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SESSÃO ORDINÁRIA 26 DE JANEIRO DE 2021
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Marco Amaral, 1º Secretário
Aos vinte e seis dias do mês de janeiro de 2021, às quinze horas, no plenário “Dr. Antonio Stella
Moruzzi” da Câmara Municipal, realizou-se a presente sessão ordinária. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Dando início à primeira Sessão Ordinária de 26 de janeiro de 2021.
Solicito ao Sr. Secretário que proceda a chamada dos Srs. Vereadores. VEREADOR MARCO
ANTONIO AMARAL: Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Vereador Aleksander Vieira.
Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente. VEREADOR MARCO
ANTONIO AMARAL: Vereador Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE
MARTINS DE FRANÇA: Presente. VEREADOR MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador
Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO RAFAEL MARQUES ZANCHETTA: Presente, Sr.
Secretário. VEREADOR MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador Dimitri. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador Djalma
Nery. Vereador Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO: Presente. VEREADOR
MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI:
Presente. VEREADOR MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador José Alvim Filho, Dé.
Vereador Luís Carlos da Cruz. VEREADOR LUIS CARLOS DA CRUZ: É brincadeira, hein?
Presente, meu sempre presidente. VEREADOR MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador
Marco Antônio Amaral. Presente. Vereadora Maria Aparecida Rodrigues dos Santos.
VEREADORA MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS: Presente. VEREADOR
MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador Moises Lazarine. VEREADOR MOISES
LAZARINE: presente. VEREADOR MARCO ANTONIO AMARAL: Presente. Vereadora
Neusa Valentina Golineli. VEREADORA NEUSA VALENTINA GOLINELI: Presente.
VEREADOR MARCO ANTONIO AMARAL: Presente. Vereadora Raquel Auxiliadora dos
Santos. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA DOS SANTOS: Presente. VEREADOR
MARCO ANTONIO AMARAL: Presente. Vereador Roberto Mori Roda. VEREADOR
ROBERTO MORI RODA: Presente. VEREADOR MARCO ANTONIO AMARAL: Presente.
Vereador Rodson Magno do Carmo. VEREADOR RODSON MAGNO DO CARMO: Presente.
VEREADOR MARCO ANTONIO AMARAL: Presente. Vereador Roselei aparecido Françoso.
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente. VEREADOR MARCO ANTONIO
AMARAL: Presente. Vereador Sérgio Alves Rocha. Vereador Tiago Orlandi Parelli. VEREADOR
TIAGO ORLANDI PARELLI: Presente. VEREADOR MARCO ANTONIO AMARAL:
Vereador Ubirajara Teixeira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Presente. VEREADOR
MARCO ANTONIO AMARAL: Presente. Dezenove Srs. Vereadores presentes, Sr. Presidente.
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Havendo número regimental, declaro aberta a
presente sessão. Só quero esclarecer, antes de mais nada, Marquinho, que o secretário Marco
Antônio Amaral fez a chamada, nome completo. Agora, vocês deverão encaminhar o nome político
que gostariam de ser chamados à Secretaria Geral. Na próxima sessão, já estará de acordo com o
desejo dos senhores. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Em pé, cantaremos o
Hino Nacional e o Hino de São Carlos. [execução do Hino Nacional] [execução do Hino de São
Carlos] SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Convido o vereador Rodson Magno do
Carmo para fazer a leitura da Bíblia. VEREADOR RODSON DO CARMO: Salmo 13: "Até
quando te esquecerei de mim, Senhor? Para sempre. Até quando esconderá de mim o teu rosto? Até
quando consultarei a minha alma, tendo a tristeza no meu coração a cada dia? Até quando se
exaltará sobre mim o meu inimigo? Atente em mim! Ouve-me, ó, Senhor, o meu Deus. Ilumina os
meus olhos para que não adormeça na morte, para que o meu inimigo não diga: Prevaleci contra ele.
E os meus adversários não se alegram vindo da veracidade, mas confio na tua benignidade, na tua
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salvação, o meu coração se alegrará e cantarei ao Senhor quanto me tenho feito muito bem".
Palavra do Senhor! SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Rodson.
Agora, encaminho ao secretário Marco Amaral a relação de votos de pesar para a leitura.
VEREADOR MARCO ANTONIO AMARAL: Votos de pesar. Professor Wilson Kendy
Tachibana, Geraldo [ininteligível], Trevisan Pereira, Francisco Carlos Aracat(F), Amauri Paulista
Barbosa, Maria Bernadete Salomão Pozzi, Maria Augusta da Silva Carvalho, Luís Carlos Piccolo,
José Biaziolli(F) Neto, Benjamin Borri(F), João Antunes Ramos Neto, Diomar(F) Leite
Betarecci(F), Hélio [ininteligível], Durval Marcato, Domingos Dunke(F), Francisco das Chagas da
Silva, Luiz Marcelo Micheloni(F), Odila César, Emílio Sunderman(F), Amparo Carlos Cipriano dos
Santos, Neubi Sagi Fumaghalio(F), Antônio Batista, Maria Elza dos Santos, Valdemar Nicola, José
Wilson Batista, Wolgang(F) Rodolfo Falemi(F), José Martins, Antônio Carlos, Omerzinda Lofredo,
Ricardo César Pereira, Sérgio Servagio(F), Geraldo Garcia, Luís Rafael Mercaldi(F), Márcio
Rogério Guimarães, Dulce Afonso Dorfel(F), Arlindo Pedro Árabe, Ademar Rodrigues da Silva,
Carlos Roberto Saulo, Paulo Guilherme Spolaor(F), Maria José Evaristo Leite, Ângelo Carlos
Zuccoloto(F), Jacinto Sánchez Duran(F), Coloma Arroio Escobar Borghezan(F), José Reis, João
Roque de Souza Bulhões, Luís Correia da Silva, Lucinda Conte do Pinho, Cláudio Moraes, Manoel
Ferreira, Daniel José da Silva, Claudete Gonzales Antonelli, Terezinha Josefina Labadessa(F) da
Silva, Mateus Araújo de Oliveira, Waldomiro Coelho, Irma dos Santos Juliano, Vicente Betarelli(F)
Filho, Evandro Duarte, trabalhava conosco aqui na Câmara, José Pimenta Neves, Maria de Lurdes
Trevelin(F) Vacarelli(F), Elza Jesuíno, Luís Carlos Pereira França, Adzir(F) Paula Camargo
Laroca(F), José Roberto Dias, Marina Maria da Conceição, Vamberto(F) Pessoa de Lima, Sr. Luís
Nunes, Patrícia Donizete Ramos, Maria Aparecida de Araújo, Sebastião de Almeida Leme,
Raolina(F) Gomes dos Santos, Elizeu Bezerra da Silva, Maria Lembo Levada, Joana Robert Pedro,
Nazaré de Jesus Souza, José Benedito Sacomano(F), João Rocha Carvalho, Luís Dagoberto Gomes
de Matos, Mauro Sérgio Casalli(F), Joaquim Alves Ferreira, Lúcia Helena Fermínio(F) da Silva,
Marcelo Vasconcelos, Marcos Alexandre Cano(F), João Mariano da Cruz, Luci Ferreira Camargo,
Ruth Canoas, Vanderlei Carlos Deparolis(F), Dorival Guimarães, Carlos Roberto Escavanava, Vera
Lúcia Sampeu(F), Marcos Roberto Costa, Sabino Calicola(F), Maria Eliza da Silva Faustino, Paulo
César Frazine(F), Alzira Cardoso Miguel, Antônio Celso dos Santos, Willian Nogueira dos Santos
Ramires, Maura Rosa Santina Casalli(F), Paulo Henrique Tomás, Maria Angélica Loretti(F) Matos,
Manuela Ferreira Gomes, Fabiano Américo Borio(F), Fani(F) Aparecida Genovês Passus(F),
Arnaldo Rômulo, Irineu Castelen(F) Silva, Ronaldo Aparecido de Oliveira, Lucila Odorício(F)
[ininteligível], Silvana Rosa, Geni Gaspar Vicente, Diógenes Gonçalves, Antônio Picirilo(F), Aidê
Marques de Oliveira, Ruth Picollo(F), João Batista da Silva, [ininteligível] Dama, Maria Aparecida
Ferrarezzi, Paulo Franchin(F), Carlos Donizete Sardelli(F), Milton Rugereo(F), Mauro Antônio da
Costa Teles, ex-prefeito de Ibaté, Hamilton Veloso Prado, Daniel de Oliveira Carvalho, Rogério
Françoso [ininteligível], Maria Elizabeth Laurindo da Silva [ininteligível], Dirce Rota, Astrogildo
Félix de Souza, Maria da Conceição, Maria Domingas Gonçalves, José Aparecido Pinto, Maria José
Gasparini, Luzia Reis dos Santos, Dilma Terence(F) Rodrigues de Campos, Nelson de Souza Lima,
Paulo Mazaqui(F), Vicente Figueireira(F) da Silva, José Roberto Passador(F), Maria Soares, Maria
José Ferline, Flora Carneiro, José Carlos Gomes, Isaltina Barbosa de Freitas, Benedito Jorge
Pereira, Eliza de Matos, Odila de Souza, Antônio Alves, Benedito João dos Santos, Luís Gabriel da
Silva, Romilda de Vito(F), Josefa Gomes Calado, Josefina Sigoli(F) Trevelin, Maria Eliza
Aparecida Cavalete, Paulo Franchin(F), Célio Francisco de Oliveira, Rosemeire Aparecida Pedroso,
Rosimar(F) Batista, Virginia Dado(F), Laurindo Furlan, Vilma Chiarelo(F), Edwiges Ventura, José
Pereira de Souza, Pedro dos Santos, Ismael dos Santos, Maria Aparecida Manoel, João Francisco
Xavier, João Ruiz Pradela(F), Juarez Rafael de Souza, Carmen Desposito(F), Euclides Januário de
Campos, Genis Maurício, Sidney(F) Alves Ferreira, Vera Lúcia de Moraes, Carlos Alberto
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Carrera(F), Selma Salvador, Diogo Sarroshi(F), Milton Rugero(F), Mário Zani, Tereza Marchetti
Muzetti(F), Nair Silveira Matriarchi(F), Flávio Pereira Gusmão,, José Walter Triks(F), Alexsander
Pires Moreira, Aparecida Neri Santa Maria, José Luís Coelho, Vladmir Moro, Marilena
[ininteligível] Mafei, Rosa Duarte, Carlos Donizete Sardelli(F), Antônio Varela(F), João Carlos de
Almeida, Rubens [ininteligível], Fernando Fermino, Floriano Rossi, Severino Ferreira, Antônio
Joaquim Andrade, Donato Bertaccini(F), Ezequiel Souza, Maria [ininteligível], Benedito Domingos
Ferreira, Sueli Leandro, Neuza Galdino(F) Pizani(F), Oscarino(F) Alves de Almeida, Saturnina
Andrade Aurélio, Evilazo Vilei(F), Maria José de Oliveira, Maria da Invenção Rabello, Maria de
Paula [ininteligível], Antônio Borges de Moraes, Nilza dos Santos Gonçalves, Domingos
Fernandes, Luís Félix de Oliveira Neto, Leonardo de Souza Félix, Maria Santos Rosa Rato, Maria
Helena Pazzato(F), Gerson Edson Toledo Pisa. E agora eu comunico a todos o falecimento da mãe
do nosso vice-prefeito, que ocorreu agora há pouco, na cidade de São Carlos, mãe do vice-prefeito
Edson Ferraz, a Sra. Durcelina Pimenta Ferraz, que deixa os filhos: Luiz Carlos, Edson Ferraz,
Roberto e Osmar. Faleceu hoje, na Unimed, com 85 anos de idade. Foram esses os nomes dos
falecidos, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, Marquinhos. Eu
peço, agora, que todos fiquem em pé e em um minuto de silêncio em memória aos falecidos. [um
minuto de silêncio] SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Conforme prevê o Processo nº
8/2021, já devidamente empossado o vereador Moises Lazarine, eu o convido para prestar
juramento nos termos do Regimento Interno. Farei a leitura, vereador, e o senhor repete comigo, tá
bom? Prometo exercer. VEREADOR MOISES LAZARINE: Prometo exercer. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Com dedicação e lealdade. VEREADOR MOISES
LAZARINE: Com dedicação e lealdade. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O
mandato que me foi confiado pelo povo. VEREADOR MOISES LAZARINE: O mandato que me
foi confiado pelo povo. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Cumprindo e fazendo
cumprir a Constituição da República. VEREADOR MOISES LAZARINE: Cumprindo e fazendo
cumprir a Constituição da República. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: A
Constituição Federal. VEREADOR MOISES LAZARINE: A Constituição Federal. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: A Lei Orgânica do Município e a legislação em vigor.
VEREADOR MOISES LAZARINE: A Lei Orgânica do Município e a legislação em vigor. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Defendendo a justiça social. VEREADOR MOISES
LAZARINE: Defendendo a justiça social. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: A paz e
a igualdade de tratamento. VEREADOR MOISES LAZARINE: A paz e a igualdade de
tratamento. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: A todos os cidadãos. VEREADOR
MOISES LAZARINE: A todos cidadãos. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, vereador Moises. Declaro-o empossado. VEREADOR MOISES LAZARINE: Muito
obrigado, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Agora, nós daremos início
à votação das comissões permanentes dessa Casa. Ah, sim. Eu peço... Nós temos um requerimento
que é de prazo, eu acho que a gente pode passar ele na frente aqui, pedindo mais 15 dias... da
prefeitura, requerimento do vereador Elton Carvalho, requerendo informações sobre o contrato da
Prefeitura Municipal de São Carlos e o Hotel San Ciro, para hospedar os profissionais de saúde que
atuam na frente de prevenção combate a Covid-19. VEREADOR ELTON CARVALHO: Pela
ordem, Sr. Presidente. Eu queria votar "não" à prorrogação por estar... faz bastante tempo já e eu
não queria permitir a prorrogação, como autor do requerimento. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Colocaremos em votação, como prevê o regimento. Os favoráveis à prorrogação,
digam "sim", e os contrários... ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Pela ordem, Sr. Presidente. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim. Votação nominal? Votação nominal.
VEREADOR MARCO ANTONIO AMARAL: Votação nominal. Vereador André Rebello.
VEREADOR ELTON CARVALHO: [pronunciamento fora do microfone]. SR. PRESIDENTE
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ROSELEI FRANÇOSO: É assim, acho que é bom a gente explicar, né? Esse requerimento do
vereador Elton Carvalho, ele foi protocolizado nessa Casa no final da legislatura passada, tá? É um
requerimento que a gente não leu ele todo aqui, a gente não conhece a complexidade para poder
trazer a resposta. O fato é que o município tem que prestar esclarecimento à essa Casa. A prefeitura
está pedindo mais 15 dias para poder prestar esses esclarecimentos, e a gente precisa dizer "sim" ou
"não", se for "sim", a prefeitura terá os 15 dias, se for "não", a prefeitura, em 72 horas, tem que
prestar esclarecimento à essa Casa com as informações que foram solicitadas. VEREADOR
ELTON CARVALHO: Se fosse possível ler pelo menos a base do requerimento, da importância
do requerimento... SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu li a ementa. VEREADOR
ELTON CARVALHO: Só saber a informação do que é essas informações que esse vereador
pediu. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. Eu vou pedir ao secretário Marco
Antônio Amaral que faça a leitura. VEREADOR MARCO ANTONIO AMARAL: Eu peço
autorização para o autor e para Vossa Excelência, Sr. Presidente, para fazer leitura somente das
perguntas, pode ser? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Ok. VEREADOR MARCO
ANTONIO AMARAL: Porque ele é bem extenso. "Solicito gentilmente cópia na integra do
contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de São Carlos e Hotel San Ciro. Solicito gentilmente
cópia das notas fiscais dos pagamentos relacionados à empresa supracitada desde o início do
contrato até o presente momento, e de autorizações de fornecimento a serem pagos nos próximos
dias, semanas e meses, quantos quartos foram reservados para servidores? E qual o valor do
contrato? Existe controle da taxa de ocupação dos quartos? Foi feito registro formal? Se sim,
solicito cópia dos registros desde o início da utilização do hotel até o presente momento. Se não, a
prefeitura não julga relevante fazer um controle dessa taxa de ocupação com finalidade de dar
transparência à população e aos órgãos de controle externo, como o Tribunal de Contas e Ministério
Público. Qual o valor total contratado junto a empresa JS Serviços? Quantos profissionais foram
solicitados? E por qual prazo? Por qual motivo não haviam profissionais da imprensa no momento
da visita realizada pelo vereador? Por qual motivo havia um tapume na entrada do hotel? Se foi
contratado profissional de controle de acesso terceirizado? A Santa Casa informou que seus
profissionais de saúde não fizeram uso do hotel para se hospedarem. A Secretaria Municipal de
Saúde fez/faz... quantos profissionais fizeram uso do espaço para se hospedarem? Solicito a
quantidade de profissionais, especializações e por quantos dias se hospedaram. Solicito gentilmente
quantos profissionais compõe a empresa JS Serviços, estrutura hierárquica e descrição de cargos e
salários especificamente relacionados ao atendimento ao hotel. Solicito prestação de contas
completa sobre a contratação do hotel pela prefeitura, incluindo o envio de cópias de notas fiscais,
razão social e nome fantasia, se houver, da empresa prestadora de serviços. Demais informações
que julgar necessárias". Vinte e dois de outubro foi protocolado o requerimento. ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: Vinte e dois de outubro? VEREADOR MARCO ANTONIO AMARAL: De
outubro de 2020. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Precisa verificar data que chegou
lá, né? VEREADOR MARCO ANTONIO AMARAL: Foi protocolado aqui e o Sr. Prefeito, foi
no dia 25 de novembro... 25 de novembro foi entregue ao Sr. Prefeito. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Vamos colocar em votação? VEREADOR LUIS CARLOS DA
CRUZ: Pela ordem, presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem.
VEREADOR LUIS CARLOS DA CRUZ: Será que eu poderia fazer encaminhamento de
votação? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim. VEREADOR LUIS CARLOS DA
CRUZ: Eu acho que pelo tempo de pandemia que nós estamos vivendo e pela quantidade de
perguntas que foram feitas para a Prefeitura Municipal, eu encaminho como sugestão para os pares
dessa Casa, a possibilidade de nós estarmos dando mais um prazo pela quantidade de perguntas que
estão sendo feitas à Prefeitura Municipal. Então, eu estarei votando favoravelmente ao prazo de 15
dias pela quantidade de perguntas que estão sendo feitas para a Prefeitura Municipal. VEREADOR
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ELTON CARVALHO: Pela ordem, Sr. Presidente. Também gostaria de fazer encaminhamento
como o vereador Lucão fez. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pois não, vereador
Elton. VEREADOR ELTON CARVALHO: Eu acho que hoje, nós trabalhamos com tecnologia.
Todo mundo tem tecnologia. Eu acho que os dados que esse vereador pergunta, tem todos numa
planilha de Excel. A prefeitura precisa aprender a trabalhar com esses dados em computador. Nós
precisamos de dados de um dia para o outro, não é de outubro para agora. E são os dados onde
foram feitas perguntas aonde existem suspeitas de algumas coisas erradas. Então, nós já estamos
desde outubro protocolado, outubro, novembro, dezembro, janeiro... estamos indo para fevereiro.
Então, eu acho um afronte a prefeitura pedir 15 dias neste requerimento tão simples, aonde pede
notas fiscais, aonde pede nome fantasia, aonde pede dados básicos, informações básicas que nós
estamos pedindo, não é nada complexo. Existem várias perguntas, mas são dados complexos. Por
isso que a prefeitura responde por uma quantidade disso... de processo. Então, eu encaminho a
votação ao "não" ao adiamento, à prorrogação de prazo. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Só para esclarecimento, Srs. Vereadores... recebi aqui. Protocolo, na verdade, da
prefeitura, foi dia 25 de novembro, o vencimento do prazo se deu em 16 de dezembro, exatamente o
período em que nós entramos de recesso. Então, nesse período de recesso, não foi respondido. Eu
acho que cabe a nós, aqui, decidirmos se daremos ou não o prazo à prefeitura. Então, acho que... em
regime de votação, né, Marquinho? Votação nominal, né? VEREADOR MARCO ANTONIO
AMARAL: Vereador André. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Isso, Marquinho. Os
favoráveis à prorrogação do prazo, dizem "sim", Os contrários, "não". VEREADOR MARCO
ANTONIO AMARAL: Vereador André. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Não. VEREADOR
MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador Azuaite. Vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Não. VEREADOR MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador Bruno.
