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SESSÃO ORDINÁRIA 13 DE ABRIL DE 2021
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Marco Amaral, 1º Secretário
Aos treze dias do mês de abril de 2021, às quinze horas, no plenário “Dr. Antonio Stella Moruzzi”
da Câmara Municipal, realizou-se a presente sessão ordinária. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Dando início à 12ª Sessão Ordinária, 13 de abril de 2021. Boa tarde a todos, a
todas. Solicito ao Sr. Secretário, Robertinho Mori Roda, que proceda com a chamada dos Srs.
Vereadores. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Pois não. André Rebello. VEREADOR
ANDRÉ REBELLO: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente. Azuaite Martins
de França. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI:
Vereador Dé Alvim. Vereador Dé Alvim? Vereador Dimitri Sean? VEREADOR DIMITRI
SEAN: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente. Vereador Djalma Nery.
VEREADOR DJALMA NERY: Presente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Robertinho, o vereador Dé Alvim está presente, tá? Está aqui do meu lado, na verdade, está
tentando entrar aqui no... VEREADOR ROBERTINHO MORI: Vereador Dé Alvim presente.
Vereador Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO: Presente. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Presente. Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI:
Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente. Vereador Lucão Fernandes.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI:
Vereador Malabim. Vereador Malabim? Vereador Marquinho Amaral. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente. Vereador
Moisés Lazarine. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Presente. VEREADOR ROBERTINHO
MORI: Presente. Vereadora Profa. Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Presente.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Vereadora Raquel Auxiliadora? VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente.
Vereador Robertinho Mori, presente. Vereador Rodson Magno. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente. Vereador Roselei Françoso.
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI:
Presente. Vereador Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presente. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Presente. Vereador Tiago Parelli? VEREADOR TIAGO ORLANDI
PARELLI: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente. São 19 vereadores
presentes, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Havendo número
regimental, eu declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciemos o nosso trabalho.
Quero render aqui cumprimentos ao dia nacional, né, do Clima Nacional Brasileiro, que deve ser
comemorado todo dia 13 de abril. Essa lei oficializada no dia 1º de setembro de 1971, através do
Decreto nº 5.700. Então, em pé... ou melhor, como estamos, né, ouviremos aí, o Hino Nacional e o
Hino a São Carlos. [Execução do Hino Nacional Brasileiro] [Execução do Hino de São Carlos] SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Solicito ao vereador Sérgio Rocha que proceda a leitura
da Bíblia. Vereador Sérgio Rocha está sem o som. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Desculpa aí.
Desculpa. O Salmo 125. Eu liguei a câmera, não é? Está saindo agora aí? Está, não é? SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Está ok. Está ok. VEREADOR SÉRGIO ROCHA:
"Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que são (sic) se abala, permanece para
sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo,
desde agora e para sempre. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos,
[interrupção no áudio] a iniquidade. Faze bem, ó Senhor, aos bons e aos que não (sic) retos de
coração. Quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los-á o Senhor com
os que praticam a maldade; paz haverá sobre Israel." Amém. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, vereador Sérgio Rocha. Peço agora ao vereador Robertinho Mori Roda
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que proceda a leitura dos votos de pesar da semana. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Pois
não. Eu estou aqui registrando a presença da Cidinha e do Malabim, Sr. Presidente. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado. VEREADOR ROBERTINHO MORI:
Todos os vereadores presentes. Relação dos votos de pesar: "Sebastião Breviglhieri, Roberto
Moncayo, Lucia Helena Zampieri, Sebastião Antonio Mangini, Pura Lopes Bele Casimiro, Paulo
Sergio Da Silva, João Evangelista, Guaraciaba Maria Jorge Machado, Antonio Carlos Ferreira da
Silva, Maria Jose Traldi Bezerra, Alzira Alves Donda, Joaquim Delfino, Pedro de Arruda Leite,
José Correia de Mesquita Melo, Dalvino Carreteiro, Salvador Zavaglia, Luciano Alberto Mendes,
Terezinha Quiteria da Silva, Newton Scarfon, Tercidia Biondi Finocchio, Odila Di Lei Fabri
Barros, Alexandre Zucolotto, Dirce Bicaletto, Jacinto Borges de Camargo, Maria de Lourdes de
Araujo Silva, Diego Serpa Candido, Neusa de Lourdes Franco Barbosa Thomas, Adelia Mendonça
da Rocha, Maria Aparecida Faustino Borsolla, Vania Malaquini, Luiz Carlos dos Santos, Domingos
de Godoy Maciel, Julia Gomes Marques, Maria Manoelina das Dores Oliveira, Elvira Alves de
Oliveira Silva, Miguel Pedro de Lourenço, Wilson Antonio Pereira de Oliveira, Tereza Aparecida
Sila Ambrozio, Ignez da Silva Cerri, José das Neves Pereira, Aparecido Garcia Paiola, Sr. (sic)
Valdete de Souza Silva, Philomena Benedicto Batista, Laurentina de Paula Carvalho Diniz, Antonio
Vicente Fornazieri, Sebastiana Valeriana Quiterio, Angelo Nicoletti, Teresa Buzinari Rosalino,
Irene Terroni de Oliveira, Anilda Ventura, Maria Aparecida Silva Laureano, Iris Gomes Marcasso,
Tercilia Catalfo Crnkovic, Doraci Lombardo Castilho", 55ª, que é "Maria Augusta Braga". São
esses, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador
Robertinho Mori Roda. Peço aos Srs. e Sras. Vereadoras que guardemos um minuto de silêncio em
memória dos falecidos dessa semana. [um minuto de silêncio] SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Nesse momento eu coloco em votação a Ata da Sessão Ordinária do dia 30 de março
de 2021. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovado. Eu ia, nesse momento aqui, a pedido do nosso secretário geral, justificar um pequeno
atraso do vereador Lucão Fernandes, mas estou vendo ele aqui presente já, então, chegou antes da
nossa justificativa, Lucão Fernandes. E também registrar a presença do Malabim, que pediu aqui no
chat, o registro da sua presença. Nesse momento... Não há, na verdade, nenhum pedido de destaque
no dia de hoje, a aprovação das proposituras. Eu peço ao vereador Robertinho Mori Roda que
proceda a leitura das proposituras da semana. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Ok. São 56
proposições: um projeto de lei, um projeto de resolução, 27 requerimentos, 16 indicações e 11
moções. São essas. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Robertinho
Mori Roda. Coloco em votação as proposituras da semana. Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, manifestando-se os contrários. Então, aprovadas as proposituras da semana. Deixa eu
só checar aqui se tem alguma urgência. Esse é no outro expediente, não é? Então, eu peço... não tem
orador inscrito para a Tribuna Livre. Eu peço ao vereador Robertinho Mori Roda que faça a
chamada dos Srs. Vereadores para que a gente entre no Grande Expediente. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente. Azuaite Martins de França. VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Bira. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Bira presente. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Vereador Bira presente. Vereador
Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presente. VEREADOR ROBERTINHO
MORI: Presente. Vereadora Cidinha do Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente. Vereador Dé Alvim.
