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SESSÃO ORDINÁRIA 16 DE FEVEREIRO DE 2021
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Marco Amaral, 1º Secretário
Aos dezesseis dias do mês de fevereiro de 2021, às quinze horas, no plenário “Dr. Antonio Stella
Moruzzi” da Câmara Municipal, realizou-se a presente sessão ordinária. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Quero pedir aos vereadores que ocupem seus lugares. Bom, dando
início à 4ª Sessão Ordinária de 16 de fevereiro de 2021, eu solicito aos Srs. Vereadores que tomem
seus lugares e solicito também ao Sr. Secretário, nesta sessão, Dimitri Sean, que proceda a chamada
dos Srs. Vereadores. VEREADOR DIMITRI SEAN: Primeira chamada dos Srs. Vereadores.
André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente. VEREADOR DIMITRI SEAN:
Azuaite Martins de França. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Alô? SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: O Azuaite não está on-line ainda. VEREADOR DIMITRI SEAN: Bira.
VEREADOR BIRA: Presente. VEREADOR DIMITRI SEAN: Bruno Zancheta. VEREADOR
BRUNO ZANCHETA: Presente. VEREADOR DIMITRI SEAN: Cidinha do Oncológico. Dé
Alvim. Dimitri Sean, presente. Djalma Nery. Elton Carvalho. Presente, Elton presente. Gustavo
Pozzi. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Gustavo Pozzi, presente on-line.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente on-line. Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Presente. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente, Lucão. Malabim. Marquinho
Amaral. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Marquinho Amaral, presente on-line.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente on-line, Marquinho Amaral. Moisés Lazarine.
VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Presente. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente,
Moisés. Profa. Neusa. Presente, Profa. Neusa. Raquel Auxiliadora? SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Presente on-line. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente on-line. Robertinho
Mori. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente,
Robertinho. Rodson Magno. Roselei Françoso. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Presente. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sérgio Rocha. Tiago Parelli. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Tiago Parelli, presente on-line. VEREADOR DIMITRI SEAN: Quinze
vereadores presentes, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Quinze
vereadores presentes. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção
de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Em pé, cantaremos o Hino Nacional e o Hino a São Carlos.
[execução do Hino Nacional] [execução do Hino de São Carlos] VEREADOR DIMITRI SEAN:
Vereador Djalma Nery presente também. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Muito
bem. Dando sequência à 4ª Sessão Ordinária, eu peço ao vereador Moisés Lazarine que faça a
leitura da Bíblia. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Boa tarde, Sr. Presidente. Provérbios,
capítulo 15, apenas 10 versículos, fala sobre Deus conhecer o coração do homem: "Uma resposta
amiga e delicada acalma o fulgor, mas quem responde com raiva provoca ira. Quem é sábio ensina
grandes verdades de maneira simples e agradável, mas quem é tolo só sabe ensinar o que não presta.
O senhor vê tudo o que acontece em toda parte. Ele observa o comportamento dos bons e dos maus.
Uma língua saudável é árvore de vida, mas uma língua enganosa esmaga o espírito. O jovem que
despreza os conselhos de seu pai se tornará um homem tolo, mas quem aceita repreensão se torna
sábio. Na família do justo, há um grande tesouro, mas os rendimentos dos maus trazem dor e
tristeza. Por onde passa, o sábio espalha sabedoria, mas o homem sem juízo espalha sua tolice. O
Senhor detesta o sacrifício dos maus, mas a oração do justo lhe traz alegria. O Senhor detesta a
desobediência dos maus, mas ama quem pratica a justiça. Quem abandona o caminho do bem será
castigado. Se não voltar ao caminho certo, será punido com a morte". Palavra do Senhor. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Moisés Lazarine. Peço agora ao
vereador Dimitri Sean que faça leitura dos votos de pesar. VEREADOR DIMITRI SEAN:
Relação de votos de pesar: "Aparecido Espedito Constantino; Francisco Marques de Oliveira; José
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Geraldo Nini; José Antônio Pereira Filho; Jersei Lisboa da Silva Gonçalez; Heloisa Rocha Duarte;
Rosa Ferreira dos Santos de Oliveira; Detina Jesus da Silva Santos; Edson Pimenta Neves; Irineu de
Almeida; Osvaldir José Della Antonia; Ivan José dos Santos; Joaquim de Oliveira Martins; Zuleika
Teixeira; Rubens Edmundo Marques; Therezinha Apparecida Pedrino de Guzzi; Isaias Ferreira
Marçal; José Augusto da Silva; Ignez de Souza Françoso; Domingos Bardaquim; Edna Luiza Rigo;
Vania Aparecida Fernandes Correa; Julio Cesar Ramalho de Almeida; Dayse Pizzi dos Santos
Coelho; Lourival Di Lei; Rui Cesar Missali Denari; Luzia Alves Pedro; Prof. Abilio Rodrigues de
Oliveira Filho; Raimundo dos Santos; Sara Albuquerque dos Santos Alapont; Maria Aparecida dos
Santos Rizzoli; Rosaria do Fatima Gonçalves; Roberto Carlos Botelho; Célio Salvador Petrilli;
Neusa Teresinha Botelho Migliato; Arsenio Menassi; Apparecida Hans Margutti; Umbelina Ribeiro
Almeida; Lucas Henrique Barbosa; Regina Celia Andriani Marcolino; Valquiria Andrea Martins
Barbosa; Maria Novelli Belonci; Alcides Martinez; Adailto Aparecido Zancheta; Conceição
Gonçalves Serra; Eva Aparecida Cardoso; e Ursula Konig". SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, vereador Dimitri. Eu peço aos vereadores, aqueles que puderem, um
minuto, fiquem em pé para guardar um minuto de silêncio aos falecidos da semana. Srs. Vereadores
e Vereadoras, neste momento nós colocaremos em votação as Atas da Sessão Ordinária do dia 8 de
dezembro de 2020. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Também colocaremos em votação a Ata da Sessão Ordinária do dia 15 de
dezembro de 2020. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. A última Ata é da primeira sessão deste biênio, dessa legislatura, do dia 26 de janeiro de
2021. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Consulto
nosso secretário... Acho que não tem nenhum destaque na sessão de hoje. Então, nós já vamos... os
números estão aqui, ó. Peço ao secretário Dimitri Sean que faça a leitura das proposituras da
semana. VEREADOR DIMITRI SEAN: Projetos de lei ordinária: 3; requerimentos: 44;
indicações: 22; moções: 5. Total de proposições: 74. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado todas as proposituras da semana, um total de 74
proposições. Iniciamos agora o Grande Expediente. O vereador Azuaite Martins de França tem
cinco minutos para fazer uso do expediente. Está on-line aí? Não? Então, vereador inscrito na tarde
de hoje, vereador Bira, por até dez minutos. VEREADOR BIRA: Boa tarde a todos, imprensa
falada e escrita, vereadoras, vereadores aqui presentes, vereadores on-line, Sr. Presidente, Mesa
Diretora. Bom, pessoal, eu recebi algumas denúncias. Acho que a maioria dos vereadores também
recebeu, né? Também temos um vereador que defende bastante essa causa, que é o nosso vereador
Gustavo Pozzi, sobre os Ubers. Acho que vocês receberam bastante, né? E segundo as informações
de alguns motoristas de aplicativos aqui de São Carlos, está ocorrendo que alguns motoristas de
aplicativo de Araraquara estão trabalhando em nossa cidade. A pandemia está lá em Araraquara,
igual está em São Carlos também. Lá já tomaram outras medidas, lockdown, fecharam tudo. Esses
motoristas de aplicativo, através... vendo que nossa cidade ainda não aderiu ao lockdown, estão
partindo, migrando para trabalhar em São Carlos. E nós criamos duas situações aqui, ou até mais,
muito complicadas. Primeiro: nós temos motoristas de aplicativo aqui de São Carlos que estão aí
também lutando para ganhar o pão de cada dia, com risco de contaminar, se contaminar e
contaminar também as pessoas, e Araraquara fechou por causa da variante que dizem que tem lá.
Será que nós não corremos o risco de receber através dos motoristas de aplicativo de lá? E agora, o
que faremos? Fiscalização. Eu acho que a secretaria responsável é a Secretaria de Transporte de
Trânsito, né, Sr. Coca Ferraz? Mas como a gente faz tanta fiscalização? A cidade nesse porte, a
cidade inteira sendo contaminada. Agora, corre-se o risco de os motoristas de aplicativo... ninguém,
eu não posso acusar se tem, porque o vírus é invisível, eu posso ter e todo mundo pode ter. Então,
gerou uma preocupação e acendeu uma luz. Acho que essa Casa, junto com as autoridades maiores,
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tem que pensar num plano B. Porque se os motoristas de aplicativo de Araraquara vierem trabalhar
aqui e trazerem a contaminação, nós vamos ter que fechar a porta de São Carlos também. Vai ser
única maneira de barrar a todos, infelizmente. Gostaríamos que os motoristas de aplicativo, igual a
nossa população está sofrendo aqui, segurando as pontas, eles segurassem as pontas por lá. Senão
de São Carlos pega passageiro que está aqui de passagem de Rio Claro, de Rio Claro para Ribeirão,
de Ribeirão para São Paulo, torna-se a segunda etapa do vírus aí mais forte. Então, de imediato,
vamos recorrer ao Sr. Coca Ferraz. Ele sabe os caminhos. Se for possível, acionar até a ajuda da
Polícia Militar, Guarda Municipal, de todas as autoridades que for possível. E o Sr. Prefeito, junto
com seus secretários também, já pensar em alguma coisa, porque, no meu humilde ponto de vista,
se for continuar a invasão deles na nossa cidade, vai ter que fechar as quatro portas aqui, senão vai
tudo ficar pior, né? E os números de leitos diminuindo cada vez mais e a dificuldade vai
aumentando. Então, Sr. Coca Ferraz, vai pensando em alguma coisa, e nossas autoridades, porque
se já saiu as conversas, é porque tem. Eu não peguei um aplicativo, mas com certeza... todos os
vereadores, eu tenho certeza de que já receberam essa denúncia, porque chega para um, chega para
todos, né? VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Concede aparte? VEREADOR BIRA: Sim, senhor.
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Bira, parabéns pela colocação. Eu acho que Araraquara, hoje,
está fechado. Eu trabalho em Araraquara, faço entrega duas vezes por semana e estou toda semana
em Araraquara. Hoje, ninguém entra em Araraquara, né? O transporte público, Bira, hoje, na minha
opinião, do vereador Sérgio Rocha, é o que está mais contaminando com o vírus; não só aqui em
São Carlos, mas Araraquara, Jaú, Ribeirão Preto e Rio Claro. Araraquara, quero tocar em um
assunto aqui que nós não temos esse transporte aqui em São Carlos, graças a Deus. E Araraquara é
forte no transporte de mototáxi. E nenhum do pessoal da saúde, da prefeitura, do Poder Executivo
de Araraquara, de Jaú, não prestou atenção no perigo que é o transporte de mototáxi, porque esse
capacete que garupa usa, Bira, é o mesmo capacete que 50 pessoas usam por dia. Você coloca esse
capacete na cabeça, a pessoa contaminada com o vírus, é bem na boca, é bem no nariz, é ali junto.
O mototáxi deixa passageiro e próximo passageiro usa o mesmo capacete. É por isso que
Araraquara sempre está na frente desde o começo da pandemia, quando estava estabilizado aqui, lá
estava muito mais avançado, Jaú, Araraquara. Chamar a atenção aqui desse transporte de mototáxi.
São Carlos não tem, mas Araraquara tem, na região toda é forte o mototáxi. Pode crer: eles estão
fechando o comercinho nessa cidade, e o mototáxi está à vontade. Eu estive em Araraquara semana
passada: o transporte é forte de mototáxi. E o mototáxi, através do capacete do garupa, está
contaminando muita gente nessa cidade. E eles não acordaram para esse transporte ainda.
VEREADOR BIRA: Perfeita a colocação, vereador Sérgio Rocha. Obrigado. Por isso que
Araraquara já deu lockdown, vereador. Tantas conduções lá, meios de transporte, que vai se
esparramando mais. Então, por isso que ela foi a primeira cidade a fechar. Agora, outro ponto que
eu coloco é a relação da fiscalização desses carros, né? Sim, presidente. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Ubirajara, quero agradecer o aparte do senhor também. Ontem,
conversando com a Profa. Neusa, com esse mesmo assunto, nós fizemos contato com o secretário
de Transporte e Trânsito de Araraquara. Então, os Ubers que se deslocam para Araraquara, que
estão sendo multados, eles orientaram que a pessoa apresente no ato ali o documento que está
regulamentado aqui, para que a pessoa não venha a ser multada. Então, esse assunto eu acho que
está mais ou menos resolvido. E nós temos marcado uma reunião para quinta-feira, Profa. Neusa?
É, quinta-feira, depois eu passo o horário. Se Vossa Excelência quiser participar, na Secretaria
Municipal de Transporte e Trânsito, para acertar esses detalhes aí também. Tá bom? VEREADOR
BIRA: Agradeço, presidente, o esclarecimento, mas temos que tomar cuidado sempre com o tal do
fura-fila, né? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim. VEREADOR BIRA: Existe
esse [ininteligível]; já ameniza um pouco, mas temos que tomar cuidado daqueles que venham e não
se cadastram, não têm a carteirinha. Porque hoje, infelizmente, eu não sei porque trocaram essas
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placas, eu acho que é para ter mais arrecadação e puseram essa placa Brasil. Hoje, você não sabe
mais se é de São Carlos, se é do Brasil, se é de Araraquara. Então, vai dificultar muito a
fiscalização, viu, presidente? Então, fica difícil também mais esse trabalho para a secretaria, né?
Para concluir, mais uma outra denúncia... Denúncia, não, foi uma postagem que todos os vereadores
devem ter visto no Facebook em relação a alguns profissionais da educação física aí que foram
vacinados e tal. Acho que alguém entrou mais em contato com a Secretaria de Vigilância
Epidemiológica, querendo saber, esclarecimento. Segundo a vigilância epidemiológica me relatou
que alguns profissionais de educação física já foram vacinados, sim, porque eles trabalham em
clínicas e em outros setores. Então, às vezes pessoas interpretam mal na rede social. Então, a gente
tem que vir também e passar o esclarecimento. Então, a vigilância epidemiológica passou isso para
mim, deve ter também procurado vocês ou chegado a esse assunto. A gente já levantou rapidinho
para poder esclarecer para a população. E se tiver algum problema, segundo a vigilância
epidemiológica, porque foram destinadas várias vacinas para as UBSs dos bairros, né? Se teve
algum chamado "fura-fila", vai ser tudo encaminhado para o procurador geral do município para
tomar as devidas providências. Obrigado. Obrigado, presidente. Sem mais. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Bira. [ininteligível] próximo orador, vereador Bruno
Zancheta, pelo tempo regimental de dez minutos. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presidente
Roselei, vereadores, boa tarde a todos. Boa tarde, também, população de São Carlos. Quero trazer
alguns temas hoje nessa Tribuna. Quero começar com a questão da vacinação na Fesc. Um pedido
nosso, do nosso mandato, e acredito que de outros vereadores também. No dia 12 de janeiro, logo
nos primeiros dias como vereador, depois de algumas pessoas nos procurarem sobre a questão de
locais amplos, ventilados, enfim. E aí nos surgiu a sugestão da Fesc e do Luisão, né? Nós
encaminhamos o ofício para o comitê de crise, na pessoa do Mateus Aquino e também do secretário
Marcos Palermo. E ontem, graças a Deus, nosso pedido foi atendido, né? Nós começamos
vacinação lá na Fesc, na faixa etária de idosos, de 85 a 89 anos, e a expectativa da secretaria é que a
gente consiga vacinar, nessa primeira etapa, 1.700 idosos. Então, eu quero agradecer ao comitê por
ter acatado nossa sugestão e mais do que isso: não é vitória minha, nem do meu mandato, é uma
vitória da população e principalmente dos idosos que tanto necessitavam da vacinação, mas com a
melhor acomodação e principalmente de forma segura. E é isso que está acontecendo na Fesc. Eu
fui até lá ontem, Bira, acompanhei, e também é um pedido da Denise e de todos os profissionais da
saúde que estavam lá: "Bruno, nos ajude a divulgar o que nós estamos fazendo aqui, porque nos
postos de saúde as pessoas têm encontrado muita fila e aqui não. Tem sido tudo muito rápido", né?
Então, a sugestão à população: você que tem um idoso nessa faixa etária, entre 85 e 89 anos, a
secretaria estará vacinando essa semana na Fesc, das 10h às 14 horas. É bem rápido e bem seguro,
enfim. Ontem, só período que eu fiquei lá, mais de 120 idosos foram vacinados. E quero
parabenizar a todos profissionais de saúde que estavam lá ontem e que têm prestado um grande
trabalho, apesar de todas as dificuldades que a gente sabe que têm enfrentado. Segundo assunto que
eu queria trazer aqui é questão da UPA do Aracy, vereador Dé. Eu estive lá na última quinta-feira,
de quinta para sexta, no plantão noturno. Fui muito bem recebido pela supervisora, a Débora, da
unidade, ela nos relatou algumas coisas, né? A principal que eu queria trazer aqui é questão do raio
x, que o vereador trouxe aqui já na outra sessão. Hoje nós temos o raio x lá, vereador Elton, nós
estamos... ajustes, fase final, e a secretaria não anda, as coisas não acontecem, né? Nós estamos
esperando, segundo a própria supervisora, desde setembro. Falta ligar uma tomada, falta ligar um
fio, enfim, coisas simples de serem resolvidas, mas que não acontecem. Ela falou: "Bruno, fale por
nós". Estou aqui falando: Secretaria, secretário, vamos olhar com mais carinho. O bairro da Cidade
Aracy, hoje, é, sem dúvida nenhuma, o maior de São Carlos, tem mais de 70 mil pessoas. Então, ela
pediu: "Bruno, olhe por nós. A gente já tentou todos os caminhos, nós já esgotamos as
possibilidades e a gente não sabe mais o que fazer". Secretário, vamos olhar com mais carinho? A
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UPA do Aracy é a mais nova dos prédios, e esse raio x com certeza contribuiria e muito naquela
unidade. Outro assunto que eu quero trazer também lá da UPA do Aracy, que até estranhou,
vereador Elton, é questão da infiltração. É uma UPA muito nova, mas é uma UPA que tem
infiltração em toda a parte, Lucão. Tem infiltração na sala de medicação, enfim, em vários locais. Já
foi pedido para o secretário, para a secretaria para que olhe nesse sentido na UPA do Cidade Aracy.
Tem infiltração em muitos locais, já foi pedido, enfim. O vereador Lucão está me falando que na
Vila São José também. Então, nós precisamos esse olhar mais humanizado para a saúde. Acho que
principalmente nesse momento, né? O Itamaraty também, o vereador Bira está me falando, enfim.