VEREADOR BRUNO RAFAEL MARQUES ZANCHETTA: Não, Sr. Secretário.
VEREADOR MARCO ANTONIO AMARAL: Vereadora Cidinha. VEREADORA MARIA
APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS: Não. VEREADOR MARCO ANTONIO
AMARAL: Vereador Dimitri. VEREADOR DIMITRI SEAN: Não. VEREADOR MARCO
ANTONIO AMARAL: Vereador Djalma. VEREADOR DJALMA NERY: Não. VEREADOR
MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador... Vereador Djalma, não. Vereador Elton.
VEREADOR ELTON CARVALHO: Não. VEREADOR MARCO ANTONIO AMARAL:
Vereador Gustavo. Vereador José Alvim. VEREADOR JOSÉ ALVIM FILHO: Não.
VEREADOR MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador Lucão Fernandes. VEREADOR LUIS
CARLOS DA CRUZ: Conforme pedi encaminhamento, voto sim. VEREADOR MARCO
ANTONIO AMARAL: Vereador Malabim. VEREADOR ALEKSANDER FERNANDES
VIEIRA: Sim. VEREADOR MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador Marquinho Amaral.
Sim. Vereador Moises Lazarine. VEREADOR MOISES LAZARINE: Sim. VEREADOR
MARCO ANTONIO AMARAL: Vereadora Neusa. VEREADORA NEUSA VALENTINA
GOLINELI: Não. VEREADOR MARCO ANTONIO AMARAL: Vereadora Raquel.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Não. VEREADOR MARCO ANTONIO
AMARAL: Vereador Robertinho. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Sim. VEREADOR
MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador Rodson. VEREADOR RODSON MAGNO DO
CARMO: Não. VEREADOR MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador Roselei. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não voto. VEREADOR MARCO ANTONIO
AMARAL: No exercício da presidência, não vota. Vereador Sérgio Rocha. Não está no Plenário.
Vereador Tiago Parelli. VEREADOR TIAGO PARELLI: Não. VEREADOR MARCO
ANTONIO AMARAL: Treze vereadores votaram "não" e 6 vereadores votaram "sim". Portanto,
rejeitado, Sr. Presidente? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. Nós pedimos, aí,
à prefeitura, tem que ser encaminhado... nós encaminharemos à prefeitura para que ela cumpra o
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prazo regimental, em 72 horas, dando uma resposta ao Sr. Vereador. Nesse momento, irei ler a
composição das comissões entre os vereadores individualmente. Após, colocaremos em votação, tá?
Nós fizemos uma conversa individual com cada vereador, fizemos essa composição. Nós
colocaremos em votação. Se votar "sim" pela aprovação, permanece essas pessoas... esses
membros. Se votar "não", nós teremos que recompor. Aí, cada vereador terá que votar em três
nomes. Perfeito? VEREADOR ELTON CARVALHO: Sr. Presidente, só mais uma dúvida. Vai
ler os três nomes que já foram conversados, meio que acordados entre os vereadores. Quantos votos
"não" para ter essa redefinição? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Maioria simples, 11
votos, né? VEREADOR ELTON CARVALHO: Tá. Eu queria só, também, esclarecer com o
presidente como funciona, pelo regimento, porque a Comissão de Legislação, Justiça e... Redação e
Legislação Participativa, eu coloquei o meu nome à disposição, e ele não consta. Coloquei nele e
coloquei... a professora Neusa acho que também gostaria de saber. VEREADORA NEUSA
VALENTINA GOLINELI: Eu gostaria que fizesse parte o Elton, da comissão. VEREADOR
ELTON CARVALHO: É, então eu também queria colocar como que forma do Regimento, porque
eu gostaria de participar da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, como tão importante é essa
comissão e eu deixei meu nome desde o primeiro dia à disposição para essa e para, também,
Orçamento e Finanças. Se justificar que eu fiquei em Orçamento e Finanças, eu pedi a retirada do
meu nome do Orçamento e Finanças, hoje eu não estaria em nenhuma comissão, e eu queria colocar
meu nome à disposição para a Comissão de Legislação, Justiça, Redação e Legislação Participativa.
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tá. Nós vamos fazer o seguinte, vereador Elton,
nós vamos votar comissões que tem acordo entre todos, e nós sabemos que nós temos três
comissões que nós não temos o entendimento entre os vereadores. Aí a gente procede com os
encaminhamentos dentro daquilo que prevê o nosso regimento, tá bom? Então... VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Questão de ordem. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pois não?
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Só para... Porque assim, eu estou vendo que tem pessoas
interessadas na comissão, né? Eu acho que teria que resolver primeiro os entraves, depois ir...
porque assim, se de repente acontecer alguma coisa e eu não ficar em uma comissão, existe o
entendimento para que eu fique em outra. Então, eu estou em uma só, se eu sair dessa... SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, vamos lá. Nós vamos colocar em votação, tá?
Havendo a maioria... não havendo maioria simples pela aprovação, nós teremos que votar de acordo
com o que prevê o nosso regimento. A composição da Comissão de Legislação, Redação e Justiça e
Legislação Participativa, está composta da seguinte forma: Presidente, Gustavo Pozzi, Secretário,
Azuaite Martins de França, e, como membro, André Rebello. Então, eu coloco em votação. Os
vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão... VEREADOR ELTON
CARVALHO: Eu queria fazer encaminhamento de voto. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Por favor. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do
microfone]. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, ele quer fazer encaminhamento
de votação. Ele pode fazer, pelo regimento ele pode fazer encaminhamento. Não tem problema. Até
dois minutos, viu, vereador? VEREADOR ELTON CARVALHO: Eu queria aqui falar...
Primeiro, boa tarde aos vereadores, às vereadoras. Aos que estão começando hoje, uma boa vinda. E
ao tempo vocês vão saber como que funciona. Eu acho que isso é um aprendizado. E eu vejo, Srs.
Vereadores e população que nos acompanha em casa também, eu deixei meu nome à disposição
desta comissão, que é tão importante, é a comissão mais importante, que hoje eu vejo, né, que todos
os processos passam nessa comissão, é uma comissão tão importante e eu fiz questão... de não...
participei de outras comissões para estar nessa comissão, que é a Comissão de Legislação, Justiça e
Redação, que eu não estou em nenhuma outra e meu nome não está. Então, eu queria, aqui, deixar
os vereadores que tenham entendimento que essa, sim, é uma comissão importante, aonde precisam
ter vereadores que debrucem sobre o processo, não que os que estão não são, mas também acho que
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tenho esse conhecimento, tenho já um mandato, tenho uma experiência de quatro anos também, e
vejo que nós precisamos, porque processos... subir de urgência, não podemos acontecer. E se a
gente quiser ter uma autonomia do Legislativo, a gente precisa... É isso, eu acho que eu, sim, queria
participar. Tenho essa experiência de quatro anos de mandato, como também o vereador Gustavo
Pozzi também está e tem, também, não falo da presidência dele, mas queria participar e eu acho que
é um debate. E eu estou aqui deixando meu nome à disposição e tenho muito interesse, acho que é
importante. Eu queria contar com o voto de vocês para não acordar ainda essa comissão para gente
sentar e o vereador Elton Carvalho poder participar dessa comissão, que é aonde teve interesse e
deixou seu nome disposto desde começo [interrupção na fala]. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Eu só quero esclarecer que estou com relação nominal aqui de todos os participantes
de comissão. Assim, pelo que nós conversamos durante a composição, nós colocamos o vereador
Elton, e até então havia, era um pedido dele na ocasião, na Comissão de Economia, Finanças e
Orçamento. E também é uma comissão importante. Posteriormente, ele pediu para tirar, mas como a
gente já tinha isso mais ou menos consolidado, o nome permanece aqui, viu, vereador Elton? Só
para esclarecimento. VEREADOR ELTON CARVALHO: Mas... Pela ordem. Não tem o meu
acordo de estar nessa comissão e meu acordo seria eu estar participando da Comissão de Legislação
que seria hoje... decidido no dia de hoje. Mas eu não estou e deixo meu nome à disposição, como
falei! SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tá. Mas foi um pedido do senhor de colocar
naquela ocasião, certo? VEREADOR ELTON CARVALHO: Naquela ocasião. Aí depois pedi
para retirar. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Roberto? VEREADOR
ROBERTO MORI RODA: Pela ordem, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Pois não. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Foi prática dessa Casa que
fosse anunciado e aprovado os três membros da comissão e, depois, entre os três, escolheria quem
seria o secretário e o presidente. Qual o critério que foi tomado em relação à escolha do presidente,
do secretário e até mesmo se existia outras pessoas para participar, né? Foi feito uma reunião
coletiva ou foi simplesmente o desejo de cada vereador e foi preenchendo uma... SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Exatamente. Nós fomos conversando individualmente
com cada vereador e foram, ali, expondo seus desejos. Alguns vereadores que inclusive nem
fizeram questão de estar em nenhuma comissão e outros estão, vocês vão observar, em várias
comissões. Foi livremente, na verdade, o vereador se colocou à disposição para compor essas
comissões. VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Tá. E em relação já delinear... isso é
legítimo, já declinar que fulano, cicrano seja o presidente? Isso já é um acordo entre os grupos? SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Nós conversamos com todos os vereadores, Robertinho,
e teve acordo em várias comissões. Nós estamos tendo dificuldade para chegar em um
entendimento em apenas duas comissões. Por isso que eu sugeri de a gente fazer o contrário, porque
as outras... VEREADOR GUSTAVO POZZI: Só com uma questão de ordem e esclarecimento,
também. A princípio, eu tinha interesse em outras duas. Eu abri mão das duas, que até pode ser que
agora tenha consenso, porque eu abri mão, para que eu venha compor essa comissão e também
solicitando que eu seja... SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Por favor. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Então, eu tinha pretensão de outras comissões que, de repente, pode ser
consenso agora. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Mas se por algum eventual... vontade do plenário: "Não, o Gustavo sai dessa", aí as
outras... já votou. Como funciona isso? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Entendi.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Fazer a votação do que tem problema para depois fazer uma
conciliação com as demais. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu entendi a
preocupação de Vossa Excelência. Vamos colocar em votação, então. Não havendo entendimento
da maioria, a gente abre para que os vereadores indiquem três nomes. É dessa forma que a gente
tem que proceder. Nós estamos respeitando, é importante deixar registrado, que há distribuição
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entre as lideranças, tá? Acho que todos os partidos aqui estão representados, contemplados,
participando, de alguma comissão. Nós fizemos um resuminho aqui, deixa eu ver se ele está fácil.
Rodrigo providenciar lá. A gente fez essa contagem, todos os partidos estão representados, exceto o
PDT, é bom registrar, por declinação, né? O Vereador Dimitri Sean abriu mão para que a gente
pudesse fechar a questão na Comissão de Habitação, Transporte... aliás, Urbanização, Transporte e
Habitação. Inclusive, eu quero agradecer ao vereador Dimitri pela posição. Não, ele não está na
comissão por um desejo dele. VEREADOR ELTON CARVALHO: Pela ordem, Sr. Presidente.
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pois não. VEREADOR ELTON CARVALHO:
Deixar bem claro aos vereadores que se eu não estiver na Comissão de Finanças... de Legislação, eu
também não vou estar... o Republicanos não vai estar em nenhuma. Então, não vai ter essa divisão,
porque eu também não estou na Orçamento e Finanças por um desejo meu, e um desejo meu de
participar da Legislação. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tá. Então nós vamos
colocar em votação. Chegando na Comissão de Orçamento e Finanças, o vereador Elton continuar
no sentido de desistir, a gente abre, entre os vereadores, alguém que tenha interesse de compor essa
comissão. Então vamos colocar em votação essa Comissão de Legislação, Justiça, Redação e
Legislação Participativa, composta pelo vereador Gustavo Pozzi, Azuaite Martins de França e
André Rebello. Os vereadores que forem... VEREADOR ELTON CARVALHO: Votação
nominal. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Votação nominal. Vereador Marquinho
Amaral, proceda a votação nominal. VEREADOR MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador
André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Concordo. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Sim ou não, por favor. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sim. VEREADOR
MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador Azuaite. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE
FRANÇA: Sim. VEREADOR MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador Bira. VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA: Sim. VEREADOR MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador
Bruno. VEREADOR BRUNO RAFAEL MARQUES ZANCHETTA: Sim. VEREADOR
MARCO ANTONIO AMARAL: Vereadora Cidinha. Vereador Dimitri Sean. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Não. VEREADOR MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador Djalma Nery.
VEREADOR DJALMA NERY: Sim. VEREADOR MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador
Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO: Não. VEREADOR MARCO ANTONIO
AMARAL: Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: SIM. VEREADOR
MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador José Alvim, Dé. VEREADOR JOSÉ ALVIM
FILHO: Sim. VEREADOR MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador Lucão Fernandes.
VEREADOR LUIS CARLOS DA CRUZ: Sim. VEREADOR MARCO ANTONIO AMARAL:
Vereador Malabim. VEREADOR ALEKSANDER FERNANDES VIEIRA: Sim. VEREADOR
MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador Marquinho Amaral. Sim. Vereador Moises Lazarine.
VEREADOR MOISES LAZARINE: Sim. VEREADOR MARCO ANTONIO AMARAL:
Vereadora Neusa. Vereadora Raquel Auxiliadora. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
SIM. VEREADOR MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador Roberto Mori Roda. Vereador
Rodson. VEREADOR RODSON MAGNO DO CARMO: Sim. VEREADOR MARCO
ANTONIO AMARAL: Vereador Roselei. No exercício da presidência... SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Dá uma vontade de votar, né, mas não voto, não. VEREADOR
MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador Sérgio Rocha. Ausente do plenário. Vereador Tiago
Parelli. VEREADOR TIAGO PARELLI: Sim. VEREADOR MARCO ANTONIO AMARAL:
Dezesseis vereadores votaram sim e três vereadores votaram não, Sr. Presidente. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: De acordo com nosso regimento, então, está composta a
Comissão de Legislação, Redação e Justiça, representada pelo vereador Gustavo Pozzi, Azuaite
Martins e André Rebello. A segunda comissão a ser votada na tarde de hoje é a Comissão de
Urbanização, Transporte e Habitação. Ela é composta por José Alvim Filho, o Dé, como presidente,
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o secretário Rodson Magno e o membro Tiago Parelli. Os vereadores que forem favoráveis
permaneçam como estão. Se manifestem os contrários. Então aprovada a Comissão de Urbanização.
A Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia, ela é presidida pelo vereador Azuaite
Martins de França, secretário, Bruno Zanchetta, e o membro André Rebello. Zanchetta. É
Zanchetta? Desculpe. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, manifestandose os contrários. Aprovada. A Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos e Relação de
Trabalho, é presidida pela vereadora Raquel Auxiliadora, secretário Moises Lazarine, tendo como
membro o Sr. Djalma Nery. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovada a Comissão de Defesa do Consumidor, Direitos Humanos
e Relação de Trabalho. A Comissão de Saúde e Promoção Social, tem como proposta o presidente
vereador Lucão Fernandes, secretária Cidinha do Oncológico e como membro o vereador Sérgio
Rocha. VEREADOR ALEKSANDER FERNANDES VIEIRA: Pela ordem, Sr. Presidente. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pois não? VEREADOR ALEKSANDER
FERNANDES VIEIRA: Visto que o vereador Sérgio Rocha não está aqui para participar desta
eleição, tem alguma... SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não. VEREADOR
ALEKSANDER FERNANDES VIEIRA: Objeção ao nome ou não? SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Não, o acordo foi feito com ele mesmo. Ele se colocou como membro
nesta comissão. Não tem objeção alguma. Então, os vereadores que forem favoráveis permaneçam
como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado a Comissão de Saúde, tendo como presidente
o Sr. Lucão Fernandes, Cidinha do Oncológico, secretária, e vereador Sérgio Rocha como membro.
A Comissão de Meio Ambiente tem como presidente o vereador Djalma Nery, secretário o vereador
Robertinho Mori Roda e a Profa. Neusa como membro. Os vereadores que forem favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovada a Comissão de Meio Ambiente,
tendo como presidente o vereador Djalma Nery, secretário Robertinho Mori e membro a Professora
Neusa. A Comissão de Ética e Decoro Parlamentar tem como previsão, aqui, de presidente o
secretário André Rabello... o secretário... desculpa, o presidente André Rebello, o secretário Moises
Lazarine e como membro Elton Carvalho. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. A Comissão de Economia, Finanças e Orçamento,
tem como presidente o vereador Marquinho Amaral, secretário Elton Carvalho, como membro o
vereador Bira. Elton permanece na comissão? Peça, por favor, Elton, para deixar registrado isso.
Vereador Elton, pode registrar o pedido? VEREADOR ELTON CARVALHO: Sr. Presidente,
pela ordem. Queria retirar nome da Ética e Decoro e da Orçamento e Finanças, que não era do meu
interesse. No começo, teve a conversa, mas não era... a minha intenção era a Comissão de
Legislação e Justiça. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. Só quero...
VEREADOR MOISES LAZARINE: Pela ordem aí a inclusão do meu... eu tinha ficado na
dependência da posição dele. Então, eu mantenho a minha inscrição. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Na Comissão de Finanças e Orçamento. Então ficaria, na Comissão de
Economia, Finanças e Orçamento, o Sr. Marquinho Amaral, Moises Lazarine e o Bira. Eu coloco
em votação. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Pela ordem, presidente. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pois não. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Eu
continuo como membro ou eu ocupo lugar do vereador Elton? SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Como membro. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Não sobe quando ele
desiste? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Se tiver acordo entre vocês dois, eu não
vejo problema, tudo bem? Então, você é o secretário e o Moises o membro. VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA: Obrigado, Moises. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: A
Comissão de Ética está composta pelo vereador André Rebello, pelo Moises... VEREADOR
MARCO ANTONIO AMARAL: Pela ordem, Sr. Presidente... SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: E pelo Elton. VEREADOR MARCO ANTONIO AMARAL: O senhor não votou
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a Comissão de Finanças. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Votou. VEREADOR
MARCO ANTONIO AMARAL: A alteração não foi votada. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Ah, sim, alteração. Desculpa. Vamos lá, então. Então, com a alteração, vou voltar na
Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Obrigado, secretário Marquinho. O vereador...
presidente, vereador Marquinho Amaral... ficou da seguinte maneira: presidente, Marquinho
Amaral, Bira como secretário, e o membro, o Moises. Então, eu coloco em votação. Os vereadores
que forem favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se contrários. Agora sim, aprovada a
Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Nesse momento, nós colocaremos em votação a
Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Falta uma pessoa, um vereador para compor essa
comissão. Vereador Rodson está se candidatando. Tem mais alguém? Então vamos lá. A Comissão
de Ética e Decoro Parlamentar, nós estamos com proposta, como presidente o vereador Moises
Lazarine, secretário André Rebello e membro, o vereador Rodson. VEREADOR JOSÉ ALVIM
FILHO: Pela ordem, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pois não.
VEREADOR JOSÉ ALVIM FILHO: Olha, se não me engano no Regimento Interno, tem que dar
uma olhada, porque o vereador licenciado Paraná, quando outro assume o mandato aqui, não pode
assumir nenhuma... SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Cabe razão observação do Dé
Alvim. Portanto, obrigado, vereador, pela atenção. Nós estamos, aqui, empolgados em querer
resolver essa questão, mas parabéns pela observação. A gente agradece aqui, porque realmente...