VEREADOR DÉ ALVIM: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente. Vereador
Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI:
Vereador Djalma Nery. VEREADOR DJALMA NERY: Presente. VEREADOR
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ROBERTINHO MORI: Vereador Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO:
Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Vereador Lucão
Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Presente. VEREADOR ROBERTINHO
MORI: Vereador Malabim. VEREADOR MALABIM: Presente. VEREADOR ROBERTINHO
MORI: Vereador Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente. Vereador Moisés Lazarine. VEREADOR
MOISÉS LAZARINE: Sempre presente, secretário. VEREADOR ROBERTINHO MORI:
Vereadora Profa. Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Presente. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Vereadora Raquel Auxiliadora. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Vereador Robertinho Mori,
presente. Vereador Rodson Magno. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Vereador Roselei Françoso. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Vereador Sérgio
Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: E
vereador Tiago Parelli. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Presente. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Vinte e um vereadores presentes, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Robertinho Mori Roda. Eu passo a palavra, então, o
primeiro orador inscrito, o vereador Tiago Parelli, para fazer uso da palavra pelo tempo regimental-VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presidente. Presidente. VEREADOR TIAGO ORLANDI
PARELLI: É o Sérgio. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É o Sérgio, é que o Sérgio
tinha comunicado que não faria uso. Vai fazer uso? VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Eu resolvi...
Vou usar a palavra. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Ah, me perdoa, Sérgio. Então-VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Eu devia ter avisado antes, mas desculpa aí. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. Então, com a palavra o vereador Sérgio Rocha,
pelo tempo regimental de dez minutos. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sr. Presidente,
companheiros vereadores aqui presentes, 21 vereadores hoje presentes nessa reunião, população que
está nos ouvindo em casa. Eu quero trazer um assunto, Sr. Presidente, que é um assunto que é de
momento, que é o que está a semana inteira, é um assunto que é o Brasil, é o mundo. Nós temos
vários assuntos para trazer do nosso município, reivindicações dos nossos moradores. A gente está
aí na rua, se for para trazer aqui, nós temos dezenas de assuntos para trazer nessa Casa, trazer nessa
sessão no dia de hoje. Mas quero trazer aqui o problema que nós estamos vivendo no dia a dia, que
é a pandemia, que é... com essa maldade que está acontecendo na nossa cidade, no estado de São
Paulo, no Brasil e no mundo inteiro. E a nossa preocupação é muito grande, não é? Para a gente
tentar achar um caminho para amenizar a situação da saúde, para ver se nós conseguimos abaixar os
casos da cidade de São Carlos. Já é a terceira reunião que nós estamos participando com a nossa
Comissão de Saúde, através do nosso presidente, o Lucão Fernandes, videoconferência. Participou
de uma reunião hoje... o nosso presidente não participou, que estava aí com problema de saúde,
onde o senhor participou, a vereadora Neusa, a vereadora Cidinha do Oncológico, o vereador Elton
Carvalho, participou dessa reunião. É um meio de achar uma solução, não é? É um método para nós
combatermos esse vírus na cidade de São Carlos. Que é onde estamos achando caminho, um
caminho para valorizar mais o pessoal da saúde, que está na linha de frente. É um negócio
interessante, onde a UPA do Santa Felícia ficou referência lá no tratamento do Covid, ficou
separado, os outros pacientes. Onde nós temos aí, lá no ginásio de esporte, né? Onde tem o
'Covidário', também, separado. Isso é tudo ação de importância da Câmara de Vereadores, do
pessoal da área de saúde, onde o senhor participou hoje também, junto com a Vanessa, junto com o
Marcos Palermo, o vice-prefeito, preocupado de nós tentarmos abaixar esse número e tentar
amenizar a nossa situação, não se contaminar na cidade de São Carlos. Isso aí é ação que
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[ininteligível]. Tem alguém falando aí? Ninguém está pedindo aparte não, não é? Então, Sr.
Presidente, é uma situação difícil. E nós temos que tomar todas as atitudes, nós temos que usar
todos os mecanismos nesse momento, para tentar amenizar a nossa situação ao combate ao Covid19 na cidade de São Carlos. Nós temos que nos preocupar, sim, com a população. Nós temos que
nos preocupar com a nossa saúde. Então, todos os mecanismos... a gente tem que tomar cuidado,
nós temos que tomar uma providência e colocar na rede de saúde, não é? Vocês sabem que nós
temos aí várias pessoas da nossa cidade, vários médicos, várias pessoas da sociedade, nós temos a
maioria dos vereadores da Câmara. Nós temos que respeitar a oposição, contrária, que o tratamento
precoce na nossa cidade... Talvez seja enjoativo esse assunto, já trouxe aqui nessa Casa, já é a
terceira vez, mas enquanto tiver pandemia na cidade de São Carlos, tiver nessa situação, eu vou
estar falando, sim. Eu estou aqui para defender aquelas pessoas que são favoráveis a esse tratamento
precoce na cidade de São Carlos. Nós temos aí... a gente vê aí o André, o André é o nosso vereador,
André Rabello (sic), o Moisés, vários vereadores que estão aí na frente, tentando buscar pesquisa,
tentando buscar informação, buscando de outra cidade, que está tendo esse tratamento precoce.
Nesse momento que a vacina, está difícil chegar a vacina. Nós sabemos que a população brasileira,
São Carlos, 10% foram vacinados. E é uma previsão de até o ano que vem para ser vacinado todo
mundo. Então, nessa altura do campeonato, quero chamar a atenção do nosso prefeito municipal, Sr.
Airton Garcia, vice-prefeito, Secretaria de Saúde, através do secretário Marcos Palermo, tá? Vamos
tentar colocar esse medicamento lá na UPA [interrupção no áudio] aqui no 'Covidário'. Vamos tratar
o nosso paciente precoce, tá? Nesse momento que não tem outra alternativa, tá? Em vários lugares
do nosso país, em várias cidades, Srs. Vereadores, está dando certo, tá? E que nesse momento não
temos medicamento eficaz que vai resolver o problema do Covid-19, mas é uma luz no fim do
túnel. Nós temos que usar todos os mecanismos, nós temos que usar a vacina, tá? O pessoal que é
favorável a usar o medicamento precoce... Hoje tem várias pessoas querendo usar esse
medicamento, Sr. Presidente, e não tem condições de comprar. O médico, muitas vezes receita, e
não tem condições de comprar esse medicamento, porque ficou caro o medicamento hoje. Que está
aí... eu não vou falar nome, todo mundo sabe quais os medicamentos que o pessoal está tomando e
está dando resulto. Eu acredito que dá certo. "Ah, não é eficaz", mas vai tomar também, e não vai
prejudicar nada. Se tomar dentro da norma, com receita médica, com prescrição médica, não vai ter
problema. A gente pode usar, sim, esse medicamento. Já é comprovado que o mundo inteiro usou,
está usando, usou há mais de 50 anos. Não tem problema. "Ah, mas [ininteligível]". Não vai.
Qualquer medicamento, qualquer, até cibalena, até Dorflex, qualquer comprimido que você tomar
além do limite, vai dar problema para saúde. Tem que ser tudo dentro da norma, dentro da medida.
Então, eu quero chamar atenção do nosso vereador, pedir uma ajuda, que nós temos projeto de lei.