Então, a secretaria precisa dar a manutenção. Enquanto eu estava lá visitando, conhecendo, enfim,
melhor o trabalho da unidade, eles me levaram até para conhecer, vereador, um local que está sujo.
Mato, coisa simples de ser resolvida. Só que precisamos resolver, né? Se ninguém tomar atitude, a
gente esperando raio x desde setembro, não vai acontecer nada. Eu queria partir para um outro
assunto agora, que é a questão de Jardim Embaré e do Jardim Novo Mundo, foram dois pedidos que
fizemos aqui, também logo no início do mandato, o Novo Mundo primeiro. A questão das duas
rotatórias que dão acesso ao bairro. E hoje recebi dos moradores que o pedido foi atendido: a
secretaria foi até lá e resolveu. Então, na pessoa do Anderson e também do Júlio da CPFL, eu quero
agradecer. Primeiro pela questão do Novo Mundo, e eu queria tratar só da questão do Embaré.
Desde o início, logo na primeira semana, eu recebi muitos moradores aqui, Bira, reclamando
daquela entrada do Jardim Embaré. "Bruno, vai lá um dia. Vai lá à noite, vai". Enfim, eu fiz questão
de ir in loco, de estar lá e sentir mesmo essa realidade. E eu pude sentir que um número enorme de
lâmpadas queimadas. O outro lado, na entrada do bairro, não há iluminação nenhuma, e a segunda
entrada, a segunda rotatória, também, sem iluminação nenhuma, né? Fiz o vídeo ali para relatar
tudo que vi e também já encaminhei um documento logo no outro dia para o Júlio, da CPFL, e
também para o Anderson. Eles prontamente atenderam nosso pedido. A segunda rotatória mesmo
sem nada, sem nenhuma iluminação, hoje está iluminada e tinha mais de 12 lâmpadas queimadas
ali, né? Eu acredito que com isso a gente evita acidentes, a gente salva-vidas que talvez seriam
ceifadas e acredito que o nosso papel aqui na Câmara é esse. Então, mais uma vez, não é vitória do
mandato desse vereador, é vitória da população que pediu, que nos solicitou e, graças a Deus, mais
uma demanda atendida e, aos poucos, nós vamos chegando em todos os locais. Queria trazer, agora,
um pouquinho do trabalho das nossas comissões, que é tão importante, tão importante o trabalho
dos vereadores e das comissões, né? Quero falar das duas comissões que eu estou. Primeiro, a
Comissão da Pessoa com Deficiência. Eu, vereador Robertinho e o vereador Bira, recebemos, na
quinta-feira passada, a Acorde, na pessoa da Cleonice, muitos a conhecem ela como Nice. E ela
apresentou um pouquinho do trabalho, né, Bira? Que vem sendo feito. Essa semana, nós vamos
receber outra entidade, enfim, o trabalho da comissão é esse: aproximar a Câmara, aproximar o
poder público das entidades que prestam serviço que deveria ser do poder público, mas elas
auxiliam e elas contribuem. Então, acredito que o nosso trabalho é esse. Nós estamos primeiro
fazendo esse mapeamento do trabalho das entidades para depois ir para uma segunda etapa de ação
mais concreta, diríamos assim. Outra questão que eu quero trazer aqui é a questão da Comissão de
Educação. Nós tivemos duas reuniões muito importantes. Primeiro, na sexta-feira, eu, o vereador
André e o vereador Azuaite com a secretária Wanda Hoffmann, lá na Secretaria de Educação. Foi
nos apresentado um pouquinho também do trabalho, a secretária, apesar da continuidade do
governo, a secretária também assumiu recentemente. Então, ela está tomando pé da situação,
tomando pé das coisas e de todo trabalho que já vinha sendo feito. Algumas correções pontuais que
ela já está fazendo, necessárias, inclusive, e, enfim, também nos relatou a questão da volta às aulas,
que será feita, em um primeiro momento, de forma remota. Entendo que foi uma decisão acertada
da secretária. Como professor também não entendo que seria, a volta às aulas agora não é o ideal.
Então, a secretária nos pontuou que, nesse primeiro momento, vai ser feito de forma remota e

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo
entendi que foi decisão acertada. E, mais uma vez, enquanto comissão, colocando o nosso trabalho
à disposição, enfim, e de tantos temas que a gente tem para discutir. Aí eu queria entrar num outro
tema, que houve hoje também uma reunião lá na prefeitura, que é a questão dos professores P3, né?
É um tema que foi tão discutido, vereador Roselei estava lá, nosso presidente, o Azuaite, a Raquel,
enfim, o André, todos nós para discutir essa questão, Roselei. E fiquei com uma mensagem, fiquei
com algo muito claro: a gestão quer resolver, mas do jeito dela. Ela quer resolver da forma dela.
Não, tira... primeiro, alguns professores que entraram com processo na justiça. Não, se tirar os
processos, nós vamos conversar. Tudo do jeito dela. Ela quer resolver da forma dela, e não é assim.
Tem que ser com diálogo, tem que ser ouvindo as pessoas, tem que ser conversando com as
pessoas. Até em certo momento da reunião chegou a ser questionado se os professores prestaram
serviço. Hã? Enfim, é algo que não cabe, né? Eu falei, vamos partir discussão daqui para lá,
questionar se o professor prestou o serviço? É algo que nos entristece. Esse assunto eu não ia trazer
na tarde de hoje, mas o vereador Marquinho enviou a matéria, eu também tinha visto essa matéria, a
questão dos leitos que o governo do estado irá instalar 70 leitos em Araraquara. E acho mais do que
necessário mesmo, principalmente o momento que Araraquara vem enfrentando com a questão da
nova mutação, acho mais do que necessário. Mas me levou a fazer uma reflexão: essa medida do
governo do estado é, sim, corretiva, né? Ela está corrigindo algo que já vem acontecendo. E por que
ela não toma uma medida preventiva em São Carlos? O município tem feito seu esforço. Nós,
Câmara, Lucão, temos feito o nosso esforço, novos leitos na UTI, e o governo do estado não vai
fazer nada? Qual é a medida que o governo do estado vai nos ajudar? Eu sei que pode parecer
chover no molhado, porque a gente fica toda a hora aqui falando do governo do estado, mas qual
medida que o estado está tomando para São Carlos para auxiliar? O que o estado tem feito? A gente
não sabe. A gente fica aguardando, aguardando. Será, vereador Sérgio Rocha, que é porque o
governador Doria teve só 60.000 votos, mais de 60.000 votos? Será que ele acha que é pouco?
Então, a gente fica toda a hora voltando nessa questão do governo do estado, mais uma vez: é
importantíssimo o governo do estado ajudar Araraquara. Corretivo. Nós precisamos que ajude
mesmo. Mas e São Carlos? Por que a gente não faz um trabalho preventivo? Nós estamos nos
esforçando, a Câmara se esforçando, na figura do presidente Roselei, o vereador Lucão, enfim, da
comissão... todos nós, a prefeitura abrindo novos leitos. E o governo do estado, o que tem feito?
Vereador Sérgio Rocha, aparte. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Te parabenizo, vereador, pela
palavra sobre o governador do estado de São Paulo. Dias atrás, nós fizemos aqui um comentário
sobre o governador, um ditador. Veio aqui em São Carlos com o secretário dele e ficou brabo, tá?
Nós estivemos na Santa Casa essa semana junto com a comissão. A notícia que esse ditador, ele
cortou quase R$ 2 milhões de verbas da Santa Casa bem na hora que a cidade precisa, dinheiro que
já estava vindo para a cidade de São Carlos, já era verba carimbada. Ele cortou quase R$ 2 milhões
de verba da saúde da cidade de São Carlos. Quando o presidente Bolsonaro, governo federal,
mandou quase R$ 30 milhões para a cidade de São Carlos [interrupção no áudio]. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Um minuto para concluir. VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Para concluir aqui, vereador Bruno. É o governo, ganha nos dois lados: subiu impostos
do estado, tem imposto que dobrou, está arrecadando bilhões em aumento de imposto, e, do outro
lado, cortou verba da saúde. Então, ele está arrecadando duas vezes: arrecadou dos impostos e está
arrecadando nos cortes de verba para a saúde do estado inteiro. E quer ter moral de vir aqui, ser
ditador e ficar bravo com dois vereadores aqui, com a fala que nós fizemos usamos aqui, eu e o
Dimitri. Eu quero deixar registrado, [ininteligível] cortou quase R$ 2 milhões de verba de São
Carlos. Santa Casa, na hora que mais precisa, R$ 2 milhões. VEREADOR BRUNO ZANCHETA:
Presidente, obrigado pela contribuição, vereador. Presidente, para concluir: então, é essa a reflexão
que eu deixo: O que o governo do estado tem contribuído com São Carlos? Mais uma vez: aí nós
vamos chegar na seguinte conclusão: Ah, mas Araraquara precisava, porque em razão da nova
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mutação. Tá bom, mas por que sempre Araraquara primeiro? O AME primeiro lá, tudo primeiro lá,
né? Então, o que [interrupção no áudio]. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Willian, dá
um minuto para ele concluir, que o Serjão tomou quase todo tempo dele aí, né, Serjão? Um minuto
para ele concluir, por favor. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Para concluir, presidente.
Reflexão: O que o governo do estado tem auxiliado São Carlos no combate ao coronavírus?
Obrigado, presidente. Uma excelente tarde a todos. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, vereador Bruno. Próxima vereadora inscrita, vereadora Cidinha do Oncológico. Estava
on-line aqui. Não estou visualizando a Cidinha on-line. Ela continua on-line aí ou não, gente? Não,
né? Então, eu passo a palavra, agora, ao vereador Dé Alvim. VEREADOR DÉ ALVIM: Sr.
Presidente, vereador Roselei, [interrupção no áudio]. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Está desligado o seu microfone, Dé. VEREADOR DÉ ALVIM: Sr. Presidente,
vereador Roselei, Srs. Vereadores e população que nos acompanha. É verdade o que Bruno disse
aqui, nosso vereador, que falta tão pouco para o raio x funcionar no Cidade Aracy, falta um pouco
de vergonha das pessoas que atuam na área da saúde. Eu fiquei sabendo, vereador Elton, que o
secretário disse que essa Casa, os vereadores só gritam aqui; não dão sugestão, só criticam. Pelo
contrário, eu acho que nós temos que encontrar o equilíbrio e o caminho para que as coisas possam
avançar na cidade de São Carlos. Já disse, na sessão passada, que chegou quase R$ 30 milhões para
o equilíbrio do município nas contas. Se nós tivéssemos montado hospital de campanha de verdade,
se nós tivéssemos equipado a Santa Casa com esses R$ 30 milhões, tivéssemos equipado o hospitalescola; hoje, nós teríamos, nas UPAs, 30, 40 leitos de UTI. Agora, estão falando por aí, alguns
rumores, que estão estudando para dar o lockdown em São Carlos. Eu queria perguntar para Vossa
Excelência, vereador Roselei, quem é o presidente do comitê do combate ao Covid em São Carlos?
Não dá para acreditar que eles estão fazendo esse estudo, que já está matando o pequeno
comerciante, o grande comerciante. Eu já disse isso aqui várias vezes, e agora estão estudando para
fechar tudo em São Carlos? Qual o estudo científico que eles têm que essa variante está em São
Carlos? Qual o estudo científico que tem que já está circulando na cidade de São Carlos? Havendo
um estudo, eu sou a favor, mas nós temos que ter um estudo científico. Não é fazer isso para punir
ainda mais aquele menos favorecido. A população precisa ser assistida e precisa ser investido sabe o
que agora? É no serviço social. Tem um Semac, o Semac faz lives, é um dinheiro da cultura. Eu sou
a favor do artista que está sofrendo, mas tem que ser a favor do comerciante também, que está
morrendo aos poucos. Se o Semac fizer lá algumas lives para ajudar o comércio, para ajudar o
cantinho fraterno, para ajudar as entidades que precisam. Agora, é mais live, live e não pode
devolver o dinheiro, porque o dinheiro que ser gasto. É verdade, tem que ser gasto. Sou a favor da
cultura, mas sou a favor da vida, do comércio que está morrendo aos poucos na cidade de São
Carlos e estão querendo acabar de matar. Sr. Presidente, agora eu quero aqui abordar um assunto
que tanto o funcionário público sofre já na linha de frente, no atendimento, atendendo, os
professores, enfermeiros, técnicos de enfermagem. Agora, toma mais um nocaute: perde o direito
do 14º salário, perde uma parte do seu orçamento. Quero aqui sair em defesa do funcionário
público, que tanto luta, que tanto trabalha, que tanto doa a tua vida, uma parte da tua vida doando
para atender à população de São Carlos. É a professora na sala de aula, é o médico no consultório, é
a técnica de enfermagem, é o agente de saúde. E nós aqui, Sr. Presidente, tenho a certeza de que
Vossa Excelência, junto com prefeito Airton, irá recorrer para ver se a gente consegue reverter essa
situação no tribunal e os funcionários públicos que tanto atuam, que tanto trabalham, que doam uma
parte da tua vida, não possam ser prejudicados, Sr. Presidente. Tenho a certeza, queria ouvir de
Vossa Excelência: Vossa Excelência irá recorrer, Sr. Presidente? SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Vereador Dé Alvim, eu agradeço até a oportunidade de estar falando sobre esse
assunto. Ontem, a gente já tratou sobre esse assunto: a Câmara vai recorrer. A Câmara é parte nesse
processo. Quero contribuir com a fala de Vossa Excelência. Não foi... não está ameaçado apenas a
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questão do 14º, mas também o prêmio assiduidade, o salário-esposa, o salário-família, todos esses
benefícios que o servidor tem estão ameaçados. A Câmara vai recorrer. Hoje de manhã, nós
estávamos na prefeitura, a prefeitura também deve recorrer, mas nós, de forma alguma, abriremos
mão de sair em defesa dos servidores públicos municipais, mantendo o benefício de 1993, de 1975.
VEREADOR DÉ ALVIM: Obrigado, Sr. Presidente. Isso. A gente fica contente quando ouve isso
da Mesa Diretora e presidente. Eu gostaria que o presidente pudesse fazer um ofício para que os 21
vereadores pudessem assinar juntos [ininteligível] a Câmara for recorrer, para que possa garantir o
trabalho do servidor, que tanto sofre lá na UPA, que tanto sofre lá na Unidade Básica de Saúde, que
tanto sofre lá na Unidade de Saúde da Família, que tanto sofre nas Emeis que nós temos na nossa
cidade. Olha, Sr. Presidente, isso é lamentável o que vem ocorrendo na cidade, hoje, de São Carlos,
que vem essa notícia que prejudica muito o servidor. Eu quero tratar de outro assunto hoje, Sr.
Presidente, é de um decreto do governo federal, do Presidente da República, que pode fazer a
situação fundiária, viu, Bira? Você que luta tanto, junto com o Djalma, que luta tanto nos
assentamentos. Tem um decreto de 29 de dezembro, Decreto 105, que eu estudando o decreto, para
que a prefeitura possa legalizar, junto ao Incra, no governo federal. E o assentamento Nova São
Carlos, o assentamento lá do 29, a prefeitura possa passar a receber o ITF e já assumir e eles terem
os títulos da terra. Nós estamos estudando isso, e eu, hoje, estive com o secretário da Agricultura,
falei com ele, o vereador licenciado dessa Casa, vereador Paraná. E disse que temos pouco tempo,
60 dias, para que a prefeitura possa assumir. Porque, de forma indireta, a prefeitura já faz a
manutenção na terra, já faz a manutenção nas estradas; o Saae já leva água; nada mais que a
prefeitura vai fazer, Sr. Presidente e vereador Bira, vereador Djalma, é ajudar aquelas famílias a ter
o título da terra, a ter documentação definitiva. Este é o governo Bolsonaro que abriu essa
possibilidade. E nós estamos acabando de estudar o decreto para que, junto com secretário da
Agricultura, Paraná Filho, nós possamos levar até o prefeito, e o prefeito possa assumir esses dois
assentamentos e outros que possam estar dentro da área fundiária da cidade de São Carlos para ser
legalizado. Um aparte ao Bira. VEREADOR BIRA: Parabéns, vereador Dé, aí estudando a causa
dos assentados. Lembrando que foi aprovada a comissão, vamos começar a partir de semana que
vem, né, Djalma? Já unir a comissão de estudos. Lembrando que tem Dr. Waldemir que há dez anos
está por dentro de todo processo, principalmente do Capão das Antas, Nova São Carlos. E junto,
tenho certeza que, com a experiência deles, com a força de vontade nossa, do Djalma, a gente, junto
com o prefeito municipal, vamos regularizar essas famílias. VEREADOR DÉ ALVIM: Que bom,
Bira. Então, eu fico muito contente, Sr. Presidente, mas nós temos que parar aqui exatamente de
ouvir, como diz aqui meu nobre amigo e companheiro dessa Casa, vereador Elton. Essa Casa, as
pessoas e os vereadores vêm aqui só criticar, criticar, não. Nós já estamos falando aqui lá do raio x
da UPA há três, quatro sessões que falta uma tomada. Eu quero cumprimentar a Vanessa, chefe de
gabinete, que toda a vez que marca uma reunião mostrou detalhadamente o funcionamento como
está acontecendo. Então, a gente não vem só aqui criticar, nós viemos fazer elogios também, como
hoje estou elogiando e fazendo aqui, dando os parabéns ao prefeito Airton, que vai recorrer a
situação dos funcionários públicos. Dando os parabéns à Mesa Diretora dessa Casa, vereador
Roselei, que vai recorrer a situação dos funcionários públicos. Nós estamos aqui para criticar, mas
apontar soluções. Olha o assentamento. Não tem críticas, é uma solução que a prefeitura vai passar
a receber o ITR, os impostos. Mas quando o secretário está errado, quando ataca um membro da
instituição dessa Casa, nós temos que sair em defesa desta Casa. Porque aqui não pode colocar no
escuro que aqui há um vereador errado nesta Casa. Se haver errado, alguém errou nessa Casa, tem
que ter na Comissão de Ética e ser cassado, Sr. Presidente. Tem que trazer provas, não pode levar
nas escuridões. Se algum membro desta Casa cometeu algum erro ilícito, Sr. Presidente, pelo que eu
conheço, eu quero aqui defender o trabalho do vereador Marquinho Amaral, que sempre trabalhou,
que sempre atuou, que sempre legislou nessa Casa. Então, se tem algo errado, tem que ser apurado,
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Sr. Presidente. Não pode trabalhar no mundo da escuridão e jogar aos ventos que esse vereador fez
[interrupção no áudio]. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Um minuto ao vereador Dé
Alvim para concluir. VEREADOR DÉ ALVIM: E tenha certeza, Sr. Presidente. Quero aqui fazer
um alerta a essa Casa: todos os vereadores ligam(F) para vários secretários. E esse negócio de
secretário gravar vereadores que pediram para andar com um processo tal e depois usar de má-fé,
dizendo que o vereador pediu benefício próprio, isso está errado, presidente. Eu ligo para todos
secretários, peço para limpar o bairro, peço para cuidar da saúde. Como que pode interpretar que eu
estou usando da minha prerrogativa para benefício próprio? Então, Sr. Presidente, nós temos que
averiguar se há alguém errado nessa Casa, algum membro desses 21 vereadores, tem que ser
apurado à risca. Não pode estar gravando o vereador, um pedido que ele fez [interrupção no áudio].
