo. Agradecer à minha família, em especial, a minha
esposa. Agradecer a todos os amigos e amigas. Agradecer a todos aqueles que confiaram, mais uma
vez, no mandato, nesse quinto mandato do vereador Robertinho Mori. Agradecer à minha
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assessoria, às minhas estagiárias, agradecer sempre a todos. Eu venho aqui com o compromisso de
reafirmar, mais uma vez, esse trabalho de um mandato com imparcialidade, com ética e trabalho.
Eu quero acreditar que todos os vereadores que já fizeram uso das palavras, que, se a gente puder,
Deus, com certeza, vai nos ajudar a cumprir tudo aquilo que a gente está colocando agora nas
palavras no nosso discurso, nós teremos, sem dúvida, uma cidade melhor. Tenho certeza disso. Um
ótimo 2021 a todos. Paz, saúde e realizações. Muito obrigado, Djalma. SR. PRESIDENTE
DJALMA NERY: Muito obrigado, vereador Robertinho. Dando sequência, eu convido o vereador
Rodson Magno para que faça uso da palavra por até três minutos. Vereador Rodson está por aí? Seu
microfone está mudo, vereador. Abre seu microfone, por favor. VEREADOR RODSON
MAGNO: Agora está me ouvindo? Me perdoe. SR. PRESIDENTE DJALMA NERY: Tranquilo.
VEREADOR RODSON MAGNO: Me perdoe. Bom dia, presidente Djalma. Bom dia a todos os
vereadores e vereadoras. Quero aqui primeiramente agradecer a Deus e as 1.895 pessoas que
confiaram no meu trabalho. Os meus amigos da Associação de Moradias, que me ajudaram a
colocar [ininteligível], a pedir um voto de confiança. E dizer que estou muito feliz. Estou indo para
o meu terceiro mandato como vereador. Trabalho esse árduo. Comecei como engraxate de sapato aí
na Câmara Municipal e me tornei vereador. Estou muito feliz. Quero aqui desejar muito sucesso ao
prefeito Airton Garcia, ao seu vice Edson Ferraz, que eles possam fazer um bom mandato à frente
da Prefeitura Municipal. Mandato esse voltado à população de São Carlos, que, como diz os
vereadores, nós precisamos trabalhar na questão da enchente da nossa cidade, a questão da falta de
água, a questão da falta de moradias. Trabalho esse que vai ser um trabalho árduo, que nós temos
que lutar todos os dias. Nós e nossos 21 vereadores, que eu tenho a certeza que fará um bom
mandato. Desejo a todos vocês um feliz 2021 e, mais uma vez, agradeço a oportunidade e o meu
muito obrigado. SR. PRESIDENTE DJALMA NERY: Obrigado, vereador Rodson. Então, agora,
dando sequência, eu convido o vereador Roselei Françoso para que faça uso da palavra por até três
minutos. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Olá, bom dia a todos. Bom dia a todas. Eu
quero, nesse momento, cumprimentar também o prefeito municipal Airton Garcia, o vice-prefeito
Edson Ferraz. Quero cumprimentar e parabenizar aqui, do meu lado, o vereador Djalma Nery, que,
neste ato, preside brilhantemente essa sessão. Eu quero agradecer também, todos tiveram essa
oportunidade de agradecimento, também quero, de igual maneira, fazer. Agradecer à minha família,
que ao longo desse período todo das nossas ausências, em decorrência do trabalho que a gente
executa aqui na Câmara Municipal, quero agradecer pela paciência de, muitas vezes, essa ausência
em nossas casas, deixando, muitas vezes, uma sobrecarga sobre aquela pessoa que é o nosso grande
esteio, né? A grande companheira, a minha esposa Ana Cláudia, meus filhos Gabriel, Alice e Ágata
e o Arthur. Tem tantos filhos, né? E quero, nesse momento também, agradecer o meu partido, que
me acolheu, na pessoa do ex-vereador, aliás, vereador licenciado, que encerrou ontem o mandato.
Vereador João Muller, que me acompanhou, ao Cotrim. Quero agradecer também ao nosso sempre
presidente, vereador Lucão Fernandes, que de maneira assim muito aberta nos acolheu no partido.
Aos 26 candidatos que colocaram seu nome à disposição e que possibilitou que, tanto eu quanto o
Lucão, voltassem a essa Câmara. Então, eu quero dizer que esse mandato não pertence a mim,
pertence ao partido e pertence a todos aqueles que somaram junto conosco. Eu também quero dar as
boas-vindas aos vereadores que foram eleitos nesse momento, nessa nova eleição. Uma eleição
diferente, né? Uma eleição que a gente gostaria muito de poder pegar na mão, abraçar, conversar,
ter aquele papo olho no olho. Infelizmente, nós não tivemos essa oportunidade, Marquinho. Foi
muito difícil, né? Nós fizemos a campanha especificamente para rede social, né? Uma campanha
muito diferente. E é o que nós estamos vendo aqui hoje. E eu acredito que, em decorrência dessa
pandemia, esse vai ser o nosso normal por algum período, né? Nós vamos ter que conversar se a
gente consolidar o nosso nome na presidência, qual é o modelo que a gente vai seguir. E esse é um
modelo bom. Nós estávamos aqui, acabamos de receber a informação que nós temos 130 pessoas
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acompanhando, pelo Facebook ou pelo YouTube, mais os canais de televisão que estão sendo
transmitidos. Seria impossível a gente ter esse número de pessoas aqui na Casa hoje. Então, acredito
que a gente consegue também chegar em mais residências. Quero desejar a todos um feliz ano novo.
Pedir a Deus também e aos especialistas que a gente possa superar esse momento triste que nós
estamos vivendo de pandemia. Para finalizar meus agradecimentos, eu quero agradecer toda minha
assessoria, que eu não tenho dúvida que, além de cumprir com o seu papel constitucional, o nosso
papel regimental aqui da Câmara de Vereadores, também estiveram conosco na campanha eleitoral.
Quero agradecer a pessoa do Roberto Rado(F), a pessoa do Ranieri, a pessoa do Rodolfo, e tantos
outros que se somaram a nós para poder levar o nosso nome à população, da maneira diferenciada
que nós tivemos. Também quero agradecer muito à toda a rede municipal de educação, que sempre
esteve do nosso lado, ao funcionalismo público, à população de São Carlos de maneira geral, né? E
aos distritos de Santa Eudóxia e Água Vermelha. Desejo a todos um feliz ano novo e que a gente
tenha força para superar todos os obstáculos que esses próximos anos virão, com certeza. SR.