Eu não queria estar aí provocando com esse projeto, mas é um projeto que já está tendo em várias
cidades que as Câmaras entram... Eu quero pedir aqui o apoio de todos os vereadores que são favor
de nós colocarmos esse medicamento. Ninguém está obrigando ninguém a... forçando esse
medicamento, mas dá autonomia para os médicos da rede pública prescreverem esse remédio. E ter
esse remédio na rede pública, tipo UPA do Santa Felícia, aqui no 'Covidário'. O paciente chega lá já
com sintoma, no comecinho. Que o médico receite esse medicamento. Para aqueles que não têm o
medicamento, que a prefeitura possa fornecer esse medicamento, que não é caro. É uma defesa aqui
que eu estou fazendo desse projeto que foi protocolado. Eu até gostaria que esse projeto entrasse
hoje, em termo de urgência. Mas se não der também, vamos deixar para a próxima semana. Não
importa se é hoje, se é a semana que vem, não é? Eu quero pedir o apoio de todos os vereadores que
acham que é viável esse tratamento na cidade de São Carlos. Eu acho que nós estamos perdendo
tempo, nós estamos perdendo a oportunidade de já estar tratando o nosso pessoal mais carente. Nós
temos... eu estou levantando números da rede do SUS e da... do pessoal que está sendo tratado no
particular, tipo Unimed ou São Francisco, o pessoal que está participando de consulta particular,
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que pode pagar uma consulta. Os números, Sr. vereador, Sr. Presidente, eu não vou passar agora,
mas o número é muito mínimo ao que está acontecendo na área do SUS. Onde o médico está
mandando um paciente embora. O paciente vai tomar Dipirona e vai para casa. Se der dor de
cabeça, se der febre, se der problema de falta de ar, você volta para UPA. E está acontecendo. O
número é muito grande, o que está acontecendo. A diferença onde está tratando, não é? Nós temos
médico aí na Unimed, no São Francisco, os particulares que estão tratando, sim, precoce e está
dando resultado. Aqui em São Carlos a gente já vê o resultado. Eu tenho o número, eu estou
levantando mais número, tá? A diferença é muito grande. O que está morrendo na fila do SUS é
90% a mais que na rede particular, e na rede da Unimed e na rede do São Francisco, tá? A diferença
é muito grande. Então, dá resultado, sim. E eu acredito que nesse momento, qualquer alternativa ou
qualquer coisa que venha ajudar a nossa população, nós temos que colocar, sim. É um dever nosso
cobrar. Nós não temos autonomia. Eu não sou médico para forçar, mas temos aqui que trazer o
assunto, cobrar a nossa área de saúde, que tenha a liberdade de estar tratando, sim, dos pacientes
que queiram usar o medicamento precoce, tá? São as minhas palavras, aqui hoje, é só isso, tá? E
vamos aguardar. E eu quero o apoio de todos os vereadores aqui desta Casa, neste projeto. Que é
um projeto que vem ajudar, projeto que vem [interrupção no áudio]. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Sérgio Rocha, o senhor tem um minuto para concluir. Precisa
ligar o microfone que cortou aqui, Sergião. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Obrigado, Sr.
Presidente. Eu acho que já falei o que tinha que falar. Muito obrigado. Eu agradeço a atenção de
todos aí. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu queria, antes de passar para o vereador
Tiago Parelli, só fazer um comunicado à Casa. Na sequência, eu vou pedir para o vereador Rodson
dar continuidade na sessão, eu vou precisar me deslocar um minutinho para resolver um problema
que está acontecendo aqui. Mas eu queria fazer um comunicado à Casa, em especial ao vereador
Lucão Fernandes, que é presidente da Comissão de Saúde, que esta Casa, na data de hoje, se
reuniu... na verdade, se reuniu na data de ontem, mas hoje, agora há pouco, antes do início da
sessão, nós tivemos o retorno da empresa Tecumseh do Brasil fazendo a doação de quatro
respiradores para as nossas UPAs, viu, Lucão? Foi um pedido feito lá. Eu comuniquei Vossa
Excelência. Então, eles já estão providenciando a aquisição e farão uma doação nos termos legais,
né, para a Secretaria Municipal de Saúde, para dar assistência a UPA do Santa Felícia. Também nós
tivemos a informação que a empresa Electrolux fez uma doação também de mais quatro
respiradores. Eu estou comunicando isso, porque entendo ser importante nesse momento, né, a
entidade dar esse suporte para nossa cidade. Queria também comunicar aos vereadores e pedir o
apoio de vocês aqui, no entendimento de um direito constituído, inclusive reconhecido pelo
Supremo Tribunal Federal, da vacinação dos alunos da Universidade Federal, em especial os
indígenas. Eles têm o direito constituído, eles não possuem domicílio na cidade de São Carlos, mas
eles possuem a residência na cidade de São Carlos. Então, entendo que isso deveria ser estendido a
esses alunos, né, o processo de vacinação já garantido pelo STF e pelos protocolos, né, da
população quilombola. Então, eu peço licença nesse momento, vou tentar cuidar disso. Mas peço a
compreensão de vocês e que nos apoiem, pedindo a Secretaria Municipal de Saúde, que esse direito
seja estendido a toda a população indígena. São 37 alunos indígenas da UFSCar, que requerem esse
processo de vacinação. Então, eu peço licença, peço ao vereador Rodson Magno do Carmo que dê
sequência aqui ao expediente falado. [troca de presidência] SR. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Acatada a ordem de Vossa Excelência. O próximo vereador inscrito é o vereador Tiago
Parelli por até dez minutos. Está com a palavra o nobre vereador Tiago Parelli. VEREADOR
TIAGO ORLANDI PARELLI: Boa tarde a todos, boa tarde, presidente. Boa tarde a todos
vereadores e vereadoras, todos que estão nos assistindo. No dia de hoje eu tive alguns
compromissos na parte da manhã e acabei ficando numa cidade, num distrito nosso, que eu tenho
muito carinho, e vim aqui reportar algumas situações que vêm acontecendo aqui. E resolvi fazer
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hoje, como é on-line, resolvi fazer a minha parte on-line, fazer aqui em Santa Eudóxia, não é?
Queria começar falando o seguinte, como é importante a gente conseguir trabalhar, não é? Tudo o
que a gente vem passando, essa pandemia, é difícil. Todo mundo com dificuldade. O comércio
sendo prejudicado. Pessoas... infelizmente, as UTIs lotadas, não é? Mas a gente tem que começar a
fazer alguma coisa. Eu já falei, inclusive, eu gosto quando o Sérgio fala, expõe as conclusões dele
aí, sobre os remédios. Eu acho que tem que ter várias situações antes de tomar uma decisão dessa.
Acho que a gente poderia olhar, realmente, para um distanciamento inteligente. Ônibus lotado,
supermercado lotado, e o comércio fechado. Mas tudo bem. Bom, queria falar o seguinte, eu vim
aqui, e um ilustre, um ilustre morador de Santa Eudóxia... Eu estou no campo do Serse. Eu estou
sentado em cima do eucalipto que demorou, mais ou menos, acho que seis anos para serem
cortados. Que a gente foi lá, pediu; cortou, atendeu. E um ilustre morador daqui, Rodson, falou que
isso aqui ia ser chamado de chiqueirão. Poxa vida! Chiqueirão. Chiqueirão é lugar do quê? Colocar
porco. Olha, gente, quando eu disse que tinha um compromisso com Santa Eudóxia, não sou de
brincadeira, não. Compromisso como um vereador. Se daqui quatro anos, que acabar, que der certo,
que bom. Mas eu vou fazer os quatro anos, trabalhar com humildade, simplicidade. E provar que
com muita luta e muito custo, a gente consegue, que o vereador tem capacidade das coisas.