Que nem dias que tem. Citou o nome, tem áudio andando aí do vereador Marquinho, dizendo isso,
dizendo aquilo. Não pode isso, Sr. Presidente. Vossa Excelência liga para todos os secretários,
recebe os secretários no teu gabinete, todos os vereadores aqui visitam várias secretarias. Como que
eu posso gravar um vereador, porque ele pediu lá para o [ininteligível] para arrumar o asfalto? É
benefício próprio? Não, é para a população. Como que eu posso gravar o vereador Bira, que está
pedindo para ajudar para a ambulância chegar mais rápido lá na área rural? Não é benefício próprio,
é a população que está precisando, que está sofrendo. Tem que parar com esse negócio de que
gravou o vereador tal. Nós estamos nessa Casa aqui para cumprir a lei, que seja o secretário A, B, C
ou D. Onde já se viu secretário do combate ao Covid tem conhecimento [ininteligível] e quer fazer
lockdown na cidade de São Carlos? Tem que trazer conhecimento técnico, Sr. Presidente, para que
nós possamos aprovar [interrupção no áudio]. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Agradeço a exposição do vereador Dé Alvim e convido o vereador Dimitri Sean para fazer uso da
palavra pelo tempo regimental de dez minutos. VEREADOR DIMITRI SEAN: Boa tarde, Sr.
Presidente, colegas, amigos vereadores, as pessoas que nos ouvem, tanto a partir do Plenário quanto
de suas casas, muito boa tarde a todas e a todos. Sr. Presidente, nos últimos dias, semanas, a
situação da pandemia no nosso município e em toda a nossa região tem se agravado. Tenho certeza
de que todos estão muito preocupados com o que tem acontecido. Notícias de que a variante de
Manaus, que tem, supostamente, o maior grau de transmissibilidade, que já está na cidade de
Araraquara, é mais de 1 paciente; 12 pacientes talvez já tenham sido contaminados por essa
variante, e também a notícia de que São Carlos já também tem pacientes contaminados por essa
cepa traz muita preocupação a todos. Porque o entendimento, pelo menos até o momento da ciência,
é que esta cepa de Manaus realmente tem uma maior probabilidade de contágio do que a variante
inicial, a variante anterior que estava na nossa cidade e no território brasileiro. Dessa forma, Sr.
Presidente, não dá para deixar de pensar que nós precisamos de ajuda. É claro, o Brasil inteiro
precisa de ajuda, o mundo todo precisa de ajuda, mas São Carlos também precisa de ajuda. E o
governo do estado de São Paulo precisa estar ciente disso, precisa lembrar também da nossa cidade.
Eu, há pouco, hoje de manhã, ou na hora do almoço, mais precisamente, antes de vir para a sessão,
vi a notícia de que o governo do estado pretende investir na cidade de Araraquara para criar novos
leitos de UTI, e uma grande quantidade de novos leitos de UTI, 70, pelo menos a notícia, o site, diz
que serão 70 novos leitos de UTI para a cidade de Araraquara. Isso é muito bom, porque diante da
situação que vive o município vizinho e diante das notícias que nós tivemos de que essa madrugada,
por exemplo, foi muito difícil para a cidade pela falta de leitos, pela falta de equipes médicas para
dar conta do grande número de pessoas doentes por conta do coronavírus, é claro que Araraquara
precisa desses leitos, que merece esses leitos, que a população... para que a população possa ser
melhor atendida. Agora, eu não estou dizendo que essa atitude do governo de São Paulo tenha sido
ruim. Claro que foi boa, né? Não só para Araraquara, mas para todos nós que nos solidarizamos
com a situação. Agora, São Carlos também precisa de leitos. E eu fiz essa abertura para dizer isso,
exatamente, que é muito bom que o governo do estado esteja investindo para a abertura de novos
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leitos de UTI em outras cidades do estado, mas não pode acontecer, como vem acontecendo nas
últimas décadas, que São Carlos seja esquecida, que o governo do estado de São Paulo, governo do
PSDB, não lembre da cidade de São Carlos. As conquistas, as bem-feitorias sempre vão para os
outros municípios, e a gente aqui fica em uma situação muito difícil. Não custa lembrar que São
Carlos também tem enfrentado problemas com lotação, o esgotamento da disponibilidade de leitos
para Covid. Então, se outros municípios têm tido esses problemas e têm recebido investimento ou
promessa de ajuda do governo do estado de São Paulo, São Carlos também precisa. Porque nós, por
diversos momentos durante essa pandemia, também tivemos 100% de ocupação dos leitos
destinados à Covid no nosso município. Isso também aconteceu conosco. Então, eu venho aqui para
dizer, para pedir que seja deixado de lado qualquer dificuldade, diferença política, eu realmente não
sei quais são os motivos que levam, reiteradamente, o governo do PSDB, o governo do estado, a
deixar nossa cidade para depois, a deixar a nossa cidade para o que sobrar. Investe lá, investe lá,
investe lá e o que sobrar depois a gente manda para São Carlos. Tenho certeza de que a grande
maioria dos municípios brasileiros precisa, nesse momento, de ajuda para a ampliação de leito de
UTI. E eu não estou dizendo, falando o que falo agora de forma a privilegiar a cidade de São
Carlos. Sei que outros também precisam, mas eu sou vereador aqui em São Carlos e vou cobrar
ajuda para a minha cidade. Não estou dizendo que outras não precisam de ajuda, todos têm que ser
ajudados. É uma situação muito difícil, inédita, a nossa sociedade nunca viu isso, pelo menos na
história recente. Se o governo do estado, o governo federal, não vierem aqui para abrir, para ampliar
a quantidade de leitos disponíveis... E essa é uma benfeitoria que fica, porque a gente espera que,
em alguns meses, o quanto antes gostaríamos, que acabasse, terminasse, chegasse ao fim essa
pandemia, ou pelo menos a fase mais aguda dela. E esses leitos, esses investimentos,
permaneceriam, isso é importante. Porque se nós pensarmos na quantidade de leitos, aí estou
falando de forma geral, não unicamente de leitos de Covid, quantos leitos de UTI tem a nossa
cidade, nós vamos perceber que é um número pequeno. Até lá atrás, quando... há um ano, quando o
assunto da pandemia eclodiu, todos nós ficamos assustados como quando víamos o número de
leitos que a cidade, como um todo, conta. Mas São Carlos, uma cidade de mais de 250 mil
habitantes não pode ter um número tão reduzido de leitos, porque em um momento ou outro, e
agora, por conta da pandemia, mas por diversos outros motivos, pode acontecer de esses leitos
serem necessários. Eu entendo que para o município, por conta própria, sozinho, sem ajuda, sem a
parceria dos outros entes federativos, é muito difícil abrir, de uma vez, em uma pancada, 70 novos
leitos de UTI. Eu gostaria de ouvir essa notícia, gostaria que a prefeitura, por conta própria, tivesse
essa capacidade financeira, mas não tem, é muito difícil sempre. Porque embora o orçamento da
cidade de São Carlos seja alto, quase R$ 1 bilhão por ano, muitos desses recursos; muitos, não,
quase que a totalidade desses recursos estão comprometidos, têm a destinação certa. O dinheiro nem
entrou, mas já está gasto, já está prometido para tal coisa, para tal área. E quando a gente vai ver a
capacidade de investimento do que sobra, a gente vê que é muito pouco. Então, eu venho aqui mais
uma vez, vou reforçar que São Carlos precisa também da ajuda do governo do estado para a
ampliação dos leitos de UTI. Não só agora, para este momento agudo que nossa sociedade vive,
mas para que esses leitos, uma vez terminada a fase pior dessa pandemia, que esses leitos
permaneçam e seja uma conquista para São Carlos. Para que, no futuro, nós não tenhamos um
problema tão grave como esse, porque faltar leito, não ter, 100% de ocupação, a pessoa precisa de
um atendimento médico intensivo, precisa de um leito de UTI e não tem, tem que ficar aguardando
na fila abrir um leito, ou buscando em outras cidades, qual... quem que pode atender o munícipe
são-carlense, isso é inadmissível. A gente não pode deixar que isso aconteça com a nossa cidade.
Então, fiquei muito feliz, Sr. Presidente, com a notícia de que o governo do estado iria ajudar
Araraquara; isso é muito bom. Ficarei ainda mais feliz quando ver que o nosso município de São
Carlos também será ajudado pelo governador do estado, mas será ajudado de verdade, não só com
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promessas, com números e com fantasias. Isso tudo que a gente está vivendo é muito sério, e a
gente não tem tempo para esperar para daqui a dois meses, para daqui a seis meses, para daqui a três
ou quatro anos; não é razoável, dada a gravidade do momento que vivemos, tudo precisa acontecer
em muito pouco tempo. E uma semana eventualmente é muito tempo para esperar para que novos
leitos sejam abertos. Eu sei das dificuldades que o estado todo vive, as dificuldades financeiras que
o Brasil todo vive, mas não dá para, simplesmente, escolher... o governador do estado chegar e
escolher, ó: esse, esse, aquele. Araraquara decretou lockdown porque vive, realmente, uma situação
difícil, mas outros municípios também vivem uma situação semelhante, talvez quase tão difícil
quanto. Infelizmente, sabemos que a nossa região, que parece, por bem, ter escapado de uma
situação mais grave, naqueles primeiros momentos da pandemia. É claro que São Carlos sempre
teve dificuldades, mas parece que naquela primeira onda São Carlos estava melhor se comparado a
outros municípios do estado. Mas tenho a impressão de que agora, nessa segunda fase, segunda
onda, a situação se inverteu, e São Carlos, Araraquara, de modo geral, cidades aqui centrais
[interrupção no áudio]. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Um minuto para o vereador
concluir. VEREADOR DIMITRI SEAN: Obrigado, Sr. Presidente. Eu ia dizendo, apenas para
concluir, que em parece que as cidades centrais do estado de São Paulo, e me refiro especificamente
a São Carlos, Araraquara, que houve uma inversão. Que cidades que estavam melhor num primeiro
momento, nessa segunda fase da pandemia, estão entre as piores cidades no estado de São Paulo no
tocante à infecção, hospitalizados e mortes por conta do coronavírus. Então, a situação é muito
grave como um todo. E, diante disso, eu espero de verdade que a ajuda do governo do estado
chegue, mas chegue a todos que precisam. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, vereador Dimitri Sean. Passo, agora, a palavra ao vereador Djalma Nery para fazer uso
da palavra pelo tempo regimental de dez minutos. VEREADOR DJALMA NERY: Boa tarde,
vereadores e vereadoras. Boa tarde, população que nos assiste em casa. Boa tarde, presidente. Eu sei
que todos os que me antecederam aqui, falaram desse tema; é impossível não ser repetitivo nesse
momento tão importante e grave, que é falar da pandemia, da vacinação, nesse momento grave que
a gente vive, não só em São Carlos, mas no Brasil e no mundo todo. A gente está vivendo uma
verdadeira crise da vacina, né? O Brasil é um dos países mais atrasados no sentido de vacinação no
mundo. É uma colocação vergonhosa para um país como o Brasil. Nós já estamos contando aí na
casa dos 240 mil mortos, uma São Carlos inteira de gente morta no nosso país, quase 10 milhões de
pessoas contaminadas. E tudo isso, obviamente, em decorrência de uma crise sanitária que abala a
todo mundo, mas agravado por uma crise de gestão, de negacionismo, de anticientificismo que
assola o nosso país em todos os âmbitos: federal, estadual e municipal. Aqui em São Carlos, como
alguns vereadores que antecederam comentaram, muitas denúncias têm chegado no sentido da
desorganização do combate à pandemia, da aplicação da vacinação. Aí eu queria me concentrar um
pouco nesse âmbito, que é nosso âmbito. Mas antes disso, não posso deixar de dizer que enquanto a
população do Brasil está sofrendo com a pandemia, o governo federal, nessa sexta-feira, editou
quatro decretos para flexibilizar mais um pouco o acesso a armas de fogo no Brasil. Agora, cada
cidadão pode portar até seis armas de fogo. Eu tenho duas mãos, não sei atirar com nenhuma, mas
eu posso ter seis armas de fogo. Enquanto, isso nós temos 0,0025 vacina por pessoa do nosso país, é
uma inversão completa de prioridades. É um desserviço que o Presidente da República presta ao
nosso país, invertendo a ordem de prioridades e isso acarreta, obviamente, uma população que tem,
na sua liderança, um espelho, um comportamento que não é compatível com o tamanho da crise que
a gente vive. Aqui em São Carlos, por mais que eu reconheça os esforços, inclusive do secretário de
Saúde, Marcos Palermo, que sempre me atendeu muito bem, também vejo uma deficiência muito
grande na resolução dessa situação gravíssima que a gente vive e quero trazer alguns números para
vocês. Nós temos aqui em São Carlos 43 mil pessoas que fazem parte do grupo prioritário de
vacinação. Essas pessoas são ou idosos e idosas, pessoas com comorbidades, pessoas que atuam em
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equipamentos ou serviços de saúde. Dessas, 12 mil foram vacinadas e, no meio disso, muitas
denúncias têm chego, tenho certeza de que para todos os vereadores dessa Casa, de pessoas que, ou
por desconhecimento, ou por má-fé, têm sido vacinadas de forma indevida. Faço questão de citar
um caso que foi polêmico, se não me engano o vereador Bira citou aqui dos educadores físicos, que
essa semana eu denunciei. Uma academia, no dia 12 de fevereiro, quatro dias atrás, fez uma
publicidade nas suas redes sociais dizendo que todos os seus treinadores haviam sido vacinados.
Aqui, eu quero aproveitar esse espaço da Tribuna para esclarecer uma coisa, porque se seguiu uma
polêmica muito grande. E eu quero repetir o que eu já disse várias vezes, que é o meu respeito
imenso pelos profissionais da educação física, temos aqui a Profa. Neusa, que me deu aula de
educação física inclusive. Agora, os profissionais de educação física, por mais que sejam, sim,
reconhecidos como trabalhadores de saúde, só podem ter acesso à vacina se atuarem
profissionalmente em um equipamento ou serviço de saúde. E eu quero deixar esse recado para a
população. Nutricionistas, fisioterapeutas, médicos, enfermeiros, ninguém é vacinado com diploma.
As pessoas são vacinadas pela atuação profissional na área de saúde, em equipamento ou serviço.
Portanto, por mais que as academias, inclusive eu frequento, gosto de me exercitar, promovam a
saúde, os seus profissionais não trabalham em equipamentos de saúde. Portanto, não têm direito à
vacinação. E agora quero saber dos senhores, do Ministério Público, nós temos lá a lista dos nomes,
dos seis, não sei se por má-fé ou desconhecimento, profissionais que tomaram vacina de forma
indevida. O que a gente quer saber: quem aplicou essa vacina? Por quê? Com que ordem? Com que
documento? Que documento esse profissional apresentou para ser vacinado, presidente? Nós
tivemos outras denúncias graves, uma denúncia de um conselheiro tutelar, foi vacinado. Ele, depois
dialoguei com o mesmo, disse que atendia como fisioterapeuta de forma voluntária. Tem que ter
vínculo profissional com equipamento de saúde! Quem vacinou esse conselheiro tutelar? Foi na
UPA da Santa Felícia, no dia 6. Eu tenho a data e o local da vacinação. E casos como esse estão se
empilhando aos montes. E cada vez que um caso desse acontece, uma dessas 43 mil pessoas que
está no grupo prioritário, idosos de 85, 86 anos, que estão vulneráveis, deixam de ser vacinados.
Um profissional da saúde que está trabalhando na linha de frente, num ambulatório, numa clínica,
deixa de ser vacinado. Uma pessoa que realmente está vulnerável à situação deixa de ser vacinada.
Isso é gravíssimo. E eu queria pedir o empenho, eu sei que todos aqui estão comprometidos e
comprometidas com isso, de que a gente verificasse essa situação nas minúcias, não só para
responsabilizar os responsáveis, mas para evitar que isso continue se repetindo. A escassez das
vacinas é muito grande, não só em São Carlos, mas no Brasil todo, a gente precisa aproveitar com
muita sabedoria essas poucas vacinas que temos. Quero trazer mais números aqui, até o momento
nós vacinamos uma média de 460 pessoas por dia, desde o dia 21 de janeiro, que foi quando
começou a vacinação. Repito, um dos países mais atrasados do mundo na vacinação. Se esse ritmo
continuar, nós vamos demorar sabe quanto tempo para imunizar a população de São Carlos? Três
anos. Três anos para imunizar os 250 mil habitantes, se nós vacinarmos 460 pessoas por dia. São
duas doses, é só fazer a conta. Não dá para a gente aceitar isso. Até porque, para além da vida, tem a
situação da economia prejudicada por isso, alguns vereadores que me antecederam falaram disso.
Enquanto isso, muitos comerciantes, pequenos e médios e grandes, estão sofrendo com um possível
'lockdown' que São Carlos, talvez, a exemplo de Araraquara, tenha que impetrar, tenha que começar
aqui em São Carlos. Agora, também não adianta decretar 'lockdown' e fazer churrasco, juntar gente
de final de semana, promover aglomerações e tolerar aglomerações. É claro que o poder público,
em todos os âmbitos, federal, estadual e municipal, tem a responsabilidade de prestar auxílio, em
especial para os pequenos e médios comerciantes, que estão quebrados. Está uma quebradeira geral
de vários segmentos. O poder público, o Executivo tem condições de fazer isso. Nós temos
condições de propor nessa Casa, inclusive, a isenção de impostos municipais a partir do exercício
seguinte. Não pode? Para o exercício seguinte? O Poder Executivo não pode fazer isso? SR.