PRESIDENTE DJALMA NERY: Muito obrigado, vereador Roselei. Dando sequência, eu
convido o vereador Sérgio Rocha para que faça uso da palavra por até três minutos. VEREADOR
SÉRGIO ROCHA: Eu quero aqui cumprimentar ao nosso presidente em exercício, que é o Djalma
Nery, está exercendo muito bem essa sessão. Cumprimentar a todos os vereadores, amigo,
companheiro que reelegeu e aquele que chegou a primeira vez. Quero aqui cumprimentar o nosso
prefeito Airton Garcia, o vice-prefeito Edson. Eu tenho um grande respeito pelo nosso prefeito. E
quero aqui agradecer também, primeiramente também, a Deus, ao qual eu acredito muito, né? Por
esse terceiro mandato na cidade de São Carlos, onde a gente vem fazendo um trabalho aí para a
população. Vamos continuar nesse terceiro mandato trabalhando, representando a população de São
Carlos. Quero deixar aqui um agradecimento também à minha família, à minha esposa, aos meus
filhos, né? A Rose, que é professora também, há mais de 30 anos que é professora da Apae, né?
Gosta do que faz. Tem um carinho muito grande de ser professora na Apae. Eu não posso também
deixar de agradecer uma pessoa que muito nos ajudou nessa campanha e ajudou os três mandatos,
que é o meu líder, que é o nosso pastor Eli Martins de Souza. Uma pessoa que tem nos ajudado
muito. E cumprimentando o nosso pastor Eli, quero cumprimentar todo o nosso povo, nossos
irmãos, nossos jovens, que têm nos acreditado, têm nos ajudado nesse terceiro mandato, nessa nova
eleição, né? Cumprimentar todo o pessoal que acreditou, mais uma vez, não só voto, né? Tivemos
voto em várias partes da cidade. E é um desafio de novamente ajudar a cidade, mais uma vez. E a
população, hoje, clama, né? Clama por mais benefícios na nossa cidade. Quero aqui falar com o
nosso prefeito Airton Garcia, que fez um belo trabalho nesses últimos quatro anos. E pelo menos aí
nos últimos dois anos trabalhou bem para a nossa cidade. E a população de São Carlos espera dessa
nova equipe que está aqui, os 21 vereadores, prefeito, vice-prefeito, que continua com esse mesmo
entusiasmo, com essa mesma garra, com essa mesma vontade de trabalhar para a nossa cidade a
partir de hoje, né? Com essa mesma vontade que terminou o mandato desses últimos dois anos, que
foi bastante trabalho na nossa cidade. Vimos aí os recapes na nossa cidade. Mas a gente vê aí a
reclamação hoje muito grande, o pessoal nos ligando, com a falta de saúde, né? Faltando médico. O
pessoal precisa de mais saúde, precisa de mais educação, precisa de mais benefício nos nossos
bairros, né? Onde não foi feito os recapes, precisa fazer o tapa-buraco, precisa continuar o recape da
nossa cidade. E eu espero que a nova equipe que está chegando agora, que vai mudar pouco, né?
Acho que vai continuar a mesma turma, que continue com a mesma vontade, com a mesma garra,
porque São Carlos está precisando de avanço, está precisando de mais... que acelere mais, né? A
gente vê nossos parques industriais, muitas vezes, aí precisando de infraestrutura. Nós precisamos
dar incentivo à geração de emprego. Dar uma atenção mais para o nosso parque industrial, que
também está aí abandonado, Parque São José. Essa semana mesmo estive no Parque São José.
Muita cobrança, prefeito, vereadores. A partir de hoje, a nova legislação, novo mandato, mais
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quatro anos, vamos continuar com essa garra, unido para o bem da nossa cidade, para o bem do
nosso povo, trabalhar em prol da cidade de São Carlos. Quero aqui deixar um feliz ano novo para
todos os vereadores que chegaram agora, população que está nos ouvindo através da televisão. Um
feliz ano novo e que 2021 venha aí com mais trabalho, que o pessoal tenha mais saúde, para que a
gente possa vencer toda essa pandemia que está assolando São Carlos e o nosso Brasil, que a gente
possa vencer. Que Deus venha guardar o seu povo e guardar o nosso Brasil, nosso país e guardar
nosso estado. Muito obrigado a todos. Um bom dia. SR. PRESIDENTE DJALMA NERY: Muito
obrigado, vereador Sérgio Rocha. Então, dando sequência, finalizando aqui as nossas falas, eu
convido o vereador Tiagão para fazer uso da palavra por até três minutos. VEREADOR TIAGO
PARELLI: Bom dia, presidente. Parabéns pela sua votação. Bom dia a todos os vereadores e
vereadoras. Queria parabenizar o nosso prefeito Airton Garcia, ao vice Edson Ferraz. Que Deus
esteja com vocês, que vocês continuem fazendo esse trabalho sério, para São Carlos continuar
crescendo e sendo forte. Eu queria aqui, agora, falar dos meus 880 votos, né? Que eu tive a
oportunidade de estar aqui, hoje, representando esses votos que eu tive, essa população. Então, a
posse minha, não é minha, não. É nossa. Pode se considerar aqui comigo, todos vocês. Viu? Que eu
quero fazer um trabalho em São Carlos para o povo. Um trabalho que seja feito com humildade,
com princípio e, principalmente, respeito à população de São Carlos. Eu queria também falar e
agradecer à toda a minha equipe que me ajudou. Todos, todos. Todas as pessoas, amigos, irmãos,
por estar do meu lado nessa tão difícil luta que foi para a gente estar aqui hoje para ser um
representante do povo. Eu queria falar dos nossos dois distritos, Água Vermelha e Santa Eudóxia,
que tanto andei por Santa Eudóxia e Água Vermelha. E tive o prazer de ir lá fazer vários amigos,
né? Principalmente em Santa Eudóxia. E dizer para vocês, moradores de Santa Eudóxia e Água
Vermelha, agora vocês têm um representante. São Carlos tem um representante que vai estar
fiscalizando os serviços na rua, cobrando o Executivo, se assim precisar. E ajudando também, que
eu acho que não é só criticar. Temos que mostrar por que a gente está aqui dentro da Câmara
Municipal, fazer uma Câmara que seja invejada, uma Câmara que seja respeitosa com toda a
população. É isso que eu quero e é isso que eu desejo. Queria agora fazer um agradecimento, em
especial, e mandar um beijo para a minha filha, que é a minha fortaleza. Filha, papai te ama. Queria
mandar um abraço bem apertado e um beijo para o meu tio, José Roberto Orlandi, que foi figura de
um pai para mim por muito tempo. Queria mandar um beijo e um abraço para minha tia Lurdes.
Tia, eu te amo! Obrigado por tudo. Obrigado por tudo que a senhora fez por mim. Eu acho que eu
sou o homem que eu sou pelo que você fez, pela luta que você teve comigo até hoje. E, por último,
eu queria agradecer à minha mãe. Se tive uma oportunidade na vida, eu tive uma oportunidade de
ter uma mãe que foi uma mãe e um pai para mim. Uma pessoa que lutou, que fez de tudo para mim,
deu tudo que eu quis, com muito custo. E hoje, eu estou retribuindo a ela, o amor que eu sinto por
ela, a gratidão que eu sinto por ela. Mãe, você é demais, você é uma pessoa brilhante. Obrigado por
você ter me criado e ter me transformado no homem que eu sou, tá? Então é isso, gente. Feliz ano
novo para todos. Que tenhamos um ano muito bom, muito próspero, de realizações, conquistas e
muita fé. Fé no coração. Tá bom? Valeu. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. SR.