Principalmente com humildade, pedindo, não é? Então, falaram que o campo do Serse ia ser um
chiqueirão. E falaram que os eucaliptos que derrubaram, Rodson, que foi 21 de janeiro, ia
demorar... não ia tirar mais, que o vereadorzinho perdeu a força. Quem será que foi, Rodson? Agora
eu te pergunto: perdeu a força, por quê? Nem começou. A gente não consegue trabalhar. Queria
agradecer ao Mariel, do serviço público. Que, hoje, na parte da manhã, eu fui no horto pegar muda
para plantar aqui no chiqueirão. E não é chiqueirão não, viu? Que aqui tem ser humano, tem gente
boa, gente do bem. Viu? Gente do bem. E fui pegar as mudas. Vim aqui, plantei, ajudei a plantar.
Vou continuar fazendo isso, tá? E a pedido meu, o caminhão veio pegar. Está aqui, está aqui atrás.
Não sei se foi por acaso, eu não fiz pensando nisso, não. Não foi nada combinado. Eu sentar aqui,
eu queria ter feito aqui. Ficou tarde para mim (sic) voltar e eu fiquei aqui para fazer. Então, gente, o
que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: tem que estar perto, tem que estar vivendo o
momento, a situação. Cada vereador acho que escuta um canto da cidade, as pessoas que votaram, a
população em geral que tem que ouvir. Vai fazendo conforme o possível. Então, venho agradecer
hoje, a Deus, né, de estar iluminando a gente, não é? Eu acho que a gente tem a cura, muito... se
Deus, nosso senhor, ajudar a gente, se Deus quiser, isso aí vai acabar. A gente já tem que começar a
pensar em coisas pós-pandemia. Pensar urgente, não é? Eu tenho já um projeto. Já tive um projeto,
coloquei um projeto, Amigos Improváveis, que vai ajudar. E agora a gente vai colocar um outro,
que já está com o Dr. Fábio, da horta para a mesa. Tantos terrenos baldios em São Carlos, que
poderiam estar sendo usados para a gente poder estar fazendo essa horta, gerar emprego. Um
projeto para tirar as pessoas... principalmente as pessoas ociosas dentro de casa. Então, eu acho que
a gente tem que realmente rezar, pedir para Deus abençoar a gente. O trabalho vai acontecendo
naturalmente, são quatro anos para acontecer, tá? Queria agradecer mais uma vez, Mariel, Fioroni, a
Ana(F) do Serviço Público, o Everaldo, todo mundo. Mas chiqueirão?! Aqui não. Não tem
chiqueiro, não. Pode falar, Marquinho. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Tiago. Vereador
Tiago, eu gostaria de parabenizar Vossa Excelência pelo belo trabalho que já realiza nesses poucos
meses que está na Câmara. Você é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e sei da seriedade. E
Santa Eudóxia, assim como São Carlos, não tem dono. Santa Eudóxia pertence às pessoas que
moram em Santa Eudóxia. As secretarias da prefeitura, elas são transitórias, os cargos são
transitórios. Na Câmara Municipal, nós não somos permanentes, nós passamos. Eu já fui presidente,
o Lucão já foi, o Júlio já foi, então, as coisas passam. Então, as pessoas não podem nunca cercar um
lugar e dizer: "Aqui é meu curral", ou "Aqui é meu chiqueirão". As pessoas não podem fazer isso.
Então, minha solidariedade a você. Parabéns ao secretário Mariel que está fazendo um bom
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trabalho. E tem algumas vezes que tem gente que quer aparecer mais que o secretário, tem pessoas
que põem na rede social como se ele estivesse fazendo. Na verdade, quem faz é população, que
paga religiosamente em dia os seus impostos. Então, a minha solidariedade a você. Eu conheço e
tive a oportunidade de assistir muitos campeonatos rurais no campo do Serse, inclusive quando
jogava Água Vermelha e Santa Eudóxia, que era um clima muito ruim, fora e dentro pelo campo.
Saía brigas homéricas, não só no futebol, infelizmente. Então, eu quero parabenizar pelo trabalho. E
dizer que algumas pessoas precisam tomar cuidado, porque os vereadores foram eleitos pela
população e os vereadores têm que trabalhar pela população. E Santa Eudóxia, Água Vermelha e
São Carlos não têm dono. Os donos são os moradores, são as pessoas da população que pagam seus
impostos. Parabéns pela sua atitude hoje. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI:
Marquinho, obrigado, de coração. Realmente, eu tenho que aprender muito. Só que você me
conhece, sabe que eu sou pessoa muito humilde. E assim, para mim, a população é essencial. Eu
sempre falei de Santa Eudóxia que, para mim, hoje, Santa Eudóxia é Santa Eudóxia. Santa Eudóxia
voltou a ter vida. Por causa do Tiago Parelli? Não. Não é por causa de mim, não. É por causa de
uma ação. É aquilo que você falou, Marquinho, isso aqui é deles, não é nosso. A gente não tem mais
do que a obrigação de cuidar, meu irmão, de cuidar da população, tá? Obrigado, tenho um respeito
muito grande por você, também, você sabe disso. E, mais uma vez, eu queria deixar aqui só
agradecimentos, vou continuar dessa maneira. A outra vez eu comentei, eu não quero comentar
mais, como você falou, Marquinho, cada um faz o seu papel. Cada um sabe o seu papel. E se cada
um fizer o seu papel direito... Eu tenho um minuto, né? Obrigado. Está me ouvindo? SR.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Sim. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI:
Então, se cada um fizer o seu papel direito... Desculpa, Rodson. Se cada um fizer o seu papel
direito. 'Pô, se você é secretário, faça o seu papel. Você é diretor, faça o seu papel, não é? Se é chefe
de sessão, que faça o seu papel. Agora, independente de quem fizer, quem ganha é a população.
Quem ganha é a população. É isso que a gente tem que fazer. Gente, é isso, tá? Mais uma vez, aqui,
obrigado, Rodson, por você ter dado para mim mais um minuto. Queria agradecer mais uma vez, a
todos os meus amigos vereadores. Eu acho que nós vamos passar essa pandemia e vamos fazer
quatro anos brilhantes para São Carlos. Eu tenho certeza disso, que eu confio em todos vocês, tá
bom? Obrigado, Mariel, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, que o dia que tiver que falar
de você também aqui, pode ter certeza [interrupção no áudio]. SR. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Agradeço as palavras do nobre vereador Tiago Parelli, cumprimentando o vereador.
Próximo vereador inscrito é o vereador André Rebello por até dez minutos. André? VEREADOR
ANDRÉ REBELLO: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, público que nos acompanha. Faço uso dessa
tribuna hoje, inicialmente, para pedir união e respeito. Respeito principalmente à classe médica que,
como todos sabemos, têm a liberdade de prescrever os medicamentos que entendem como mais
adequados a cada pessoa. Seja a sua convicção formada por estudo científico ou pela prática da
clínica médica. Muitos esforços estão sendo feitos por essa Casa, com a intenção de dar auxílio no
combate ao Covid-19. Foi criada a frente de combate ao Covid, pelo Prof. Azuaite, e inúmeras
outras ações vindas da Comissão de Saúde da Casa, que é composta pelos vereadores Sérgio Rocha
e Cidinha, e presidida pelo vereador Lucão Fernandes. Eu estou dizendo isso porque o relatório
entregue à Comissão de Saúde da Casa foi protocolado no dia de ontem junto ao Executivo e
entregue em mãos ao vice-prefeito, Sr. Edson Ferraz, e ao secretário de Saúde, Sr. Marcos Palermo.