VEREADOR JOSÉ ALVIM FILHO: Pode prejudicar toda a votação. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Pode prejudicar a votação. Então, agradecemos. Então, tem que ficar, de
fato, o vereador André Rebello como presidente, ou o Rodson. Pode ser o Rodson? Rodson está na
mesa e, nesse caso, ele pode. Então, vamos lá. Presidente, Rodson, o André de secretário e o Moises
de membro. Então, vamos colocar em votação a seguinte composição: como presidente, o vereador
Rodson, como secretário, vereador André e como membro, o vereador Moises Lazarine. Os
vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovado? Aprovado. E a última comissão a ser votada na tarde de hoje é a Comissão de Direitos
da Pessoa com deficiência, composta pelo presidente Bruno Zanchetta, pelo secretário Robertinho
Mori Roda e como membro o vereador Bira. O Bira como secretário? Farei a leitura novamente,
porque houve aqui um acordo entre o vereador Robertinho Mori e o Bira. Ficando da seguinte
maneira: o vereador Bruno Zanchetta como presidente, como secretário o Bira e como membro, o
vereador Robertinho Mori Roda. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado. Neste momento, nós entraremos no expediente falado, e
tendo... Deixa eu pegar o expediente aqui. VEREADOR LUIS CARLOS DA CRUZ: Questão de
ordem, Sr. Presidente. Questão de ordem, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Pois não, vereador. VEREADOR LUIS CARLOS DA CRUZ: Queria que Vossa
Excelência consultasse os pares da possibilidade de nós estarmos na primeira sessão, uma vez que
expediente falado é por até 10 minutos... quem sabe, havendo acordo, o senhor liberar cinco
minutos para cada um. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Gostaria de pedir, na
verdade... entrar em votação o pedido do vereador Lucão, levando em consideração que é nossa
primeira sessão. Pelo regimento interno, nós temos... os vereadores têm direito a se manifestar os
dez minutos. Mas, se manifestando dez minutos, os vereadores, hoje, não teriam condições, todos,
de falar. Então, acho que é pertinente o pedido do vereador Lucão, mas a gente coloca em votação.
Havendo aprovação, nós daremos sequência, então, ao expediente falado. Antes disso, eu gostaria
de pedir, é o nosso primeiro dia aqui hoje, eu até peço desculpas, aqui, aos colegas vereadores, dei
uma atropelada aqui nas proposituras dos Srs. Vereadores. Então, eu quero pedir ao nosso
secretário, vereador Marquinho Amaral, para que faça leitura. VEREADOR MARCO ANTONIO
AMARAL: Deram entrada, na sessão de hoje, 2 projetos de lei ordinária, 4 projetos de resolução,
119 requerimentos, 23 indicações, 16 moções, totalizando 164 proposições apresentadas pelos Srs.
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Vereadores na 1ª Sessão Ordinária de 2021. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu
agradeço a leitura feita pelo nosso secretário Marquinho Amaral. Coloco, nesse momento, em
votação as proposituras apresentadas nessa Casa. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam
como estão, manifestando-se os contrários. Nenhum voto contrário, né? Então, eu queria pedir, até a
título de esclarecimento, também, principalmente aos vereadores que estão chegando, nós temos
que fazer a assinatura dos requerimentos, das moções, dos projetos de lei. Então, eu queria pedir aos
colegas vereadores para que providenciassem, nos processos que estão passando ali na mão do
Lucão, tem alguns aqui na mão do vereador Marquinho Amaral, para que eles tramitassem na mesa
durante o expediente falado. Quero colocar em votação a proposta do vereador Lucão para uso da
tribuna, do expediente falado, por cinco minutos. Se tiver vereador contrário, se manifeste. Vamos
lá, então, né? Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Então, aprovado. O primeiro vereador inscrito na tarde de hoje, vereador Aleksander
Fernandes Vieira, o Malabim. Com a palavra, cinco minutos. VEREADOR ALEKSANDER
FERNANDES VIEIRA: Boa tarde, Sr. Presidente, toda a Mesa Diretora, Sras. Vereadoras, Srs.
Vereadores, a imprensa presente, a população que nos acompanha, o meu muito boa tarde a todos
vocês. Quero, primeiramente, mais uma vez entre tantas, parabenizar os vereadores novos que
compõe essa Casa, esse Legislativo, e que venha a fortalecer essa Casa e somar com os demais que
continuaram aqui e que foram, assim, escolhidos pela população. E desejar sorte, sorte e trabalho a
cada um de vocês, tanto quanto todos nós que estamos aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre o
recapeamento que ficou, aí, desde o final do ano passado, o bairro do Timburis, o Astolfo Luís do
Prado, uma rua de São Rafael, outras ruas, aí, em um projeto de recapeamento de quase R$ 3
milhões... ou R$ 3 milhões do deputado Orlando Silva, que enviou aqui para São Carlos essa verba
para compor essas ruas aí, e alguns bairros. Também, parabenizar o Marquinho Amaral, que eu vi a
postagem do Marquinho Amaral, o qual citou o nome, o meu nome, também sabe que nós lutamos,
ali, pelo recapeamento naquele bairro, o vereador também participou, sempre esteve ali apoiando o
pessoal do Timburis. E as forças somadas são muito mais competitivas e fáceis de ser alcançado o
objetivo. É isso que nós entendemos. Quando se soma, não é para diminuir. Quando se soma, é para
fortalecer. Então, todo mundo tem o seu espaço, não é preciso brigar em relação a isso, nós vemos
aí, o Elton Carvalho, que somos ali mesmo... disputamos ali os mesmos limites ali, no Delta, no
Paulistano, no Jockey Club, e não precisou de ninguém prejudicar ninguém, o vereador Elton está
eleito como o segundo mais votado, o vereador Malabim está eleito como o terceiro mais votado, e
não precisou de briga, não precisou de nada disso. Não é verdade, vereador? Então, cada um faz o
seu trabalho, a sua ordem, o seu parecer e depois, logicamente, que o trabalho é reconhecido e é
recompensado. Então, eu quero, também, parabenizar o pessoal da Secretaria de Obras, que fez esse
trabalho de 70 quase 80 milhões de recapeamento na cidade, um trabalho bem feito, um trabalho
que está sendo aprovado, as medições no Tribunal, enfim. Então, nós estamos aí para parabenizar o
Samuel, que é um menino que é concursado e que trabalha ali na Secretaria de Obras, que fez um
excelente trabalho. Também, o Cotrin, o Peronti que estava, o Mariel que no final participou
também, o secretário de Serviço Público, que também participou dessa composição, vamos dizer
assim, na finalização desse projeto asfáltico aqui na cidade de São Carlos através do recapeamento.
E parabenizar o prefeito que fez esse trabalho. E, com este trabalho, teve a votação que teve, o
reconhecimento pela população, que foi o que mais pesou. Outro dia, eu até falei com alguns
vereadores aqui a respeito do Paulo Altomani. O Paulo Altomani fez aí vinte e tantas mil cirurgias,
e o Altomani teve aí acho que quase 14 mil votos. Então, você vê que o Airton, nessa parte, ele
deixou a desejar, e é claro que vamos estar aqui para cobrar essa questão de cirurgias eletivas, como
ginecologista, médicos que faltam especialidade aqui na cidade de São Carlos, porque nós somos
cobrados por isso. Hoje, temos pouquíssimos médicos na cidade em especialidade, falo
principalmente em relação a ginecologia, que eu sempre briguei nessa casa em relação a isso. Uma
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vez, o Marcos Palermo, eu estava numa reunião com o prefeito na prefeitura e ele falou: "Você só
fala de ginecologista". Eu falei: A maioria das pessoas que me cobram, 90%, é sobre ginecologista.
Então, são algumas situações dentro do Executivo que precisa ser analisado, que precisa ser ouvido,
e que não tem que ter essa [interrupção na fala]. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Um
minuto para o Malabim concluir, né, Malabim? VEREADOR ALEKSANDER FERNANDES
VIEIRA: Não disse nada do que tenho que falar aqui. Então, são algumas situações que precisam
ser analisadas pelo Executivo, porque agora não tem mais recapeamento na cidade para fazer.
Então, tem alguns trabalhos, como a falta d'água, como a questão de falta de médico, como a
questão da demora nos exames, tem muita coisa para ser trabalhada dentro do Executivo. E nós
vamos estar aqui, claro, para estar cobrando e, também, para estar dando apoio ao Executivo,
porque se a cidade está bem, a Câmara Municipal está bem, se o Executivo está bem com a
população, o Legislativo também está bem. A prova disso foi o retorno de muitos vereadores. É
muita coisa para falar, mas infelizmente, né, o acordo que teve, vamos respeitar o acordo e eu vou
deixar muitas outras coisas aqui sem falar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Desculpa o... SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Malabim. Próximo vereador inscrito
é o vereador Azuaite Martins de França. Pelo tempo de cinco minutos, viu, professor? Está sem
microfone? Ah, a bateria! VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Sr. Presidente,
Srs. Vereadores, senhoras, senhores. Ao saudar todas as Sras. e os Srs. Vereadores para essa
legislatura que se inicia nesta data, quero desejar a todos a plena realização de seus sonhos, ao
mesmo tempo que pretendo ter com os mesmos uma relação adulta e construtiva, que sempre
prevaleçam São Carlos e a democracia. Sr. Presidente, quero felicitá-lo, juntamente com os demais
membros da Mesa Diretora dessa Câmara Municipal eleita, desejar a todos também uma profícua
gestão e colocar-me à sua disposição como humilde colaborador. E quero, mais uma vez, agradecer
os 1.308 votos que recebi na última eleição e dizer que meu mandato de vereador está, desde já, à
disposição de todos são-carlenses. Vou continuar trabalhando seguindo pilares que sempre me
orientaram, tais como defender a democracia, lutar contra qualquer tipo de privilégio e preconceito,
lutar contra a corrupção, lutar contra o inchaço da máquina pública, fiscalizar o Poder Executivo e
cobrar que seja feita uma gestão transparente e eficaz, continuar ouvindo a população para
compreender suas necessidades e transformá-las em projetos de lei, defender a educação através da
valorização dos professores e da universalização do acesso às universidades para todos os sãocarlenses, propor soluções que recuperem a economia e os empregos dos são-carlenses, liderar as
iniciativas de combate à pandemia do Covid-19. Sobre esse último assunto, a boa notícia é o início
da vacinação entre nós, e ela coincide com a má notícia do recrudescimento da pandemia. Competenos zelar para que as regras de vacinação não sejam burladas, esclarecer à população a respeito dos
benefícios da vacina e apoiar as ações do sistema de saúde e de seus colaboradores das mais
diversas áreas. É preciso ter consciência, é preciso ter comando, é preciso ter compreensão.
Vivemos dias difíceis. É grande a ansiedade, mas falta pouco, afinal, a ciência venceu a superstição.
Enquanto isso, é necessário ainda o afastamento social, máscara e higienização. Essa é a prioridade:
viver e compreender que nossa vida jamais dependeu tanto, como hoje depende, dos cuidados dos
outros. Mais do que nunca, viver é um ato coletivo. Sobre a economia, precisamos ter ações
concretas para o pós-pandemia. A questão econômica, nesse contexto, ganha prioridade. Ações que
busquem a manutenção de empregos existentes e que tragam investimentos que possam garantir
novos postos de trabalho e o estímulo do consumo dos são-carlenses nas empresas de São Carlos.
Às vezes, é preciso que se dê um passo atrás para que se dê dois passos à frente. Compete-nos
zelar... Desculpem. Assim, é dever da prefeitura de São Carlos estar preparada para ser o motor das
ações para vencer esses novos desafios, recuperando receitas sem aumentar impostos, diminuindo a
burocracia, diminuindo os nós que atravancam a construção civil. Algumas propostas de
recuperação de receita. Primeira proposta: um novo Refis para São Carlos. Segunda: estimular o
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licenciamento dos veículos automotores em São Carlos. Três: revisão e atualização da base de
arrecadação sem gerar impostos para os munícipes, principalmente fazendo justiça social.
Finalmente, sobre o retorno às aulas. É preciso que possamos falar de retorno às aulas apenas após
os professores terem sido vacinados. Para tanto, eles precisam ser colocados na lista de prioridades
para receber as doses da vacina. Vou lutar para que, em São Carlos, os profissionais da educação
sejam tratados com respeito e dignidade, afinal, não podemos colocar a vida deles e das nossas
crianças e adolescentes em qualquer risco. Muito obrigado. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, Professor Azuaite. Passo agora, a palavra, ao vereador Bruno Rafael
Marques Zanchetta. O André não vai fazer uso da palavra, Bruno. VEREADOR BRUNO
RAFAEL MARQUES ZANCHETTA: Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos vereadores. Eu
quero, mais uma vez, agradecer a Deus pela oportunidade de estar nesse plenário épico pela
primeira vez como vereador de são Carlos. Eu quero agradecer também todas as pessoas que
acreditaram, que confiaram que comigo aqui, no parlamento, nós vamos fazer a diferença. Estou
com muita fé no coração que nós vamos mesmo. Obrigado às 1.066 pessoas que acreditaram, que
confiaram, que levaram nosso nome. Em nome da minha noiva Monize, meus irmãos Ícaro e Carol,
quero agradecer a todo mundo, todas as pessoas que tornaram a nossa campanha e a nossa vitória
possível e viável. Mas, para chegar até aqui, não foi por acaso. Eu trilhei todo um caminho, eu
tenho toda uma história. Sou cientista político, sou professor e tive a enriquecedora experiência,
como assessor do vereador Júlio César, e tudo isso me fez trilhar um caminho para chegar aqui.
Agora, os desafios são outros, nós temos muitas coisas para discutir aqui, como, por exemplo, já foi
falado: a falta d'água, a questão da vacina e tantas outras coisas que nós vamos debater, vamos
discutir e vamos conversar nesse plenário nos próximos quatro anos. 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 do zelo com
a coisa pública. Vou trabalhar em cima das sete propostas que apresentei durante meu mandato e,
principalmente, da educação, das questões e ações sociais. E esses primeiros dias já foram dias de
muito trabalho. E eu vou fazer um resuminho de tudo que nós apresentamos já nesses primeiros
25/26 dias. Nós protocolamos, logo no primeiro dia de trabalho, né, Tiago, passado aquelas
comemorações, enfim, nós protocolamos uma comissão de proteção à defesa animal. E eu quero
agradecer a todos vereadores que aprovaram ela há pouco aqui, a Comissão de Proteção e Defesa
Animal e a Comissão de Segurança Pública, elas serão anexadas à Comissão de Meio Ambiente e,
também, à Comissão de Defesa do Consumidor. Eu acho que é importante, são dois temas que
precisavam ser tratados. E eu quero aqui também parabenizar a vereadora Laide, que já realizava
um trabalho nesse sentido. E, em nome dela, parabenizar as três mulheres que estão chegando
agora: Professora Neusa, a Raquel e a Cidinha, que já estava aqui. Acho muito importante a
presença de vocês, Neusa, e sei também de todo o seu trabalho com os animais. E mais do que isso,
parabenizar também todos os vereadores que ficaram, Tiago. Nós, novos, trazemos uma oxigenação
necessária, uma mudança responsável, mas os novos têm o mérito também porque a população
entendeu que eles estavam trabalhando e precisavam continuar. Estive também, logo na primeira
semana, lá na UPA da Vila Prado, receber demandas e não fui lá para criticar, para brigar. Não, eu
fui lá para auxiliar. É isso que vou fazer aqui. Entendi, ouvi os profissionais, para que vocês tenham
uma ideia, vereadores, nós temos um termômetro na UPA da Vila Prado hoje, nós temos um
medidor de pressão. Então, nós precisamos estar ao lado desses profissionais, entender o que estão
precisando e é isso que eu vou fazer aqui como vereador. Eu falo que ser vereador é servir ao
próximo e se colocar no lugar das pessoas, e é isso que nós vamos fazer, e é isso que eu vou fazer
aqui como vereador, e tenho certeza de que vou contar com a maioria do colegiado, a maioria de
todos vocês. Protocolei, também, uma moção para o governador João Doria. Foi publicizado,
noticiado pela imprensa, o corte de 12% das Santas Casas. A nossa Santa Casa já sofre um grande
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número de atendimentos, todo ano ela já sofre com essa questão dos recursos e aí nós cortarmos R$
1,5 milhão? É uma vergonha. Então, protocolei essa moção. A Federação das Santas Casas entrou
na justiça contra o Governo do Estado, ainda não conseguiu reverter, mas espero que reverta em
breve, porque serão mais de R$ 80 milhões em todo o estado e esse recurso não pode ser perdido.
Nós estamos falando de saúde, principalmente nesse momento eu acredito que nós temos que ter um
olhar ainda mais clínico e ainda mais diferenciado nessa questão. Protocolei um ofício, dois ofícios,
na verdade, para o Comitê de Combate ao Coronavírus, o secretário Mateus Aquino, que me
atendeu muito bem, inclusive, o secretário Marcos Palermo, indicando dois locais para o Covid.
Depois de conversar com alguns profissionais da área da saúde, eles me indicaram o Estádio
Professor Luís Augusto de Oliveira, o Luisão, e me indicaram também a Fesc da Vila Prado, são
lugares arejados, abertos, enfim. Nós já teremos 39 lugares que farão as vacinações: UBS, USF, o
secretário de Habitação Caio Braga também colocou a Unicep(F) à disposição, mas acredito que
esses dois locais são locais abertos, amplos e ventilados e que também contribuiriam. Então, acho
que vai nessa linha. E um outro ofício, eu protocolei hoje para o secretário Marcos Palermo, chegou
primeiras 3.960 doses. Nos próximos dias, eu acredito que irão chegar mais doses e nós estamos
vacinando os profissionais que estão na linha de frente, presidente, mas nós precisamos vacinar
também o auxiliar administrativo, o assistente administrativo, que lida no dia a dia com as famílias,
com as pessoas, que muitas vezes são positivos e eles não sabem, e essas pessoas não estão sendo
vacinadas. Então, acredito que o vereador Djalma também [interrupção na fala]. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Um minuto para concluir. VEREADOR BRUNO
RAFAEL MARQUES ZANCHETTA: Outros vereadores também receberam, presidente. Então,
acredito que seja importante nós olharmos com carinho. Mandei até para o secretário e ele falou:
"Olha, precisamos conversar com o Governo do estado também, porque essa é uma determinação
estadual", mas acho que o Governo do Estado precisa rever, porque esses profissionais também
estão atendendo na linha de frente. E, para finalizar, eu quero, mais uma vez, colocar meu mandato
à disposição da população, sou um jovem, vim aqui para aprender. Falo que vou ser um bom aluno
e eu estou pronto para aprender e praticar coisas boas, e estou à disposição de todos vocês. Muito
obrigado, mais uma vez, presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Muito bem,
Bruno. Quero, nesse momento, passar a palavra ao vereador Dimitri Sean. Dimitri Sean está
presente aí? Não estando presente, o próximo vereador é o vereador Djalma Nery, com a palavra.
VEREADOR DJALMA NERY: Vamos lá? Bom, boa tarde a todos e todas, Sras. Vereadoras, Srs.