PRESIDENTE DJALMA NERY: Obrigado, vereador Tiago. Bom, a gente encerrou esse nosso
primeiro momento. Eu peço para que a gente possa tirar um registro, uma foto desse momento
especial que a gente está vivendo, para que todos e todas abram suas câmeras. Né? Todo mundo que
está aqui conosco, os vereadores, prefeito, vice-prefeito, pessoal vai tirar um 'print' da tela, uma foto
dessa tela. Pediram, então, que todos abrissem as câmeras para que a gente pudesse registrar
virtualmente. Tiago, se puder fechar o microfone. Então, vamos aqui tirar uma foto. Peço
novamente que todos e todas, por favor, abram suas câmeras para aparecerem nessa foto histórica
aqui. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Tiago Parelli não está na foto. SR. PRESIDENTE
DJALMA NERY: O prefeito está aqui. O Edson está aqui. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: O
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Tiago voltou. O Tiago já voltou. VEREADOR TIAGO PARELLI: Fui dar um beijo na minha
mãe. Desculpa, viu? SR. PRESIDENTE DJALMA NERY: Só mais um pouquinho, pessoal. Mais
uns segundinhos, para a gente poder tirar esse registro, por favor. Perfeito. Bom, deu certo, né?
Posso continuar, né? Beleza. Então, dando sequência, finalizando a primeira parte da nossa sessão.
Agradecendo a atenção de todos e todas, os eleitos e eleitas, encerro essa parte dos nossos trabalhos,
convidando os nobres vereadores e vereadoras a continuarem on-line para realização da eleição da
Mesa Diretora para o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2022. Bom dia a todos
e todas e um ano de paz e sucesso. Um agradecimento especial ao nosso prefeito Airton Garcia e ao
vice, Edson Ferraz. É isso, pessoal. Então, nós vamos começar a segunda parte da sessão, tá? Então,
só reforçando que, a partir de agora, o nosso prefeito e o vice estão liberados de participar desse
momento aqui, da eleição da Mesa Diretora. Vamos entrar na segunda etapa do nosso processo, que
é eleger a Mesa para o próximo biênio. Tá bom? Podemos continuar? Está todo mundo pronto?
VEREADOR TIAGO PARELLI: Sumiu meu som. Não, meu som está certo. SR. PRESIDENTE
DJALMA NERY: É que eu 'mutei' aqui, quando eu estou falando com o pessoal eu 'muto' para não
atrapalhar. Então, vamos lá. Dando sequência aqui, sem mais delongas. Novamente, dizer bom dia
às Sras. e Srs. Vereadores e Vereadoras. Dizer que nós vamos dar início à eleição da Mesa Diretora
da Câmara Municipal de São Carlos para o biênio 2021/2022. Essa presidência, ela recebeu a
inscrição da seguinte chapa para concorrer à Mesa Diretora. A chapa se chama Autonomia do
Legislativo, e é composta pelo presidente, o vereador Roselei Françoso, do MDB. Primeiro, o
pessoal que estiver com o microfone aberto, por favor, feche. Tiago está com o microfone aberto.
Senão o som atrapalha um pouquinho aqui. Tá bom? Dando sequência, então. Repetindo. Chapa
Autonomia do Legislativo, composta pelo presidente, vereador Roselei Françoso, do MDB;
primeiro vice-presidente, vereador Rodson do Carmo, do PSDB; segundo vice-presidente, vereador
Robertinho Mori, do PSL; primeiro secretário, vereador Marquinho Amaral, do PSDB; e segunda
secretária, vereadora Raquel Auxiliadora, do PT. Então, dando sequência ao protocolo, com a
palavra, o candidato a presidente, vereador Roselei Françoso, que está aqui ao meu lado, por até 15
minutos. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Excelentíssimo Sr. Presidente em exercício da
Câmara Municipal de São Carlos, vereador Djalma Nery, meus cumprimentos pela condução dos
trabalhos e pelo brilhante resultado nas urnas. Lhe desejo muito sucesso na caminhada do seu
mandato. Excelentíssimos Srs. Vereadores eleitos, minha querida família, minha esposa Ana
Cláudia, minhas filhas, Ágata e Alice, meus filhos, Gabriel e Arthur, meus amigos e amigas que
acompanham essa sessão de eleição da Mesa Diretora, que nas suas pessoas, cumprimento cada
familiar, cada amigo e amiga dos Srs. Vereadores, demais autoridades, imprensa, assessores,
líderes, líderes comunitários, funcionários da Câmara Municipal, a quem cumprimento na pessoa do
Rodrigo Venâncio, da Ana Lima, do Emílio [ininteligível], que acompanha essa sessão, dos
funcionários da prefeitura, né? Minhas senhoras, meus senhores, muito bom dia. É fundamental
reconhecermos o protagonismo da Câmara Municipal e o papel central que cada vereador deve
desempenhar para que esse protagonismo seja reconhecido por toda a sociedade. A Câmara
Municipal de São Carlos é uma instituição centenária, são 155 anos de história. Foram muitas
realizações, acertos, erros, por que não? Foram muitos homens e muitas mulheres, poucas, na
verdade, infelizmente, que ajudaram a construir nossa cidade por meio do Parlamento. Não
podemos deixar de reconhecer todos aqueles que por aqui passaram, os que chegaram pelo voto, os
que ingressaram por meio dos concursos públicos e os que foram livremente nomeados pelos
vereadores para representar seus mandatos. Agradecer e parabenizar a gestão respectivamente
anterior, representada brilhantemente pelo amigo e irmão de Câmara e de partido, o vereador Lucão
Fernandes, que, para mim, fez duas gestões exemplares de austeridade no trato do dinheiro público
e o fortalecimento do Legislativo. Na pessoa do sempre presidente Lucão, quero homenagear todas
as presidências anteriores. No caso aqui, o vereador Marquinho Amaral, o vereador Julio Cesar, que
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teve oportunidade também de presidir sessão durante as legislaturas das quais fiz parte. Cada um a
seu modo, contribuiu para o fortalecimento do Legislativo e, consequentemente, do processo
democrático. Quero aproveitar o momento para agradecer também ao nosso diretor administrativo,
Rodrigo Venâncio, que não mede esforços para atender a todos, em especial, os vereadores e seus
respectivos mandatos, sem distinção partidária. Além de realizar uma gestão administrativa de todos
os setores da Câmara Municipal. Por fim, um agradecimento especial aos servidores de carreira,
tanto os que já nos deixaram como aqueles que permanecem, que junto ao diretor, incansavelmente,
mantêm o funcionamento dessa Casa de Leis, com maestria e profundo comprometimento. Hoje
começamos um novo ciclo. Abrimos um novo capítulo na história de São Carlos. Estaremos
vereadores por quatro anos. A população nos escolheu, e tenho certeza de que as 3 vereadoras e os
18 vereadores eleitos, dedicaremos todos os nossos esforços para representá-lo da melhor forma
possível. Obrigado, vereadoras e vereadores, por me ouvir durante esse processo de campanha
eleitoral pela presidência da Câmara Municipal. Às vezes eu pensei que fosse mais fácil ganhar as
eleições nas urnas do que conversar com cada um de vocês, dado as dificuldades, as agendas, né?