Os esforços do Executivo municipal no combate à pandemia são grandes, mas nesse momento,
temos que garantir aos médicos a liberdade de implantar o tratamento imediato. Uma vez que temos
comprovações clínicas de que os pacientes assim tratados raramente têm a doença evoluindo para a
fase inflamatória. É por isso que eu venho pedir união e respeito. União de todos contra o vírus, que
não fiquemos uns contra os outros, porque daí o vírus vem até a gente. E o respeito com as pessoas
que buscam um tratamento diferente daquele que um determinado grupo elegeu como sendo o
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melhor. Senhores, buscar o Judiciário para cercear um tratamento de saúde pode causar uma
insegurança jurídica muito grande. E isso não é bom para a democracia. E falando em democracia,
eu quero entrar em outro assunto. Ontem, recebi um texto de WhatsApp, de um amigo que se chama
Reinaldo. E eu achei muito pertinente. Ele dizia assim: "A mudança da fase emergencial para a fase
vermelha no estado de São Paulo, flexibilizou as restrições de alguns setores, mas a participação de
fiéis em missas e cultos continua totalmente suspensa. As pessoas têm o direito de participar das
celebrações religiosas presenciais, seguindo, claro, todos os protocolos sanitários determinados
pelas autoridades de saúde. Não é razoável autorizar que as escolas voltem a receber até 35% dos
alunos presencialmente, a partir de 14 de abril, e não permitir que as igrejas façam o mesmo. A
justificativa de impedir que as pessoas fiquem aglomeradas em um espaço fechado para proibir as
celebrações religiosas presenciais não se sustenta. Por quê? Porque todo dia tem aglomeração em
transporte público nas cidades. São ônibus, metrô e trens lotados, levando as pessoas para o trabalho
e de volta às casas. Agora aqui em letras garrafais: não podemos ter dois pesos e duas medidas.
Também não existem restrições para as pessoas irem aos supermercados. Por que é permitido
buscar o alimento para o corpo, mas não é permitido buscar o alimento para a alma? Sabemos que o
período pelo qual passamos é muito difícil, milhares de pessoas choram pela perda de familiares,
parentes e amigos, tudo para a Covid-19. Diante dessa difícil realidade, não podemos ignorar a
dimensão do conforto espiritual. A fé e a palavra de Deus são fundamentais para a saúde
psicológica de cada pessoa e também para a manutenção da confiança e da força das pessoas para o
enfrentamento contra a pandemia. Pedimos aos gestores públicos responsáveis pelas medidas
restritivas, que reflitam, reavaliem e autorizem a volta das celebrações com a participação dos fiéis
nas igrejas e templos, para que possam renovar a fé e a esperança, sempre com os protocolos de
segurança sanitária que protejam a todos. Todos queremos ajudar no combate à Covid-19 e também
respeitar os protocolos sanitários, mas não podemos ser impedidos de participar de missas e cultos
presenciais, que nos fortalecem nessa caminhada para a vitória sobre a pandemia. Senhores, esse é o
texto que fica para reflexão. Sr. Presidente, muito obrigado pelo tempo. SR. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Agradeço a palavra do nobre vereador André Rebello e passo a palavra
para o nobre vereador Azuaite Martins de França, por até dez minutos. O senhor está com a palavra,
nobre vereador Azuaite. Vereador Azuaite? Vereador Azuaite? VEREADORA PROFESSORA
NEUSA: Microfone está desligado, Azuaite. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO:
Está desligado o microfone. SR. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Azuaite, o... Vereador
Azuaite? VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Rodson, ele está com o microfone
desligado. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Azuaite, o teu microfone está desligado. Liga
o teu microfone. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Vereador, é só apertar a barra de espaço do
teclado que ele funciona. SR. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vamos fazer o seguinte, a
gente pode passar a palavra para o vereador Bira, depois a gente volta no vereador Azuaite, para a
gente não perder tempo? Certo? Então, está com a palavra o vereador Bira. E depois... Até o
vereador Azuaite Martins de França acertar a microfonia (sic) dele. Vereador Bira, o senhor está
com a palavra por até dez minutos, ligue seu microfone, por gentileza. [troca de presidência]
VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Boa tarde a todos. Boa tarde presidente Rodson, em
exercício, às vereadoras, aos vereadores, público que está nos assistindo, nos ouvindo. Bom, hoje eu
tenho um tema que vem já se prolongando há mais de um ano, que é a pandemia, não é? Eu fiz
algumas comparações entre Covid e opinião. A gente vê desde o primeiro momento que estourou a
Covid, várias opiniões, não é? Até agora. Começo primeiro das autoridades, não é? Começamos
com o nosso presidente, com a fala dele chamando de gripinha. Mas aí, veio o Doria abrindo o
carnaval. Não imaginando que a gripinha ia virar essa pandemia. Então, eu vejo que a culpa vem de
todos os lados, inclusive também, algumas culpas nossas também. Mas as autoridades maiores, que
têm o poder de controlar, de fechar, não é? Então, eles começaram. E veio o Dr. Drauzio Varella
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também, que na época falou que era só uma gripezinha. Esses dias... Então, fica aquele jogo de
ninguém imaginava. O único país que imaginava o que era, era a China, porque a China já tinha
ventilador, a China já tinha os insumos, tinha máscara, tinha álcool gel. Eles estavam tudo
preparado. Portanto, você não ouve mais falar da pandemia na China. E nós aqui estamos
amargando, né, o resultado do que aconteceu lá na China. Então, no começo foi Bolsonaro, foi
Doria, foram os médicos que estavam estudando para ver o que era esse vírus, não é? E hoje nós
estamos começando a descobrir o que é o vírus. As vacinas estão chegando. Tenho certeza que vão
aperfeiçoar mais elas, mas está levando um tempo para isso. Estão correndo contra o tempo, os
nossos pesquisadores, os médicos, todo mundo, não é? E esses dias me chamou muita atenção,
semana passada, eu ouvi áudio muito rançoso do Doria falando que ia usar o poder de polícia para
fechar o comércio, que não estava tolerando pela contaminação que aumentou. Isso aí, eu fiquei, da
minha parte, muito contrariado, porque a pessoa já está sofrendo, em todos os setores, se expressar
de uma forma dessa, para um governador, eu acho que não convém, não é? Nós somos vereadores,
se a gente conversar assim com a população, já fica complicado, não é? Então, vendo toda essa
situação, a gente percebe que a nossa cidade não tem feito nada até agora. E tenho aqui um
resultado, o STF, por unanimidade, referendou a decisão liminar do ministro Lewandowski, os
estados e municípios estão liberados para importar a vacina já. Então, o nosso prefeito, se vocês
sabem, já pode mexer, comprar. E aí? O que a gente está vendo? Até agora nada. Eu não sei se no
Paço Municipal... eu não vou falar sem ter conhecimento, se tem alguma pessoa preparada lá para
entrar em contato, para comprar essa vacina, que fala inglês, que tem uma articulação. Mas nós
vemos, nós temos duas universidades aqui, somos capital da tecnologia, mas você não vê o nosso
prefeito, nosso vice-prefeito procurar as nossas universidades. Eles têm um bom relacionamento no
exterior. Tentar comprar vacina para a gente, entendeu? Queria ver... a prefeitura não criou nenhum
auxílio emergencial para complementar os pequenos comerciantes, o que ela fez? O único resultado
que eu vi, que eu posso falar e estou acompanhando, é da Secretaria de Agricultura, que foi
adquirido 17.687 kits de alimentos, cesta básica para a Secretaria de Educação, foi quase 900 mil de
investimentos, 893 mil, para atender 15.853 alunos de zero a três anos, e de três anos em diante
também, acima de três anos. Já é um passo. Mas cadê a grande remessa de cesta básica para a
Secretaria de Assistência Social. Cadê aquela grande remessa que ia ser comprada? Até agora nada.