Vereadores, a população que nos assiste em casa. Primeiro, reforçar que é uma honra estar aqui
servindo a minha cidade, poder construir esse espaço com todos e todas vocês. Espero poder, de
fato, colaborar nesses anos de trabalho que a gente vai ter pela frente. Como o tempo é escasso, eu
separei alguns assuntos da questão ambiental que eu gostaria de tocar aqui rapidamente,
aproveitando o ensejo de recém-assumir a presidência da Comissão do Meio Ambiente, de ser o
tema que tenho mais atuação nesses anos. Mas, antes, eu queria só fazer coro com a fala do nobre
vereador Azuaite com relação à vacinação. Eu tenho pleno acordo. Pretendemos, inclusive,
apresentar um projeto de lei para que as aulas só retornem após a segurança das comunidades
escolares, os profissionais da educação, para que seja garantido esse direito à saúde e à vida dessas
pessoas. Então, queria parabenizar pela fala, concordar e dizer dos nossos planos. Bom, para tentar
ser sucinto aqui, nesses quatro minutos, queria primeiro falar sobre a questão dos resíduos da nossa
cidade, que são um patrimônio negligenciado, a partir dos quais a gente poderia gerar renda,
riqueza, emprego para o nosso município, aproveitando a aprovação do Plano Municipal de
Gerenciamento de Recursos Sólidos, o Pmgirs, recente, no ano passado, que tem uma série de metas
e diretrizes. E eu acho que São Carlos tem um potencial imenso para explorar esses recursos, que
são os resíduos, desde os resíduos orgânicos, são mais de 100 toneladas de resíduos orgânicos todos
os dias indo para um aterro sanitário, com uma média de gastos de aterramento de mais R$ 250 por
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tonelada. Então, é muito recurso público para um recurso que poderia ser transformado em adubo
orgânico através da compostagem, estimular a agricultura orgânica no nosso município. São Carlos
já teve um projeto de compostagem na Horta Municipal que, infelizmente, foi desativado. Então, eu
queria deixar esse apelo à população, aos nobres vereadores e vereadoras, e ao Poder Executivo,
para retomar esse projeto. Queria falar também da importância de apoiar a cooperativa de catadores
e catadoras de materiais recicláveis, a Coopervida, que hoje gera mais de 60 postos de trabalho. São
pessoas que estão realizando um trabalho de importância pública, ambiental, social, retirando da rua
os resíduos e que também são negligenciados. Queria pedir para os nobres vereadores e vereadoras
a atenção para essa iniciativa da cooperativa, né, a Coopervida. E dizer que eu tenho escutado, né,
algumas iniciativas no sentido de apontar a incineração dos resíduos como uma solução. A gente
sabe que isso é um desperdício de recursos públicos, de potencial energético desses resíduos, queria
já antecipar essa posição contrária e falar da importância de fortalecer ecopontos, principalmente na
região da Zona Sul daqui de São Carlos, onde você tem a maior parte da deposição irregular de
resíduos. Você vai nas estradas vicinais, ali tem muito resíduo irregular que poderia estar sendo
destinado para um ecoponto. Então, seria muito importante que a gente, de fato, desse atenção para
isso. Bom, a reativação da Horta Municipal, pensar um programa de incentivo a hortas
comunitárias, orgânicas e urbanas aqui em São Carlos. Nós temos mais de 6 mil terrenos ociosos no
município, entre públicos e privados, e isso traria uma qualidade de vida, soberania alimentar para o
nosso município, uma relação muito positiva. E eu gostaria muito, também, de poder ser um
interlocutor desse assunto, e que São Carlos pudesse, de fato, ganhar nesse sentido. O que me leva
também ao debate da questão rural, da reforma agrária. O companheiro, vereador Ubirajara,
também é um militante, lutador dessa área. Nós temos aqui em São Carlos dois assentamentos da
reforma agrária, o Nova São Carlos, com mais de 80 famílias, e o Santa Helena, com 13 famílias, e
dois acampamentos, o Capão das Antas, que está em uma fazenda públicas, e o 3 de janeiro. São
trabalhadores e trabalhadoras rurais que precisam de apoio para produzir alimento para a nossa
cidade, têm condições de produzir alimento de qualidade, que precisam, também da segurança, da
regularização do seu espaço, da sua terra, que vai, de fato, também, gerar benefícios para a nossa
cidade. Bom, último item, porque o tempo aqui vai acabar. Eu queria falar sobre a questão da água
no nosso município. São Carlos é uma das cidades que mais desperdiça água tratada em toda a
Região Sudeste do nosso país. Estamos na média de 43% de desperdício de água tratada, que é...
mais de 43%... que é cara para cofres públicos, em grande parte pela ausência de manutenção das
redes de abastecimento. Então, eu espero que ao longo dos próximos quatro anos a gente possa
colaborar e cobrar do Poder Executivo a manutenção dessas redes. Inclusive, já tive uma reunião
com o promotor, Dr. Flávio Okamoto, sobre essa situação. Posso ter mais um minutinho só? SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim, para concluir. Um minuto para concluir.
VEREADOR DJALMA NERY: Porque enquanto nós temos desperdício, que é pago pela
população, ao mesmo tempo muitos bairros, como Santa Felícia, por exemplo, sofrem cronicamente
de falta de água. Então, acho que é uma questão que a gente precisa dar atenção especial no nosso
município. Bom, para finalizar, eu estou muito contente da nossa comissão também agregar o tema
da proteção animal, causa da qual eu sei que a Neusa é uma grande militante. Temos muitas
demandas para articular nesse sentido. São muitas instituições que fazem um trabalho muito sério
na nossa cidade. Precisamos encontrar e resolver, pela raiz, a situação dos animais de rua, do
abandono de animais, espero que a gente possa colaborar, de fato, com esse assunto tão importante
para a saúde pública. No mais, é isso. Para finalizar, espero colaborar com a recuperação do Projeto
Câmara Verde, que a gente possa debater os hábitos aqui no nosso espaço de trabalho. Vamos ter
muito assunto pela frente e agradeço peço espaço, pela oportunidade. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, Djalma. Quero convidar agora, a fazer uso da palavra, o
vereador Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO: Uma boa tarde a todos, presidente
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Roselei, aos vereadores, às vereadoras. Gostaria, primeiramente, parabenizar todos os vereadores, o
Djalma, o Bruno, a Neusa, o Parelli, a todos os vereadores novos, o André, o Bira, que venham com
uma oxigenação, também a ajudar vereadores também que foram eleitos pela população, que
também eu faço parte, que fiz um mandato. Então, se eles estão aqui, a população viu com bons
olhos o mandato deles também. Então, parabéns a todos. Eu gostaria de estar, hoje, parabenizando
este governo que foi eleito, mas de que forma? De que forma a gente dá os parabéns a um prefeito,
a um vice-prefeito, que foi tão bem-votado pela população, mas negligencia a saúde, negligencia a
saúde pública. Nós estamos aí, hoje, com reclamações de pessoas que estão à frente da nossa
pandemia, que são os agentes comunitários de saúde, que estão nas USFs, os auxiliares
administrativos que estão na UBS, os auxiliares administrativos que estão nas UPAs, os auxiliares
administrativos que estão no Samu, sem fazer vacina? E cabe ao comitê, cabe à Secretaria de Saúde
e cabe à Vigilância Epidemiológica, onde que eu liguei e nem sequer deram retorno para o
vereador, com falta de respeito com esses profissionais. Isso é uma vergonha! Então, quer dizer que
o agente comunitário, quando chega alguém lá com sintoma gripal, ele vai ter que chamar o auxiliar
de enfermagem para atender, ou é ele que pega o prontuário, ele que acolhe aquele paciente, o
primeiro contato? A UPA, o auxiliar administrativo vai chamar o médico ou o enfermeiro para
atender? Então, está negligenciando esse paciente. Chegou 3 mil e poucas vacinas em São Carlos,
até ontem, foi feito 800 e pouco. Aí, fala que está priorizando as pessoas, que são só os prioritários.
Essas pessoas não são? Isso é negligenciar esses profissionais que estão se sentindo abandonados.
Estão sentindo-se excluídos da saúde, e eles fazem parte. Eu fui agente comunitário, e eu sei como é
o trabalho árduo desses profissionais. São os profissionais que menos ganham naquela unidade, e
eles não são contemplados com a vacina. E cabe sim, Bruno, ao comitê, que é responsável pela
frente do Covid, decidir quem são os prioritários. Porque chegaram informações para mim hoje que
a São Francisco, [ininteligível], vacinou os atendentes, e os nossos servidores públicos que estão lá
na frente, até agora não. Hoje, foram vacinar o USF do Jockey e do Guanabara, onde eu fazia parte
até esses dias, que eu pedi afastamento não-remunerado, e estou afastado pelo trabalho aqui e pelo
meu mestrado da Ufscar. Foram vacinar e os agentes comunitários não estão previstos, não estão lá.
Isso é uma vergonha, então, negligenciar! E cadê nosso secretário? Está de férias! Está de férias até
dia 8 de fevereiro, aonde a nossa curva, na nossa cidade, está ascendente, onde estamos tendo quase
200 casos de Covid positivo por dia. E isso vai aumentar. Não é porque a vacina chegou, não, vai
aumentar. Então, em fevereiro, dia 11 de fevereiro, vamos estar fazendo a segunda dose nesses
funcionários, servidores, e os agentes comunitários estão de fora, os auxiliares administrativos estão
de fora. Vamos falar de outro assunto que está sendo negligenciado em São Carlos. Tem muito
assunto. Logo que o governo continuou com essa gestão na Secretaria de Saúde. Olha lá o raio X da
UPA Aracy, aonde que o prefeito fala que gosta tanto daquela Aracy... que Aracy é onde ele se
sente representado pelo povão, onde que o povo precisa do raio x. Nós aqui, quem ficou do mandato
passado, sabe que a referência da Santa Casa não aconteceu, porque nós intervimos junto a
prefeitura, a gente interviu junto com a prefeitura, que não ia referenciar, íamos ter exames de
sangue, que até hoje nós não temos protocolo. Não temos protocolo de como usar os exames de
sangue nas UPAs, e raio x está previsto, está já articulado com a Santa Casa desde outubro. Então,
desde outubro, se a sala que está lá prevista estivesse pronta e cortado lá um chão, Sr. Presidente, e
colocado duas tomadas, que é o que falam que falta para pôr o raio X... Porque a Santa Casa já
falou: "Está tudo pronto para a instalação". Então, é negligência sim! É falta de vontade política,
sim, do Executivo! A população não pode padecer, não pode sofrer por... Que palavra que eu posso
falar? Incompetência, má vontade [interrupção no áudio]. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Um minuto para concluir. VEREADOR ELTON CARVALHO: Sr. Presidente, e
outro assunto ainda. Precisamos trabalhar, secretário Marcos Palermo, a segurança dos nossos
servidores das UPAs. Tem servidor apanhando, tem servidor que está apanhando. Tem pessoas que
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estão lá que ficam lá esperando saúde mental, vagas no Cros(F), estão batendo nos nossos técnicos,
nos nossos enfermeiros e nos nossos médicos, e não acontece nada. Vamos colocar lá pessoas
terceirizadas, se for, se a guarda não dá conta, porque a guarda faz um belo trabalho na cidade de
São Carlos, contrata um terceiro setor para colocar lá segurança para os nossos servidores das
UPAs. Infelizmente, começamos com um governo, um mandato, negligenciando a nossa saúde de
São Carlos. Obrigado. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Agradeço as palavras do
vereador Elton Carvalho. E passo a palavra, agora, ao vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Boa tarde a todos. Presidente Roselei, primeiramente eu quero, aqui, desejar
que nesses dois anos o senhor possa conduzir essa Casa com muita sabedoria e dedicação.
Dedicação com certeza e sabedoria também. Então, desde já, desejo que Deus te abençoe nessa
caminhada, que hoje já demonstrou que não é tão fácil assim, né? Parabenizar, aqui, todos os
vereadores, na pessoa do Bruno, meu companheiro de partido, recebam, todos os novos vereadores,
recebam meu abraço e uma acolhida de boas-vindas. Nesse comecinho de mandato, já percorremos
alguns lugares, fomos na Secretaria de Trânsito falar com o Coca para apresentar algumas
demandas das pessoas que nos procuraram, fomos no Pró-Memória ver um pouquinho lá de como
está sendo trabalhada a cultura da nossa cidade, a questão da história da nossa cidade. Temos aí,
depois, novidades e boas notícias, que eu não posso dizer agora, porque ainda não se consolidou.
Procurei, também, conversar com o Tundisi. O Professor Tundisi tem um problema sério na
secretaria dele, grande parte dos técnicos estão afastados por conta do Covid, e não consegue se
fazer nada lá. Infelizmente, essa é a realidade. Nós temos, após o Parque do Bicão, aquele bosque
onde muitas árvores estão condenadas, é só ventar e a árvore cai. Então, a gente está tentando
arrumar uma solução para aquele problema que está na mão do Professor Tundisi, na secretaria
dele. Tivemos, também, conversa com secretário Mariel, apresentamos várias demandas, e uma
delas é na região da Vila Prado. A praça que fica à frente da Paróquia Santo Antônio está
basicamente apagada, então, representando certo risco das pessoas que transitam naquela praça, é
uma praça bastante movimentada e que requer, aí, atenção do poder público. Mas o que me traz
hoje para que eu possa falar com mais fervor é uma situação... No final do ano passado, eu solicitei
para o SAAE informações sobre pagamento de horas extras. E recebi a informação, e uma coisa me
trouxe certo espanto, Roselei, que foi em janeiro, por exemplo, não estou dizendo que o servidor
não trabalhou ou não, o que eu quero trazer a atenção aqui é para a eficiência do serviço público,
que veio a mim... Só para vocês entenderem por que eu pedi isso. Veio a mim uma denúncia de que
algumas horas extras eram dadas, o funcionário fazia alguns serviços que poderiam ser feitos
durante a semana, não o faz durante semana e acaba tendo a hora extra autorizada. Essa foi a
denúncia que chegou a mim. Se é verdade ou não, eu estou verificando. Porque uma das funções
desse... do Parlamento é justamente fiscalizar o Poder Executivo. Recebi um primeiro informativo
com várias horas extras, o ano passado, até novembro, o SAAE gastou, em horas extras, mais R$
0,5 milhão. Então, mais de R$ 0,5 milhão em horas extras. Não estou aqui julgando e falando que é
errado. Eu acho algumas situações estranhas. Por exemplo, só para vocês terem a atenção, em
especial... Não vou falar o nome do funcionário para não ter o constrangimento, mas, em especial,
no mês de janeiro, nós tivemos, por exemplo, um funcionário que, só no mês de janeiro, recebeu
mais de R$ 7 mil em horas extras. Isso me chama atenção. R$ 7 mil, em um mês, de horas-extras...
O que me chama também a atenção é o seguinte: uma pessoa com a mesma função que esse
cidadão, recebeu um pouco mais de R$ 700 de hora extra. Praticamente um recebeu mais de R$ 7
mil e o outro recebeu pouco mais de R$ 700, é 10% do que o outro recebeu. E aí como esse
requerimento, para mim, faltou algumas informações, porque eles falaram "Olha...". Porque eu
queria justificativa, eu queria saber por que tudo isso. Eles falaram que as justificativas trariam um
grande volume de documento, mais de 4,5 mil páginas, que eu poderia... Um minuto eu concluo.
Para que eu... poderia ir lá no Saae olhar essa documentação. Aí eu resolvi fazer um corte, o
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requerimento que eu fiz hoje. Eu quero na minha mão, a justificativa... todas as justificativas de
todos os funcionários e por que que isso... Quem recebeu mais de R$ 1,5 mil em hora extra no Saae.
E pasmem, tem muita gente. Não estou dizendo que eles não trabalharam, eu estou questionando,
porque foi a denúncia que me apresentou, que esse serviço poderia ser feito na sua jornada de
trabalho normal durante a semana. Por hoje é só, presidente. Muito obrigado. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Gustavo Pozzi. Convido agora o vereador José
Alvim Filho, Dé, para fazer uso da palavra. VEREADOR JOSÉ ALVIM FILHO: Sr. Presidente,
vereador Roselei, Srs. Vereadores, população que nos acompanha, imprensa presente e as pessoas
que estão nos assistindo nesse momento em casa. Sr. Presidente, tantas denúncias que chegam no
gabinete dos vereadores, tantas informações, que é difícil por onde começar. Hoje eu estava atento à
fala do vereador Djalma, da vacinação, que as crianças possam voltar com segurança às escolas.
Tem o apoio da vereadora Neusa, que é uma vereadora que eu passo a admirar cada dia mais, viu,
Neusa, o teu trabalho. Vereadora mulher, guerreira. Quero cumprimentar as três vereadoras desta
Casa. A Raquel, uma vereadora que chega com sangue novo, para que possa fazer a diferença no
Poder Legislativo. Eu tenho certeza que as mulheres e toda população está bem representada com a
Cidinha, a vereadora Neusa e a vereadora Raquel. Sr. Presidente, quero desejar boa sorte ao
presidente que vai dar total independência a este poder. Porque nós temos que ter independência, o
Judiciário, o Legislativo e o Executivo. Não podemos, jamais, interferir no Judiciário, interferir no
Executivo. Mas também temos que ter a nossa independência nesta Casa. Estou apurando ainda,
várias denúncias que têm chegado ao meu gabinete, que eu possa trazer nas próximas sessões. Mas
eu quero aqui dizer que estou indignado há tanto tempo, grande Cidade Aracy, Abdelnur, Zavaglia,
Planalto Verde, Aracy 1, 2, agora chegando a Pacaembu. E o Parque Novo Mundo e o Cidade
Aracy não tem um raio x, isso é uma pouca vergonha. A Cidade Aracy... Não, a UPA não ser
reverenciada, Sr. Presidente, que poderia estar recebendo, se fosse A, R$ 170 mil todo mês. A mais.
Se for B, R$ 100 mil a mais. Isso é uma pouca vergonha para o município de São Carlos ou é falta
de competência às pessoas que estão atuando na área da saúde. Eu tenho certeza e acredito no
trabalho, e sempre acreditei no diálogo. E não venho aqui para fazer críticas ao secretário A, B ou
C. Eu tenho certeza, como diz o vereador Azuaite aqui, com muita propriedade, que tem que fazer o
novo Refis. Meu gabinete recebeu essa semana, pessoas que, por causa da pandemia, Sr. Presidente,
não está conseguindo pagar o Refis lá atrás. Então, a prefeitura tem secretários competentes que
gosta de cuidar de aditamentos de contrato, que gosta de ver outras coisas, que pode ajudar a cuidar.
para fazer dentro da lei, da legalidade, o Refis. Tem secretários que gostam de ver relatórios, tem
secretários que gostam de cuidar de aditamentos, tem outros secretários... Sr. Presidente, tenho
certeza que tem secretários competentes que podem ajudar a fazer o Refis para essa situação que
está ocorrendo na cidade de São Carlos. Me procurou uma senhora e me disse: "Vereador, não
consigo nem pagar o meu aluguel. Não consigo pagar o Refis, onde minha filha quem fez. E ela que
estava arcando, porque é aposentada". Então, Sr. Presidente, eu espero que, através do vereador
Elton, que é um vereador combativo na área da saúde, é um guerreiro, nós possamos atuar juntos
nesta Casa, fazer ações juntos ao Poder Executivo, para que as coisas possam acontecer. O mesmo é
no Santa Felícia, que perdeu... estão lutando para referenciar novamente. Onde já se viu isso?
Capital da tecnologia. O que está acontecendo com a nossa cidade de São Carlos? Vereador Djalma,
o qual eu tenho uma admiração muito grande, e essa Casa é lugar de debater projetos, as leis, as
ideias, não discutir pessoas. E nós estamos aqui exatamente para isso, para que nós possamos fazer
o papel que o vereador deve fazer. É o papel de fiscalizar o Executivo, de cobrar ações do Poder
Executivo, e é isso que nós vamos fazer. Eu tenho a certeza que o vereador Lucão Fernandes, que
foi presidente desta Casa, sempre deu independência a esse Poder Legislativo. E, mais uma vez, eu
quero parabenizar, vereador Lucão, como o senhor comandou a presidência e os vereadores que
atuaram no mandato passado nessa Casa. Estou chegando de volta. É a minha quinta eleição
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[interrupção no áudio]. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Um minuto. VEREADOR
JOSÉ ALVIM FILHO: Eu tenho a certeza que esse Poder Legislativo vai fazer a diferença. Estou
de volta com 844 votos, onde eu quero agradecer a cada eleitor, a cada eleitora que acreditou e
acredita no meu trabalho. E tenha a certeza que este vereador vai ter um mandato atuante,
independente do Poder Executivo, e atuar junto aos vereadores desta Casa, para que possamos
cobrar do secretário A... Porque você liga par o secretário, fala: Aqui tem uma cratera, está
acontecendo isso. Ele finge que nem... três, quatro, cinco dias, nem te dá retorno. Tem que parar
com isso. O vereador não liga para tirar o tempo do secretário, ele liga porque ele é cobrado pela
população. Nós que estamos em contato com o povo no dia a dia. Se as demandas chegam no nosso
gabinete, nós transmitimos pro executivo, que é ele quem executa. Então, Sr. Presidente, tenho a
certeza que Vossa Excelência vai dar independência para que nós possamos folhear os processos
[interrupção no áudio].