Mas, graças a Deus, eu fui muito bem recebido por todos. Cada um contou a sua experiência, fez aí
a sua sugestão, né? E nós vamos analisar todas elas, no sentido de tornar uma Câmara mais
democrática. Tenho certeza de que faremos um mandato participativo, democrático e com a bússola
apontada permanentemente aos princípios que norteiam a administração pública: o da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Se eleito, eu tenho a consciência de
ser o 71º Presidente da Câmara Municipal. É uma responsabilidade de extrema relevância, a qual
irei encarar com toda humildade e firmeza que o cargo exige. Humildade, essa é a virtude e a
característica que quero manter como vereador e presidente do Legislativo, para que possa
representar de verdade a população e esta Casa. Jamais me colocarei acima dos colegas, mas
sempre ao lado deles e sempre a serviço da sociedade, alicerçado na transparência, na ética e na
justiça social. Por outro lado, o peso dessa responsabilidade se torna um pouco mais leve quando
vejo ao meu lado os vereadores Rodson Magno do Carmo, Robertinho Mori Roda, Marquinho
Amaral e a minha amiga, vereadora Raquel Auxiliadora, que aceitaram a compor essa Mesa
Diretora. Obrigado a vocês pela disposição em dividir essa tarefa comigo. No caminho até este
momento, ouvimos muitas sugestões, dicas e críticas. Temos uma série de propostas, ações e
projetos para apresentar. Primeiro, aos demais parlamentares e, depois, à sociedade, e o faremos no
momento oportuno. A meta central, no entanto, é mostrar para a maior quantidade de pessoas o
quanto os assuntos da Câmara são importantes. Vamos atuar para termos ainda mais transparência e
uma relação ainda mais próxima com a sociedade são-carlense. Também iremos trabalhar para que
todas as nossas ações considerem a harmonia com o Executivo para o bem da nossa cidade. Afinal,
é bom lembrar: é à prefeitura que cabe administrar o município com maior eficiência possível. Os
representantes do Poder Executivo e Legislativo empossados no dia de hoje precisam compreender
que estamos a serviço de uma mesma sociedade e fazemos parte de um mesmo sistema integrado,
mas nunca devemos perder de vista que ambos são poderes autônomos e independentes, cada um
cumprindo com suas obrigações e competências constitucionais. Evidentemente que trabalhar pela
harmonia não significa ignorar a independência dos poderes. Se o Parlamento é a Casa de Leis e a
Casa do Povo, é também a Casa da Democracia. Cada parlamentar eleito representa uma parcela da
sociedade e, por isso, terá todo o apoio necessário para exercer livremente o trabalho Legislativo.
Srs. Vereadores e Vereadoras, estamos recebendo uma grande oportunidade, a de mudar a história
de São Carlos. É claro que não podemos prometer milagres ou fórmulas mágicas, porque sabemos
das nossas limitações e da realidade em que vivemos, mas não vamos nos acovardar e aceitar a
velha cultura do "sempre foi assim". Vamos procurar fazer diferente, colocar a mão na massa e, aos
poucos, mudar a realidade da nossa cidade. Assim como fez a presidência anterior e as demais,
vamos garantir a boa convivência entre os 21 vereadores, respeitando as diferenças ideológicas e
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políticas de cada um. Quando aprendermos que a diversidade nos fortalece e que respeitar quem
pensa diferente é fundamental para a construção de uma cidade e um mundo melhor, teremos
evoluído como sociedade. O mesmo empenho faremos quanto ao uso dos recursos públicos. Nossa
gestão será austera neste quesito, porém, iremos enfrentar os desafios que precisam ser enfrentados.
A sociedade espera, e temos a obrigação de fazer com que a Câmara seja, de fato, um espaço do
povo, seja o seu pulsar de ideias, seja uma caixa de ressonância da vontade popular. Por isso, não
podemos nos ajoelhar. Abraham Lincoln, o mais célere presidente americano, sublinhou: "Nunca
conseguirás convencer um rato de que um gato traz boa sorte". E completa com outra frase: "Um
boletim de voto tem mais força que um tiro de espingarda. Cuidemos, pois, para não contrariar a
natureza que nos caracteriza. A sociedade está alerta para isso". Fomos forjados pela confiança do
povo e estamos prestes a começar o melhor ano da vida da nossa cidade. A sorte está lançada.
Vamos à luta! Nós somos os senhores do nosso próprio destino. Façamos por merecer essa honrosa
e histórica tarefa. Com a ajuda de Deus, 2021 será um ano pós-pandemia. Tenho certeza que
venceremos essa doença e que iniciaremos a retomada do crescimento econômico com justiça
social. São Carlos, a Câmara Municipal terá um papel de protagonismo também nesse assunto.
Temos a obrigação de auxiliar a prefeitura a encontrar os melhores caminhos para retomada
econômica, a geração de emprego e renda e a solução para os grandes temas locais, combate às
enchentes, falta d'água, o retorno das aulas com responsabilidade e tantos outros assuntos que
ficaram em evidência no ano de 2020. Vamos juntos vencer e tenhamos todos um ano de repleto de
grandes realizações. Muito obrigado. SR. PRESIDENTE DJALMA NERY: Muito obrigado,
vereador e candidato à presidência da Casa, Roselei Françoso. Dando sequência ao nosso
procedimento, eu vou fazer a chamada dos Srs. e Sras. Vereadores e Vereadoras, para que digam se
estão presentes primeiro, e, depois, a gente vai proceder para a votação. Então, apenas aqui
chamando, conferir a presença. Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO:
Presente. SR. PRESIDENTE DJALMA NERY: Vereador Azuaite Martins de França.
VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Presente. SR. PRESIDENTE DJALMA
NERY: Vereador Bira. VEREADOR BIRA: Presente. SR. PRESIDENTE DJALMA NERY:
Vereador Bruno Zanchetta. VEREADOR BRUNO ZANCHETTA: Presente. SR. PRESIDENTE
DJALMA NERY: Vereadora Cidinha do Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Presente. SR. PRESIDENTE DJALMA NERY: Vereador Dé Alvim.
VEREADOR DÉ ALVIM: Presente. SR. PRESIDENTE DJALMA NERY: Vereador Djalma
Nery, presente. Vereador Dimitri. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. SR. PRESIDENTE
DJALMA NERY: Vereador Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO: Presente. SR.
PRESIDENTE DJALMA NERY: Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI:
Presente. SR. PRESIDENTE DJALMA NERY: Vereador Lucão Fernandes. VEREADOR
LUCÃO FERNANDES: Presente. SR. PRESIDENTE DJALMA NERY: Vereador Malabim.
VEREADOR MALABIM: Presente. SR. PRESIDENTE DJALMA NERY: Vereador
Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. SR. PRESIDENTE
DJALMA NERY: Vereador Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Presente. SR.