Agora, é o seguinte, o que eu falo para vocês? Vou falar do vice-prefeito, do Edson Ferraz. Eu vou
falar dele. Por quê? Porque quem está tomando a frente é ele, ele está em rádio, ele está
representando o Airton. Porque o Airton é uma pessoa que tem uma idade avançada, tomou a
primeira dose. Então, tem que falar para quem está representando a frente. Inclusive, o Airton tem
feito coisas que nós nem sabe. Esses dias mesmo, o Airton estava aqui no ponto de táxi, dois dias.
Eu vi ele, cumprimentei ele. Então, ele ficou a manhã inteira aqui. E já não é a primeira nem a
segunda vez. Aí, depois, ele assina alguma coisa sem saber, agora, nós sabemos o porquê, porque
ele está isolado, ele está na dele. Então, já vou até avisando o Carneirinho, grande Carneirinho,
grande amigo meu. Carneirinho, senta do lado do Airton. Não sai do gabinete dele. Senão, uma
hora, ele vai assinar alguma outra coisa. Então, é recado. Porque aí em cima a gente sabe que tem a
turma A e a turma B. Então, Carneirinho, se liga no trabalho. O Airton, qualquer hora, vai assinar
qualquer coisa, tá bom? Então, voltando no nosso vice-prefeito, que representa o prefeito. Ele que
fala, ele fala do serviço público. Ah, recape, asfalto. Nós não estamos precisamos disso, nós
estamos precisando comprar a vacina. Vocês têm o poder. Já foi votado, é lei. Cadê? Para isso não,
não é? Agora, se fosse que nem na época que você era secretário, para fazer crédito suplementar
para secretário de Esporte era rápido. Isso aí você é bom. Na outra gestão, né, você era secretário.
Hoje você é vice-prefeito. Então, monta na carruagem... São Carlos está igual uma carruagem. Já
assistiu a filme de faroeste, presidente? Aquelas carruagens desembestadas? Está igualzinho.
Aqueles seis cavalos puxando. Então, está dessa forma. Agora nós, 21 vereadores, nós vamos em
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reunião da saúde, nós vamos em tudo que é reunião, vai, atende a população. Os 21 estão
apanhando na rua, não importa a ideologia, se toma remédio, se não toma. Todo mundo está
tentando ajudar de uma forma. Nós estamos aí dando a cara, fazendo reunião e sempre está
tomando: "Os 20 vereadores não fazem nada". Quem não faz nada é quem está com a caneta na
mão. Procura as universidades. E os supermercados? O eterno presidente Lucão deu uma sugestão
dos ônibus, as pessoas andarem sentadas. Passou para eles, até agora nada. Os ônibus estão aí
contaminando. Nem deu ouvido até agora, para essa ideia que o Lucão teve. Vamos dar outra ideia.
Supermercados lotados. Por que não abre supermercado...? Supermercado é essencial? É. Vai
comprar quem precisa? Então, abre das 11h às 6h da manhã, sem vender bebida alcoólica. Só vai
quem precisa, tenho certeza, se você deixar aberto com bebida, a molecada vai comprar de
madrugada. Então, olha aí uma sugestão boa. Abre esse mercado de madrugada, de dia só abre
padaria para a pessoa comprar o pão. Quem precisar, tenho certeza que vai em supermercado. Os
grandes supermercados estão mandando na cidade. Eu tenho certeza que eles têm dinheiro para
pagar segurança à noite para olhar o supermercado. Supermercado de bairro. Está todo mundo de
torneira de dinheiro. Enquanto os comerciantes estão fechados. O conversei com o meu amigo
Aldair(F) do pão de queijo, ele mandou 32 pessoas embora. Enquanto isso, a nossa cidade, o nosso
vice-prefeito, eu estou falando por ele porque ele está em todo lugar, falando da cidade bonita,
disso... Mas nós temos um secretário que está cuidando bem, o Mariel, da forma que dá, com
funcionário que faleceu, com funcionário afastado, mas ele está ali tocando, não precisa se
preocupar com o Mariel. Você tem que se preocupar em comprar vacina. Vocês têm autoridade. Até
agora vocês não fazem isso. Nós precisamos de vacina, tá bom? Precisamos de tudo quanto é
solução. Fecha supermercado, abre de noite, assume a rédea da carroça. Você não assume, só fica aí
falando de coisinha, de tapa-buraco, de luz de LED. A luz de LED, a CPFL ajudou, rapaz. Eu acho
que você tem que pegar... temos aí, ó, tem meu amigo Caio [ininteligível], o cara cobra todos nós
vereadores. Tenho certeza que não tem um aqui que não falou com ele, porque tem algumas pessoas
que são representantes. Está sofrendo, o pai dele tem 'buffet'. Eles ficam sempre na internet: Cadê
os vereadores? Nós, 21 vereadores estamos ajudando, só que o comando da prefeitura não está
ajudando. E nós estamos levando a culpa. Nós não temos o poder da caneta. Vai, pega o prefeito,
pega quem vocês quiserem, vai no hospital-escola, faz uma reunião lá com a Valéria, com o Dr.
Fábio. Estive lá com o presidente Roselei, tomamos uma lição de planejamento [ininteligível] senta
com eles, aprende a planejar. Um minuto, presidente, por favor. Um minuto para concluir,
presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O vereador Rodson está sem som, mas
estou interrompendo aqui. Voltei, tá? Dá um minuto para ele concluir, Emílio, por favor. O Rodson
está sem som. VEREADOR RODSON DO CARMO: Ah, o senhor já voltou, então, presidente?
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, viu, Rodson. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Nada. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Presidente, zera o meu tempo, por
favor, um minuto, presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Um minuto para
concluir, Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Obrigado. Bom, para concluir rápido,
tinha muito mais coisa para falar, mas eu quero convidar a pessoa que esteve aqui, foi presidente da
Câmara, uma pessoa inteligente, já viveu a nossa situação, presidente Roselei, sentiu na pele, que é
o Dr. Edson Fermiano. É uma pessoa que já sentiu com a gente aqui, não teve o poder da caneta.