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor quer mais um minuto para concluir? Por
favor, Emílio, mais um minuto para concluir. VEREADOR JOSÉ ALVIM FILHO: Para que nós
possamos folhear todos os processos em todas as secretarias, seja de Esporte, seja Obras, nos
Serviços Públicos, ver os convênios da Fesc com a Secretaria de Educação. Vamos folhear todos os
processos, e aquilo que nós acharmos de irregular, nós vamos vir e denunciar aqui nessa tribuna e
também transmitir ao Ministério Público. Esse é o papel do vereador, este vai ser o papel do
vereador Dé Alvim. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Dé Alvim.
Vereador Lucão Fernandes com a palavra. VEREADOR LUIS CARLOS DA CRUZ: Muito boa
tarde, Sr. Presidente. Em seu nome eu quero cumprimentar os demais membros da Mesa Diretora.
Quero me colocar à disposição de Vossas Excelências também, o meu mandato, naquilo que
VOCÊS acharem importante a minha participação como parlamentar nessa Casa. Cumprimentar os
novos colegas vereadores, que estão somando àqueles que ficaram nessa Casa, para que, juntos, nós
possamos trabalhar para população da nossa cidade. Bom, quem me trouxe para cá, mais uma vez,
não sei se vocês sabem, mas foi na quinta que eu consegui me eleger. Na quinta. Alguns pela
primeira vez já conseguem chegar, outros às vezes na segunda chega. Eu demorei um pouco mais.
Fui perseverante, sabia o que eu queria, tinha projetos e cheguei nessa Casa. Então, eu não vim para
cá para trabalhar para o prefeito municipal, eu não vim para cá para trabalhar para secretário
nenhum. Eu venho para essa Casa para trabalhar para população da nossa cidade. Não só aqueles
1.870 eleitores que votaram para mim, agora a gente vai trabalhar para cidade toda, de uma maneira
geral. Eu quero expressar a minha gratidão, Djalma, a todos os Srs. Vereadores que votaram
favoravelmente na nossa comissão. Eu, a vereadora Cidinha e o vereador Sérgio Rocha, na
Comissão de Saúde. E também as demais comissões estão todas montadas. Eu tenho certeza que
Vossas Excelências estarão arregaçando as mangas e estarão trabalhando, e muito, em suas
comissões, tá certo? Ouvindo a população e trazendo projetos para que, juntos, nós possamos estar
votando nessa Casa, para melhorar cada dia mais a qualidade de vida da nossa população. Então,
vocês terão aqui um parceiro para que, juntos, se assim julgarem necessária a minha participação,
mesmo que eu não esteja na comissão de Vossas Excelências, mas se quiser, às vezes, convidar,
para que, juntos, nós possamos debater assuntos, estaremos à disposição. A nossa comissão vai
acabar representando, e assim as outras, o conjunto dos Srs. Vereadores. A atuação nossa é em
favor de todo o parlamento. Então, eu quero dizer o seguinte, a população também autorizou a
continuidade desse governo por algumas ações que foram feitas. A pandemia pegou o mundo de
surpresa. Um fato novo, um inimigo invisível, você não consegue vê-lo. Tá certo? Pegou o mundo
de calças curtas. E essas ações da vacina também, muitos municípios, eu não estou aqui em defesa e
nem sou líder de governo nenhum, mas pega, às vezes, o município com uma estrutura pequena. E
São Carlos não é diferente, a estrutura da prefeitura nossa, ela é muito pequena. Então, a partir de
amanhã eu quero assumir um compromisso aqui com Vossas Excelências, que nós já estaremos
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fazendo agenda com os responsáveis da Secretaria de Saúde, para a gente debater vários assuntos
relacionados às vacinas. Por que tanta demora no setor, por que está demorando no outro? Eu trago
uma preocupação muito grande. Os profissionais que cuidam de crianças que tenham algum tipo de
deficiência. Eles, profissionais, já precisam da vacina. E o algo a mais, é porque eles estão cuidando
de crianças que são do grupo de risco. Então, por que também não acelerar a vacinação também
para esses profissionais que cuidam de crianças ou de adultos, seja lá qual for, pessoas que são do
grupo de risco, gente? Então, nós estaremos, a partir de amanhã, fazendo agenda, perguntando,
obtendo respostas, para que a gente possa alimentar vocês também, que estão aqui no parlamento. E
juntos vamos trabalhar para população da nossa cidade. É lógico que as comissões vão trazer
demanda, não só para o parlamento, mas também para a prefeitura. E a prefeitura, uma vez que
colocou o nome à disposição para reeleição, precisa continuar de mangas arregaçadas e continuar
trabalhando para a população. E não olhar, e não olhar secretário municipal de governo, os que são
situação ou os que são oposição. Está certo? Porque os que são oposição, que pode talvez não andar
atrelado com o governo, e aqueles que estão atrelados também, eu quero dizer o seguinte, é tudo
aquilo que é bom, tudo aquilo que está dentro da lei, porque se não for também... Muitas vezes eu vi
aqui, vereadores subindo na tribuna e dizendo não para muitas iniciativas do governo, Djalma, que
às vezes nem chegou aqui. Nem chegou aqui. Pega a compra da João Faber(F) por exemplo, não
chegou. Ameaçou chegar, já não veio. Então, gente, estamos aqui para debater assunto, para
trabalhar pela população, independente se é situação ou não. O que não é situação, está pedindo
para quem? Para sua [interrupção no áudio]. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Um
minuto para concluir. VEREADOR LUIS CARLOS DA CRUZ: Então, nós não estamos
trabalhando para nossas casas, os que são oposicionista. Eu fui líder do governo na época do Paulo
Altomani. E às vezes: Ah, mas eu não vou atender o Lineu, porque o Lineu está xingando o governo
de 'merda', de porcaria. Ah, não vou atender o Ronaldo... Não vai atender por quê? Por que não vai
atender? Ele está pedindo o quê? Para a população. O que ele acha do governo é uma coisa, agora,
as demandas do vereador tem que aprender. Por que não vai atender? Por que não vai atender as
emendas? E eu sou prova que as emendas do governo passado foram todas mandadas para cá, quase
na sua totalidade. Então, vamos fazer um governo pensando na população que eu tenho certeza que
os vereadores que permaneceram, os que vieram também já vêm mostrando para população porque
vieram. Vocês não estavam no anonimato, escondido. Vocês já estavam inseridos na sociedade,
trabalhando pela população. E o retorno do Dé [interrupção no áudio]. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Lucão Fernandes. Só queria, antes de passar para o
próximo, até para esclarecer aqui uma questão, em razão da mudança do nosso cafezinho ali. E
quero aproveitar a oportunidade, e dizer que nós mudamos a questão do cafezinho que estava aqui,
enquanto não voltar a sessão presencial, exatamente para a gente não fazer aglomeração aqui na
frente, para evitar essa passagem na casa das pessoas. Está sendo filmado aqui e nós estamos com
problema ali. E aí eu queria reforçar para vocês, queria pedir atenção do vereador Elton, do vereado
Robertinho Mori e também do vereador Dimitri Sean. Essa questão da Resolução nº 321, de 21 de
junho de 2020, essa resolução está em vigor ainda, e pede para a gente, até em razão do combate à
pandemia, que a gente siga aqui algumas orientações. Eu vou ler para vocês o que diz o art. 1º, na
verdade, 2º, das comunicações internas entre servidores e assessores. "Deverão ser prioritariamente
via e-mail institucional, evitando grande circulação de pessoal nas dependências da Câmara
Municipal. Fica também estabelecido o uso obrigatório de máscara em todas as dependências da
Câmara Municipal, incluindo o prédio do anexo e biblioteca". Por que eu estou lendo? A gente tem
recebido reclamações, inclusive de servidores da limpeza, que algumas pessoas têm adentrado o
prédio, até alguns assessores, sem o uso da máscara. Então, eu quero reforçar o pedido aos colegas,
para que a gente sirva de exemplo para toda a sociedade. Para que a gente cobre dos nossos
assessores, dos nossos estagiários, para que eles usem a máscara dentro do prédio da Câmara, tá?
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Outra questão também é a questão do número de pessoas. Nós tivemos algumas denúncias,
inclusive do próprio pessoal da limpeza, que está tendo dificuldades. Vocês sabem que nós temos
dez pessoas que foram contratadas através do concurso público realizado pelo vereador Marquinho
Amaral, à época, nós só temos três servidores fazendo a limpeza do prédio. E muita gente
circulando aqui, Lucão, está trazendo problemas para gente. Então, a gente gostaria de pedir que a
gente tivesse um controle mais efetivo na questão do acesso ao gabinete, por agendamento, de uma
forma que a gente tivesse o controle. Eu não vou ler toda a resolução, que acho que são esses os
temas mais sérios para serem observados. Essa resolução está no e-mail institucional de cada um de
vocês. Quero aproveitar também, e dizer que no final dessa sessão, nós teremos uma reunião aqui
com o pessoal da imprensa, da comunicação da Câmara Municipal, para passar para vocês como é
que funciona a tramitação, a veiculação das nossas matérias. Isso no final da sessão, eu gostaria de
pedir, principalmente aos novos vereadores... Os que já estão aqui há mais tempo já conhecem
como funciona, mas acho que é extremamente relevante vocês saberem todos os instrumentos que
nós temos de trabalho aqui. E, para finalizar, quero depois, também, que vocês pensem no que eu
vou falar aqui agora, em relação às comissões. Nós já temos um costume da legislatura anterior, tá?
Que também cabe a vocês analisar. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação se reúne todas as
quartas-feiras, às 9h30, no anexo da Casa; e a Comissão de Finanças, às 11h. As demais comissões,
todas se reúnem na quinta-feira. Em um horário... às 9h30, 10h. Se vocês tiverem alguma imposição
em relação a esse horário, passe para a gente, passe para mim ou para a Secretaria Geral da Casa,
para a gente poder organizar essas reuniões. A partir de amanhã nós já temos os processos para ser
apreciados pelos colegas. Então, eu quero, finalizando aqui a minha fala, só para gente poder
adiantar esse expediente também, passo a palavra ao vereador Marquinho Amaral. VEREADOR
MARCO ANTONIO AMARAL: Sr. Presidente, Sras. Vereadoras. Quero cumprimentar a
vereadora Neusa, Profa. Neusa, a Raquel Auxiliadora, que são duas vereadoras novas nessa Casa.
Temos a vereadora Cidinha. E é muito importante, eu sempre valorizei a vinda das mulheres para a
Câmara Municipal de São Carlos. Quando eu presidi essa Casa, eu fiz questão que a vereadora
Laide, na época, fosse a minha vice-presidente, e o vereador Lucão acompanhou bem essa época,
porque eu achava muito importante ter a participação da mulher na Mesa. E isso Vossa Excelência
também prezou, meu caro presidente Roselei, mantendo um cargo de uma mulher à Mesa, e a nossa
querida vereadora Raquel está como segunda secretária. Eu venho a essa Tribuna, primeiro para
agradecer aos Srs. Vereadores por terem votado favoravelmente, por unanimidade, uma moção de
autoria desse vereador, de apelo ao governo do estado de São Paulo e Assembleia Legislativa,
contra o reajuste do ICMS. É inadmissível. E eu sou do PSDB, mas não sou obrigado a concordar,
Djalma, com todas as ações dos membros do meu partido. Eu tenho a liberdade, e prezo pela minha
liberdade e pela minha independência nesse parlamento. Não é porque eu sou do partido que eu
tenho que concordar com algumas ações que estão sendo feitas pelo governador João Doria. Então,
nós fizemos essa moção. Nós somos contra, Professora Neusa, no momento em que estamos, com a
economia em uma situação muito difícil. Nós estamos vendo comerciantes fecharem seus
estabelecimentos. Nós estamos vendo a saúde pública necessitando de condições mínimas de
trabalho. E o que acontece? Vem o governador querendo aumentar os impostos, em um momento
dramático, crucial, difícil do nosso país. Então, nós aprovamos essa moção, e eu quero agradecer a
meus pares. Eu quero também cumprimentar o prefeito Airton Garcia, o vice Edson Ferraz e o
secretário Mariel Olmo, que acabaram de dar a notícia que São Carlos vai receber, a fundo perdido,
R$ 4 milhões da Companhia Paulista de Força e Luz. A mesma CPFL que explora as pessoas nas
conta de energia elétrica, a mesma CPFL que tem deixado a nossa cidade à escura. Muitas ruas não
têm iluminação pública, e as pessoas confundem que a iluminação é obrigação da prefeitura. E o
Tiago, vereador, trabalhou na secretaria, e ele sabe que a obrigação dos postes das ruas, a troca de
lâmpadas é de única e exclusiva responsabilidade da CPFL. Então, nós vamos receber esses R$ 4
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milhões, mas não é nenhum favor para a cidade de São Carlos. É um projeto que a cidade
conseguiu. E eu quero aqui cumprimentar o prefeito, o vice-prefeito e o secretário da pasta, Mariel,
por essa conquista. Mas a CPFL tem muita dívida, vereador Djalma, com a cidade de São Carlos.
Está deixando muito a desejar com a cidade de São Carlos, e eu acredito que com todas as cidades
que eles estão trabalhando ultimamente. Eu quero usar essa Tribuna para cumprimentar todos os
vereadores que estão hoje assumindo as sessões. Muitos já estão nos seus gabinetes desde o dia 2,
trabalhando, se dedicando. Alguns já têm um histórico com essa Casa, já passaram por aqui. Outros
estão vindo pela primeira vez. Temos o Bruno, que desde criança, desde pequeno frequenta essa
Casa, sempre teve o sonho de ser vereador. Temos o Djalma que está começando, o Tiago, a Neusa,
o Dr. André, o Bira, que já esteve conosco e está voltando, a Raquel que está chegando agora. E
tantos outros que vão, os 21 vereadores, eu acredito que nós vamos ter uma Câmara de discussão de
ideias, de discussão de debate, de coisas para a cidade. Nós não estamos aqui, como nós vimos na
legislatura passada, [ininteligível], infelizmente, para discutir pessoas, para discutir se a pessoa é
isso, se ela é [interrupção no áudio]. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Um minuto
para ele concluir. VEREADOR MARCO ANTONIO AMARAL: Nós temos que discutir ideias.
E eu tenho certeza que a Câmara fará isso. Eu, e acredito que colega vereador, amigo de bancada do
PSDB, Rodson, nós vamos manter uma posição independente, né, Rodson? Dentro desta Casa.
Aquilo que for bom para a cidade de São Carlos, nós vamos apoiar o prefeito. E aquilo que for
ruim, nós vamos estar contra, como foi meu caso na compra do prédio da Faber, que eu manifestei
contra, fiz uma grande luta na tribuna desta Casa, para não aprovar aquela compra. E quero aqui
dizer, e quero agradecer ao presidente Lucão que falou na minha fala, da minha posição sobre a
Faber, e fez com que eu lembrasse desse assunto, para poder falar agora na tribuna. Eu quero dizer
que eu tenho um relacionamento muito bom com o prefeito Airton Garcia, um relacionamento
pessoal que não vem de agora [interrupção no áudio]. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: O senhor quer concluir? Mais um minutinho para ele concluir. VEREADOR
MARCO ANTONIO AMARAL: Concluir. Uma relação de amizade que vem desde a época do
meu pai, quando eu era pequeno, menino, e que ele sempre um grande amigo do meu pai. Mas eu
não confundo amizade e política. Eu tenho posições ideológicas, eu já, nessa tribuna e nesse
plenário, quando o meu irmão trabalhava aqui, eu já votei contra um projeto que era, naquele
momento, de interesse do meu irmão. Então, eu tenho uma independência, que ela é minha. E quero
aqui dizer que eu tenho meu relacionamento pautado na prefeitura, com o secretário, que é o
responsável pela ligação e interligação da Câmara com a prefeitura, que chama Edson Fermiano. O
Edson Fermiano é a pessoa que tem que continuar tendo um elo de ligação entre essa Casa e a
Prefeitura Municipal. Porque ele é o secretário de governo, ele pertence a uma secretaria, que é a
secretaria que faz a interligação. E diga-se de passagem, ele fez com muita competência, com muita
seriedade, com muita dedicação. Então, o vereador Marquinho Amaral vai se reportar sempre ao
secretário Edson Fermiano, que é o secretário que mantém a relação institucional entre prefeitura e
Câmara Municipal. E eu quero parabenizar, ao encerrar minha fala, o Dr. Edson pelo belo trabalho
que realizou nos últimos quatro anos, e tenho certeza, realizará nesses quatro anos, sempre
valorizando essa Casa que ele presidiu por três vezes. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Muito bem. Obrigado, vereador Marquinho Amaral. Passo a palavra, nesse
momento, ao vereador Moises Lazarine. VEREADOR MOISES LAZARINE: Sr. Presidente,
população que nos vê e nos ouve, quero ocupar essa primeira sessão, nessa tribuna, no dia de hoje,
agradecendo, externando os meus agradecimentos. Em especial, Sr. Presidente, eu quero fazer um
agradecimento a Deus, primeiramente, pela vida, agradecer Deus primeiramente pela oportunidade,
me permita, pela oportunidade que está me concedendo de, mais uma vez, voltar a essa Casa, agora
na condição de primeiro suplente, ocupando o cargo da primeira suplência do vereador Paraná
Filho. O qual eu já aproveito para agradecê-lo e também desejar boa sorte na sua nova missão, na
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empreitada que ele estará ocupando na Secretaria de Agricultura. E externando meu agradecimento
a Deus, quero me colocar à disposição, mais uma vez, da população, independente, Sr. Presidente,
do período que nós viermos a ocupar essa tribuna, independente do período que nós estivermos
ocupando essa suplência, quero me colocar, mais uma vez, à disposição da população. Até porque,
quem me conduziu na posição de primeiro suplente foi a população, de forma democrática. Poderia
ser qualquer outro suplente, mas a população me colocou nessa condição pelo voto popular e
também pela vontade de Deus, sem dúvida, sem a qual eu não estaria aqui. Também quero fazer um
agradecimento especial à minha esposa Renata Soares, a qual tem sido minha companheira e
parceira para todos os momentos, em todas as lutas. Então eu não poderia deixar de agradecer a ela
aqui por ter sido minha parceira e estar andando comigo em todas as minhas lutas. Também
aproveito para agradecer os meus pais, no qual, sem a educação que eu recebi deles, sem dúvida o
núcleo familiar que fui criado fez toda a diferença para chegar aonde eu cheguei. E pela segunda
vez poder estar ocupando o cargo, né? Sem dúvida é uma dádiva divina, mas, sem dúvida, tem a
educação que eu recebi por parte dos meus pais, mesmo vindo de uma família de dez irmãos, né?