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PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Hoje, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, você
precisa demonstrar, na verdade, esse balanço. Se você isentar, você tem que dizer como você vai
repor esse recurso. VEREADOR DJALMA NERY: Sim, com certeza. Tem que sair de algum
lugar. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tem que sair de algum lugar. VEREADOR
DJALMA NERY: Não tem almoço grátis. A questão é: o poder Executivo e Legislativo... Pode
falar. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Prerrogativa do Executivo. VEREADOR
DJALMA NERY: Do Executivo. Do Executivo? O Executivo, então, pode decretar isso. Ele pode
decretar, abrir mão de impostos de pequenos e médios comerciantes, e taxar os grandes
proprietários, as grandes fortunas, os grandes empresários. É uma opção política que a prefeitura
pode fazer, é uma opção que essa Casa pode endossar. Esses são os caminhos que eu acho que nós
temos a obrigação de debater enquanto município. Eu propus aqui uma Audiência Pública para
conversar especificamente sobre a questão da vacinação na nossa cidade. Queria contar com a
presença de todos e todas vocês, para que a gente analise quais são as prioridades, quais são os
protocolos, quais são os caminhos que a gente vai garantir para que, de fato, as pessoas desse grupo
prioritário tenham acesso primeiro a essa vacina, e depois os demais. Tenho muitas denúncias
também de locais de vacinação com muita demora nas filas. Ontem recebi uma mensagem do posto
do Balão do Bonde, com muitos idosos em pé, na fila, esperando para a vacinação. Com falta de
informações, com dificuldades para ser vacinados. Pessoas com 85 anos. Nós precisamos também
agilizar essas situações. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Um aparte, vereador. VEREADOR
DJALMA NERY: Claro. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Só para contribuir com o debate.
Você está coberto de razão, comentei isso na última sessão. Alguns dentistas esperaram na fila por
duas horas e meia. VEREADOR DJALMA NERY: Duas horas e meia. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: E não foram vacinados. Então, eu protocolei uma indicação, estou protocolando uma
indicação, na verdade, sugerindo à secretaria para que faça uma triagem dessas pessoas, para que
elas não fiquem, ás vezes, uma hora, uma hora e meia, duas horas na fila, chega na hora de ser
vacinado, faltou um documento, volta para casa. Então, nós precisamos... Eu protocolei essa
indicação para que a secretaria faça um estudo nesse sentido. VEREADOR DJALMA NERY:
Perfeito. Perfeito. Só para concluir, presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Um
minuto para concluir. VEREADOR DJALMA NERY: Inclusive, um dos vereadores dessa Casa
mandou um áudio no nosso grupo, dizendo que ele mesmo, teve uma tia que ele levou para
vacinação, que passou a mesma dificuldade. Ficou horas na fila, duas vezes... duas horas na fila,
teve dificuldades para ser atendido. Então, nós temos muitos problemas a serem analisados. Uma
inversão de prioridades, a gente precisa entender onde que está acontecendo, como essas pessoas
que não deveriam ter acesso à vacina estão tendo acesso. E, por último, uma coisa que também é
grave, para a gente investigar, a tal da xepa da vacina, não sei se vocês acompanharam essa
situação. Nas ampolas, quando vai sobrando aquele pouquinho ali, no final do dia, esse montante
tem que ser desenvolvido à vigilância epidemiológica, porque ela tem que ser descartada, ou enfim,
só pode ser consumida e direcionada nesse mesmo dia. E aí, também tem indicações que precisam
ser investigadas, é claro, de que esse fundo de ampola estaria sendo desviado. É uma vergonha! A
gente precisa investigar isso com critério, calma, mas sem deixar que isso continue acontecendo.
Obrigado, presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Djalma,
pela exposição. Eu passo agora a palavra ao vereador Gustavo Pozzi pelo tempo regimental de dez
minutos. Oi? Gustavo, me perdoa, me perdoa. O vereador Elton Carvalho. Na sequência é você, tá,
o senhor. VEREADOR ELTON CARVALHO: Sr. Presidente, vereadores, vereadoras aqui
presentes, professora Neusa, a todos que nos assistem em casa. Primeiramente, Sr. Presidente, o
primeiro tema que eu queria falar é me solidarizar com todos os servidores públicos. Eu sou
servidor público, o Lucão Fernandes foi servidor público, a Cidinha foi servidora pública. E a gente
está vendo que o servidor público, ele está perdendo todos os seus direitos, né? A gente já perdeu...
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o servidor que é da saúde, já perdemos o prêmio SUS, que ajudava muito na contemplação do
salário. E hoje a gente tem toda a rede perdendo, já perdeu, né? Já existe hoje uma ordem para se
romper, para parar de fazer o pagamento do 14º, do salário esposo ou esposa, e também da
assiduidade. Que isso é um valor que agrega muito aos servidores. Nós já perdemos vários
servidores da saúde, enfermeiros e técnicos bons da rede, para o HU, para o Hospital Universitário.
Que hoje paga muito melhor, né? Remunera muito mais do que a Prefeitura Municipal de São
Carlos. E eu, presidente, estou ficando muito preocupado, porque nós vamos perder mais servidores
bons da saúde. E também de toda a rede. Então, esse vereador já preocupado com esse assunto, no
começo desse ano, desse mandato, protocolei um pedido de Audiência Pública, já pensando nessa
possível retirada do prêmio assiduidade e o 14º do servidor. Então, se tiver autorização da Mesa e
do presidente, eu já queria que acontecesse, mesmo já sabendo que a prefeitura vai recorrer e a
Câmara também. E pedindo também, ao presidente, que peça, que faça uma ressalva nos sites,
porque os sites falam que a Câmara Municipal não vai recorrer. E nós vamos recorrer sim, também.
Então sim, se possível, presidente, o presidente autorizar, que a gente faça essa Audiência Pública,
dia 25 de fevereiro, com todos os interessados, com os 21 vereadores, com a Prefeitura Municipal
de São Carlos, também, se possível televisionada, para a gente mostrar para esses servidores o que
está sendo feito, né? Qual vai ser a proposta, qual é o próximo passo. Porque eles ficam aflitos com
essa retirada. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Elton, cabe razão o pedido
de Vossa Excelência, é de praxe aqui a gente acatar, na presidência do vereador Lucão, incentivar
as audiências públicas, porque é o instrumento, de fato, que a gente busca colocar as partes para
debater os problemas. Então, acho que é pertinente, isso traz, nesse momento, transparência que o
servidor público requer. Só em relação à Câmara Municipal, a palavra, na verdade, é acatar a
decisão judicial que foi proferida pelo Tribunal de Justiça. Nós não temos como não acatar. Então,
todos os servidores, seja da prefeitura, da Câmara, da Fundação Pró-Memória, Fundação
Educacional ou o Saae, temos que acatar a decisão, para não descumprir a ordem. Mas isso não
exime a nossa responsabilidade de recorrer até a última instância em defesa do servidor público
municipal. VEREADOR ELTON CARVALHO: Perfeito. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr.
Presidente, também não tem como fugir, Sr. Presidente, do assunto, que é repetitivo nesta Câmara,
mas que é necessário, que é a saúde pública do município de São Carlos, né? Eu venho falar sobre o
problema que a gente fala muito do Covid, né? O Covid está... existe, mas também temos outros
problemas que se agravam na cidade de São Carlos. E isso me preocupa muito, porque a gente pode
ter gargalos na UPA com o fechamento de hoje, Sr. Presidente. Vai se fechar o pronto atendimento
da Santa Casa. Que isso foi decidido, teve reunião com os vereadores, com a Santa Casa e com a
prefeitura. Onde este vereador colocou muitas dificuldades, muitos problemas que, hoje, São Carlos
enfrenta, para um fechamento de pronto atendimento. Hoje não existe, Sr. Presidente, um protocolo
vigente que fala como essas pessoas que chegam no pronto atendimento, como elas vão ser
referenciadas à Santa Casa. Vai ser via Cross? Vai ser via Samu? Hoje a gente não tem carros do
Samu, ambulâncias disponíveis para simplesmente uma ligação do médico, para levar para a Santa
Casa. Então, foi colocado de uma forma, o fechamento do pronto atendimento, onde a gente precisa
salvar vidas. Eu sou favorável, sim, ao referenciamento da Santa Casa, principalmente nesse
momento. Em toda reunião eu falei que eu era favorável, sim, mas precisa existir protocolos. Como
foi falado aqui várias vezes, o raio X da UPA Aracy foi tratado em agosto, na reunião passada, onde
já se queria fazer um referenciamento. Esse referenciamento aconteceu, mas não foi cumprido o que
foi falado naquela reunião, onde eu era presidente da comissão de saúde e cobrei do secretário que
precisaria ter o raio X. Precisamos fortalecer a atenção básica, daquela época para cá não foram
contratados médicos para a atenção básica. Falta pediatra, falta ginecologista. Então, a criança, ela
está lá com uma hérnia estuporada, ela não tem um pediatra, é final de semana, ela vai para a UPA.
Ela tem o pedido de internação na Santa Casa, ela vai como? O pai vai poder pôr ela no carro e ir?
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Ou vai esperar via Cross, que é o certo, como o Dr. Vitor falou na Santa Casa, que é via Cross. O
Cross, a pessoa pode ficar até 24 horas esperando na UPA para essa transferência e para abrir essa
vaga. Será que uma criança vai ficar lá? Então, nós precisamos nos atentar a essas tomadas de
decisões da prefeitura, agora em diante, que isso precisa acontecer para ontem. Senão vamos perder
vidas nas UPAs. Porque fechar a Santa Casa nesse momento, como eu falei, se faz favorável,
porque o governo do estado ajudou Araraquara, mas a gente chegou aqui a ter quase 100% de leitos
de UTI ocupados, quase 200 casos positivos também, de Covid. Eu não vi o secretário Marcos
Palermo chamar o nosso secretário de Saúde do estado. A gente também esteve aqui quase na
calamidade de não ter leitos para entubação, leitos de UTI. Então, o Governo do Estado, como
falado várias vezes aqui, precisa olhar para São Carlos. Araraquara passa, sim, uma fase ruim. Nós
também nos solidarizamos com eles. Mas também precisamos olhar para São Carlos. E nós vamos
ter gargalos na UPA se não forem tomadas decisões urgentes. A gente precisa que esse raio X
funcione. A gente precisa ter um protocolo. Os médicos já... Essa semana teve uma denúncia, Sr.
Presidente, que uma criança chegou com suspeita de apendicite. A mãe desesperada. A porta da
Santa Casa não atendia, era noite. Porque como foi decidido... Ela foi para a UPA. Se não fosse o
médico experiente, já de ter o pensamento que poderia ser uma hérnia, e ligar, e entender, e fazer
essa ligação. Mas não são todos. O que não está no papel está no mundo. E se o médico lá não
aceitar? Essa criança, essa pessoa, esse idoso vai ficar na UPA até que horas? Como vai funcionar?
Porque, para mim, precisa ter tudo no papel. Agora, o que está no mundo, está no mundo. A gente
precisa de protocolos. E esse governo não é acostumado a trabalhar com protocolos. A gente já cita
os exames de sangue. Eu fiz um requerimento também, pedindo para saber quantos exames de
sangue foram feitos em cada UPA. Porque não existe um protocolo. O médico pede o exame
quando ele quer, quando ele acha que é necessário, que ele tem uma visão que pode ser isso, pode
ser aquilo. Mas para trabalhar com vidas, a gente precisa de protocolo. E só para encerrar, Sr.
Presidente, tem mais um minuto só. É muito assunto, Sr. Presidente. Volto no assunto que o
vereador Dé Alvim falou aqui. A gente estava numa reunião na Santa Casa e eu falei todas essas
coisas que falei aqui e muito mais, dessa minha preocupação, e o secretário falou: "Pode me cobrar.
Esse negócio de vereador ficar falando lá na Câmara, de ficar gritando, de ficar criticando, já está
feio, já está feio para a Câmara, para todos os 21 vereadores". Que a população não aguenta mais
escutar crítica em cima de crítica, em cima de crítica. Por que nós criticamos? Porque não está bom!
Agora, se é para nós falarmos, colocarmos para ele o que é para ser feito, nós vamos fazer o papel
dele? Então, Sr. Presidente, o Dr. Edson Fermiano que representou muito bem aqui os vereadores,
foi presidente dessa casa [interrupção no áudio]. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Mais um minuto. VEREADOR DÉ ALVIM: Posso fazer um aparte, Sr. Vereador? SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Acho que finalizou o tempo dele, Dé. Só para ele
concluir. Depois eu dou um tempo para o senhor. Conclua, vereador, por favor. VEREADOR
ELTON CARVALHO: Então, Dr. Edson Fermiano, que foi presidente dessa Câmara e sabe da
responsabilidade desses 21 vereadores que foram eleitos pela população, para cobrar melhorias.
Vice-prefeito Edson Ferraz, que está correndo para lá e para cá para tentar ajudar São Carlos.
Prefeito que foi eleito e representa a população, como isso pode acontecer? O secretário, ele assiste
a nossa sessão para falar mal de nós vereadores? Para falar que estamos criticando ele? O que é
criticar? Criticar que ele não cumpriu o raio X no Aracy até hoje, que ele não fez funcionar? Falta
de médico na UPA? Não completou os médicos da UPA? Fechou uma Santa Casa sem contratar
nenhum funcionário para as UPAs? Então, vamos criticar, sim, Sr. Presidente. E que isso não pode
acontecer, Sr. Presidente. Como um secretário vai criticar os 21 vereadores [interrupção no áudio].
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Conclua, vereador, por favor. VEREADOR
ELTON CARVALHO: Como o secretário, numa reunião junto com a Santa Casa, com o provedor
da Santa Casa, fala que nós vereadores aqui só gritamos e criticamos? Nós estamos criticando
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porque há falha, há falha, sim, na secretaria. Então, ele colocou eu lá em cima porque eu sou um dos
que mais falo aqui da na saúde, e falei, como todos também cobram. E hoje a comissão, bem
representada pelo Lucão Fernandes, que já foi presidente também, e faz um bom trabalho. Então,
isso não pode acontecer. Dr. Edson Fermiano, vice-prefeito Edson Ferraz e prefeito Airton Garcia,
que isso não aconteça. Isso é uma vergonha. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, vereador Elton Carvalho. Quero, antes de passar a palavra ao vereador Gustavo Pozzi, eu
quero aqui, prestar solidariedade ao vereador Marquinho Amaral e aos demais vereadores dessa
Casa, contra as palavras proferidas, segundo o vereador Elton Carvalho, outros vereadores estavam
presentes também, do secretário municipal de Saúde. Eu, pessoalmente, tenho profundo respeito ao
secretário municipal de Saúde. Mas eu acho isso um exagero. Eu vou pedir uma reunião com o
secretário municipal de Governo, que é a pessoa que tem a relação institucional com essa Casa, e
exigir respeito com os parlamentares. Nós temos aqui, e colocamos para o prefeito, que nós temos a
autonomia necessária para cada um tocar o seu mandato. Eu penso que a prefeitura, o prefeito, ou
qualquer outro secretário, não pode se meter no trabalho do vereador. Nós vamos cobrar, sim,
vereador Dé Alvim, vereador Elton Carvalho, respeito, através do secretário municipal de Governo,
que já foi vereador nessa Casa. Já exigiu, à sua época, o mesmo respeito que estamos cobrando
aqui. Nenhum secretário vai coibir, vai calar a boca dos nossos vereadores. Vereador está aqui para
parlar, vereador está aqui para falar, o vereador está aqui para prestar esclarecimento para a
população. O vereador Elton falou aqui hoje da necessidade de transparência. Vários vereadores
falaram sobre esse assunto, a questão de vacinação. Tem um projeto do vereador Lucão, tramitando,
cobrando transparência. Então, o que nós queremos, na verdade, é que o Poder Executivo respeite
essa Casa. Em outra época, eu estive sentado na cadeira de vocês, tinha como presidente o vereador
Marquinho Amaral. Eu trouxe uma denúncia séria aqui, ele parou a sessão e foi comigo até o
barracão na Rua Padre Teixeira, para conferir os uniformes escolares. Então, desta vez eu estou aqui
prestando solidariedade e exigindo respeito aos 21 vereadores dessa Casa. É inadmissível que um
secretário tenha a atitude de gravar o parlamentar, de colocar na parede, de usar isso contra qualquer
parlamentar ou contra qualquer outra pessoa. Nós vamos, sim, conversar com o secretário de
Governo e exigir a retratação pública dessas falas indevidas por parte do secretário. Repito, tenho
respeito, gosto muito da pessoa, mas atitudes como essa, não são atitudes que preserve a harmonia
desses dois poderes. VEREADOR DÉ ALVIM: Questão de ordem, Sr. Presidente. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Questão de ordem, vereador Dé Alvim. VEREADOR
DÉ ALVIM: Queria que fosse registrado na íntegra, todas as palavras do vereador Elton. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Deferido. Passo agora a palavra ao vereador Gustavo
Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Boa tarde a todos. Está dando microfonia aí, gente.
Vamos lá? Isso. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo? Boa tarde a todos, presidente Roselei,
vereadores, vereadoras, pessoal que nos acompanha das suas casas. Eu também vou tratar aqui na
minha fala de hoje, igual também tratei na fala da semana passada, a questão sobre a vacinação e de
como está sendo conduzido na nossa cidade. Na semana passada, eu apresentei uma denúncia de
aglomeração no posto da Redenção, e essa semana já melhorou um pouco, né? Eu encaminhei a
denúncia não só aqui na tribuna da Câmara, mas também encaminhei para o presidente do comitê
de crise, Mateus Aquino, que provavelmente deve ter tomado a providência, acredito que foi isso
que aconteceu, porque essa semana já não tinha tanta aglomeração. No entanto, ainda se percebeu
tanto na Vila Nery, como no posto da Redenção, um pouco de lentidão, transtorno e aglomeração
nas unidades de saúde que estavam fazendo a vacinação. A lentidão, quando eu conversei com a
responsável no posto, ela falou que era por conta das pessoas que de repente não traziam já o précadastro. Nossa senhora, confundiu tudo aqui. Que tem que se fazer anteriormente da vacinação. A
medida que foi tomada é: eles vão recolher toda a documentação das pessoas, que existe um termo
de compromisso, e vão fazer esse pré-cadastro depois. Muito bem. Então, uma parte dos problemas,
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conversando, a gente resolve. No entanto, o que eu tenho percebido é o seguinte, toda segunda-feira
quando muda a faixa etária para a vacinação, nós temos tumultos em alguns postos de saúde na
nossa cidade. Diante dessa constatação, porque eu estive presente no posto da Redenção e na Vila
Nery, eu conversei com o secretário de Saúde, o Palermo, conversei com a Vanessa também, passei
a situação para o Mateus Aquino, para que juntos pudéssemos chegar a uma solução. Oficializei
isso, não fiz por requerimento, porque no meio da burocracia a gente tem que tomar uma atitude
para a próxima segunda-feira, não daria tempo hábil para se fazer um requerimento e receber uma
resposta. Então, eu solicitei para a Secretaria de Saúde, todos os números de quantos foram
vacinados, onde foram vacinados, para que eu possa entender por que alguns postos de saúde tinha
uma longa fila de espera e outros não. Por exemplo, próximo da Redenção, no posto de saúde do
Botafogo, não tinha quase ninguém num dado horário da manhã. No entanto, no posto da Redenção,
ainda a fila persistia. Então, quantos estão sendo vacinados em cada posto? Como é que a gente
pode criar uma dinâmica para que as pessoas esperem menos na fila? Diante disso, eu dei duas
sugestões. Uma delas é que pelo menos na segunda-feira, né, se faça um 'drive-thru' lá no Luisão.