Dr. Edson, senta com o Airton, pega a rédea da carruagem, procura esses medicamentos. Nós
confiamos no senhor. Faz que nem Romário em 93, em 19 de julho, nas eliminatórias da Copa, tira
a camisa do guarda-roupa, veste para esse passo e assume, vai para cima. Nós confiamos muito no
senhor. Todos os vereadores aqui. Então, Dr. Edson, sai daí, põe a máscara, põe a armadura, veste a
camisa amarela, representa a nossa cidade. Porque quem está mandando... Se nós fôssemos atrás de
governador, de presidente, nós não precisávamos de prefeito. Então, manda nosso prefeito embora,
já que fica [ininteligível] atrás de governador, presidente. Então, vamos atrás da vacina. E rapidinho
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para concluir, esse pessoal [interrupção no áudio]. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Vereador Bira, acho que... Deu o tempo aí? Vereador Bira? Está sem som. VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA: Obrigado, Sr. Presidente, sem mais. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Passo a palavra agora ao vereador Bruno Zancheta. [falas sobrepostas]
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sr. Presidente, deixa eu só concluir. É o seguinte, o nobre
vereador Azuaite Martins de França, ele não teve a palavra, precisamos voltar nele, que deu um
problema técnico no som dele. Então, eu combinei, para que nós não perdêssemos tempo, passar a
palavra para o Bira e voltasse nele. Agora já restabeleceu o som dele, então, pedindo para Vossa
Excelência voltar a palavra para o vereador Azuaite. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Com a palavra o vereador Azuaite, pelo tempo regimental de dez minutos.
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, povo de
São Carlos. Antes de mais nada, muito obrigado pela sabedoria da condução do processo, vereador
Rodson, porque eu tive realmente um problema técnico aqui no computador, como eu não entendo
nada disso, eu tive que recorrer a pessoas que não estavam aqui do meu lado. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Tranquilo. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Mas quero agradecer a
Vossa Excelência e a todos aqueles que concordaram com a inversão. O vereador Bira me
surpreendeu pela competência do seu discurso, discurso que acabei de ouvir, agora. Meus parabéns,
Bira. Meus respeitos ao seu discurso, as suas ideias e a sua clareza. E ela vem ao encontro daquilo
que tenho que dizer nesse pouco tempo que tenho nessa sessão de hoje. Porque o governo do estado
de São Paulo autorizou o retorno gradual às aulas presenciais a partir de ontem, dia 12, e as escolas
estaduais voltam amanhã, dia 14. Só que é preciso que se saiba também que existem competências
que são federais, competências que são estaduais e competências que são municipais. Então, em um
plano de pandemia, a pandemia pode ser mais aguda nesta ou naquela região, e menos aguda em
outra região. Então, a decisão sobre algo como o retorno às aulas na pandemia, mesmo das escolas
estaduais, quem tem que decidir as regras específicas para esse retorno é a Prefeitura Municipal.
Ora, será que eu estou dizendo besteira? Em 17 de dezembro de 2020, o Decreto nº 65.384 dizia, no
seu art. 1º... diz no seu art. 1º, porque não foi revogado: "a retomada das aulas e demais atividades
presenciais no âmbito da rede pública estadual de ensino, bem como no âmbito das instituições
privadas de ensino, observará as disposições deste decreto e, no que couber, as diretrizes do Plano
São Paulo instituído pelo decreto nº 64.994, de 28 de maio de 2020". E no seu § 1º diz: "atendidas
as condições previstas neste decreto e não sobrevindo ato fundamentado em sentido contrário de
prefeito municipal é que o secretário de estado da Educação poderá autorizar a retomada de aulas e
atividades presenciais na rede pública estadual e nas instituições privadas de ensino". Então, a
Secretaria Estadual de Educação estabelece que, para a sua rede, que é estadual, e para as
particulares que estão sob a sua supervisão, que vale, sim, aquilo que o governador determina, a
menos que o prefeito municipal tenha outra interpretação, outra determinação. E por que isso?
Porque nos seiscentos e tantos municípios que o estado de São Paulo tem, você tem
comportamentos diferentes da pandemia. Então, o prefeito municipal tem que estar atento a isso. E
muito atento. Mas o que a gente percebe, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, é o total desencontro,
por falta de comando, do estabelecimento de diretrizes pelo Ministério da Saúde, e por que não
dizer, especialmente pelo presidente da República, por suas determinações, pelo seu
comportamento, que tem que estar à altura de um chefe de estado e, infelizmente, não está. Então,
como diz o vereador Bira: onde está o prefeito municipal para se pronunciar? Será que vai ouvir, ou
deveria já ter ouvido, a rede estadual para ver as suas argumentações, para ver a sua posição? A
rede estadual, através de quem fala por ela. E quem fala por ela é o CPP, é a Apeoesp, é a Apase, é
a Udemo, que fala pela rede, e a Diretoria de Ensino, que é a extensão da Secretaria da Educação
aqui no município de São Carlos e na sua região. Ora, como ficamos? Como se pronuncia o prefeito
municipal? Como age o prefeito municipal? E aí, o Bira tem razão, existe um vazio, um vazio de
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comando em São Carlos. A ponto de alguns dizerem que, infelizmente, o prefeito precisa tomar
cuidado para ver o que assina, porque ele está fora do mundo, fora da realidade, sei lá o quê. É o
que consta. Faz mais de mês que não vejo o prefeito, que não vou à prefeitura, mas aqueles que
frequentam a prefeitura sabem dizer melhor que eu das condições que o prefeito tem para
administrar, ou que deixa de ter, para administrar São Carlos. E nós não podemos ter, em uma crise
como essa, um vazio de comando e um vazio de liderança na nossa cidade. Para se ter uma ideia,
nós temos no Brasil 3,5 milhões de infectados. Isso representa 7% da população. Mais de 350 mil
mortos. Em São Carlos, 6% da população, 15.304 infectados, 247 mortos, e uma média, nos últimos
30 dias, de três mortes por dia. Então, eu não estou aqui, como diria o presidente Bolsonaro, com
frescura ou com 'mimimi', eu estou tratando de fatos. E estou sentindo nos Srs. Vereadores, o
desespero de querer ajudar, de querer resolver as coisas. Uns pensando de uma forma, outros
pensando de outra forma, mas o importante é ouvir a ciência, e é isso que a gente está fazendo. O
jornal Valor Econômico, no dia 5 de março, trazia na matéria. Aí sai ao contrário. Mas: "Saúde
prevê até 3 mil mortes diárias em março", isso no dia 5 de março. No dia 5 de abril... no fim de
março, nós já estávamos com 4 mil mortos por dia. E o que fazer? Vacina? Não tem para comprar,
infelizmente. O que a gente tem que fazer? Tomar os cuidados. Então, quando eu digo que sou a
favor do 'lockdown' e sou mesmo. O que eu entendo por 'lockdown'? Não coloquem na minha boca
palavras que eu não digo. 'Lockdown', que eu entendo, é no sentido de fechar tudo, tudo, tudo, tudo,
por um curto período de tempo. Quanto? Umas três semanas, uns 21 dias, só. E daí, vai abrindo de
forma gradual, de forma lógica, todo o sistema, para que não haja essas contradições que todos os
senhores apontaram hoje e apontam sempre. Os supermercados lotados, os ônibus lotados, a igreja
vazia, não sei o quê vazio. Quer dizer, tem que ter regra para tudo, para evitar essas contradições. E
essas contradições alimentam a perpetuação de injustiças. É isso que nós não queremos. É isso que
nós não queremos. Leva muito mais prejuízo passar muito tempo abrindo, fechando, podendo uma
coisa aqui, não podendo outra coisa ali, uma semana de um jeito, outra semana do outro, do que
abrir de forma igual e lenta e gradual, lógica para todo mundo, depois de um fechamento severo por
um curto prazo de tempo. Então, eu vejo que todas as iniciativas que eu tenho participado da frente
parlamentar e em outros coletivos de discussão, eu vejo o muro, eu vejo as costas, eu vejo desprezo
para a inteligência, para a experiência das pessoas, das instituições. Isso não pode acontecer. Só
para concluir, Sr. Presidente. Só para concluir, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Um minuto para o vereador concluir, por favor. VEREADOR AZUAITE
FRANÇA: Muito obrigado. A minha opinião a respeito do que pensam os vereadores André
Rebello, do que pensa o vereador Sérgio Rocha, é diferente. Mas eu os respeito. A minha posição é
diferente, é diferente. E quero que a minha posição seja respeitada e sei que eles respeitam a minha
posição. É nesse nível que as coisas têm que se dar. E tanto eles, nessa posição de que eu discordo,
como eu mesmo e outros tantos, nessa posição que eu defendo, todos nós queremos sair dessa logo
e vivos. Isso é o que eu desejo, isso é o que todos nós desejamos. Para isso precisamos estar unidos
e fundamentados, alicerçados no [ininteligível]. Muito obrigado. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Esse sino aí não tem como passar, hein, Azuaite? VEREADOR AZUAITE
FRANÇA: Não. Muito obrigado. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Muito bom.