PRESIDENTE DJALMA NERY: Vereadora Profa. Neusa. VEREADORA PROFESSORA
NEUSA: Presente. SR. PRESIDENTE DJALMA NERY: Vereadora Raquel Auxiliadora.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente. SR. PRESIDENTE DJALMA NERY:
Vereador Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente. SR. PRESIDENTE
DJALMA NERY: Vereador Rodson Magno. VEREADOR RODSON MAGNO: Presente. SR.
PRESIDENTE DJALMA NERY: Vereador Roselei Françoso, presente. VEREADOR
ROSELEI FRANÇOSO: Presente. SR. PRESIDENTE DJALMA NERY: Vereador Sérgio
Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presente. SR. PRESIDENTE DJALMA NERY:
Vereador Tiagão. VEREADOR TIAGO PARELLI: Presente. SR. PRESIDENTE DJALMA
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NERY: Então, estamos todas e todos presentes. Faremos, agora, a votação nominal. Os vereadores
que forem favoráveis à chapa Autonomia do Legislativo digam sim, e os contrários digam não. Vou
fazer a chamada aqui e vocês vão respondendo. Tá bom? Então, novamente, por ordem alfabética.
André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sim. SR. PRESIDENTE DJALMA NERY:
Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Sim. SR.
PRESIDENTE DJALMA NERY: Bira. VEREADOR BIRA: Sim. SR. PRESIDENTE
DJALMA NERY: Bruno Zanchetta. VEREADOR BRUNO ZANCHETTA: Sim. SR.
PRESIDENTE DJALMA NERY: Cidinha do Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Sim. SR. PRESIDENTE DJALMA NERY: Dé Alvim. VEREADOR DÉ
ALVIM: Sim. SR. PRESIDENTE DJALMA NERY: Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI
SEAN: Sim. SR. PRESIDENTE DJALMA NERY: Djalma Nery, abstenção. Elton Carvalho.
VEREADOR ELTON CARVALHO: Não. SR. PRESIDENTE DJALMA NERY: Gustavo
Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Sim. SR. PRESIDENTE DJALMA NERY: Lucão
Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Com certeza, sim. SR. PRESIDENTE
DJALMA NERY: Malabim. VEREADOR MALABIM: Sim. SR. PRESIDENTE DJALMA
NERY: Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Com muita honra, sim.
SR. PRESIDENTE DJALMA NERY: Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sim. SR.
PRESIDENTE DJALMA NERY: Profa. Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Sim.
SR. PRESIDENTE DJALMA NERY: Raquel Auxiliadora. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Sim. SR. PRESIDENTE DJALMA NERY: Robertinho Mori. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Sim. SR. PRESIDENTE DJALMA NERY: Rodson Magno.
VEREADOR RODSON MAGNO: Sim. SR. PRESIDENTE DJALMA NERY: Roselei
Françoso. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Sim. SR. PRESIDENTE DJALMA NERY:
Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim. SR. PRESIDENTE DJALMA NERY:
Tiago Parelli. VEREADOR TIAGO PARELLI: Sim. SR. PRESIDENTE DJALMA NERY:
Bom, então, nós tivemos 19 votos favoráveis, 1 voto contrário e 1 abstenção. Eu solicitei aqui um
breve motivo, declaração de motivação da abstenção. Vou fazer uso da palavra por no máximo dois
minutos. Tá bom? Então, só para registrar, dizer que eu conheço o vereador Roselei, eu sei do seu
compromisso como gestor público, em especial, da sua atuação junto às Pautas da educação e do
meio ambiente que são muito importantes para mim. Conhecendo também a dinâmica da relação
entre os poderes, eu sei que os atributos mais necessários ao Poder Legislativo é justamente a
autonomia e independência para fiscalizar ações e decisões do Poder Executivo. Conheço também
as dinâmicas partidárias que muitas vezes podem até ofuscar boas intenções individuais, a depender
da correlação de forças e da linha política majoritária. É por isso que, mesmo admirando o vereador
Roselei Françoso e segundo orientação do diretório municipal do meu partido, eu não posso votar
favoravelmente a essa candidatura, já que o MDB foi vice na chapa vencedora ao Executivo,
vinculado ao Poder Executivo, portanto, fazendo com que o vereador Roselei seja o candidato da
situação, do qual se espera, imagino, ou vai se cobrar, esperará de alguma forma, facilitação nas
tramitações dos projetos considerados urgentes pelo Executivo. O PSOL entende que precisamos de
uma Câmara 100% independente, em sintonia com as necessidades da classe trabalhadora. Isso não
significa votar contra ou dificultar a tramitação de projetos do governo, mas ter liberdade plena para
fiscalizar, denunciar e propor Pautas sem precisar contar com algum tipo de aval do prefeito ou do
Poder Executivo. Não havendo possibilidade de montar uma chapa com essas características,
devido às limitações do formato imposto pelo Regimento Interno da Câmara, optamos por nos
abster, ficando à disposição para colaborar no que for possível para que a Mesa Diretora eleita pela
Casa cumpra à risca o seu papel institucional. Muito obrigado. Bom, não tendo mais então nenhuma
outra declaração de voto, eu, após votação nominal, reforçando: 19 votos favoráveis, 1 voto
contrário e 1 abstenção, eu declaro eleitos... Mais alguém gostaria de declarar voto? Só para constar.
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Tá. Então, dando sequência... VEREADOR GUSTAVO POZZI: Djalma, eu gostaria. SR.
PRESIDENTE DJALMA NERY: Vai lá, Gustavo. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Obrigado.
Quero aqui parabenizar você, Roselei, e eu tenho a certeza que confio em você, acredito no seu
trabalho. Você foi uma das pessoas aí que, nesses meus primeiros quatro anos, me ensinou muita
coisa de como que funciona o Parlamento, e não tenho dúvida nenhuma, Roselei, da sua
independência como presidente, do seu caminho reto que você sempre seguiu na sua vida, e tenho
certeza que você vai fazer aí [interrupção no áudio] para o Parlamento e para a nossa cidade.
Parabéns, Roselei. SR. PRESIDENTE DJALMA NERY: Obrigado, vereador Gustavo. Então,
dando sequência, reforçando a votação, 19 votos favoráveis, 1 contrário e 1 abstenção. Após a
votação nominal, eu declaro eleitos e empossados os membros da Mesa Diretora para o biênio
2021/2022, que são: presidente, vereador Roselei Françoso, do MDB; primeiro vice-presidente,
vereador Rodson Magno, do PSDB, na verdade; segundo vice-presidente, vereador Robertinho
Mori, do PSL; primeiro secretário, vereador Marquinho Amaral, do PSDB; e segunda secretária,
Raquel Auxiliadora, do PT. Então, dando sequência, com muita honra, eu transfiro a presidência
dessa Sessão para o presidente eleito e empossado, vereador Roselei Françoso. Muito obrigado e
parabéns. [troca de presidência] [aplausos] SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Quero,
nesse momento, cumprimentar novamente todos os colegas vereadores. Estão me ouvindo aí, né?