Trabalhando na roça até os meus 18 anos, com muito custo, fazendo todo um... passando pelo meu
estudo, fazendo minha faculdade, indo de bicicletinha. Mas Deus me deu força para que eu
chegasse até aqui. E aos meus 886 eleitores que em mim confiaram e dedicaram o seu voto, quero
agradecer pela confiança. E externar a vocês a minha disposição de lutar com todas as minhas
forças para representar vocês, pela confiança que em mim tiveram e depositaram, para que eu possa
continuar representando vocês com galhardia e qualidade, dando o meu melhor para que eu possa
retribuir a confiança que depositaram em nós. Também quero agradecer ao meu partido, em
especial a presidência do meu partido, o Carneirinho, ao qual, em seu nome, aproveito para
agradecer ao prefeito, ao vice-prefeito e a todo o Executivo. E quero aqui também externar aqui os
meus sentimentos ao nosso vice-prefeito Edson Ferraz, pela perda da sua mãe, Durcelina Pimenta
Ferraz, que, com 85 anos, nos deixou, né? E deixa os seus filhos, Luiz, Edson, Roberto e Osmar. E
no nome dela eu quero externar meus sentimentos a todas as famílias enlutadas, não só a família do
vice-prefeito, mas também as famílias que têm perdido seus entes queridos, não só pelo
Coronavírus, que infelizmente tem ceifado vidas no mundo inteiro, mas também pelas vidas... Logo
no início da nossa sessão foi lido aqui uma lista enorme de pessoas que veio a falecer, infelizmente
não só pelo Covid. A gente sabe que, foi externado por vários outros vereadores, a deficiência na
saúde, os outros casos, né? Causa morte que tem muitas vezes a negligência e a falta de assistência
por parte do setor público. Então quero externar os nossos sentimentos a todas essas famílias
enlutadas. E continuar desejando que toda população possa ver, em cada um de nós vereadores, em
cada um aqui, quero desejar sucesso aos 20 vereadores, aos 21, contando comigo, e que cada um
tenha sucesso nas suas lutas. E em especial [interrupção no áudio]. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Um minuto para o vereador concluir.
VEREADOR MOISES LAZARINE: Em especial as lutas que dizem respeito às necessidades dos
menos favorecidos e daquelas pessoas que mais necessitam de assistência por parte da população,
em especial do setor público. Que, infelizmente, quando uma pessoa vem procurar apoio dos
vereadores, é porque muitas vezes os outros equipamentos públicos já falharam. Então, faço meu
apelo, desejo sucesso, tanto aos 21 vereadores, como todos os secretários, ao prefeito, vice-prefeito,
todos, que imbuídos do sentimento humano, possam dar o seu melhor para que a população venha a
ser representada por cada um de nós. Porque cada vida que nos procura, sem dúvida, tem seu
reclamo e seu desejo de ser atendida naquilo que é mais importante para si. E sempre que o desejo
coletivo venha sobrepor a todo interesse pessoal, que sem dúvida é o pormenor que está entre nós. E
sempre o desejo coletivo venha prevalecer. Muito obrigado, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Moises Lazarine. Passo palavra, agora, a vereadora
Professora Neusa. VEREADORA NEUSA VALENTINA GOLINELI: Boa tarde a todos, né?
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Muito emocionada, é minha primeira vez. Boa tarde à Mesa, ao presidente, aos meus colegas. Tanto
os que foram reeleitos e aos jovens, né? Estou aqui tentando representar de uma maneira muito
emocionada, um sentimento que é de "estou chegando". Esse sentimento de "estou chegando" é de
tentar fazer o melhor possível a todos. Muitos dos meus colegas vieram aqui até a Tribuna, colocou
certos pareceres da necessidade de São Carlos. Venho há muito tempo observando muitas
necessidades, e sei que não há a possibilidade de atingir a todos, mas há possibilidade de uma
fiscalização íntegra, correta. Uma das coisas que a gente tem que lutar sempre é por uma educação
valorizada. É para lutar por uma saúde capaz de ser atendida e de chegar até os que mais precisam.
Porque é muito fácil a gente vir aqui na tribuna gritar aos ventos e a todos os lados, e deixar de lado
de, na hora de votar, a gente ficar pensando: Vale a pena? Olha, uma situação que nem o Elton, meu
querido Elton, o Djalma colocou... Aliás, todos. Sobre a vacinação. Eu tenho assistido e tenho visto
muito comentário, aliás, ontem eu recebi vários telefonemas, está no meu 'Zap'. Eu não sei fazer
tudo de repente e eu tento ajudar no máximo que eu posso. As pessoas reclamando: "Pô, Neusa, eu
sou agente da saúde, eu estou de contato direto. E a pessoa que está lá, a faxineira que está do outro
lado, ela foi colocada para vacinar. Não que eu sou contrário a ela receber, mas como eu estou de
cara, eu estou lidando direto com uma pessoa que é provável estar ou não positivo, testado positivo,
eu tenho que ter direito a isso". Aí, a gente vê assim: Nossa, os inúmeros problemas que estão
ocorrendo para chegar uma quantidade de vacina, o que a gente sofreu com uma situação de guerra
política, desvalorizando a saúde e a vida do ser humano, né? Vejo também, e muito sério, a relação
que o professor Azuaite citou, e que o Djalma também colocou, em relação a volta às aulas, onde
não dá. A situação de um professor, tá? Proteção. Então, eu acho que enquanto todos não forem
vacinados, protegidos, eu acho que não pode ter essa situação, tá? Muitos falam da aglomeração,
como o presidente falou, de trazer a situação da gente respeitar, de não ter muitas... Eu ando muito
lá por Aracy, por Antenor, por Zavaglia, por Pacaembu, todos esses não têm uma mesma
fiscalização quanto a aglomeração. Eu vejo quadras lotadas de pessoas jogando em finais de
semana, sem a menor noção. Então, fala assim: Vamos ver aglomeração. Vocês já deram uma
olhada na situação do transporte, em relação aos ônibus, o quanto eles vêm lotados? Qual é o
distanciamento? Ah, por quê? Porque eles têm que trabalhar. Vocês têm tudo lá certinho, eles não.
Eles têm que vir trabalhar, para ganhar e pagar. Quanto ao Refis, também faço jus ao que o Prof.
Azuaite colocou, ao que os demais colocaram, a necessidade de realmente ver aqueles que estão
sofrendo para comer. Quanto ao nosso querido governador Doria, que vem sacrificar... Eu cumpri
minha aposentadoria durante 30 anos! E ele veio simplesmente arrebatar algo que é meu por direito.
Quanto à situação do meio ambiente, nós temos a cidade, mesmo que o nosso secretário Mariel
falou para mim uns dias atrás, que eu briguei muito, como foi cortada minhas árvores. Ele pegou e
falou assim: "Neusa, nós conseguimos, professora, plantar cerca de 60 mil árvores". Vamos lá para
o meio ambiente. Nós somos a cidade menos arborizada da região. Nós temos, dentro do meio
ambiente, uma atividade [interrupção no áudio]. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Professora, um minuto para concluir. Dois minutos para ela concluir, vai! VEREADORA NEUSA
VALENTINA GOLINELI: Tá? A reciclagem. Talvez vocês não sintam, mas desce uma vez para
ver a situação e passar nas vicinais, como o Djalma colocou. A situação de jogar os lixos. Talvez
vocês não vivenciem isso, a gente vivencia. E a situação de moradores em uma área de riscos
absurdo. Ah, mas eu não preparei um discurso de acordo. Eu quero agradecer o apoio de todos, e
realmente a gente fazer, puder fazer, né? Depende os erros aí meus de português, que eu estou
muito nervosa. A situação que eu coloquei no meu discurso de posse, de realmente esse recinto do
Legislativo, fazer o que lhe há de proposto que é uma fiscalização correta, tá? Também faço moção
pelo que o Prof. Gustavo Pozzi colocou, em relação, tem que ser observada essas coisas. Isso é uma
situação que nós devemos fiscalizar a todos. A situação da nossa cidade em relação aos de
necessidades especiais. Muito. Vocês vão ver algumas entradas e passarelas que não dá nem para o
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cara com cadeira de roda que dá para... não dá para seguir. Então, há uma coisa que a gente tem que
ter, nós somos a cidade da tecnologia, e nós temos que exigir, certo? Eu não quero brigar com
ninguém. Eu quero agradecer, eu quero o apoio, eu quero fazer parte disso aqui, produzindo,
fazendo alguma coisa, lutando. E uma das classes que vocês pode dizer: para que você vai lutar
pelos animais? Eu vou lutar sempre por eles. Tá? Pode ser que alguém não dê, mas eu dou valor. É
um ser vivo. E agradeço a Deus, não vou dizer como o Marquinho [interrupção no áudio]. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Mais um minuto para concluir. VEREADORA
NEUSA VALENTINA GOLINELI: É a primeira vez, eu não... Estou acostumada do lado de lá,
né? Aliás, falando sobre o que o Marquinhos Amaral... não vou só agradecer aos 1.187 votos, eu
tenho que agradecer à população, e eu vou trabalhar em prol deles. Eu preciso disso. Agradeço a
todos, agradeço ao Prof. Azuaite que está me dando uma orientações, que, ó! Eu preciso, porque é
minha primeira vez, que eu estou entrando aqui, estou conhecendo e aprendo. E quero agradecer
também ao Edson Ferraz, que me ajudou a entrar na política, porque senão eu não ia entrar, tá?
Muito obrigado a todos. Agradeço e vamos juntos. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, Profa. Neusa, pelas palavras. Eu passo, agora, a palavra a vereadora Raquel Auxiliadora.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Boa tarde, Sr. Presidente, Mesa Diretora, todas
vereadoras e vereadores aqui presentes e as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e
também pela TV. Gostaria de iniciar a minha fala demonstrando os meus sentimentos às 90 famílias
que perderam seus entes queridos em nossa cidade, pela pandemia. Ao mesmo tempo que a gente
está num momento de esperança pela vacina, a gente está na pior fase do contágio da pandemia.
Que exige de nós muita atenção, mas, principalmente, exige do poder público, em todos os níveis,
ações mais duras e concretas para o enfrentamento à pandemia. O Brasil já passa de 217 mil mortos
pela Covid-19, e a gente vive nesse sentimento de luto permanente pelas pessoas que a gente
perdeu. E a gente está nessa crise, que é uma crise sanitária, econômica e política, as quais a gente
não tem, infelizmente, nenhuma perspectiva de superação. Principalmente pelo descaso do governo
federal, que menospreza a gravidade da pandemia, desdenha a importância da vacina, né? Agora,
com o fim do auxílio emergencial, o apoio a inúmeras famílias que vão viver cada vez mais na
pobreza. A insistência, por exemplo, do Enem, em meio a tantos protestos, mostram como esse
governo tem uma irresponsabilidade, uma incapacidade de governar. E é nessa perspectiva, na
nossa cidade, a gente também faz vários questionamentos que já foram feitos hoje aqui nessa
Tribuna, mas que eu complemento, né? Quais são as garantias de emprego e renda para nossa
cidade com o fim do auxílio emergencial? Quais são os planos para intensificar a fiscalização da
nossa segurança sanitária? Como já foi colocado aqui, também, pela Profa. Neusa. E a vacinação
dos profissionais da saúde? Que o vereador Elton já colocou. Quais são os critérios que estão sendo
adotados? Eu também recebi inúmeros relatos de profissionais da saúde em desacordo com esses
critérios. Então, como a gente está fiscalizando isso, e sobretudo, dando transparência a esses atos
da vacinação nesse momento. E sobre a educação, a gente tem visto apenas divulgação de datas,
mas nenhuma ação concreta para que a gente veja como vai ser a volta às aulas. Muitas questões
ainda precisam ser avaliadas, antes de pensar qualquer tipo de retorno às aulas. Precisa, antes de
tudo, a gente entender a linha pandêmica, a vacinação para todos e todas. E requer uma ação
política alinhada, principalmente, com a ciência, que está sendo tão negligenciada nesse momento.
Ainda sobre a educação, eu gostaria de dar um informe às senhoras e senhores vereadores. Como
vocês sabem, eu sou diretora do Sindspam, nosso Sindicato dos Servidores Municipais, e há mais de
um ano a gente vem acompanhando e lutando pela garantia da hora-aula dos professores P3.
Infelizmente, essa situação teve que ser judicializada, e amanhã haverá uma audiência de
conciliação entre o Sindspam e a prefeitura. Nessa decisão preliminar a justiça determinou que a
atribuição de aula desses professores continue suspensa, e solicitou para que partes, prefeitura e
Sindspam, encaminhassem propostas no sentido de não aumentar o número de turmas desses
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professores. Isso, para gente, já foi uma grande vitória, porque foi um reconhecimento da justiça já
da enorme carga de trabalho que esses professores têm, né? E que a proposta da prefeitura iria
aumentar a carga de trabalho e sim, também prejudicar a educação. A gente espera que o Executivo
reconsidere a sua intransigência nessa questão, reconheça os serviços prestados por nós, professores
municipais. E que vocês podem ter certeza que os professores e professoras das rede municipal
estão mobilizados, unidos e certos que só sairão dessa luta com uma vitória. Por fim, gostaria de
agradecer aos vereadores e vereadoras, por confiarem em mim a presidência da Comissão de
Direito do Consumidor, Direitos Humanos e Relações de Trabalho. Essa comissão engloba grandes
temas que têm a ver com o nosso mandato e com o nosso partido, que é a defesa dos nossos direitos.
A experiência que eu tenho com as promotoras legais populares, a gente entende a importância que
as leis [interrupção no áudio]. [troca de presidência] SR. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO
CARMO: Por favor. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: A importância que as leis, os
mecanismo jurídicos têm para transformação da realidade, desde que a gente tenha esse
conhecimento. Então, a gente vai trabalhar a questão dos direitos humanos, as relações de trabalho.
Principalmente, né, pela defesa intransigente dos direitos trabalhistas, que já foram duramente
atacados nesses governos pós-golpe. E aí buscarei ter uma comissão que tenha um papel ativo, não
apenas esperando projetos, mas que também possa propor projetos, estudos, acompanhando todas as
questões de violações dos direitos. Obrigada. SR. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO
CARMO: Obrigado, vereadora Raquel. Próximo vereador inscrito, vereador Robertinho Mori por
até cinco minutos. O senhor está com a palavra. [troca de presidência] SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Robertinho, enquanto o senhor higieniza aí, deixa só eu fazer
um comunicado à Casa, que acho que é importante e o tempo pode ficar prejudicado, caso alguém
queira acompanhar, tá? Acabamos de receber a informação que a mãe do vice-prefeito Edson
Ferraz, faleceu no dia de hoje. É suspeita de Covid então não vai ter velório, vai ter apenas o
sepultamento direto agora às 17h30. Caso alguém queira acompanhar, comunico a todos, tá? Do
Edson Ferraz. Está acontecendo nesse momento, mas para comunicar a todos mesmo.
VEREADOR ROBERTO MORI RODA: Obrigado, Sr. Presidente. Meus sentimentos ao viceprefeito e a todas as famílias enlutadas. Sr. Presidente, primeiramente agradecer o convite em estar
participando da Câmara. Desejar a esta Câmara, Roselei, Marquinho Amaral, Rodson, a Raquel,
onde eu estou participando, que a gente possa trabalhar com imparcialidade, com a proteção de
Deus, e que a gente possa realmente fazer jus ao trabalho. Tenho certeza que conseguiremos. Dar as
boas-vindas a todos os vereadores e vereadoras, os novatos, e desejar a todos aqueles que já foram
vereadores... Azuaite acho que pelo sétimo mandato. É isso, Azuaite? Oito, oito mandatos. Eu no
quinto e muitos outros que estão aqui no segundo, terceiro e quarto. Que tenhamos sucesso. Que a
indignação da população é sempre por conta do que está presente na Câmara do que é assistido lá
fora, a indignação. E muitos desses vereadores, hoje, estão eleitos e verão que não existe milagre.
Mas existe sim, o que foi em meu discurso na posse, que se todos puderem cumprir 80% de tudo
aquilo que foi feito como discurso na posse e aqui hoje, na tribuna dessa Câmara, tenham certeza
que nós vamos ter muito sucesso. A Câmara num todo, juntamente à administração. Eu não posso
vir nessa Tribuna e desejar que tudo seja maravilhoso, ou ser firme até eu conseguir o que eu quero
junto à administração. A hora que eu conseguir meus cargos ou alguma coisa juntamente à
administração, eu relaxo e deixo fazer o que bem querer. Deixando passar projetos sem, às vezes, a
apreciação de algumas comissões. Essa é a grande realidade. E o que muitos dos senhores novos
vão se decepcionar. Infelizmente. Infelizmente. Então, eu gostaria de desejar realmente, sucesso,
mas com transparência, que a gente pudesse com imparcialidade, fazer esse trabalho que é a
fiscalização e o trabalho nobre de vereador. Eu faço parte do partido do PSL. Tenho muita
admiração pelo Sr. Prefeito, pela equipe. Não aprovo muitas coisas, mas eu fui confiado e fui
convidado para estar participando. Quero acreditar que ele faça um mandato ainda melhor do que
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foi feito. Eu tenho um projeto de lei onde todas as áreas da prefeitura, todos os terrenos, áreas
públicas, tivessem que ser identificadas, seja elas de reserva, de recreio ou institucional. Só aí
teríamos essas áreas limpas para poder cobrar daqueles lotes das pessoas, em um período desse de
chuva, que que não conseguem limpar. O Rodolfo tem atendido de primeira, fazendo a notificação
em todos, todos os lotes de nosso município. Mas o que precisaríamos? Estar trabalhando no corte
dos matos, das áreas públicas de nosso município. Só assim estaríamos dando exemplo para que as
pessoas pudessem também estar limpando. Quando vocês virem algum matagal muito alto, eu tenho
certeza que a gente vai superar tudo isso aí, se Deus quiser, se todo esse mato fosse cuidado, todo
esse... aí sim, com propriedade, a gente poderia estar multando aquele proprietário de um terreno 10
por 25, que não consegue... Não estou protegendo essas pessoas que não limpam. Mas vamos fazer
primeiro a nossa lição de casa. Vamos primeiro fazer esse [interrupção no áudio]. Sim. Como o
Azuaite está... Não é ético por parte do poder público, multar aquilo que não estamos conseguindo
fazer em nossa casa. Eu não varro a frente da minha casa, mas eu exijo que o meu vizinho varra.
Esse é o problema maior que nós enfrentamos. Alô? Obrigado. Então, eu, sem demagogia, eu me
entristeço muito em alguns momentos, juntamente a Mesa Diretora dessa casa, como eu fui.
Entendendo, obviamente, os problemas que enfrenta, o jogo de cintura que tem que ter para poder
trabalhar com todas as nomenclaturas partidárias. Mas nós temos aqui uma vizinha, Araraquara, que
parece até se programam quando [interrupção na fala] Obrigado. Não sai, 12, 15 candidatos a
deputado estadual, isso é legítimo. Mas eu quero dizer, o acordo que é feito para a gente ter um
representante na cidade de São Carlos. A união. Então, o que eu espero? Não somente o discurso,
mas que a gente possa, de verdade, dar as mãos e poder construir uma São Carlos maior. Muito
obrigado. [troca de presidência] SRA. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada,
vereador Robertinho. Por favor, com o uso da palavra, vereador Rodson. Por cinco minutos.
VEREADOR RODSON MAGNO DO CARMO: Boa tarde, presidente em exercício, vereadora
Raquel. Muito feliz por a senhora ter sido eleita vereadora dessa Casa, muito bem representada. Em
nome da Raquel, eu gostaria de cumprimentar todos os novos vereadores dessa Casa, desejando
muito sucesso, todo sucesso que eu tive nesses oito anos como vereador, eu desejo a cada um de
vocês. Como diz aqui o meu amigo e ex-amigo de partido, Robertinho Mori, vocês vão ter mais
desgosto do que alegria, porque aqui cada dia é matar um leão a beliscada. Muitas vezes nós não
somos atendidos pela secretaria. Muitas vezes a gente tem dificuldade. Estive conversando e
almoçando com a professora Neusa, que tive o prazer em conhecer essa belíssima pessoa. E estive
comentando com ela como é ser vereador, a oportunidade que a gente tem, essa experiência que a
gente tem à frente do parlamento, de ser vereador, de ser representante da nossa cidade. Eu que já
estou na Câmara Municipal há mais de 26 anos, como eu não canso de falar, comecei como
engraxate de sapato. Meu primeiro cliente dessa Casa foi o vereador Azuaite Martins de França, que
eu tive muito orgulho de engraxar seu sapato no ano de 1993, quando ele era presidente dessa Casa.