Porque desafogaria, em certa medida, o posto de saúde da Redenção. E também sugeri que, se for
percebido que em alguns outros postos de saúde têm baixa demanda, que se desloque, de repente,
funcionários, que crie mais um ponto de vacinação dentro da unidade de saúde. Porque o que nós
vemos é: veio a vacinação, aumentou-se a demanda no posto de saúde, só que a estrutura física e de
funcionário não se alterou. Isso, logicamente, com o aumento da demanda, da procura nos postos de
saúde, criou um certo transtorno e principalmente na segunda-feira. Então, além de apontar os
problemas, que eu tenho feito, busquei dessa vez também apontar soluções para que possa aí, em
certa medida, tentar minimizar o transtorno da população. Lembrando, semana passada era de 90
anos para mais, essa semana era de 85 a 89 anos, são pessoas idosas que estavam em pé lá
esperando o momento para tomar a vacina. E realmente estava demorando um bocadinho. Tinha
gente lá que ficou uma, duas horas esperando na fila para ser atendido. Então, eu encaminhei por
ofício, para a Secretaria de Saúde, para eles me deem algumas informações e também já apontando
algumas soluções para que isso não aconteça na próxima segunda-feira. Porque, se continuar com a
mesma estrutura que nós temos hoje, na próxima segunda-feira nós teremos muito mais
aglomeração. Porque conforme vai diminuindo a faixa etária, nós temos muito mais gente naquela
faixa etária Quando chegar, se Deus quiser chegará, por exemplo, de 60 a 65 anos, os postos não
vão aguentar a demanda. Tem que se fazer alguma coisa de forma preventiva, uma vez que já
sabemos que nas segundas-feiras nós temos problemas. Aproveitando essa oportunidade, eu quero
agradecer ao vereador Roselei Françoso por nos permitir estar aqui a distância, porque às vezes
parece que... algumas pessoas podem ter a falsa sensação que quem está a distância não está
participando. E eu tenho participado tanto das sessões, como também fiscalizado na rua, né? E o
vereador e presidente dessa Casa, Roselei Françoso, nos dá a oportunidade de mensurar o risco que
é ou não participar presencialmente. Isso faculta cada um dos vereadores. Isso não significa que eu
vou ser menos vereador porque estou indo a distância. Isso não significa que quando eu não estou
aqui on-line, que eu não estou desempenhando o meu papel de vereador. Eu faço isso também a
distância e, quando necessário, faço presencialmente. O que eu tenho feito é evitar as saídas
desnecessárias, evitar... o que eu posso resolver por telefone, on-line, eu resolvo. Só que tem coisa
que não dá, como é o caso da fiscalização que eu tenho acompanhado, das vacinas. Então, gostaria
de deixar muito bem claro para toda a população e para os meus pares que estão aí presencialmente,
que estar on-line não significa não estar participando da sessão. Então, eu gostaria de deixar isso
bem claro, para que ninguém tenha a falsa sensação que os vereadores que estão on-line não estão
trabalhando. Uma outra situação que eu quero aqui colocar, eu tive problema de áudio e não deu
para ouvir direito. Eu quero falar sobre a questão do transporte por aplicativo na situação de
Araraquara. Eu recebi a denúncia de que as pessoas, uma vez que tem 'lockdown' em Araraquara, as
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pessoas estariam vindo de Araraquara para fazer aqui em São Carlos, o trabalho de transporte por
aplicativo. Ocorre que na cidade tem uma legislação, aprovada pelo parlamento na legislatura
passada, onde eu fui um dos grandes agentes de conciliação para que essa legislação fosse a melhor
possível. Agora, nós precisamos também puxar um pouco a orelha da Secretaria de Trânsito. É
necessário fiscalizar para ver quem são as pessoas que estão fora da lei. Quando eu falo fora da lei,
fora da regulamentação que esse parlamento fez. Porque é desde quando essa regulamentação
entrou em prática, quase que nenhuma fiscalização foi feita. Quem acompanhou a legislação
passada, até nariz de palhaço eu precisei de pôr para chamar a atenção da falta de fiscalização. Nós
precisamos, Coca, passei essa mensagem pra Ingrid, nós precisamos de fiscalização em São Carlos
para saber quem são as pessoas que estão fazendo esse tipo de transporte na nossa cidade. É
segurança para o cidadão, é segurança agora, nesse período de pandemia, porque evita que pessoas
de outras cidades, como de Araraquara, que hoje está em 'lockdown', hoje tem comprovação que
tem uma nova cepa, venham para a nossa cidade também fazer essa transmissão. É o que eu falo, eu
quero aqui prevenir o povo de São Carlos. Tenho um grande respeito pela cidade de Araraquara,
onde trabalhei por três anos. Mas nós temos que pensar agora na nossa gente. Eu fui eleito pelo
povo de São Carlos e é pelo povo de São Carlos que eu vou continuar lutando. Coca, pelo amor de
Deus, não se apoie na pandemia para não fazer a fiscalização. Vamos fiscalizar. Pede ajuda para a
guarda. Vamos tentar de alguma maneira, em alguns momentos, fazer a fiscalização que é
necessária na nossa cidade, para que a legislação aprovada por esse parlamento seja valorizada. É
isso que eu peço. Quero fazer um agradecimento especial ao Fábio, da Pop, que me passou algumas
informações sobre essa situação. E tem feito um sério trabalho junto à Pop, passando as
informações para que nós, do Poder Público, possamos correr atrás das soluções. E aqui, então,
deixo o meu abraço ao Fábio e a todo o pessoal da Pop FM. Muito obrigado, presidente. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Gustavo Pozzi. Agradeço aí suas
palavras. Acho que é importante a participação de vocês pelo sistema híbrido. Confesso a vocês que
eu estou pensando sinceramente em fazer essa sessão toda on-line, porque assim a população pode
olhar nosso rosto, né? Nós estamos tudo aqui de cara fechada, com máscara, né? E vocês aí, de cara
limpa, com a segurança que a casa de vocês oferece. Eu passo, nesse momento, a palavra ao
vereador, ex-presidente dessa Casa, Lucão Fernandes. Estou brincando, viu, Malabim? Nós não
vamos fazer, vamos manter o híbrido mesmo. Questão de ordem do Marquinho. Marquinho?
Questão de ordem... Eu não estava te ouvindo, Marquinho, você consegue falar? O microfone do
Marquinho está desligado. Marquinho? Marquinho, vai manter a questão de ordem? Não está
chegando o áudio do Marquinho. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Está ouvindo?
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Está ouvindo agora? Está ouvindo, presidente? Alô? Alô, alô? SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: É o meu que está desligado. Marquinho, está me ouvindo agora? VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Está ouvindo? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Está
me ouvindo agora? VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Eu estou te ouvindo bem, você está
me ouvindo? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Estou ouvindo, você deseja utilizar a
questão de ordem? VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Eu vou usar os dez minutos do
partido após a fala do último inscrito. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Cinco
minutos do partido. Então, com a palavra, o vereador Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Muito boa tarde, Sr. Presidente, vereador Roselei Françoso. Quero cumprimentar
os meus colegas vereadores, vereadora Neusa. Quero cumprimentar também a população que nos
assiste de casa. Dizer que tive a honra de passar por essa cadeira que Vossa Excelência está sentado,
por duas vezes. E nas duas oportunidades que os vereadores me deram, eu sempre trabalhei muito
em defesa desse parlamento. Sempre procurei fazer as coisas de uma forma conjunta com esse
parlamento, nunca trouxe para mim as conquistas, mas as conquistas sempre foram nossas. Os
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recursos das grandes economias que nós fizemos aqui, ao longo dos dois mandatos, eu sempre
dividi com Vossas Excelências com muita responsabilidade, que vêm trabalhando os mandatos de
Vossas Excelências aqui, aqueles que são mais velhos, eu tenho certeza que os que chegaram. Não
menosprezando aqueles que querem vir para cá, mas eu tenho certeza que com essa vontade que
Vossas Excelências vieram para esta Casa, também vêm para ficar um tempo, para contribuir
bastante. Ouvi parte da fala, sim, do secretário lá na Santa Casa. Ele reclamou que trabalha muito, e
de fato trabalha. E que apanha muito. Eu falei: Olha, tem que ter couro grosso. Tem que ter couro
grosso. Os cargos da prefeitura... tem que ter couro grosso, tem que aguentar. E parlamento é assim
mesmo. Parlamento cobra, parlamento cobra bastante, que a gente é cobrado diuturnamente. Vocês
estão vendo aí, o quanto a gente é cobrado diuturnamente. Bom, em conjunto com os dois nobres
vereadores dessa Casa que compõem a comissão de Saúde, o vereador Sérgio Rocha e a vereadora
Cidinha do Oncológico, nós propusemos aqui um Projeto de Lei que dispõe sobre a divulgação de
informações relativas às pessoas vacinadas contra a Covid-19 aqui no nosso município. Inclusive,
foi uma sugestão, não tenho aqui dificuldade nenhuma de falar a verdade, eu estava em uma
entrevista na rádio Pop, esse grande jornalista que compõe o quarteto fantástico daquela grande
emissora me sugeriu que essa lei, existe parecida com essa, Elton, lá em Araraquara, que é o
Guilherme Rezende. Então, a gente mudou um pouquinho ela, porque a gente percebe que o quadro
funcional nosso, ele é meio que acanhado. Então, a de Araraquara me parece que é diária essa
divulgação, a gente pediu semanalmente devido, talvez, a essa dificuldade. Então, é o seguinte, o
prefeito municipal de São Carlos... Inclusive, eu queria pedir, vereador, se os nossos colegas que
estão acompanhando virtualmente, se eles pudessem votar também a entrada desse projeto de lei, e
se eles se manifestarem lá, que conste na Ata que eles concordam com a gente da entrada de
urgência. Nós temos as 14 assinaturas, mas a assinatura deles também, para mim, seria muito
importante, principalmente da vereadora que também é autora da lei, vereadora Cidinha do
Oncológico. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito, Lucão. VEREADOR
LUCÃO FERNANDES: Então, aqui é o seguinte. "Art. 1º - Semanalmente serão disponibilizadas
informações atualizadas sobre as pessoas vacinadas contra a Covid-19 através dos canais oficiais de
comunicação do município, contendo no mínimo: nome completo, o número do cartão do Sistema
Único de Saúde, o local e a data que foi aplicada a vacina, o número do lote da vacina e qual
imunológico foi aplicado, e também o grupo de atendimento. Parágrafo Único - As informações a
que se refere esta lei de interesse coletivo e geral, estão submetidas às regras de acesso à informação
nos termos do artigo da Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro do ano de 2011. Tendo como
objetivo gerar transparência sobre a execução no município dos planos nacional, estadual e
municipal de vacinação e imunização. Art. 2º - Às pessoas que forem vacinadas em desacordo com
as priorizações estabelecidas nos planos nacional, estadual e municipal de vacinação ou imunização,
será aplicada multa a ser definida pelo Poder Executivo sem prejuízo e outras medidas e
responsabilizações. Art. 3º - Esta lei entra em vigor na data da publicação". A justificativa, ela está
pautada: "A presente proposição tem por finalidade dar transparência nas ações das fases de
imunização, ou seja, da vacinação contra a Covid-19. É público e notório que, em todo o país,
diariamente surgem inúmeras denúncias de que pessoas que não se encontram nos grupos de
vacinação prioritárias, profissionais que fazem parte da linha de frente, idosos e demais pessoas dos
grupos de risco, estão sendo vacinadas. Através dessa iniciativa, busca-se assim, externar à
população a garantia da correta ordem de vacinação, atitude que gera transparência e lisura nas
ações de cumprimento do plano de imunização, sem criar quaisquer ônus financeiros para o
município. Assim é que, com o apoio de meus nobres vereadores, para a aprovação do presente
projeto de lei", assina eu, assina a vereadora Cidinha do Oncológico, e assina também o vereador
Sérgio Rocha. Aqui a gente não está falando, nessa transparência, de desconfiança nenhuma dos
nossos profissionais de saúde, tá certo? E também, é uma forma de proteger, de proteção até, para
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os profissionais de saúde. Porque, eu, se não me engano, peguei parte da fala do Djalma, me corrija
aqui se eu estiver errado, às vezes a pessoa tem a formação, eu não sei se foi isso que Vossa
Excelência quis dizer, mas às vezes não está na prática, não está no exercício das suas funções, mas
pega aquilo lá, vai lá e pá, toma a vacina. E o profissional que está ali, ele não tem tempo, a não ser
que a gente crie alguma forma, para ele poder investigar aquilo ali, se o cara está trabalhando ou se
não está. Na hora da vacinação é muito difícil. Então, se você tiver aqui uma lei que fala que tem
multa, e espero que a multa seja considerável pelo Poder Executivo, o camarada vai pensar duas
vezes de usar dessa artimanha, uma vez que a gente tem os nossos profissionais, os nossos idosos. E
educação, que aí... defensores, muitos aqui nessa Casa, estão aguardando que os nossos professores
sejam imunizados, gente. Pelo amor de Deus. Então, é uma forma de a gente estar contribuindo. E
isso aqui assina os três vereadores, mas essa lei é do parlamento. O ônus é da Câmara Municipal, tá
certo? Então, eu quero aqui agradecer a oportunidade que me foi dispensada nessa tarde de hoje.
Muito obrigado, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado pelas
palavras, vereador Lucão. O vereador Gustavo Pozzi está pedindo aqui. Deixa eu ver qual
expediente que o Gustavo está pedindo. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Me permite? É
possível? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pois não, vereador Gustavo.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: É só uma questão de ordem. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Questão de ordem, vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI:
Vamos lá, primeiro eu quero parabenizar o vereador Lucão Fernandes pela iniciativa, e gostaria que
fosse constada, não sei, de forma on-line, o meu comum acordo com o pedido de entrada de
urgência no processo. E quero parabenizar pela iniciativa do projeto de lei, também a Cidinha, né,
assina junto, é isso? Então, Cidinha e Lucão, pela bela iniciativa, para que nós tenhamos um
regramento sobre essa questão da vacinação. Eu quero constar aqui o meu ok e que minha
assinatura possa ser virtual aí, junto ao parlamento. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Só para constar, o vereador Gustavo Pozzi assina em coautoria com o vereador Lucão Fernandes, os
dois membros da comissão de Saúde, vereador Sérgio Rocha e vereadora Cidinha do Oncológico.
Agora, pelo tempo do partido, pelo tempo regimental, né, de cinco minutos, o vereador Marquinho
Amaral. Precisa abrir o som do Marquinho. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Mas
está aberto. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Marquinho, tenta falar sem seu fone. Desconecta o
fone do computador, às vezes você pega o áudio pelo notebook. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Tem que abrir o microfone do Marquinho. Está fechado. Está fechado o microfone
do Marquinho. Marquinho, você consegue abrir aí? VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Do Marquinho está fechado. VEREADOR GUSTAVO POZZI: EstÁ fechado,
né? Marquinho, no canto esquerdo... SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Aí, abriu. O
Marquino abriu. Abriu, mas não chega o som dele. Marquinho, nós não estamos te ouvindo.
Marquinho continua sem som. Está sem o som. Conseguiu Marquinho? Aí, está aberto agora. Está
sem som. Marquinho, é possível você sair e entrar novamente? O Dé Alvim havia solicitado...
[ininteligível] você vai usar? Você havia solicitado comunicado à Casa, você não quer usar, então,
para a gente... Enquanto acerta o áudio do Marquinho, vereador Moisés Lazarine, comunicado à
Casa. Moisés Lazarine, comunicado à Casa. Emílio, abre o microfone, por favor. Enquanto acerta o
áudio do vereador Marquinho Amaral, comunicado à Casa do vereador Moisés Lazarine.
VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Sr. Presidente Roselei Françoso, vereadores que nos ouvem
presencialmente e também de forma remota. Quero trazer o comunicado a toda a população, estive
hoje, Sr. Vereador e presidente dessa Casa, conversando com o nosso amigo conterrâneo, atual
secretário de Esportes da nossa cidade, no distrito lá de Santa Eudóxia, tratando um assunto sobre o
distrito de Santa Eudóxia, né? E tenho certeza, Sr. Presidente, que nós iremos poder contar com o
apoio de diversos vereadores dessa Casa, e o comunicado que eu faço é justamente no que diz
respeito à atenção que nós precisamos dar. Eu tenho requerimento desde o primeiro mês de janeiro,
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do primeiro ano de mandato, do mandato passado ainda, buscando soluções para aquele abandono
que existe hoje no campo do [ininteligível], Bira. Tenho certeza que você é uma pessoa também
muito próxima de lá. O nosso amigo, vereador Bruno também tem feito visita lá, o próprio Tiago
Parelli, também o vereador Roselei, e a minha pessoa, a gente, tenho certeza que irá unir esforços
para que a gente possa fazer algo de forma permanente para aquele distrito. Então, quero de
antemão já anunciar e convocar, com certeza, para que nós nos unamos enquanto vereadores dessa
Casa, junto à Secretaria Municipal de Esporte. Até porque lá, Bira, Bruno, também o presidente
dessa Casa, Roselei, que também, assim como eu, é nascido e criado naquele lugar. Infelizmente,
aquele campo do [ininteligível] em especial, está numa situação de completo abandono lá, onde a
juventude, lamentavelmente, acaba vivendo de forma deplorável, no abandono, né? Muitos
utilizando para uso de entorpecentes, aquele local, sem atividade de contraturno nenhum para
aquela juventude [interrupção no áudio]. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Comunicado à Casa, Moisés. Só para concluir, então, por favor. VEREADOR MOISÉS
LAZARINE: Então, eu só quero aqui, de antemão, convidar todos os nobres pares dessa Casa para
que possam nos unir, e os demais vereadores também que posteriormente queiram, assim que nós
tivermos algumas informações um pouco mais concretas. Hoje nós fomos falar com o Muller,
apenas, para constar, Sr. Presidente, apenas para solicitar o uso daquele espaço. Apenas para isso
nesse primeiro momento. Mas quando, Srs. Vereadores, nós tivermos a entidade que tem interesse
de levar o projeto. Inclusive, uma das pessoas que têm interesse, Bruno, foi professor seu, que é o
Prof. Renato, nós temos o interesse de estar levando esse projeto para lá. Assim quando estiver um
pouquinho mais encaminhado, as documentações, nós estaremos convidando todos vocês para estar
fazendo uma reunião em conjunto para estar viabilizando a realização desse projeto para aquele
local. Tenho certeza que a população, a juventude, em especial os adolescentes daquele local, serão
muito gratos [interrupção no áudio]. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Será que deu
certo agora com o Marquinho Amaral? Pelo tempo do partido, Marquinho. Marquinho está on-line
já aqui. Marquinho, está nos ouvindo? Marquinho, está nos ouvindo? Problema técnico aqui. Não
está ouvindo, Marquinho? Pode tocar? Perfeito. Nós entraremos agora na Ordem do Dia. Então, eu
queria pedir para suspender um pouquinho a sessão, a transmissão, para a gente falar aqui sobre os
projetos que estão na Pauta e se tem algum projeto que os vereadores gostariam de encaminhar ou
de discutir. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Questão de ordem, Sr. Presidente. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pois não, vereador Lucão, questão de ordem.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Será que o senhor... poderia fazer a sugestão, em vez de a
gente suspender, tirar o áudio, e que a gente continue sendo acompanhado pela população, ou não?