Dizer que começa a passar um filme na cabeça, nesse momento, diante das conversas que nós
tivemos no decorrer dessa candidatura, né? Iniciando as conversas, obviamente, com o vereador
Djalma Nery, foi um dos primeiros vereadores que eu conversei, vereador Elton, a vereadora
Raquel, e aí nós fomos conversando. Depois conversamos com o Prof. Azuaite, a Profa. Neusa, com
o vereador Lucão, vereador Marquinho. Acho que eu não deixei de conversar com nenhum
vereador, falando dos nossos propósitos para essa Casa de Leis. A Câmara Municipal é um local
onde nós, vereadores, temos o papel fundamental de mudar a cultura e nos sentirmos orgulhosos de
estar aqui. Fazer com que a população participe da política. Se a gente quiser, de fato, melhorar os
rumos da nossa cidade, uma das maneiras mais evidentes de se melhorar é fazer com que a
população participe da vida pública, da vida política. Que as pessoas emitam opinião, que as
pessoas participem diretamente, não só no papel de votar no candidato a vereador ou a prefeito, mas
que ele acompanhe o dia a dia desse candidato, para que ele possa, de fato, representá-lo com toda a
competência, com todos os requisitos que o cargo exige. Eu quero, mais uma vez, gente, agradecer
aos meus familiares. Na fala inicial, na sessão de posse, eu me ative ao tempo, por conta de vários
assuntos que a gente precisava mencionar, mas eu preciso aqui agradecer muito meus familiares, em
especial, à minha esposa Ana Cláudia, que não só para o cargo de vereador, mas para toda a minha
vida, ela foi uma das pessoas mais importantes que já encontrei na face da Terra. Vocês me
conhecem, eu tive uma filha, né? Minha filha Ágata, uma pessoa brilhante também, maravilhosa. E
o meu casamento não deu certo, e conheci a Ana Cláudia, e ela... Eu já tinha mais de 30 anos,
quando nós casamos, ela, 24. E nós iniciamos a nossa vida. Eu tinha um sonho, que era poder
concluir um curso público, né? Um curso superior, e ela foi a pessoa que mais me incentivou a
voltar a estudar. Eu era técnico em eletrônica, funcionário da Volkswagen. Iniciei a vida pública e
tive todas as dificuldades, porque, além da Ágata, quando nós casamos, nós, logo de cara, já
tivemos o meu filho Gabriel. Não foi fácil, né? Deixar ela com criança pequena, cuidando dos dois,
para poder ir para o banco de uma faculdade. Então, eu quero aqui, Ana Cláudia, agradecer você
pela importância que você teve na minha vida, né? Depois que venci as eleições, em 2002, eu posso
testemunhar, e vocês que já passaram por esse cargo, eu vejo aqui o Marquinho contando da
experiência, dos cabelos brancos, né, Marquinho, que a vida acaba nos trazendo, o próprio vereador
Lucão Fernandes, o Azuaite, né? Vários vereadores que estão aqui há muito tempo, na Câmara
Municipal, sabe que a gente dedica uma parcela enorme do nosso tempo. E, com isso, a gente deixa
nossos familiares, né? Eu, olhando a foto que eu trouxe para cá, de 2012, meu filho Gabriel tinha 6

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo
anos, essa semana, olhando essa foto, a gente pôde ver, assim, o quanto, na verdade, a gente não
percebe que os filhos cresceram. Então, eu quero agradecer de uma maneira, assim, muito especial
mesmo, a Ana Cláudia, e, obviamente, meus filhos, pela paciência também, que tiveram comigo
nesse processo. Não posso me esquecer de agradecer meus pais, o Quinho e a Cidoca, como são
conhecidos lá em Santa Eudóxia, pela oportunidade que me deram também, sempre me
incentivando. É lógico que eu sou o primeiro de cinco filhos e tive que iniciar os trabalhos muito
cedo. Iniciei minha vida profissional, Djalma, lá em Santa Eudóxia, vendendo pipoca num campo
de futebol, enquanto o Lucão goleava o time do [ininteligível], lá. Né, Lucão? Então, depois disso,
iniciei minha vida no supermercado. Então, logo aos 14 anos, meu primeiro registro na carteira de
trabalho foi num supermercado. Nas férias escolares, a exemplo do que o Lucão fazia, eu também ia
para roça carregar caminhão de toco, aliar algodão, colher café, abanar café, fazer o trabalho que a
gente tinha que fazer para ajudar nossos pais, diante da vida difícil que a gente sempre teve. Então,
eu quero dizer que saí lá de Santa Eudóxia, participei da vida política do vereador João Muller, na
primeira candidatura. Fui um dos apoiadores dele na primeira candidatura. Me envolvi na política,
Djalma, através de uma associação de moradores. Eu me recordo que estava em Santa Eudóxia,
chegou um senhor, chamado seu Benedito, me convidando para associar. O Azuaite está rindo
porque ele conhece seu Benedito Pinto, conhece a história. O Dé também conhece. O seu Benedito
chegou em mim e disse: "Olha, menino, você precisa me ajudar, porque os políticos não estão
escutando os velhos. Nós precisamos dos jovens para poder representar Santa Eudóxia, porque o
que nós queremos é muito pouco. Nós queremos um ônibus para transportar as pessoas para o
trabalho. Nós queremos mais horários de ônibus". Então, veja só, uma coisa simples, de fato. As
pessoas saiam de Santa Eudóxia 5 horas da manhã e tinha um ônibus ao meio-dia e outro às 4h da
tarde. Era uma coisa maluca, porque a gente tinha passado por uma transformação pós o ciclo da
cana, né? Com o setor canavieiro mecanizando tudo, houve um índice de desemprego muito grande
para aqueles trabalhadores, que era a única oportunidade de renda que tinha em Santa Eudóxia. E
nós brigamos muito, procuramos naquela ocasião uma empresa de ônibus aqui da cidade, Turismo
Cidade Jardim. Me recordo até hoje, porque nós pedimos pelo amor de Deus, pedimos clemência,
na verdade, para que o proprietário, na época, salvo engano, era seu Ney, colocasse o ônibus no
regime de teste para a gente. E ele colocou esse ônibus num regime de teste por 45 dias. E as
pessoas foram tendo a oportunidade de arrumar um emprego, de se instalar nas empresas da cidade.
E as empresas aqui da cidade, Djalma, sempre valorizaram muito o trabalhador lá de Santa Eudóxia,
pela característica, né? Sair do corte de cana e ir ainda que para o chão de família, produzir, fazer
parte do setor econômico, né? Isso as pessoas faziam com muita presteza, com muita dedicação. E
eu aprendi com isso tudo que vale a pena, na verdade, se organizar, vale a pena lutar. Quando nós
nos organizamos com a associação de moradores foi possível com que o prefeito, na época, o
prefeito Rubinho nos atendesse e colocasse mais horários de ônibus. Naquela ocasião, eu vou
socializar isso com vocês também, da importância da união. Tinha um amigo que falava que
melhoria se faz no bolso e na mesa. Né? Porque as pessoas não tinham, de fato, viviam à mercê da
assistência social. Né? E quando nós, para encher esses ônibus, Lucão, não foi uma tarefa fácil. Nós
começamos a inaugurar repúblicas de trabalhadores de Santa Eudóxia, porque não tinha como
voltar para casa. Nós estudávamos naquela ocasião na industrial, eu e várias outras pessoas lá de
Santa Eudóxia, né? Se eu citar uma, vou ter que citar todos, porque nós fomos montando república.