E ele me deu a oportunidade de subir nessa sala, e dizer um dia para mim: "Um dia você vai ser
vereador". Ele foi o primeiro a me chamar para ser candidato a vereador, eu ainda olhei para cara
dele e perguntei se ele estava tirando uma com a minha cara. E ele falou: "Não, eu não estou tirando
uma com sua cara. Eu vejo em você, que você tem o potencial de ser vereador". E a gente via,
naquela época, Azuaite, Catarino, Marquinho Amaral, os tubarões da política da época, com todo
respeito, eu falei: Como um Rodson vai chegar a ser vereador? Como? Que jeito? Né? E o vereador
Azuaite um dia foi almoçar comigo, me explicando, com toda sua paciência, com todo o seu
carinho, explicando como é que funciona o meio da política. E lá, eu coloquei aquilo na minha
cabeça, acreditei nessa primeira fala do vereador Azuaite. E onde o vereador Azuaite põe a mão,
não é falar para elogiar sua pessoa, mas é sim, ele tem muito êxito. Para vocês verem, ele
conseguiu... Toda vez que ele monta a bancada dele, ele elege um ou dois vereadores. Muitas vezes,
as pessoas criticam: Ah, o vereador Azuaite está lá a dez mandatos. Parabéns para ele. Ele não é
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nenhum idiota, porque se ele está 8, 10, 20 mandatos aqui, é porque ele é uma pessoa boa. Porque
quem dá o voto é a população. E quem tira é a população também. Então, vereador, parabéns pelos
oito anos à frente da Câmara. Tem que ser macho! Tem que ter coragem! Porque não é qualquer um
enfrentar uma tribuna. Porque o senhor sabe muito bem, se o senhor troca de carro, é porque o
senhor está roubando. O senhor compra um apartamento, está roubando. Se anda de carro velho, é
mesmice. Então, tudo o que você vai fazer, tudo o que o vereador, o político vai fazer, muitos
acham que é ilegal. Você não pode ter um carro novo, você não pode ter uma casa. Você não pode
ter uma namorada bonita. Se você tem uma namorada bonita, você está tendo por causa do seu
dinheiro. Quer dizer, é muita palhaçada. Então a gente vai aprendendo, como eu aprendi, não é,
vereador?! Pois não, pois não. A sua é bonita, mas já está com o senhor há mais de 50 anos. Então,
eu quero agradecer as 1.894 pessoas que acreditaram, botaram seu voto de confiança na urna, me
garantiram o terceiro mandato como vereador. Prometo honrar, continuar o meu projeto de moradia
para as pessoas que necessitam, e fazer um bom mandato. Agradeço aqui, aos 20 vereadores que
votaram na Mesa Diretora. Fui eleito como vice-presidente dessa Casa, que me orgulho muito, que
comecei como engraxate. Prometo honrar o voto de cada um de vocês, vereadores, aqui. E nós da
Mesa Diretora, fazer um bom trabalho para nossa cidade que tanto merece, e o povo de São Carlos
merece respeito. Estarei atento às demandas da nossa cidade. Fui muita chacota por ter entrado
dentro de um caixão para chamar atenção das autoridades do nossos município. Nós esbravejamos e
gritamos na questão do cemitério. Fui segunda-feira no cemitério. Começou já vazar tudo de novo,
o velório já está aquela anarquia, já estou fazendo um ofício. Nós precisamos urgentemente tomar
uma iniciativa, de uma vez por todas. Estive conversando com o secretário Mariel Olmo, o que
vamos fazer com cemitério Nossa Senhora do Carmo. Nós temos, vereador Azuaite, menos de um
ano de vida para o cemitério. Nós precisamos de uma licença da Cetesb, presidente dessa Casa,
vereador Malabim, para que possamos fazer o novo cemitério. E isso requer tempo. Nós temos no
mínimo 2 a 3 mil gavetas. Isso é uma coisa muito importante, uma coisa muito séria. Nós podemos
ter um colapso no cemitério da nossa cidade, onde possa vir a não ter local para enterrar as pessoas.
Então, precisamos urgentemente, e tenho certeza que eu vou contar com o apoio de cada vereador
aqui dessa Casa e vamos fazer um bom trabalho. Que Deus abençoe a cada um de vocês que estão
aqui, e que nós possamos ter um 2021 abençoado. Me solidarizo às 90 pessoas... É isso, vereador?
Às 90 pessoas que faleceram do Covid. É um momento muito difícil, tem que haver colaboração.
Quando tem muitos babacas aí da vida, que não tem que usar máscara, que não tem que fazer nada
disso. Tem sim, que usar máscara, tem sim, que ter distanciamento social. É muito importante! E o
senhor, presidente, parabéns por conduzir... presidente Roselei Françoso, a conduta nessa Casa, das
pessoas usarem máscara sim. Porque se eu, Rodson Magno do Carmo, vice-presidente dessa Casa,
ver algum assessor, com toda humildade, eu vou chamar atenção sim. O exemplo vem dessa Casa.
Quero parabenizar a fala do vereador que diz a respeito, que nós temos a questão da reciclagem, da
compostagem, começar por essa Casa. Nós temos as nossas canecas, é questão ambiental. Nós
fomos almoçar, eu e vereadora Neusa, nós estamos vendo a lei que não pode mais usar canudinho.
Tem bar usando canudinho, copos descartáveis. Então, nós temos que fazer um trabalho justo pela
nossa cidade. Sucesso a todos vocês. SRA. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA:
Obrigada, vereador Rodson. Com a palavra o vereador Roselei Françoso. VEREADOR ROSELEI
FRANÇOSO: Quero iniciar a minha fala agradecendo aos membros da Mesa Diretora na pessoa do
meu vice-presidente Rodson Magno do Carmo. Quero cumprimentar o Robertinho Mori Roda, a
Raquel e o Marquinho Amaral, agora sim. Quero agradecer cada um dos colegas vereadores que
depositaram a confiança de vocês em nosso nome, em nome de todos os membros da Mesa
Diretora, para que a gente possa fazer uma gestão de acordo com aquilo que vocês esperam. Eu
ouvi atentamente aqui, hoje, a fala dos colegas vereadores, muita gente falou em independência. O
vereador Dé deixou muito claro essa questão da independência, vereador Djalma trouxe a questão
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do meio ambiente. O vereador Lucão, como sempre, trouxe a questão da saúde. O vereador Azuaite
trouxe a questão da educação, o vereador Bruno também a mesma coisa, a vereadora Neusa. Todos,
na verdade, pautaram a cidade de São Carlos na tarde de hoje. E eu penso que, de maneira correta, o
Dé traz a lembrança da independência. Nós temos hoje, como membro do governo municipal, uma
pessoa que foi secretário... é secretário, foi secretário na gestão passada, mas foi presidente dessa
Casa também. Então, eu tenho absoluta convicção que os três mandatos de presidente, não sei
quantos mandatos de vereador, vai saber respeitar e nós vamos exigir esse respeito na figura do Dr.
Edson Fermiano. Eu espero que a gente tenha tudo aquilo que a gente apontar, atendido, Neusa.
Quando a Neusa procura o presidente da Câmara aos prantos, por conta de um animal que faleceu,
morreu na região do Tangará, a gente entende perfeitamente, porque é inconcebível isso. Nós
precisamos dar proteção ao animal. Quando o Djalma traz a preocupação com a questão do meio
ambiente, nós temos que dar voz a ele. Então, eu penso que nós teremos uma boa relação. É que o
nós queremos: garantir independência e, ao mesmo tempo, ter sim, uma boa relação com o governo,
para gente poder abreviar o tempo que a gente perde, muitas vezes, discutindo muitas vezes, Lucão.
Isso faz com que a população fique penalizada. Quando a gente tem as portas abertas para poder
fazer essa discussão, é muito bom. Eu penso que nós temos as comissões temáticas aqui da Casa,
acho que as pessoas, todas elas são capacitadas, são envolvidas, estão diretamente envolvidas nas
lutas. Como a Raquel, na questão dos Direitos Humanos, o Lucão na questão da saúde. Eu estou
citando alguns só para registrar o engajamento de cada um. O Roberto Mori Roda, tantos anos à
frente da questão da pessoa com deficiência, a questão do meio ambiente também. Então, eu quero
dizer que essa Câmara, eu acho que vai ser uma Câmara sim... ela é diferente pela sua própria
natureza. Nós temos pessoas novas, pessoas com outros pensamentos. E eu penso que é assim que
tem que ser. O Prof. Azuaite trouxe o tema da educação. Acho que vários vereadores falaram sobre
isso, e nós temos sim, que buscar o diálogo com o governo, não só municipal, mas estadual e
federal, porque é assim que tem que ser a questão dos protocolos, de inserir quem vai ser vacinado
primeiro, quem vai ser vacinado depois. A gente sabe que muitas vezes não cabe somente ao Poder
Executivo Municipal decidir isso. Eu comentava com o vereador Rodson, foi feito um planejamento
colocando algumas pessoas que atuam diretamente à frente da saúde. Viria para São Carlos, sei lá
quantas vacinas, não veio nem metade do que se esperava. Então, isso traz dificuldade, de fato, para
escolher quem é o público que vai ser vacinado. Mas essa Casa merece respeito, certo? Nós
queremos saber qual é a posição do governo municipal e como ele está planejando, para gente
poder, de fato, conversar com aqueles que nos demandam diariamente. Ontem eu recebi uma
ligação de alguns agentes comunitários de saúde falando que: "Como vai vacinar enfermeira, somos
nós que fazemos o atendimento frente a frente com o cidadão, e nós vamos ficar de fora?". Então,
esse é o assunto que a gente quer discutir. Nós não queremos influenciar os protocolos, porque os
protocolos têm que ser decididos por equipe e técnica [interrupção na fala]. Um minutinho só!
SRA. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Eu deixo, Roselei. VEREADOR ROSELEI
FRANÇOSO: Nós precisamos ser ouvidos, para poder levar essa informação. E eu acho que a
transparência da administração pública é tudo o que nós mais queremos. Quando a gente tiver... Nós
tínhamos uma reunião marcada aqui hoje, por força de uma mudança que houve nos protocolos do
governo estadual, salvo engano, foi desmarcada. Mas nós queremos essa reunião imediatamente,
para responder aquilo que o vereador Elton falou, aquilo que o vereador Azuaite falou, aquilo que o
Lucão apontou, aquilo que todos, muitos vereadores falaram aqui hoje. Então, eu quero, finalizando
aqui, cumprindo, agradecer a todos, na verdade, pela confiança e podem contar comigo. Toda vez
que a gente precisar bater à porta do Poder Executivo, nós estaremos à frente, ao lado de vocês, para
gente poder fortalecer o Poder Legislativo. Obrigado. SRA. PRESIDENTE RAQUEL
AUXILIADORA: Obrigada, vereador Roselei. Com a palavra o vereador Tiago Parelli.
VEREADOR TIAGO ORLANDO PARELLI: Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa
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tarde, Mesa Diretora. Que o senhor tenha um brilhante trabalho pela frente, que Deus abençoe o
caminho e dê bastante sabedoria para o senhor nessa caminhada. Já tem muita experiência, eu acho
que não vai ser nada de empecilho para que isso seja muito bom, né? Defender nossos pensamentos
lá com o Executivo. Boa tarde a todos os vereadores. Boa tarde à imprensa que está aqui nos
filmando. Boa tarde a todos os moradores de São Carlos, distrito de Água Vermelha e Santa
Eudóxia. E assim, eu me sinto muito feliz hoje, em poder estar aqui e estar representando, pela
primeira vez, a população de São Carlos. Queria agradecer de forma bem intensa, Deus, por estar
guiando e sempre à frente da minha vida. Acho que o propósito que tive de estar aqui foi a
confiança que o povo me deu, né? E, com isso, eu quero fazer a cada dia que passa, o meu trabalho
é estar na rua, fiscalizando, ajudando o povo. Que todos nós aqui dentro podemos fazer um trabalho
em conjunto. Por que não? Quando um amigo defende uma causa, quando a gente pega uma
situação para resolver, temos que olhar no contexto em geral. Por que não ser diferente em uma
Câmara Municipal? Por que não podemos ser mais atuantes na rua também? Não que não sejam,
mas eu acho que é muito bom, né? Você estar aberto a ideias. Deixar o povo falar. O povo também
tem direito, tem projetos. Ou não tem? Tem. Então, na minha caminhada, na minha campanha, eu
falei muito em estar nos bairros. Eu já estou terminando o meu gabinete móvel, vou apresentar para
população. Independente de não estar pronto agora, eu já estou fazendo um trabalho. Mas o mais
importante de tudo é a população entender que eu, e todos nós aqui, mas como eu coloquei na
campanha, isso é uma ferramenta. Ferramenta do povo, Não é? Que a gente faça um trabalho
realmente voltado para a população. Eu não estou aqui só para ser vereador, não. Eu estou aqui para
ser do povo, para lutar pelo povo. E no que precisar, em qualquer parte. Queria falar um pouquinho
também, de algumas coisas que vem acontecendo. Independente de quando a gente se posiciona no
governo, ou no mandato, vou até citar o Roselei, Moises. Quando a gente fala de Santa Eudóxia,
presidente, eu não falo com egoísmo e não falo com arrogância. Sei que muito o senhor já fez por
lá. Moises, né? Só que quando a gente anda pela cidade, Santa Eudóxia, pela cidade de São Carlos,
que lá é o nosso distrito, a gente escuta o povo. E qual que é a maneira de resolver? Você indo até o
povo, buscando a força, as condições para que isso aconteça. Não é, Roselei? Não é, Moises? Então,
eu peço, Roselei, que não me olhem dessa maneira, que eu não estou aqui para brigar com ninguém,
eu não estou aqui para ser um inimigo. Eu estou aqui para ser a ferramenta do povo. A partir do
momentos que eles me chamarem, eu vou lá, eu vou atuar. Eu estou começando agora, eu estou
aprendendo, né? Mas eu vou aprender muito com o povo. Tenho muito que aprender aqui dentro
também. E quando eu falo assim, Roselei, é que eu preciso muito que você me ajude. Como eu vou
pedir para o prefeito, para o Executivo me ajudar, e todos os vereadores, para que a gente possa
estar fazendo um trabalho realmente olhando para a população. Independente se é um buraquinho
ou uma lombada, ou uma demanda na saúde, que é muito complicado, acho que temos que lutar
dessa maneira, enfrentando a situação. Queria deixar só uma situação aqui. Quando eu cheguei na
Câmara Municipal... Que a gente está aqui, a gente tem que ser transparente. Não é isso?
Transparentes. O meu gabinete foi um sorteio, que até alguns vereadores novos falaram, por que
teria que ser o sorteio só com os vereadores novos? Beleza. O vereador que já se reelegeu, ele tem o
seu gabinete tudo pronto, tudo certinho. Seria uma mobilidade. Aí, você ouve algumas situações
assim: Sempre será assim? Né, Lucão? Você é um cara que eu admiro muito. Desculpa, o senhor.
Um cara que eu gosto demais. Acho que podemos fazer alguma coisa para rever isso. Né? E aí, eu
chego no meu gabinete, que eu fui sorteado, estava tudo no chão! Lucão, estava tudo no chão. Eu
estou falando no microfone agora aqui, que tem um número aqui que é 1434, isso aí é patrimônio,
não é? É patrimônio. Por que tiraram as coisas do meu gabinete? Eu queria saber. Meu gabinete era
o número 8, que eu sorteei. Então, eu queria saber esse gabinete aqui, inclusive eu vou citar o nome
do [interrupção no áudio]. [troca de presidência] SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Um minuto para concluir, por favor. VEREADOR TIAGO ORLANDO PARELLI: Nobre
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vereador, Azuaite. E eu queria saber por que essa mudança, Azuaite, dos patrimônios que estavam
ali dentro. E eu me encontrei com meu gabinete coisas tudo no chão. Prontamente, Roselei e
Rodrigo foram lá e resolveram a situação. Mas vamos lá, temos que ter transparência. Não é? É isso
que a gente tem que ter, é isso que o povo quer, né? Então, não estou te julgando, Azuaite, mas
como era o seu gabinete, né? Eu queria que depois você falasse por que dessa mudança e meus
computadores estarem todos no chão. Não estou falando que foi o senhor, era o gabinete que o
senhor estava lotado ali. Então, era isso que eu queria saber. E agradecer ao Mariel, o Airton, toda a
população que me deu a condição de estar aqui hoje. E hoje nós começamos um trabalho, pode ter
certeza que é uma história que vai ficar marcada em São Carlos. Obrigado a todos. Obrigado,
presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Tiago. Quero passar
a palavra, nesse momento, ao Bira, Ubirajara Teixeira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA:
Boa tarde a todos, à imprensa falada e ouvida, a todos os vereadores, as vereadoras mulheres, a
Raquel, a Professora Neusa e a Cidinha. Enobrece muito uma Câmara com mulheres, eu queria que
fosse 50%, né? Mas se Deus quiser, vamos chegar nesse patamar. Quero agradecer a todos os meus
companheiros que eu encontrei no ano de 2019, ao qual contribuiu com o meu mandato, me
apoiando, me amparando, e hoje estou aqui de volta graças a Deus, primeiramente, à população, e
aos 1.353 votos, né? Mas também com muito, principalmente com a população também sempre
apoiando. Quero agradecer a todos os candidatos do PSD, que contribuíram para a minha eleição.
Sem eles eu não estaria aqui, então quero agradecer a eles. Então, pessoal, todo mundo falou dos
agentes comunitários, né, Elton? Eu também vou falar. O Roselei, todo mundo falou. Porque
segunda-feira o telefone tocou, de todo mundo. Desde hoje cedo, incansavelmente, a minha
assessora está ligando para a Cris, para Crislaine, não está atendendo. Não sabemos o motivo.
Depois vamos ver o que ela pode atender a gente. Por quê? Porque todo mundo se sentiu
diferenciado nas UBSs. Falou: Espera aí. Não desmerecendo os outros profissionais, mas é a mesma
coisa que nós vereadores, nós somos todos iguais, né? Tem as diferenças de trabalho. Eu respeito o
trabalho do vereador que é decreto, eu sou de rua, o Tiago é de rua, mas todo mundo tem uma
função que contribui para Casa. A gente aprende com todo mundo. Cada um tem sua função. Então,
as agentes comunitárias, as farmacêuticas, auxiliar administrativa, fisioterapeuta, ficaram tudo sem
vacina. A gente entende que veio uma quantia para São Carlos, sabemos disso. Eles fizeram um
relatório. Mas temos que conversar, já adiantando com eles, para não acontecer, né?! Vem agora,
tira, pula para outro setor e acaba esquecendo. Então, a gente vai ter uma reunião, assim que a
Crislaine atender a gente, a Saúde, e cobrar, para não acontecer isso. Porque senão já passa para
outro setor e não atende nem agente de saúde, que são tão prestativos. O Elton é um cara melhor
para falar, que é da saúde, e sabe que corre os mesmos riscos dos outros que estão lá atendendo, né?
Também fui procurado por um agente funerário, Luiz Lazarine, sentindo também a preocupação,
porque ele vive, o dia a dia dele é se envolver com pessoas que faleceram. Então, isso daí também
corre um sério risco. Então, agente funerário enterra pessoa com Covid, então, são pessoas que
também teriam que ser incluído no plano de vacinação. Os coveiros também, podemos adiantar
também que essas pessoas são linha de frente, totalmente, né, Bruno? Então, temos que dar total
apoio a essas pessoas aí, que são linha de frente, que vêm enfrentando essa pandemia com muito
carinho e dedicação. Correndo mais risco até, que a gente correu, né? Quero também agradecer
esses dias aí de trabalho, o atendimento e atenção da Secretaria de Serviço Público. Agradecer ao
secretário Mariel. Passamos uma situação lá na ponte do Aracy, uma situação na qual o Wesley
Paulo, um morador de lá nos procurou. Imediatamente solicitei ao vice-prefeito, na mesma hora já
agendou para a gente ir lá verificar junto com o Julio da Prohab, Mariel Olmo, Defesa Civil.
Desculpa. Obrigado, Rodson. O Rodson me ajuda muito também. O Julio da Secretaria de Obras.