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não, então, eu pedi a suspensão, até porque cada
um vai ficar no seu local, a gente vai ficar transmitindo o que a gente vai estar discutindo na questão
do acordo de Pauta. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Perfeito. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Eu queria apenas me comunicar com o pessoal que está on-line, porque
se eu abrir todos os microfones, vai ficar um eco danado. Então, fico com o microfone desligado
aqui, eles me ouvem lá. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Perfeito, só queria que
continuasse. É isso que eu queria, a transmissão. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Perfeito. Corta o áudio. Voltando aqui, então, eu peço que os vereadores, cada um tome seus
assentos. Estamos aqui um pouco aglomerados. Eu vou pedir ao vereador Rodson Magno do Carmo
que faça a chamada dos Srs. Vereadores. VEREADOR RODSON DO CARMO: Atenção, Srs.
Vereadores-- SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Já vou falar, Marquinho.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Atenção, Srs. Vereadores, à segunda chamada da 4ª
Sessão Ordinária, realizada hoje, 16 de fevereiro de 2021. André Rebello. VEREADOR ANDRÉ
REBELLO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Azuaite Martins de
França. Presente. Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Presente. VEREADOR
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RODSON DO CARMO: Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Cidinha do Oncológico, presente on-line. Dé
Alvim. Presente. Dimitri. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Presente. Djalma Nery. VEREADOR DJALMA NERY: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Gustavo Pozzi, presente on-line. Lucão Fernandes.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Malabim. VEREADOR MALABIM: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Marquinho Amaral, presente on-line. Moisés Lazarine. VEREADOR MOISÉS LAZARINE:
Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Professora Neusa, presente. Raquel Auxiliadora,
presente on-line. Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Rodson Magno, presente. Roselei Françoso. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Presente. Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: E Tiago Parelli, presente on-line. Vinte e um vereadores presentes no momento, Sr.
Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Rodson Magno do
Carmo. Peço ao vereador Rodson Magno do Carmo que proceda a leitura do Requerimento nº 306,
de autoria do vereador Marco Antônio do Amaral, que solicita abertura de uma comissão
permanente de inquérito. Uma comissão parlamentar de inquérito. Obrigado. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Processo de Requerimento nº 306, autor: vereador Marco Antônio do
Amaral. Solicita abertura da comissão parlamentar de inquérito. Considerando que a saúde pública
passa por sérias dificuldades e que a secretaria da pasta tem feito afirmações descontratadas e não
tem demonstrado transparência em muitos atos administrativos que envolvem a vida humana.
Considerando que a população não está tendo um atendimento humano digno e eficaz na área de
saúde. Considerando que a secretaria da importância pasta, o Sr. Marco Antônio Palermo faz
denúncia só nos bastidores, sem provas ou interferências de vereadores nas decisões da Secretaria
de Saúde, e não fornece detalhes e documento. Considerando ainda que a campanha de vacinação
está confusa, sem norte e diretrizes sérias, sendo verdadeira caixa preta. Considerando que cabe aos
vereadores, democraticamente eleitos pelo povo, fiscalizar os atos que hoje, obscuros, confusos e
despreparados do secretário de Saúde que é. Requerimento. Após formalidade regimental da Lei
Orgânica do Município, instauração de uma comissão parlamentar de inquérito pelo prazo de 90
dias prorrogáveis por igual período para apurar possíveis irregularidades na gestão da Secretaria de
Saúde com relação aos seguintes fatos: primeiro, cirurgias eletivas realizadas no município de São
Carlos no período de janeiro de 2017 e em fevereiro de 2021. Segundo, repasses feitos pela Santa
Casa no período de 2017 a fevereiro de 2021. Terceiro, efetiva e regular a destinação dos recursos
oriundos de emendas parlamentares dos Srs. Vereadores para a Secretaria Municipal de Saúde para
a pasta da Santa Casa e todos os recursos recebidos e gastos dos governos estaduais e federais para
o combate do Covid, bem como os recursos municipais aplicados ao combate do Covid-19. Quarto,
a contratação e a execução de pagamentos da secretaria de: próteses, aparelhos de surdez, cadeira de
roda, bomba de oxigênio no período de 2017 e 2020. Quinto, a lista das pessoas que receberam as
vacinas contra o Coronavírus. Ademais, requeiro tudo quanto necessário para assessoramento dessa
CPI, conforme o art. 95 do Regimento Interno. Sala das sessões, 12 de fevereiro de 2021, vereador
Marquinho Amaral, PSDB". Essas são as falas que estão no processo, Sr. Presidente. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Rodson Magno do Carmo. Quero
comunicar aos Srs. Vereadores que os partidos já fizeram indicação aqui, verbal, mas que os líderes
partidários precisam encaminhar à Mesa Diretora a indicação formal. Então, eu peço que
encaminhem ofício apontando quem são, indicando quem são os membros que irão compor essa
comissão parlamentar de inquérito. Ficou a indicação aqui, indicação do Cidadania. Eu vou seguir
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pelo propositor, né? Propositor: vereador Marquinho Amaral, como presidente. O vereador Elton
Carvalho, como relator, o vereador Azuaite, do Cidadania, como membro, o vereador do PL, Bruno
Zancheta, como membro e o vereador do Solidariedade, Dé Alvim, como membro. Seguimos, agora
o projeto de lei do vereador Lucão Fernandes, Sérgio Rocha e Cidinha do Oncológico. Que dispõe
sobre a divulgação de informações relativas às pessoas vacinadas contra Covid-19 no município de
São Carlos e dá outras providências. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado. Seguimos agora para a tramitação, a votação dos projetos
da Pauta. Projeto de Lei 259/2021, Projeto de Lei nº 19 da Prefeitura Municipal de São Carlos, que
autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São
Carlos. Emendas parlamentares no valor de R$ 80 mil dos vereadores Daniel Lima e Ditinho
Matheus, destinado à compra de um gerador à base avançada da Guarda Municipal de São Carlos.
Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Deixa
eu abrir meu microfone aqui para eles ouvirem lá. Ah, eles estão ouvindo aí? Muito obrigado.
Processo nº 261/2021, Projeto de Lei nº 21, tem como interessado a Prefeitura Municipal de São
Carlos, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na Prefeitura
Municipal de São Carlos. São emendas parlamentares no valor de R$ 180 mil. Da vereadora Laide
da Uipa, no valor de R$ 50 mil, do ex-vereador Daniel Lima, no valor de R$ 30 mil, do ex-vereador
Edson Ferreira, no valor de R$ 50 mil, do ex-vereador Ditinho Matheus, no valor de R$50 mil, à
Secretaria Municipal de Serviços Públicos, no canil, no posto zootécnico, no ambulatório
veterinário municipal e manutenção predial. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado. Processo 262/2021, Projeto de Lei nº 22, tem como
interessado a Prefeitura Municipal de São Carlos, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos, no valor de R$ 745.500 dos
vereadores Daniel Lima, Laide da UIPA, no valor de 5 mil, do ex-vereador Edson Ferreira, no valor
de 20 mil, do vereador Leandro Guerreiro, no valor de 378 mil reais, do ex-vereador Ditinho
Matheus, no valor de 180 mil reais, e também do vereador Malabim. Destinados a Secretaria
Municipal de Esporte e Cultura para a realização de eventos culturais e aquisição de uniformes e
demais ações da pasta. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Processo 264/2021, Projeto de Lei nº 24, que autoriza o Poder Executivo a
abrir crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos. Tem como interessado a
prefeitura. Destinação de emendas parlamentares no valor de 75 mil reais dos vereadores Daniel
Lima, no valor de 40 mil reais, vereador Edson Ferreira, no valor de 35 mil reais. Destinado à
Secretaria Municipal de Educação para manutenção predial dos Cemeis: Benedicta Stahl Sodré,
Osmar Stanley de Martini, Monsenhor Alcindo Siqueira, João Muniz e a instalação de uma
cobertura externa no Cemei Profa. Regina Aparecida Lima Melchiades. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei nº 25. Processo
265/2021. Tem como interessado a Prefeitura Municipal de São Carlos. Autoriza o Poder Executivo
a abrir crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos no valor de 3.500 reais,
emenda parlamentar do ex-vereador Daniel Lima a Secretaria Municipal de Habitação e
Desenvolvimento Urbano para aquisição de impressoras. Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Processo 266/2021, Projeto de Lei nº 26.
Prefeitura Municipal de São Carlos, interessado. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos. São emendas parlamentares no valor
de 70 mil reais dos ex-vereadores Edson Ferreira, no valor de 50 mil reais, e do ex-vereador Ditinho
Matheus, destinados a Secretaria Municipal de Saúde. Processo 308/2021, Projeto de Lei nº 30, tem
como interessado a Prefeitura Municipal de São Carlos. Silêncio, por favor. Que autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos. A
destinação de emenda parlamentar no valor de 12 mil reais é do ex-vereador Daniel Lima,

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo
destinados a Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão para aquisição de equipamentos de
computação ao Departamento de Tecnologia da Informação. Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei nº 35, Processo 369/2021.
Interessado: Prefeitura Municipal de São Carlos. Que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos, no valor de 270 mil reais. Emenda do
vereador licenciado Paraná Filho, a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento para
serviço de destoca de tocos e raízes de eucalipto no assentamento Nova São Carlos, aquisição de
equipamentos à unidade de processamento, aquisição de veículo e construção de cozinha
comunitária no assentamento Nova Santa Helena. Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Processo 370/2021, Projeto de Lei nº 36.
Interessado: Prefeitura Municipal de São Carlos. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos. São emendas parlamentares no valor
de 60 mil reais, do vereador Dimitri Sean, destinados a Secretaria Municipal de Esporte e Cultura,
para a realização de eventos. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Projeto de Lei nº 37, Processo 371/2021. Tem como interessada a Prefeitura
Municipal de São Carlos. Que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na
Prefeitura Municipal de São Carlos. Destinação de 200 mil reais a Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento para cobertura do repasse de alimentações prontas e gêneros
alimentícios, destinados às unidades da Secretaria Municipal de Assistência Social. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Não é emenda, é recursos
oriundos da própria secretaria, tá? Isso, a Cidadania paga para Secretaria Municipal de Agricultura.
Exatamente. Processo 372/2021. Projeto de Lei nº 38. Interessado: Prefeitura Municipal de São
Carlos. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de
São Carlos. Destinação de emenda parlamentar no valor de 3.816 reais do vereador Elton Carvalho,
destinado a Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, para aquisição de
computador ao Departamento de Fiscalização. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado, Elton. Processo 373/2021, Projeto de Lei nº 39. R$ 3.816,
para comprar um computador. ORADORA NÃO IDENTIFICADA: [pronunciamento fora do
microfone]. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Isso, continuando, Processo 373,
Projeto de Lei nº 39 da Prefeitura Municipal de São Carlos, que autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos. Destinação de emenda
parlamentar valor de 50 mil reais do Dimitri Sean para a Secretaria Municipal de Saúde, para
custear cirurgias eletivas. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Projeto de Lei nº 40, Processo 374/2021. Autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos. Destinação de recursos no
valor de 50 mil reais da Secretaria Municipal de Fazenda, para divulgação e publicação da nota
fiscal legal para o exercício de 2021. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado. Processo 375/2021. Projeto de Lei nº 41. Prefeitura
Municipal de São Carlos é a interessada, e tem como assunto a abertura de crédito adicional
suplementar e crédito adicional especial na Prefeitura Municipal de São Carlos no valor de R$
8.312.672,48. Esses recursos são para ampliação... Secretaria Municipal de Educação para aquisição
de mobiliário, novas unidades escolares, construção e ampliação do Cemei Nilson Aparecido
Gonçalves, lá no Jardim Embaré, do Cemei Carminda Nogueira de Castro, lá no Jardim Abdelnur, e
despesas de custeio das novas unidades escolares, execução do programa Educar na Diversidade,
que é um projeto de educação especial aqui do município, a reforma das unidades escolares,
aquisição de materiais didáticos escolares, serviços diversos, contratação de profissional de natureza
técnico-administrativos, mobiliários, computadores e outros materiais. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei nº 43, Processo
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394/2021, interessado: vereador Roselei Françoso, que institui a política municipal pela primeira
infância no município de São Carlos. É a criação da política pública destinada ao atendimento da
criança na fase da primeira infância, conforme disposto na legislação pertinente. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Pela ordem, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela
ordem, vereador Dimitri. VEREADOR DIMITRI SEAN: Gostaria de solicitar a retirada desse
projeto de lei por duas sessões, para melhor apreciação, se possível. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Como autor, eu obviamente acho pertinente. Nós fomos procurados para
discutir esse projeto com o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente. E coloco em votação
a retirada por duas semanas. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Então, aprovado a retirada por duas sessões. Obrigado, vereador Dimitri. Projeto de Lei
nº 44, da Prefeitura Municipal de São Carlos. Processo nº 400/2021, que autoriza o Poder Executivo
a abrir crédito adicional especial na Prefeitura Municipal de São Carlos. Destinação de recursos no
valor de R$ 877.179,88 a Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, para a construção da alça
do dispositivo viário na SP-318, que dá acesso ao loteamento Quinta dos Buritis. Esse processo, eu
gostaria de explicar um pouquinho ele, até porque a gente vem trabalhando ele ao longo de alguns
anos. Nós aprovamos o ano passado, o valor de 1,1 milhão, 1,2 milhão de reais, porém, a licitação
não foi realizada até o final do ano passado. Então, nós estamos nesse momento colocando o valor
correto que deve ser acrescido ao orçamento municipal, uma vez que esse recurso é fruto de uma
fonte extraorçamentária, de uma desapropriação de um imóvel. Então, estamos colocando esse
recurso no orçamento para poder custear essa obra no acesso ao loteamento Quinta dos Buritis. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Processo
438/2021, Projeto de Lei nº 50, da Prefeitura Municipal de São Carlos, que autoriza o Poder
Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos.
Destinação de emendas parlamentares no valor de 110.500 reais, do vereador Gustavo Pozzi, no
valor de 100 mil, do vereador Malabim, no valor de 9.500, do vereador Dimitri Sean, no valor de
mil reais, a Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, ao Departamento de Artes e Cultura, e a
aquisição de material esportivo. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestandose os contrários. Aprovado. Nós temos, por fim, um projeto de resolução da vereadora Raquel
Auxiliadora, que institui a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos das Mulheres e dá outras
providências. Institui na Câmara Municipal a frente parlamentar voltada à discussão e elaboração de
políticas públicas destinadas ao direito das mulheres. Existe uma emenda aditiva? Modificativa?
Existe uma emenda substitutiva. Os autores são os vereadores André, Moisés, Sérgio Rocha e
Gustavo. Peço a leitura da emenda parlamentar ao secretário nessa sessão, o vereador Rodson
Magno do Carmo. VEREADOR RODSON DO CARMO: Emenda substitutiva: "A proposta da
redação do Parágrafo Único do artigo do Projeto de Resolução 6 do Processo 324/2021, de 3 de
fevereiro de 2021. Fica substituída pela seguinte: Art. 1º, Parágrafo Único. Todas as ações e
objetivos da frente deverão ser obrigatoriamente incorporar dimensões das classes étnico-raciais
geracionais e da sociedade brasileira. Justificativa: Reconhecendo que a defesa da mulher e dos seus
direitos como sendo de extrema importância, as mulheres compõem um vasto percentual em nossa
sociedade e a sua participação na vida pública e política, bem como as demais atividades, sendo o
campo profissional ou no âmbito familiar se mostra essencial e bom funcionamento à nossa
comunidade. Precisamos garantir a sua presença como segurança e tranquilidade em todas as
esferas de convivência. Garantir essa tarefa é um grande desafio, visto a plenitude do cenário e a
situação vividos todos os dias por mulheres tão diversas". Sr. Presidente, a minha dúvida aqui... ah.
"Para tanto, a presente emenda visa suprimir a expressão e não dizendo a respeito à essência do
tema em defesa da mulher, tais temáticas desviam o princípio nobre do objetivo de promover a
defesa da mulher no âmbito da Frente Parlamentar da Defesa das Mulheres. Pela extrema
importância do tema proposto, peço aprovação desta emenda justificativa. Sala de sessões, 12 de
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fevereiro de 2021, nobre vereador André, nobre vereador Moisés, nobre vereador Sérgio Rocha e
nobre vereador Gustavo Pozzi. Gustavo Pozzi". SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Há
um pedido de encaminhamento de votação solicitado pela vereadora Raquel Auxiliadora, que é a
propositora do projeto em votação. Eu passo a palavra a Raquel, para encaminhar a votação. Pelo
tempo regimental de três minutos. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Certo. Boa tarde,
vereadoras, vereadores, Sr. Presidente. Todos me escutam bem? Posso continuar? Obrigada.
Gostaria de defender a manutenção do texto da proposta de criação da Frente Parlamentar em
Defesa dos Direitos da Mulher. Primeiramente, queria ler o texto que foi proposto pelo nosso
mandato. Entre os objetivos da frente, né? O texto vai dizer no seu Parágrafo Único que todas as
ações e os objetivos da frente deverão, obrigatoriamente, incorporar as dimensões de classe, étnicoracial, geracionais e da liberdade e orientação sexual e identidade de gênero da sociedade brasileira.
A minha defesa da manutenção dessa proposta, e aí qual é a preocupação que a gente colocou essa
proposta dessa maneira? É entender que a sociedade brasileira, e, consequentemente, a sociedade
são-carlense é diversa. Gostamos ou não, concordamos ou não, ela é diversa, né? E essa
diversidade, infelizmente, é sinônimo de desigualdade. A gente existe a desigualdade entre homens
e mulheres, existe a desigualdade entre as próprias mulheres e existe a desigualdade entre as
pessoas que possuem orientação sexual e uma identidade de gênero diferente. Existe, isso é um fato.
Não podemos negar o fato que o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo.
Não podemos negar o fato que o Brasil registra uma morte de gay, de lésbica, de transexual e
travesti a cada 27 horas. Mata. A desigualdade, por quem a gente está falando de orientação sexual
e identidade de gênero, é sinônimo de morrer. E nós não podemos esconder esse fato, não podemos
negligenciar isso. Nós precisamos reconhecer que existe e respeitar a opção de vida de cada pessoa.