Montamos no Jóquei. Morei em vários bairros, morei no Jóquei em três locais, morei no Jardim São
Carlos, na Vila São José, aqui no São João Batista, né? A gente ia agregando pessoas para poder
encher esse ônibus que fazia com que esse ônibus fosse um sucesso e que hoje a gente pudesse ter
mais horários de ônibus para transportar a população. Então, eu penso que essa história, para mim,
ela é muito importante, porque foi uma forma organizada de fazer a política e que a gente conseguiu
melhorias para aquele povo. E hoje a gente até pede mais transporte para aquele local, porque os
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ônibus, quando vêm de Santa Eudóxia, vêm superlotados, trazendo aí as pessoas, muitas vezes,
numa viagem longa de 30, 40 quilômetros, muitas vezes até de pé. Então, a gente luta dia a dia para
que a gente possa melhorar. Agora, falando da Câmara, a Câmara, para mim, desde que vim para
esse local, vim com a graça, com a grata satisfação, Bruno, de conhecer o Poder Executivo. Tive a
oportunidade de participar das três gestões, como subprefeito, lá em Santa Eudóxia, como chefe da
divisão de manutenção da educação, chefe de suprimento, diretor administrativo da educação. E
nesse período todo, nós fomos aprendendo a trabalhar, buscando melhorias no dia a dia, junto ao
Ministério da Educação, onde tivemos a oportunidade, tanto na gestão do ex-prefeito Newton Lima
e ex-prefeito Oswaldo Barba, buscar recursos para a construção de 13 escolas na cidade de São
Carlos, algumas, inclusive, o próprio prefeito, Airton Garcia, teve a oportunidade de inaugurar.
Infelizmente, nós tivemos algumas devolvidas, mas dez escolas que nós trabalhamos para trazer
para São Carlos, naquela ocasião, hoje é uma realidade. Conseguimos também uma coisa que é de
extrema importância, Profa. Neusa, que são as salas de recursos para poder garantir, na verdade, às
crianças que tenham algum tipo de deficiência um atendimento qualificado. Nós temos uma rede
muito bacana, uma rede com professores maravilhosos, que atuam de forma magnífica nesse tema
da Educação Especial. A Raquel é professora da Educação de Jovens e Adultos. A Educação de
Jovens e Adultos, ao contrário da educação regular, nós temos, e torcemos para que isso aconteça,
uma curva inversa, que a gente, um dia, consiga universalizar o ensino e que a gente consiga, de
fato, ter isso como um direito, né? Muitas das pessoas que estão na Educação de Jovens e Adultos
não tiveram a oportunidade de estudar na idade certa. E estão, hoje, concluindo o ciclo 1, o ciclo 2,
vão para o Ensino Médio. E, também, um outro programa que eu tive a oportunidade de participar e
que eu gosto muito, que é o programa de educação... do Mova, né? Nós temos o programa de...
também dá oportunidade. Ele é formado hoje por 25 núcleos na cidade, e que, inclusive, eu quero
agradecer muito o pessoal do Mova que também nos apoiou, porque nós tivemos vários embates
aqui nessa Casa pedindo pela manutenção do movimento na cidade de São Carlos, que permite,
hoje, o atendimento de mais de 300 pessoas estudar, voltar a estudar. E não é aquele ensino regular
que nós estamos acostumados a ver na sala de aula. É um ensino, obviamente, que tem a sua
importância, mas é um ensino que ensina as pessoas a se integrar na sociedade, né? Nós lutamos
aqui na Câmara Municipal também, e espero, a partir do ano que vem, a gente conseguir levar para
essas pessoas a educação digital, né? As pessoas estão alfabetizadas, graças ao trabalho capitaneado
pela Maria Alice e pelos professores que se dedicam a essa causa. Estou dizendo isso porque eu vim
para essa Casa conhecendo muito o Poder Executivo, conhecer o outro lado é extremamente
importante para a desenvoltura dos nossos trabalhos. O Malabim está de ponta-cabeça, Malabim.
Isso. Então, eu quero dizer a vocês que o fato de conhecer o Executivo, conhecer muito o
Legislativo, porque o Legislativo eu acabei congregando conhecimento por ocupar, pelas
legislaturas anteriores, presidida pelo vereador Marquinho Amaral, pelo vereador Julio Cesar, pelo
vereador Lucão, importantes comissões dessa Casa. Né? As comissões de Legislação, Redação e
Justiça, a Comissão de Educação, a Comissão da Pessoa com Deficiência é a única que eu não
estive ainda. A Comissão de Urbanismo eu não participei diretamente, mas participava de muitas
reuniões, até porque nós votamos uma peça extremamente importante nessa Casa, que é o Plano
Diretor Estratégico, que é um pré-requisito, na verdade, do Estatuto das Cidades. Ele obriga as
cidades acima de 50 mil habitantes a ter um Plano Diretor Estratégico para controlar o uso e
ocupação do solo na nossa cidade. Então, a Câmara Municipal é um local que eu me identifico
muito, Rodrigo. Né? Eu, particularmente, procuro estudar os projetos, quando vêm para essa Casa,
né? O Paraná sempre brinca comigo: "O vereador Roselei é um vereador muito técnico". Né? Por
quê? Porque é o conhecimento que nós tivemos lá na prefeitura, oito anos à frente de um
departamento que tinha o maior orçamento do município. O orçamento da educação, eu estou
dizendo. Então, esse orçamento eu tinha que conhecer alínea por alínea, conhecer os programas,
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conhecer lá as subfunções. Então, quando chega um projeto aqui pra Casa, e eu participo da
Comissão de Orçamento e Finanças, muitas vezes, eu não preciso nem olhar o quadro de
detalhamento de despesa, porque eu tenho ele memorizado, pelo tempo que eu tive a experiência lá
na prefeitura. Nós temos e precisamos muito de cada um de vocês, né? As comissões têm um papel
fundamental aqui nessa Casa, né? E a participação de vocês, com empenho, que vai garantir mais
qualificação para os debates dessa cidade. Eu penso que nós temos grandes desafios. Eu estive, com
alguns de vocês eu tive a oportunidade de comentar, visitando a cidade de Piracicaba. E, na cidade
de Piracicaba, eu voltei com uma coisinha coçando ali, sabe? No sentido de trazer para nossa cidade
aquela experiência. O setor da comunicação, a cidade de Piracicaba possui três TVs, Djalma. A TV,
como nós temos aqui. Tem a TV, um canal cedido pela Vivo, e tem a TV aberta, né? Isso faz com
que... Um canal legislativo. Isso faz com que a população tenha mais acesso aos atos que nós
praticamos aqui nessa Casa. O que quero dizer com isso? É lógico que a grande pesquisa que foi
realizada foram as urnas, e a nossa Câmara Municipal, ela foi aprovada nas urnas. Tanto é que
houve uma campanha maciça pela renovação, e nós não tivemos uma renovação tão grande. Então,
eu acredito que houve, sim, essa aprovação. Mas houve uma pesquisa na cidade que demonstra que
a Câmara Municipal de São Carlos, muitas vezes, ela não chega até à população. Então, eu gostaria