Isso, Secretaria de Obras, o Sr. Julio Cesar, e também a Defesa Civil. Foi uma equipe lá,
prontamente viram a situação de risco e até morte, já estão resolvendo o problema. Então, quando
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temos que criticar, Tiago, vamos criticar. E quando temos que elogiar, também não podemos deixar
de elogiar. Então, essa equipe está sendo muito firme, estão trabalhando, a gente entende que
vivemos uma enchente, uma cidade destruída, na qual temos que arrumar sempre em poucas
semanas para o povo começar a circular, para o comércio tentar funcionar. Então, temos que
agradecer o empenho que eles têm feito. Às vezes a população quer muito na hora, mas a gente
entende também a situação do secretário. Temos também pessoas que são funcionários públicos,
pela idade avançada está afastado. Então, tem principalmente a limpeza de bueiro, que tem a turma
do Guedes, que está afastada. A cidade está sofrendo com alguns bueiros entupidos. Então, temos
que passar para população que também temos problema de Covid na prefeitura, e assim tentando
tocar o serviço da melhor forma possível. Obrigado a todos. Obrigado. Que Deus nos dê um ano de
muita fé, de muita sabedoria e [interrupção no áudio]. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Quero agradecer as palavras do Bira. Você quer concluir, Bira? VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA: Só agradecer, então. Não, nem um minuto. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Um minuto para concluir. Pode concluir, Bira. VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA: Que Deus dê muita sabedoria, proteção para a gente e vamos tocar o
serviço. Obrigado. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Srs. Vereadores, eu até queria
aproveitar o ensejo, que nós estamos aqui reunidos, né? O vereador Tiago trouxe um tema, acho que
é do interesse de todos nós, um tema inclusive, de interesse da cidade de São Carlos. O Tiago
trouxe a questão da confusão aí com a questão mobiliária. Nós fizemos aqui, o sorteio das salas, né?
E nós chegamos ao entendimento que o nosso prédio, ele não é um prédio que comporta todo
mundo de maneira igualitária. Infelizmente, nas mudança de gestão, era uma coisa que já acontece,
não só aqui na Casa, mas isso acontece na Assembleia Legislativa, isso acontece na Câmara
Federal, no Senado. Nós temos só uma maneira de resolver isso, a gente enfrentar a necessidade de
a gente ter um prédio apropriado, um prédio com condições de ter as salas que não há necessidade
de mudança. Né? O vereador não foi eleito, a sala fica vazia. O novo vem e pega uma sala igual a
de todos outros, tá? Queria aproveitar também o ensejo, e dizer que essa Casa, quero agradecer não
só Rodrigo, mas toda a equipe técnica e administrativa, e aos vereadores que tiveram paciência.
Porque nós esperamos o repasse do duodécimo para a gente fazer tudo dentro da legalidade, né? Na
pessoa do Paulo [ininteligível], que correu bastante para dar toda a assistência necessária aos novos
vereadores e aos velhos vereadores também. Vereadores velhos não, né? Os vereadores reeleitos.
Então, a gente tomou esse cuidado, né, Dimitri? Estivemos lá, pintamos. Acho que a gente tem esse
compromisso de melhorar o dia a dia. Nós temos as demandas aqui apresentadas, dos
computadores, as demandas do ar-condicionado, nós temos proposta para melhorar a nossa
biblioteca. Nós temos uma série de coisas que a gente só está começando a caminhar. Então, eu
penso que nós temos, na verdade, muito chão presidente. Eu quero-- VEREADOR ELTON
CARVALHO: Sr. Presidente, pela ordem. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Só eu
concluir, por favor. Isentar aqui também, qualquer culpa do vereador Azuaite. Ele também fez essa
mudança do gabinete, acabou levando os móveis que ele utilizava ali. Estava no patrimônio dele,
né? Ele era responsável por aquele patrimônio. E, para finalizar, eu quero dizer, não só ao vereador
Tiago Parelli, pessoa que eu tenho profundo respeito, mas a todos os vereadores, o meu sentimento
pelo distrito de Santa Eudóxia. O meu desejo, né, Moises, é que a gente não tenha um, dois ou três
vereadores da Santa Eudóxia e Água Vermelha, que todos os 21 vereadores sejam vereadores e que
olhem por aquele distrito. Eu até fiz um 'release', mas para não ficar muito longe, que eu já estou
apadrinhado aqui como... até um microfone já me deram de presente, Tiago, eu não vou ler nesse
momento. Mas eu fiz um 'release' para agradecer todas as ações dos vereadores. E uma das ações
dos vereadores... Posso ler? Se vocês me permitirem, eu leio, então. Eu comecei agradecendo aqui,
registrando a lembrança do vereador Lucão Fernandes, que enviou um ofício para prefeitura, para
Santa Casa, para o Hospital Universitário, para Unimed, para obter informações sobre a questão que
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estava na pauta do país, a questão da falta de oxigênio. Então, o Lucão, de maneira preventiva, fez
esse requerimento, né? A Câmara aprovou, e nós vamos ter as respostas para poder responder a toda
a cidade. Coloquei aqui, Tiago, o vereador Tiago Parelli esteve em Santa Eudóxia na quarta-feira de
manhã, para acompanhar inclusive, os usuários do transporte público. Não está aqui registrado, mas
até quero agradecer, porque era uma demanda mesmo, o corte dos eucaliptos. E isso, para nós, eu
particularmente, vejo com muitos bons olhos quando a gente se une para atender um distrito, que já
falei várias vezes aqui, pela distância, a gente muitas vezes acaba deixando de ser atendido. Falei do
Bira, que o Bira divulga os textos sobre a questão da visita do Caminho Fraterno e também sobre a
reunião com os moradores do Arcoville e do Procon, Bira. Quero aqui agradecer a Raquel, que
inicia o mapeamento da rede de atendimento às mulheres. O Marquinho Amaral, que faz críticas a
questão do governo do estado pelo aumento do ICMS, que ele registrou no dia hoje aqui. Ao
Djalma Nery, que enviou e-mail dia 20 de janeiro dando ciência sobre o pedido que fez a Visan,
quanto a questão do PMOC(F), que é uma lei de nossa autoria para fazer a limpeza dos arescondicionados na cidade de São Carlos. O Bruno e o Djalma propuseram a Comissão de Segurança
Pública agregada, Lucão, à Comissão de Direitos Humanos. A princípio vai ser dessa forma. A
gente vai analisar, com o tempo, se há necessidade de mudar. E também sobre a comunicação da
Câmara, né? Sobre a primeira sessão. Eu só queria, na verdade, registrar, né? Esses eventos que
aconteceram fazem com que essas informações cheguem até o Poder Executivo, e eles têm que se
mexer lá para poder nos atender. Afinal de contas, como diz, né? O Catarino, né, Azuaite? A
Câmara Municipal é a caixa de ressonância do povo. As informações que aqui chegam precisam ter
retorno para gente poder fazer devolutiva à população. Só quero, para pedir a chamada final aqui,
dizer que nós estamos em um esforço enorme em relação à sessão híbrida, que deve acontecer já na
próxima terça-feira. A gente vai propor essa semana, a questão da mudança da nossa resolução, e
devemos, Lucão, ter a sessão híbrida. Antes de finalizar, eu queria garantir a palavra ao Prof.
Azuaite e posteriormente ao vereador Elton Carvalho. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE
FRANÇA: Sr. Presidente, Sr. Vereador Tiago, senhoras e senhores. Para que não fique o dito pelo
não dito, todas as minhas coisas, da minha casa, no CPP, na minha escola, aqui mesmo na Câmara,
procuram ser bem cuidadas, respeitando a todos. Respeitando o meu ambiente e o ambiente de
outros. E respeitando a hierarquia, respeitando o que é dito aqui pela administração. Eu usava uma
sala, o Robertinho usava uma sala ao lado. O Robertinho saiu daquela sala, levou, com orientação
da administração, os móveis que estavam lá, para sala que ele ora ocupa. E a mesma orientação me
foi dada, de pegar os móveis que estavam na minha sala e levar para outra sala. Foi isso que foi
feito. Ninguém deixou nada no chão, ninguém deixou desorganizado. Agora, se esse não é o
procedimento correto, eu devolvo os móveis, não tem problema. Posso pôr meus móveis, posso
comprar e botar na sala, organizar do jeito que for. Mas de forma alguma eu quis desrespeitar,
atrapalhar ou fazer qualquer coisa. Até porque, não é do meu feitio, o meu feitio é o oposto disso
que o senhor viu. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Gente, a gente tem que tomar um
certo cuidado só, nós estamos no primeiro dia, a gente abriu uma série de precedentes, mas a gente
não tem esse expediente. Então, eu gostaria muito que vocês conversassem e a gente buscasse uma
alternativa para resolver isso entre nós aqui. Só o vereador Elton que tinha pedido para falar... O
vereador Dimitri também pediu, né? Pela liderança do partido. Vou garantir a fala dele.
VEREADOR ELTON CARVALHO: Sr. Presidente, eu, em conversa com a Professora Neusa, vi
e presenciei, eu não fiz a mudança da minha sala, porque eu acredito que a minha sala estava de
acordo, acredito que não tem nada no Regimento Interno hoje. E eu queria ver com a Mesa, Sr.
Presidente, que a Mesa é que toma essas decisões sobre o Regimento Interno, em acordo com
algumas pessoas que também acham que isso é necessário, de propor à Mesa que fique no
regimento que o sorteio seja feito a todos os vereadores novos, menos a presidência. Porque é um
mandato novo, é um mandato que vem aí... ninguém, nem o vereador eleito que está aqui hoje, eu
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não sei se em 2024 eu vou estar reeleito. Então, de forma democrática, para não ter esse
desconforto, que foi um desconforto muito grande. Eu não participei porque não estava, não fiz a
mudança da sala. Mas eu vi a dificuldade de quem veio, os novos, né? Que eu também me
solidarizo com eles, que passou tudo isso. Eu queria propor à Mesa que nós colocássemos no
regimento que todas as salas, as 20 salas, não a do presidente, fosse sorteada em comum acordo.
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Elton. Passo a palavra ao
vereador Dimitri Sean, em nome do partido. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sr. Presidente, muito
boa tarde. Boa tarde aos demais colegas vereadores. No tempo regular de expediente falado dos Srs.
Vereadores, eu estava no meu gabinete realizando o atendimento de um munícipe, e por isso uso
agora deste momento para passar rapidamente, algumas mensagens às pessoas. Claro que quase de
forma unânime, os vereadores começaram seus discursos agradecendo às pessoas que confiaram no
seu trabalho, que foram motivo de sua reeleição, ou para muitos, de sua primeira eleição. Muito
obrigado de verdade, a todos. Mas eu estou aqui para falar de um assunto, realmente, bastante
relevante para uma comunidade, do Antenor Garcia. Um bairro aqui da cidade de São Carlos que,
por muito tempo, há mais de 30 anos, anseia por asfalto em parte de suas ruas. E quem está aqui há
mais tempo, os vereadores de outros mandatos se lembram dos cem número de vezes que eu subi,
vim até aqui para discursar sobre esse assunto. Inclusive, em um dos anos, destinei emenda
parlamentar para que aquela obra fosse realizada. Pois bem, a política tem dessas coisas, né? Nem
sempre as coisas acontecem no tempo que elas deveriam acontecer, porque aquelas pessoas, aquelas
famílias sofrem há muitos anos, há décadas, para ser mais exato, com aquela situação. Mas amanhã,
no dia de amanhã, existe a expectativa de que seja aberta a sessão de tomada de preços da empresa,
para seleção da empresa que executará aquele serviço. Então, depois de mais de quatro anos de luta,
eu falando desse assunto, eu tenho certeza que antes de mim outros falaram sobre isso, né? E
durante o mandato, a legislatura anterior, outros também falaram sobre isso. Mas eu tenho um
apreço especial por muitas pessoas do Antenor Garcia, tenho muitos amigos naquele bairro. Então,
entendo que, a partir de amanhã, o início de uma justiça será feita. Digo início, porque é só a sessão
da licitação, a tomada de preço, a Tomada de Preço nº 1 do ano de 2021, em que será, esperamos
que isso aconteça, que será escolhida a empresa que executará aquela obra. Que inclui não só o
asfalto, isso não seria o bastante, mas inclui também a drenagem que vai embaixo da terra, do
asfalto. Porque sem isso não seria uma obra completa. Então existe, no edital dessa tomada de
preço, a previsão de que seja realizada a drenagem urbana ali dos finais das Ruas 1, 2 e 3, para que
essa água proveniente da chuva seja levada até o córrego. Isso em conjunto com a urbanização que
feita ali na ocupação, Em Busca de um Sonho. Então, começado esse trabalho, realizada essa
infraestrutura de drenagem e esse asfalto realmente saindo, essa expectativa... essa tomada de preço,
essa licitação inclui já as duas coisas, inclui a drenagem e inclui o asfalto. Finalmente, isso tudo se
concretizando, né? Isso que a gente espera que comece amanhã. Inclusive estarei no paço municipal
acompanhando a abertura dos envelopes dessa tomada de preço, para ter certeza de que tudo ocorra
dentro da legalidade. Justiça, a gente espera que em pouco tempo, seja feito a essas famílias, que há
mais de 30 anos, como disse, não quero ser repetitivo, mas preciso frisar que há tanto e tanto tempo
espera dignidade em frente às suas casas. Não custa lembrar, né? Não é apelo emocional, nem nada,
mas me parece que é um pouquinho só de agravante. É claro que o prefeito Airton Garcia tem que
governar em nome de todos, lutar em prol de toda a cidade de São Carlos. Mas aquele bairro tem o
nome do pai dele. Aquele bairro foi construído por ele, o Airton Garcia. Que se existe problema de
drenagem naquele bairro hoje, e existe, muitas casas são alagadas na época de chuva, se existe esse
problema de drenagem é porque o empreendedor, lá atrás, não fez o serviço correto. Então, talvez,
né? Por tempos do... o destino, né? Parece que chegará para fazer justiça a essas pessoas. E eu
continuarei acompanhando de perto. Passei quatro anos cobrando, não saiu, mas não [interrupção no
áudio]. Continuarei cobrando. Amanhã estarei no Paço Municipal, às 9h da manhã, para abertura
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dos envelopes, e continuarei em contato com as pessoas para que isso realmente aconteça. É muito
importante para todas as pessoas e não só para quem mora lá. Né? É uma vergonha para cidade de
São Carlos, a capital da tecnologia, supostamente a capital da tecnologia, ou no papel a capital da
tecnologia, ver uma situação dessa de dezenas, centenas de famílias vivendo em ruas de terra.
Obrigado, Sr. Presidente. Desculpe pelo meu excesso. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, vereador Dimitri. O vereador Lucão havia inscrito para falar em nome do
partido. Então, vereador Lucão com a palavra. VEREADOR LUIS CARLOS DA CRUZ: Muito
obrigado, Sr. Presidente. Eu vou procurar ser breve. Mas eu fiz um ofício, fiz através de ofício, não
através de requerimento, porque teria que passar hoje pela votação para depois ser encaminhado
para prefeitura. Então, o ofício nós já protocolamos com mais rapidez lá na Secretaria de Saúde, no
HU, na Unimed. Tá certo? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Certo. VEREADOR
LUIS CARLOS DA CRUZ: Na Santa Casa, que são os hospitais que estão fazendo atendimento da
Covid. E a nossa pergunta foi mostrar a nossa preocupação, eu tenho certeza que também se estende
a todo esse colegiado, que é o número de casos que estão aumentando bastante. A gente percebeu
também que a ocupação está quase no seu teto máximo, e nós perguntamos se havia, nesses
hospitais e também na prefeitura, Azuaite, uma ata de registro de preço pronta para, quem sabe,
talvez até estocar um pouco, uma quantidade de cilindro de oxigênio, para que não sejamos pego de
surpresa também, a qualquer momento, dado a esse crescimento grande dos casos de Covid. Então,
nós estamos aguardando essas respostas, quem sabe da possibilidade, da prefeitura e também dos
hospitais que nós temos aqui na cidade, que está fazendo enfrentamento do Covid, de ter esse
estoque de cilindro, para qualquer momento, se necessário for, a sua utilização. Não só nos
hospitais, mas também nas unidades de saúde e também nos nossos prontos-socorros. Então, nós
fizemos esse ofício, fiz ainda na condição de vereador, e daqui para frente nossos trabalhos serão
feitos em relação, como Comissão de Saúde, sempre junto trabalhando para que nós possamos
representar, da melhor forma possível, essa Câmara Municipal nessa comissão. E a gente sabe
também que o ex-presidente acabou tendo uma atuação importante, está certo, nessa comissão.
Muito obrigado. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Quero registrar aqui o último
inscrito, pelo tempo do partido, vereador Dé Alvim. Enquanto o Dé se ajeita ali, eu só queria
comunicar a todos que o pessoal da nossa comunicação está aqui conosco, vai fazer uma
reuniãozinha rápida depois, principalmente com os novos vereadores, para combinar um
treinamento, alguma coisa do tipo, com a assessoria. Mas acho que é importante vocês participarem
no final. Com a palavra o vereador Dé Alvim. VEREADOR JOSÉ ALVIM FILHO: Sr.
Presidente, quero cumprimentar o vereador Dimitri, que tem lutado bastante na região do Antenor
Garcia. Sei da sua luta, sei da sua determinação e da sua garra, aquele povo que tanto precisa da
atuação do Poder Legislativo. Então, Dimitri, quero cumprimentar você pela sua luta, pela tua garra
lá na região do Antenor Garcia. E quero aqui, Sr. Presidente, preciso muito da sua ajuda e da ajuda
de todos os vereadores. Aquele bairro tinha uma praça a qual o nome era Claudemiro Procópio.
Brinquedos, campo de areia. E o atual governo foi lá e acabou. Acabou o campo de areia, levaram
os brinquedos embora. Não tem mais nada lá. Uma desonra à família que tanto aquele moço
contribuiu para o crescimento daquele bairro, para o desenvolvimento daquele bairro. Então, eu
gostaria muito, através de Vossa Excelência, fazer um ofício coletivo dos 21 vereadores, para que
possa ser restabelecido aquela praça, uma área de lazer naquele bairro Antenor Garcia. Onde tem
muitas crianças, tem muitos jovens, os pais querem levar as crianças aos finais de semana, para
praticar seu esporte. Acabou o campo de areia, acabou os brinquedos. Então, Sr. Presidente, eu
gostaria muito, através de Vossa Excelência, um ofício dos 21 vereadores, para que possa
restabelecer aquela área de lazer lá no Antenor Garcia. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, vereador Dé Alvim. Pedido acatado. Nós providenciaremos o ofício e
colocaremos à disposição dos Srs. Vereadores para assinatura. Eu quero passar agora à chamada
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final, a nossa secretária Raquel. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Aleksander
Fernandes Vieira. André Correa Rebello. VEREADOR ANDRÉ CORREA REBELLO: Presente.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Azuaite Martins de França. VEREADOR
AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Bruno Rafael Marques Zanchetta. VEREADOR BRUNO RAFAEL MARQUES ZANCHETTA:
Presente, Sra. Secretária. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Dimitri Sean.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Djalma
Nery. VEREADOR DJALMA NERY: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO: Presente. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Gustavo Pozzi. Gustavo? José Alvim Filho, Dé. Luís Carlos Fernandes da Cruz.
VEREADOR LUIS CARLOS DA CRUZ: Três a zero para o Vasco hoje. Presente.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Marco Antônio Amaral. Maria Aparecida Rodrigues
dos Santos. Moises Lazarine. Moises Lazarine. VEREADOR MOISES LAZARINE: Presente.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Neusa Valentina Golineli. Raquel Auxiliadora dos
Santos. Presente. Roberto Mori Roda. Presente. Rodson Magno do Carmo. VEREADOR
RODSON MAGNO DO CARMO: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Roselei Aparecido Françoso. Sergio Alves Rocha. Tiago Orlando Parelli. VEREADOR TIAGO
ORLANDO PARELLI: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Ubirajara
Teixeira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Presente. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Sob a proteção de Deus, eu declaro encerrada a presente Sessão.-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