Quem esconde, quem negligencia, quem está escolhendo esse lado, está escolhendo o lado de quem
mata, de quem está violentando essas pessoas, de quem não tem humanidade, né? De quem não tem
amor ao próximo, que é uma das lições mais importantes que a nossa humanidade tem, amar ao
próximo. Por isso que eu defendo a manutenção desse texto, defendo que a frente parlamentar e a
Câmara Municipal de São Carlos respeitem todas as pessoas que compõem a nossa sociedade na
sua maior diversidade possível. Obrigada, presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, vereadora Raquel. Eu coloco em votação a emenda parlamentar... a
emenda modificativa do processo. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Pela ordem, presidente?
Votação nominal, presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Votação nominal?
Votação nominal, vereador Rodson Magno do Carmo. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Atenção, Srs. Vereadores... SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Votação nominal
solicitada pelo vereador Azuaite Martins de França, pela vereadora Raquel, vereador Gustavo,
vereador Elton Carvalho, vereador Djalma Nery. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sr.
Presidente, por gentileza, eu peço para Vossa Excelência, por favor, ou o senhor passe para eu ler o
que nós vamos votar aqui, para os nobres vereadores... SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: O senhor já leu a emenda, né? O senhor já leu. VEREADOR RODSON DO
CARMO: A emenda substitutiva todos entenderam? Não preciso ler de novo então? SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Os favoráveis à emenda digam sim, e os contrários
digam não. É separado. Primeiro a emenda, depois o projeto. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Então, Emenda Substitutiva 324, está em votação. Os vereadores que forem favoráveis
votem sim, e os vereadores contrários... Sr. Presidente? ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Sim à
emenda? VEREADOR RODSON DO CARMO: Só um minutinho. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Gustavo Pozzi pedindo para fazer o encaminhamento de
votação. VEREADOR RODSON DO CARMO: Atenção, Srs. Vereadores, para votação. [falas
sobrepostas] SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Um processo de votação, consultando
aqui o... estava tentando? Gente, eu... Gente, eles estavam tentando. Olha, todo mundo que está on-
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line está dizendo que o Gustavo estava tentando no prazo correto. Então, nós vamos ter que abrir o
precedente para ele encaminhar o processo de votação. O processo é novo aqui. Nós estamos
tentando atuar com o híbrido, e eu peço paciência, abrindo um precedente para esse caso no
encaminhamento de votação ao vereador Gustavo Pozzi. Vereador Gustavo Pozzi, com a palavra.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Obrigado, Roselei. Quero, primeiramente, parabenizar a
vereadora Raquel pela iniciativa do projeto no que tange à proteção da mulher. E aqui, Raquel, de
forma alguma a gente busca negar as realidades brasileiras ou defendemos qualquer forma de
violência que qualquer ser humano venha a praticar. A grande questão aqui que eu levanto é a
seguinte, a frente parlamentar, no que tange à proteção da mulher, eu acho que ela tem que ter esse
foco, que é a proteção da mulher. Se nós quisermos, se assim a Câmara quiser, se assim for
necessário algum vereador propor uma frente para que faça aí a proteção das pessoas LGBT,
alguma coisa nesse sentido, que tenha uma frente específica, e não no momento que nós estamos
falando da questão da proteção à mulher. Eu entendo as suas razões, mas eu acho que seria
importante, nessa situação, que fossem separados os dois temas. Por isso que é a minha intenção em
assinar junto a essa emenda modificativa. Acho que ambos os temas têm que ser debatidos, mas
acredito que sem prejuízo ao debate, que cada um se faça em momento oportuno. Por isso que eu
peço a aprovação da emenda modificativa. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Obrigada, Gustavo. É que a gente tem que entender que as lésbicas também são mulheres, as
mulheres trans também são mulheres. E elas também têm que ser consideradas na defesa dos
direitos das mulheres. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Raquel, não há debate nesse
momento, porque não há espaço para esse expediente nesse momento. Eu coloco em votação a
emenda, votação nominal solicitada por diversos vereadores. Vereador Rodson Magno do Carmo.
Favoráveis digam sim, contrários digam não. VEREADOR RODSON DO CARMO: Está em
votação a Emenda Substitutiva número 324/2021. Vereadores favoráveis votem sim, os contrários,
não. Por gentileza. Vereador André Rebello? VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Azuaite Martins de França? VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: Não. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não. Vereador Bira?
VEREADOR BIRA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Bruno
Zancheta? VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Sim. Cidinha do Oncológico? Por gentileza, Sr. Presidente, não dá para eu ouvir. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereadora Cidinha, sim. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Sim. Vereador Dé Alvin? Sim. Vereador Dimitri Sean? VEREADOR DIMITRI
SEAN: Não. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não. Vereador Djalma Nery? VEREADOR
DJALMA NERY: Não. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não. Vereador Elton Carvalho?
VEREADOR ELTON CARVALHO: Não. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não.
Vereador Gustavo Pozzi? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Gustavo Pozzi,
sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Gustavo Pozzi, sim. Vereador Lucão
Fernandes? VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Sim. Vereador Malabim? VEREADOR MALABIM: Sim. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Sim. Vereador Marquinho Amaral, por favor, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Marquinho Amaral? Não. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não,
Sr. Presidente? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Não. Vereador Moisés Lazarine? Sim. Profa. Neusa? Vereadora Profa. Neusa?
VEREADORA PROFA. NEUSA: Não. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não. Vereadora
Raquel Auxiliadora? Sr. Presidente, por favor. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Vereadora Raquel? Não. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não. Vereador Robertinho Mori?
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Não. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não.
Vereador Rodson? Sim. Vereador Roselei Françoso? SR. PRESIDENTE ROSELEI
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FRANÇOSO: Eu não voto. VEREADOR RODSON DO CARMO: Desculpa, no exercício da
presidência não vota. Vereador Sérgio Rocha? VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Tiago Parelli. Por gentileza, Sr. Presidente.
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Tiago Parelli? Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Sim. Sr. Presidente, 12 vereadores votaram "sim" e 8 vereadores votaram
"não". SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Aprovada a emenda substitutiva dos
vereadores André Rebello, Moisés Lazarine, Sérgio Rocha e Gustavo Pozzi. Agora votaremos o
projeto com a emenda englobada. Processo nº 342, Projeto de Resolução número 6, tem como
autora a vereadora Raquel Auxiliadora, que institui a Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos das
Mulheres e dá outras providências. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado. Declaração de voto solicitado... Já tinha algumas pessoas
que solicitaram aqui, Raquel, estou te inscrevendo, tá? Declaração de voto do vereador Lucão
Fernandes. Pela ordem, o vereador Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Sr. Presidente, o projeto já foi votado? O áudio aqui, o retorno estava ruim, eu não prestei atenção.
Já foi votado o projeto? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Deixa eu voltar aqui, o
projeto foi votado agora, Marquinho, primeiro nós votamos... VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: A emenda eu votei, a emenda era sim, mas o projeto não foi nominal? SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O projeto não foi nominal. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Então, tá bom, perfeito, perfeito. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Perfeito? Estamos entendidos aqui. Então, com a palavra, vereador Lucão
Fernandes, pelo tempo regimental de dois minutos. VEREADOR LUCÃO FERNANDES:
Aproveitar esse expediente, de fazer aqui o meu agradecimento aos nossos colegas vereadores que
votaram favoravelmente a esse projeto de lei de iniciativa minha, do Serjão e da Cidinha do
Oncológico. E deixar mais uma vez aqui, bem claro, Robertinho, que essa iniciativa, ela... SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Lucão, só um segundinho, por favor, o pessoal
do on-line não está ouvindo. Com a palavra, vereador Lucão. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Dando sequência. Quando me cortam... SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: O tempo está garantido, vereador. O senhor pode iniciar se precisar, tá?
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Quando eu estou para fazer o gol, se para, eu perco. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Estava na marca do pênalti. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Vou começar de novo. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Desculpe.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Expressar a minha gratidão aos colegas vereadores, que
votaram todos favoravelmente a esse projeto de lei nosso, da Câmara Municipal, de autoria da
Comissão de Saúde. E dizer mais uma vez que é proteção para os nossos profissionais, uma vez que
qualquer pessoa que se dirige ao local de vacinação, às vezes não estão exercendo aquela função no
momento, e usa-se, talvez, de uma carteirinha ou outro tipo de recurso para ser vacinado. Então, não
pode. Então, existe a lei, espero que o prefeito sancione rápido, promulgue e que também estabeleça
aqui um critério da multa para a pessoa que cair nessa infração. Então, muito obrigado, meus pares,
por estarem comigo nessa luta, como sempre estiveram. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Declaração de voto do vereador Dé Alvim pelo tempo de dois minutos.
VEREADOR DÉ ALVIM: Sr. Presidente, vereador Roselei, quero declarar o voto aqui. Votei
favorável ao projeto do vereador Lucão, porque acho de grande importância esse projeto nesse
momento que nós estamos vivendo na cidade de São Carlos. Quantas e quantas denúncias têm
chegado, e lá onde eu moro, na região do grande Cidade Aracy, eu pude observar que o número do
Covid está aumentando. Então, Sr. Presidente, nós temos uma camada lá de idosos, eu vi hoje o
vereador Bruno falando da vacinação aqui. Era [ininteligível]? Aqui na Vila Nery. Mas o Cidade
Aracy nós temos que ter uma atenção especial. E, se tiver, essa lei vem para garantir o direito que
essas pessoas, seja de 80, 90, 60, 70 anos, dentro da programação possa receber a vacinação. Então,
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o vereador Lucão, junto com o vereador Sérgio Rocha, está de parabéns, está de parabéns. Quando
está preocupado com a população de São Carlos, da vacinação chegar e chegar lá onde precisa, lá
no fundo, daquele idoso do Antenor Garcia. Lá no fundo, daquele idoso que mora lá no São Carlos
8, lá no Santa Felícia, lá em Santa Eudóxia. Essa lei, eu tenho certeza que o prefeito Airton Garcia
irá sancionar, Sr. Prefeito, para atender realmente aquelas pessoas, e não irá ter o famoso fura-fila.
Isso não pode existir. Era isso, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, vereador Dé Alvim. Eu passo a palavra agora à declaração de voto da vereadora Raquel
Auxiliadora. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Primeiramente eu gostaria de agradecer
aos vereadores e as vereadoras que aprovaram a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos
Direitos das Mulheres. E, principalmente, agradecer aqueles e aquelas que entenderam o
protagonismo das mulheres em defender os seus direitos, que defenderam a manutenção do texto da
forma com a qual foi proposto. Essa frente parlamentar tem o objetivo de incentivar e desenvolver e
apoiar as discussões e as ações relacionadas ao direito das mulheres. É uma Pauta urgente que a
Câmara tem dever de aprofundar esse debate. Principalmente porque a violência contra mulheres no
Brasil vem batendo recordes alarmantes, né? E que foram agravados com a pandemia. Nas
pesquisas indicam que as mulheres sofrem violência doméstica, uma mulher sofre violência
doméstica a cada dois minutos no Brasil, né? Já atingimos o quinto lugar no ranking de
feminicídios, e a cada sete horas uma mulher é morta. Na pandemia, no estado de São Paulo, a
violência contra mulheres aumentou quase 50%, né? E infelizmente, em São Carlos esses números
também aumentam, e a gente não está tendo políticas públicas para monitorar e atender essas
mulheres em situação de violência. Assim, a frente parlamentar vai ter essa missão de dialogar,
construir com a sociedade civil organizada a divulgação de normas de proteção e defesa das
mulheres, estimulando e fiscalizando o seu cumprimento. Formular diretrizes, incentivar a
promoção de políticas públicas, receber e examinar as denúncias relativas à discriminação das
mulheres e encaminhar para os órgãos competentes, elaborar projetos de lei e desenvolver
programas e projeto de incentivo à participação social e política das mulheres. Será uma grande
iniciativa, né? De agregar ao debate parlamentar, à sociedade civil, e principalmente... SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tempo concluído, Raquel, acabou seu tempo, viu? Ela
não está me ouvindo. Raquel? Agradeço a vereadora Raquel. Passo a palavra agora ao vereador
Moisés Lazarine. Declaração de voto do vereador Moisés Lazarine. VEREADOR MOISÉS
LAZARINE: Sr. Presidente, vereadores e vereadoras, quero agradecer aos vereadores, em especial
aos que compuseram a propositura dessa emenda. E dizer aqui, de forma bem clara, tranquila e
serena que nós, vereadores propositores dessa emenda, em momento algum, jamais, se um dia eu, e
também enquanto membro de Comissão de Direitos Humanos dessa Casa, juntamente com a
vereadora propositora do projeto, Raquel Auxiliadora, e também o vereador Djalma, jamais nos
furtaremos se vier qualquer denúncia, seja contra homem, seja contra mulher, contra hétero e contra
homo, seja qual for o humano, jamais nos furtaremos em defender. O que não pode é esse discurso
hipócrita vindo de alguém que quando eu, nessa Casa, denunciei o que ocorreu com a mulher
Damares Alves, que hoje ocupa o Ministério dos Direitos Humanos no Brasil, eu provoquei essa
cidadã, vereadora e propositora desse projeto, enquanto ocupava na época, o Conselho da Mulher,
até hoje eu estou esperando uma resposta por parte dessa vereadora, hoje vereadora. Então, é muita
hipocrisia nós ficarmos com discurso, quando a mulher é de direita, aí não merece ser tratada com a
mesma dignidade e respeito. Quando a mulher é de esquerda ou é do mesmo nicho político, aí sim,
merece o respeito? Então, participei do movimento sindical ligado à CUT, ao PT de São Carlos, na
época tinha um movimento LGBT do Altomani fazendo um evento no centro de São Carlos, a CUT
e o PT do outro lado, não se juntaram com o grupo LGBT do Altomani, porque queria mostrar que
o Altomani era um genocida. Ou seja, é o pessoal que usa esse público como massa de manobra.
Usa a comunidade LGBT, usa os negros, usa as minorias, usa todas as minorias como massa de
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manobra, até hoje. Obrigado, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, vereador Moisés Lazarine. Eu passo a palavra agora, pelo tempo do partido, que havia
solicitado lá atrás, ficou prejudicado por conta do áudio, do vereador Marquinho Amaral, pelo
tempo de cinco minutos. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Vereadores, gostaria em primeiro lugar, de agradecer a cada um de vocês por terem votado
favoravelmente ao projeto. Estão me ouvindo, presidente? SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Vereador Marquinho, só um segundinho. Queria pedir aos vereadores que estão aqui
muito próximo da mesa, que, por favor, ficassem nos seus assentos, gente. E que a gente se
atentasse à fala do vereador Marquinho Amaral. Com a palavra, o vereador Marquinho Amaral.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Eu peço que meu tempo seja descontado, eu vou
iniciar. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. Tempo garantido, Marquinho.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sr. Presidente, Sras. e Srs. Vereadores, população que
nos acompanha. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade e agradecer todos os
vereadores que votaram favoravelmente ao projeto de nossa autoria, um requerimento de nossa
autoria, que solicita a criação de uma CPI, não contra ninguém, não contra pessoas, mas a favor da
população de São Carlos. Uma comissão que não visa derrubar secretário, uma comissão que não
visa perseguir secretário, que nos últimos dias usou a rede social para me difamar, para praticar
injúrias e dizer inverdades que eu provarei na justiça. Cabe a ele o ônus da prova, ele terá que
provar na justiça, porque ele será interpelado por ela. Eu criei a CPI para discutir os problemas da
cidade e da saúde, e assim será feito, com responsabilidade, com muita ética e profissionalismo, e
acima de tudo, com muita seriedade. Porque eu sempre fui, na Tribuna desta Casa, um vereador que
pautou a sua conduta pela ética e pauta seriedade e honestidade. Quando eu fiz, em 1993, o pedido
que culminou inclusive em algumas prisões na cidade de São Carlos, da comissão da [ininteligível],
algumas pessoas vieram com denúncias que tinham pago faixas da minha campanha de 1996.
Assim como age hoje, o secretário de Saúde pública, que se preocupa em ficar soltando áudios
contra a minha pessoa, caluniosos, mentirosos e áudios que não acrescentam nada na melhoria da
cidade de São Carlos. A CPI conduzida por mim, que terá o vereador Elton como relator, os
vereadores Azuaite, Bruno e Dé como membros, será uma CPI independente, séria, e que estará não
debatendo e discutindo pessoas, mas o problema da saúde e o Covid na cidade de São Carlos. Quem
não teme não deve ter medo. Quem não pecou não deve estar apreensivo. Nós iremos fazer um
trabalho extremamente sério, como fizemos todas as CPIs que nós presidimos ou que relatamos ou
participamos. Quero agradecer a cada um dos que votaram e dizer que nós não vamos ficar com
picuinhas, nós não vamos discutir áudios de Internet, nós vamos discutir as vidas que nós estamos
perdendo e as vidas que nós não queremos perder na cidade de São Carlos. A saúde é muito mais
importante do que fofocas, áudios e ataques. Obrigado, vereadores, pelo apoio e contem sempre
comigo, para valorizar e engrandecer a Câmara de São Carlos. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, vereador Marquinho Amaral. Eu sigo a sessão do Expediente agora, da
explicação pessoal. Tem dois vereadores inscritos. Declaração de voto? Tempo do partido?
Vereador Azuaite, pelo tempo regimental de cinco minutos, o tempo do partido. Perfeito. Tempo do
partido. Com a palavra, Prof. Azuaite Martins. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Sr.
Presidente, só quero saber se com máscara está dando para ouvir bem. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Abafado, mas dá para ouvir. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Sr.
Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, povo de São Carlos. Hoje o Brasil atinge a marca de
10 milhões de infectados pelo Covid-19 e atinge a terrível marca de 240 mil mortos por essa peste
que é a Covid-19. Mas enquanto isso, preocupa-se o Sr. Presidente da República em facilitar a
compra de armamentos. Alguém que pertença a um clube de tiro poderá ter 30 armas em sua posse.