muito de trabalhar isso junto com os Srs. Vereadores, na perspectiva da gente ter melhorias na nossa
comunicação. Eu vi aqui, testemunhei o esforço do vereador Lucão, eu testemunhei o esforço do
Marquinho, testemunhei o esforço do Julio Cesar, mas a gente, é aquilo que eu falei no meu
discurso inicial, a gente não pode se acomodar. A gente sempre precisa buscar mais qualificação
para aquele setor que a gente representa. Quero dizer novamente que aqui, é lógico que eu não
deixarei de ser um vereador. Eu vou tentar ter, combinando com vocês, obviamente, algumas
agendas do meu mandato, porque eu entendo que o presidente, muitas vezes, acaba deixando o
mandato para cuidar única e exclusivamente das causas da Câmara. Eu acho que isso é um erro. Eu
acho que isso a gente precisa ter o entendimento de uma agenda, que eu esteja à disposição dos 20
vereadores, mas que eu tenha também uma agenda à disposição daquilo que a gente luta. Eu vejo
uma Câmara que vai me ajudar muito, porque nós temos uma grande representação aqui da
educação, né? Nós temos o Prof. Azuaite, que é um brilhante professor, temos a Profa. Neusa, que é
professora, temos a Profa. Raquel Auxiliadora, o Prof. Djalma Nery, né? Temos o Prof. Gustavo
Pozzi, temos o Prof. Bruno Zanchetta. Então, não sei se eu esqueci de algum, mas eu vejo que a
educação, ela terá, na verdade, um olhar clínico aqui nessa Casa, para que a gente possa discutir as
grandes Pautas da cidade. A gente precisa discutir, o Prof. Azuaite sabe disso, a Profa. Neusa, o
nosso Estatuto da Educação, que é um tema ardente, nesse momento, inclusive, lá pelos professores
da rede municipal de ensino. Nós temos que discutir um projeto muito bacana, capitaneado pelo
Prof. Azuaite e pelo vereador Lucão, que é o Plano de Drenagem Urbana. Foi falado aqui, por
alguns vereadores, a seriedade que a gente precisa ter em relação à questão das enchentes. A gente
só combate às enchentes se a gente colocar em prática esse Plano de Drenagem Urbana. E nós,
esses dias, conversando numa padaria, tive a grata satisfação, junto com o Prof. Azuaite, de
conhecer uma pessoa que já fez um estudo muito grande aqui na cidade em relação à questão da
drenagem urbana. Então, eu gostaria muito, e vamos lutar para isso, pra gente promover, através do
projeto, da Escola Legislativa, já conversado com a Profa. Raquel, que é um projeto já existente
aqui na cidade, mas não em funcionamento, né? Trabalhar para colocar essa Escola do Legislativo
em funcionamento, né? Nós temos, nós copiamos, na verdade, as coisas boas que precisam ser,
muitas vezes, copiadas e melhoradas, o Parlamento Aberto, que congrega, junto com a Escola
Legislativa, o Visite a Câmara, o Parlamento Jovem, que é um projeto capitaneado pelo vereador
Paraná Filho, pelo vereador Gustavo Pozzi, e acampado, na verdade, incorporado pela diretoria de
ensino, acho que pelas escolas particulares também, precisamos ter isso na rede municipal, né?
Projeto Visite a Câmara, que é maravilhoso. Então, acho que tem uma série... A Tribuna Livre. São
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uma série de programas já existentes que a gente precisa consolidar, para a gente poder trazer a
população para o Legislativo. Acho que a gente vai ganhar muito com isso. Gente, eu quero... Acho
que me alonguei demais, mas eu quero agradecer muito a vocês pela confiança. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Você não gosta de microfone. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Eu não gosto, Marquinho. [risos] SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Mas quero, assim, fazer só uma observação. Eu entendo, né? Estive conversando com o professor.
Professor também, né? Por que não? A gente aprende muito com ele aqui, o vereador Eltinho, sobre
essa questão do voto contrário à nossa candidatura. E acho que é uma coisa comum. Nós vivemos
um processo democrático e pode ter certeza que nenhum momento, independente de ter mais votos
contrários, o voto do Djalma, nós deixaremos de tratar a todos de maneira igualitária. Pode ter
certeza que o Elton é um vereador que tem meu profundo respeito. Eu conheço ele desde
pequenininho, eu vi ele crescer, Marquinho, e tenho um respeito enorme pela figura do vereador
Elton e por toda a sua família. Quero inclusive cumprimentá-lo, agora, publicamente aqui, pelo
brilhante resultado que teve nas urnas. Tem o meu respeito e gostaria muito, Elton, que a gente
conversasse e que a gente tivesse, sim, cada um de nós ocupando os nossos espaços, para que a
gente fortaleça o Legislativo. Um grande abraço a todos, um ótimo domingo. Desejo a todos um
ano repleto de alegria. Mas, antes, eu preciso dizer aqui que, na segunda-feira, às 9 horas, Rodrigo?
Às 9 horas da manhã, nós estaremos aqui para fazer os sorteios das salas, né? Nós já... acho que já
foi comunicado a alguns vereadores, mas quero dizer aqui de maneira ampla agora que, na sextafeira, melhor dizendo... Eu falei domingo? Nossa, gente! Me perdoa. Se falei domingo... Ah, tá. O
Rogério está me corrigindo aqui, mas eu falei certinho. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Você falou feliz domingo. Um feliz domingo. Aí, depois, você falou na segunda-feira a reunião.
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tá. Obrigado, então, pela correção. Hoje é sextafeira. Quero desejar a todos um feliz ano novo, repleto de alegria e de paz. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: 'Sextou'. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Oi? 'Sextou'.
VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Roselei, Roselei, ó, eu não esqueci teu presente,
não. Viu? Desculpe a brincadeira. Eu te devo um microfone, viu? SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Cidinha, você está brincalhona, viu? VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Eu não esqueci, viu? [risos] SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Mas, enfim, gente, eu quero agradecer muito vocês pela confiança. O nosso gabinete, com certeza,
estará aberto sempre para a gente poder amadurecer cada Pauta da nossa cidade. VEREADORA
CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Com certeza. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Um grande abraço a todos. E encerramos aqui? Aqui, vamos pegar o roteirinho aqui. Quer falar
cinco minutos, Rodson? Ouvi aqui, tá? Quero agradecer... Eu quero agradecer a presença de todos e
encerrar os trabalhos. Um grande abraço para vocês. Declaro encerrada a presente Sessão.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Um abraço a todos. Bom ano novo. ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: Um abraço.-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