Isso é um absurdo. Armar um povo num país que é recordista mundial de assassinatos? É, não um
assassinato, é um genocídio. Mas o Sr. Presidente da República não é genocida só por causa das
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armas, é genocida também por causa da sua política de enfrentamento ao Covid-19. E ao colocar à
chefia da pasta da saúde um general subserviente, como é Eduardo Pazuello, que recebeu o posto
contabilizando até então 5 mil mortos no Brasil, ele agora atinge a marca de 240 mil óbitos. Ou
seja, 235 mil óbitos contabilizados na conta desse general que envergonha o Exército Brasileiro,
que está fora, longe, distante das tradições das Forças Armadas do Brasil. Esse é o governo em que
vivemos, sob o qual vivemos, que submete à população a tudo isso que estamos descrevendo aqui e
aquilo que virá no futuro. Por um lado, é estímulo às armas, por outro lado é vontade de fechar
todos os jornais do país. E diz que não faz porque defende a democracia. Não faz, porque a
democracia o impede de fazê-lo, porque vontade não lhe falta de fechar os jornais e de calar a boca
da imprensa, sustentáculo da democracia de qualquer país. Mas eu quero dizer aos senhores alguns
dados, prefeito Edinho tomou uma atitude corretíssima com relação a Araraquara, porque as coisas
estão muito feias aqui entre nós. Nos 15 primeiros dias de fevereiro, São Carlos contabilizou 703
infectados e 23 óbitos. No mês de janeiro inteiro, em 31 dias de janeiro, São Carlos contabilizou
633 infectados. Quer dizer, em 15 dias nós superamos os 30 de janeiro. E totalizamos 21 óbitos em
janeiro contra 23 óbitos apenas na primeira quinzena de fevereiro. Para os senhores terem uma
ideia, se a gente partir de 23 de março, que é quando a prefeitura começa a contabilizar o Covid, nós
levamos 105 dias, só no dia 7 de julho é que a gente atingiu 692 contaminações. Em 15 dias de
março nós tivemos mais contaminação do que em 105 dias de março até julho do ano passado. E
óbitos, senhores, nós só atingimos 23 óbitos depois de 131 dias de [interrupção no áudio]. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Um minuto para o vereador concluir. VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: De pandemia, no dia 3 de agosto. Vejam só. Nos 15 primeiros dias de
fevereiro, nós superamos todas as marcas. Araraquara e São Carlos são a mesma cidade, separadas
por 30 quilômetros e no meio está Ibaté, o que acontece em Araraquara acontece em São Carlos, o
que acontece em São Carlos acontece em Araraquara. É preciso que São Carlos tome juízo, tome
cuidado, que as autoridades façam o seu papel corajoso e que a sociedade dê sustentação àquilo que
precisa ser feito para salvar vidas, para preservar vidas, para que a gente tenha ainda esperança de
que um dia chegue a vacina e que nós sejamos vacinados e que tudo isso acabe [interrupção no
áudio]. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, Prof. Azuaite. O vereador Sérgio
Rocha também está inscrito pelo tempo do partido. E na sequência, na explicação pessoal, o
vereador Dé Alvim. Então, já fica atento aí, Dé. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sr. Presidente,
eu não ia usar esse tempo, mas em cima da fala do vereador Azuaite, que ele acabou de sair. A
gente respeita todas as ideologias e respeita as ideias. O que eu não concordo que as falas do
vereador onde fala que o presidente liberou arma. E quando fala que o presidente liberou arma, dá
impressão que a população brasileira é obrigada a ter seis armas. Eu, pelo menos, não vou comprar
arma, nunca comprei arma e não quero arma para mim, tá? Ninguém é obrigado a comprar arma.
Dá o direito do povo brasileiro ter a arma. Por outro lado, vereador, a esquerda, que está aí, sempre
defendeu o bandido, deu bolsa para bandido, pagou para bandido roubar nesse país. Deu a maior
liberdade para o bandido ficar armado no morro do Rio de Janeiro, no morro em São Paulo, em todo
o Brasil, armado. Quando o bandido vai ser preso, quando sai, o governo paga o fundo, pagava
verba, dava dinheiro para o cara ser pilantra nesse país. Agora, quando nós temos um governo que
dá autonomia para o agricultor que muitas vezes teve terra invadida, invadida e não podia se
defender. Está dando a liberdade para ter uma arma lá no sítio, na fazenda. Eu fui sitiante muitas
vezes, e muitas vezes está sendo assaltado, saqueado. Genocida, vereador, é a lei. Agorinha há
pouco, estava sendo votado aqui, que onde a esquerda tenta colocar ideologia de gênero. Essa
palavra ideologia de gênero é uma palavra perigosa que vocês defendem. Onde essa palavra em
muitas vezes dentro das universidades, dentro das escolas, que está destruindo a nossa criança,
destruindo o nosso jovem, incentivando a droga, maconha na nossa universidade. Essas ideias,
muitas vezes genocida, negocinho de orientação sexual é o aborto nesse país, que mata a criança no
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ventre da mãe. Uma criança que não tem, muitas vezes, culpa do que aconteceu, mas pensa nos
debates que tem que assassinar essa criança no ventre da mãe. Isso que é genocida no nosso país, é
isso que a esquerda defende. Quando nós temos um presidente que defende a família, que defende a
criança, que defende a família, muitas vezes vocês são contra. Um presidente que defende que
bandido nesse país não tem vez, vocês são contra esse presidente. É isso que acontece. Dói, porque
o nosso Presidente da República é contra bandido, contra gente que assalta os cofres públicos. Eu
defendo, sim, essa ideologia do nosso presidente, está no caminho certo. Escola tem que ter
respeito. Escola foi feita para ensinar os nossos alunos, o português, a matemática, a história, a
geografia. Não para ensinar os nossos alunos o que ele tem que fazer na parte sexual, o que ele tem
que ser, o que ele tem que deixar de ser, que fumar maconha é bonito, que tem que se abortar, que
tem que matar. É isso que é genocida. É isso que vocês não aceita. Pensa nesses 16 anos que vocês
defendem a destruição do nosso jovem e das nossas crianças. Não adianta rir, isso é uma realidade.
Quem tem família, quem tem filho, quem tem neto e que ama teus filhos, não quer essa porcaria que
vocês pensam de ensinar dentro das nossas universidades, dentro das nossas escolas. Eu acho que aí
que está o genocida. Aí que vocês estão assassinando. Assassinando os nossos jovens, botando
minhoca na cabeça dos nossos filhos, jovens e netos futuros. Parabéns, nosso presidente, que não
aceita essas porcarias dentro de escola e universidade e não dá moral pra malandro. Presidente que
peita, sim, uma imprensa maldosa. O cara para peitar uma imprensa e peitar uma Globo
[interrupção no áudio]. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Um minutinho. O senhor
quer um copo d'água também? Um minutinho para ele concluir, por favor. VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Porque um presidente que fala dessa imprensa porca do nosso Brasil, ele tem que estar
preparado, ele tem que estar com nome limpo, porque se não tiver o nome limpo, não fala na
imprensa. Não é qualquer político de São Carlos que fala mal da imprensa da cidade, não.
Experimenta falar mal dessa imprensa nossa aqui da cidade. Tem alguns que não pode falar. E o
presidente peita, sim, a imprensa, porque não tem o rabo preso com ninguém. Isso é que é
importante. Eu sou a favor do Brasil, e o Brasil vai dar certo. Queira vocês ou não queira, o Brasil
vai dar certo. Porque o Brasil estava caminhando para destruição, caminhando para perdição. Esse
Brasil, esse presidente vem para barrar essa nojeira que estava aí destruindo o nosso país, e
destruindo nossas escolas, e destruindo nossos filhos e nossos netos. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Sérgio Rocha. Agora nós vamos para explicação
pessoal. Vereador Dé Alvim com a palavra. VEREADOR DÉ ALVIM: Sr. Presidente, vereador
Roselei, Srs. Vereadores e população que nos acompanha. Sr. Presidente, eu queria pedir para
Vossa Excelência que nós possamos reunir junto com quem é de direito, que é o secretário de
Governo, de Planejamento e Gestão, para atender as emendas do G-8, dos vereadores que chegaram
aqui e precisa. As entidades têm procurado, e nós estamos meio perdidos, não sabemos que rumo
devemos tomar, não sabemos para quem encaminhar. Então, queria pedir a Vossa Excelência, que
tem atendido todos os vereadores com muito carinho e respeito. Estava conversando com o
presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e ele me disse, através do vereador
Azuaite e também do vereador André, que tem todo apoio para que aconteça as emendas dos novos
vereadores. Tem entidades que está: fecha, não fecha. Abre, não abre. Fecha, não fecha. Tem
crianças que precisa. Então, Sr. Presidente, nessa explicação pessoal, eu queria fazer um apelo a
Vossa Excelência, quem é que cuida das emendas parlamentares? É a Secretaria de Planejamento e
Gestão? É a Secretária de Governo? Quem é o responsável que vai ter o diálogo com o Poder
Legislativo para que nós possamos aqui, como diz o vereador Rodson, tem que atender, porque tem
muitas entidades batendo na porta dos vereadores. Estão precisando, está faltando comida para as
crianças lá, está faltando café da manhã, e nós estamos vivendo em um momento difícil. É um
momento do prefeito Airton, dos secretários investirem no social, ajudar essas entidades. É um
momento que nós estamos atravessando com dificuldade. E onde eles vêm bater? É na Câmara
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Municipal, é na porta dos vereadores. Só hoje, Sr. Presidente, recebi cinco em meu gabinete. Todos
eles com dificuldades. Um porque foi assaltado, precisa repor o equipamento que foi roubado, o
outro está faltando custeio, o outro está faltando a merenda das crianças, o outro não tem mais como
pagar os funcionários. Sr. Presidente, todos os vereadores têm um direito legítimo. E nós não
podemos aqui, e Vossa Excelência, com toda habilidade política que Vossa Excelência tem, de
diálogo com o Poder Executivo, saber quem de verdade está respondendo. Mas que atenda os
vereadores, que faça uma reunião e diz: Olha, pode mandar o ofício para tal secretaria. Não dá para
estar: Olha, reunião semana que vem. Olha, outra semana. Não posso atender. Nós estamos aqui é
para atender a população de São Carlos. Então, Sr. Presidente. Hoje eu vim aqui fazer uma cobrança
a Vossa Excelência, mas não criticando Vossa Excelência, pedir a ajuda de Vossa Excelência como
presidente desta Casa para intervir no G-8 desta casa, que é 8, como diz a Profa. Neusa, G-8,
comandado pelo Bruninho, o mais novo desta Casa. Era isso, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Dé Alvim. Nós sempre tivemos conhecimento que
quem trata dos assuntos da Câmara Municipal, das emendas parlamentares é a Secretaria Municipal
de Governo, na pessoa do Dr. Edson Fermiano. Nós já solicitamos uma reunião com ele, ontem
estivemos com a Profa. Neusa com esse mesmo pedido. Mas eu acho de fundamental importância
que os vereadores estejam todos juntos, como eu me comprometi de estar lado a lado com vocês
nessas ações, nós estaremos lado a lado solicitando a reunião com o Dr. Edson Fermiano, tá? Eu
passo a palavra... Desculpa, professor, o senhor quer usar o microfone, por favor? Não ouvi o que o
senhor disse. Questão de ordem do Prof. Azuaite Martins sobre a Comissão de Constituição e
Justiça. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Só uma explicação a respeito disso. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Uma explicação. VEREADOR AZUAITE FRANÇA:
A Comissão de Justiça, tendo recebido para exarar parecer a respeito de processos oriundos de
emendas parlamentares de vereadores que já não fazem mais parte do quadro dessa legislatura,
optou por ter uma conversa com o Dr. Edson Fermiano antes de qualquer parecer. No entanto, a
prefeitura, dialogando com a presidência da Câmara, disse que precisava resolver o problema
daquelas emendas, porque havia uma expectativa, uma espera que já vinha de muito e largo tempo.
Então, em cima dessa consideração, e como foi frustrada por problemas de saúde do Edson
Fermiano, foi frustrada uma reunião, a gente deixou para depois, quando ele se reestabelecesse,
essas tratativas. No entanto, a presidência da Câmara, conversando com o Dr. Edson Fermiano, teve
a indicação do mesmo de que tão logo ele voltasse, ele se reuniria para discutir essa questão.
Mediante isso, a comissão liberou esses processos que foram votados aqui hoje. No entanto, é
preciso que os senhores tomem conhecimento, a Comissão de Justiça é presidida pelo vereador
Gustavo Pozzi e composta pelo vereador André Rebello e por mim. A posição unânime da comissão
é favorável a que os vereadores que ingressaram nessa legislatura, tenham, sim, pleno direito de
apresentarem emendas parlamentares, e vão defender essa postura na audiência que nós vamos ter
com o Dr. Edson Fermiano. Então, eu não sou o presidente da comissão, mas estou dando o recado
daquilo que aconteceu em relação às emendas que foram votadas hoje e a postura dos três
vereadores, postura essa favorável a que se faça justiça com os vereadores iniciantes dessa
legislatura. Eu acho que deu para explicar.
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Muito bem esclarecido, professor. Muito obrigado
pela contribuição. Realmente, nós tivemos esse problema de saúde do Dr. Edson Fermiano. Vamos
tentar novamente essa reunião, para que a gente tenha um finalmente nessa história, né? Eu só quero
comunicar que o doutor está acompanhando essa sessão, o Dr. Edson Fermiano, e já encaminhou
aqui um bilhetinho para o Rodrigo Venâncio, que ele está de férias pelo período de 30 dias para
poder fazer exames de rotina, fazer todo o acompanhamento desse problema de saúde. Mas tão logo
ele retorne, a gente vai marcar, sim, essa reunião. Tá bom? Eu quero nesse momento, chamar, para
fazer uso da explicação pessoal, o vereador Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO
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ZANCHETA: Presidente, eu quero utilizar desse tempo para tratar de dois assuntos. Mas antes dos
dois assuntos, quem dera a gente pudesse fazer um pedido para que o vereador Azuaite fosse
governador do estado, porque ele falou que São Carlos é igual Araraquara. Na nossa visão,
infelizmente, não é na visão do governador Doria, Rodson, quem dera São Carlos fosse igual
Araraquara e o AME chegasse junto aqui, quem dera São Carlos fosse igual Araraquara e a Fatec
chegasse junto aqui. Infelizmente, tudo chega primeiro em Araraquara, infelizmente. Queria só
destacar, vereador Roselei, a questão dos recursos que nós votamos, hoje fonte 5, né? Que é a
questão do governo federal, do FNDE, para reforma das nossas escolas, enfim, compra de
mobiliário. Eu acho isso muito importante. E eu queria, com isso, trazer também algo que foi falado
na reunião com a secretária, e a secretária nos trouxe uma informação, vereador Roselei, que nos
deixou preocupado lá na sexta-feira. De que o estado não fará nenhuma escola nova esse ano, as
escolas estaduais, nada de escola nova esse ano. Então, isso nos preocupa, porque a demanda, a
população de São Carlos, é claro, uma cidade que cresce e isso nos deixa preocupado. É claro, a
gente sabe do contingenciamento de recurso e tudo, mas isso nos deixou preocupado e acho que
uma medida como essa, da Secretaria de Educação, utilizando esses recursos. É claro, são recursos
carimbados, mas utilizando esses recursos, mostra que a questão da educação, a Profa. Wanda está
preocupada com isso, né? Claro, são duas coisas distintas, estado e município, mas mostra que a
Secretaria de Educação está preocupada, né? Ela está realizando tudo que cabe, tudo que lhe cabe.
Um outro assunto que eu queria destacar, alguns vereadores já comentaram aqui também, a questão
do 14ª salário, salário-esposa, o prêmio assiduidade. Fui procurado também por alguns servidores,
enfim, e quero deixar aqui minha posição bem clara e manifestar meus parabéns, como presidente
da Casa, ter tomado essa atitude dura. Não é fácil se posicionar contra um Tribunal de Justiça, mas
nós precisamos tomar um lado, e o nosso lado é o lado dos servidores, que trabalham, estão de sol a
sol, finais de semana, enfim. São eles que levam a cidade, eles são a mola propulsora da cidade.
Então, nós precisamos ficar do lado deles nessa luta. E deixar minha posição bem clara, presidente,
como o vereador Dé disse, fazer um ofício, enfim, e todos os vereadores assinar e deixar a nossa
posição bastante clara em relação a esse assunto. Era isso que eu queria tratar. Muito obrigado mais
uma vez pelo espaço. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, Bruno, pelas
palavras, né? Quero aproveitar a oportunidade do assunto que o senhor trouxe em relação a esse
crédito adicional de 8 milhões que nós votamos hoje, da Secretaria Municipal de Educação. Esses
recursos, acho que é importante deixar claro para os vereadores, que são recursos não utilizados o
ano passado, são recursos que vieram para o transporte escolar da cota salário-educação. Tem dois
recursos para o transporte escolar, tem um recurso que trata do Fundesp, que foi cessado no mês de
março, o município deixou de receber esses repasses. Permaneceram o cota salário-educação. Como
não houve transporte, eles estão fazendo o remanejamento para fazer todas as intervenções que nós
votamos aqui hoje. Reforma de escola, ampliação, compra de mobiliário, aquisição, contratos de
terceiros, enfim, uma série de demandas que realmente o município tem. Quanto à questão do
estado, nós tivemos uma reunião com o secretário Rossieli, inclusive agendada pelo então deputado
Júlio César, na época. E o Rossieli, lá naquela ocasião, deixou muito claro para nós que a política
do estado não é de construção de novas escolas, e sim reforma, manutenção e ampliação de escolas
existentes. Infelizmente, nós temos essa política pública estabelecida pelo governo do estado, mas o
estado, eu tenho convicção que está aberto à ampliação das escolas existentes, foi isso que ele nos
disse. Peço ao secretário Rodson Magno do Carmo que faça a chamada final. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Chamada final da 4ª Sessão Ordinária realizada hoje, 16 de fevereiro de
2021. Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Presente. Azuaite Martins de França. Presente. Bira. VEREADOR
BIRA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Bruno Zancheta. VEREADOR
BRUNO ZANCHETA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Cidinha do
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Oncológico. Presente on-line. Dé Alvim. Presente. Dimitri Sean. Presente. Djalma Nery. Presente.
Elton Carvalho. Gustavo Pozzi. Presente on-line. Lucão Fernandes. Presente. Malabim? Presente.
Marquinho Amaral. Presente on-line. Moisés Lazarine? VEREADOR MOISÉS LAZARINE:
Sempre presente, secretário. VEREADOR RODSON DO CARMO: Profa. Neusa. Presente.
Raquel Auxiliadora. Presente. Robertinho Mori. Presente. Rodson. Presente. Roselei Françoso.
Presente. Sérgio Rocha. Presente. E Tiago Parelli, presente on-line. Sr. Presidente, 21 vereadores
responderam à chamada final. Boa noite a todos. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, vereador Rodson. Eu quero, nesse momento, pedir a atenção dos Srs. Vereadores, em
especial do vereador Dé Alvim, que solicitou a reunião com o Dr. Edson Fermiano. Temos um
retorno aqui, já entrou em contato pedindo... que vai agendar essa reunião com a comissão e com a
presidência, com a Mesa Diretora, na próxima semana, para discutir esse assunto solicitado pelo
vereador. Quero agradecer ao Dr. Edson Fermiano, nós citamos o nome dele aqui hoje várias vezes.
Eu tenho certeza que é um defensor do Poder Legislativo, embora esteja lá no Poder Executivo
nesse momento. Tenho absoluta convicção que o Dr. Edson, e pedimos a Deus que se recupere
desse momento, e que tão logo a gente possa estar juntos para discutir esses assuntos e outros
assuntos também de interesse da cidade de São Carlos. Dr. Edson, um grande abraço para o senhor.
Nesse momento, eu declaro encerrada a presente sessão. Grande abraço.-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