Obrigado, viu, Emílio, pela modernização aí. Eu quero passar a palavra agora, agora sim, Bruno
Zancheta, né? VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Esse apito, esse negócio aí está igual a buzina
de trem. Podia aliviar um pouco. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Ouviu aí, né,
Emílio? Eu passo agora a palavra ao vereador Bruno Zancheta pelo tempo regimental de dez
minutos. Bruno? Está ouvindo? O Bruno não está ouvindo. Está ouvindo, Bruno? VEREADOR
BRUNO ZANCHETA: Estou ouvindo. Estou ouvindo. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Você tem a palavra pelo tempo de dez minutos. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: [ininteligível]. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Bruno, nós não
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estamos conseguindo te ouvir. A sua conexão deve estar muito ruim. Queria verificar com o senhor,
fazer o que o Rodson fez aí, para a ganhar tempo, porque está muito ruim. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Exatamente, Sr. Presidente. Passando a palavra para o próximo. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Eu passo a palavra para o Dé Alvim e depois a gente devolve para o
senhor. Isso não é regimental, mas acho que há um bom entendimento aqui, pela dificuldade, né,
que está o Bruno com essa conexão. Então, com a palavra o vereador Dé Alvim, para
prosseguimento aqui do expediente falado. Vereador Dé Alvim está sem som. Tá ok, Bruno?
VEREADOR DÉ ALVIM: Está saindo aí, presidente? SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Bruno, podemos ouvir o Dé agora? Que eu já passei a palavra a ele, eu passo para o
senhor, tá? Então, o Dé tem a palavra por dez minutos. VEREADOR BRUNO ZANCHETA:
Podemos. VEREADOR DÉ ALVIM: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, população que nos
acompanha. Estou aqui acompanhando bastante a fala do vereador Azuaite, experiência; o vereador
Bira, que chega com vontade de ajudar bastante a nossa cidade. Eu quero aqui... hoje eu estou
bastante contente de saber que é democrático, mas o respeito acima de tudo. Você vê que isso é
muito importante, a fala do vereador Azuaite, que não concorda com as ideias do André, do Sérgio
e de outros vereadores, mas que respeita. E assim também, ele gostaria de ter o respeito de todos. E
tem, eu tenho certeza. Isso é muito importante. Eu acho que independente da ivermectina, da
ciência, daquilo que vai melhorar a nossa cidade, melhorar a saúde, o combate ao Covid, é
importante que todos estão fazendo a sua parte, de uma forma ou de outra, lutando para que nós
possamos chegar aí, a zero na cidade de São Carlos e começar a vida nova, não é? Que é aquilo que
nós tínhamos lá atrás, de nos encontrar, de estar aqui batendo papo. Isso que é o mais importante.
Mas, Sr. Presidente, eu fico muito triste quando, por parte da prefeitura, o secretário de
Comunicação, que é o presidente do comitê de Covid, isso eu não concordo de nós fazermos aqui
um trabalho brilhante, de prestigiar as servidoras municipais da área da saúde, olha... e o
secretário... A nossa saúde, Sr. Presidente, aqui, o sistema de saúde de São Carlos, ele é muito
melhor que muitas cidades vizinhas aí, viu? Eu tenho pesquisado bastante e não tem um elogio por
parte da Secretaria de Comunicação, Sr. Presidente, aos servidores. Olha, médicos que trabalham
muito, enfermeiras, técnicos de enfermagem, todos trabalham muito. E a nossa qualidade aqui, olha,
é muito à frente, eu não vou nem citar as cidades vizinhas, mas muito à frente mesmo. E eu estava
conversando com uma servidora, outro dia, e ela estava me falando a tristeza de saber que tudo que
eles trabalham, que eles lutam para melhorar a saúde do nosso povo e da nossa gente, e o secretário
de Comunicação despreparado para comandar essa secretaria. Porque eu nunca vi, só manda fechar
bar, só manda fechar comércio, só manda, só reunião com o Samir, fecha isso, fecha aquilo. Poxa
vida! Tem as festinhas aí, por que não vai nas festinhas, visitar, fechar as festinhas? Fazer isso. É
isso que contamina. O pequeno comerciante-- VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador
Dé. VEREADOR DÉ ALVIM: Ele trabalha escondido, com medo-- VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Dé. VEREADOR DÉ ALVIM: Então, Sr. Presidente, eu
fico muito triste, muito revoltado com essa situação da cidade de São Carlos que nós estamos
vivendo. Então, assim... VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Dé. Vereador Dé.
VEREADOR DÉ ALVIM: Pois não, Sr. Presidente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: É
o Marquinho Amaral. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É o vereador Marquinho.
VEREADOR DÉ ALVIM: Pois não, vereador Marquinho. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Eu gostaria de pedir um aparte a Vossa Excelência, eu não tenho procuração para
defender o secretário de Comunicação, mas o secretário de Comunicação, ele foi nomeado para
comandar um comitê pelo Sr. Prefeito Municipal. Todos os decretos de fechamento de bares e
restaurantes que seguem o Plano São Paulo, são assinados pelo prefeito municipal. Então, nós não
podemos culpar o secretário com uma decisão que é do prefeito. E por ele estar cumprindo uma
determinação do prefeito. Como disse, com muita propriedade, eu já havia dito na sessão... algumas
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sessões anteriores, o vereador Azuaite, disse o vereador Bira, nós precisamos ver quem manda na
prefeitura. [ininteligível] vice-prefeito. VEREADOR DÉ ALVIM: Ah, aí eu concordo com Vossa
Excelência. Porque o decreto já vem pronto, Marquinho. [falas sobrepostas] VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: A população, Dé, votou no prefeito Airton Garcia, votou no viceprefeito Edson Ferraz. E quem está assinando o decreto, quem está assinando as determinações que
são seguidas pelo comitê, tanto pelo Samir como pelo brilhante... eu discordo de Vossa Excelência,
eu acho que ele é um grande secretário, o Mateus. Eu acho que ele segue ordem do prefeito. Então,
nós temos que cobrar a quem de direito, a quem tem a caneta. A quem tem a caneta. VEREADOR
DÉ ALVIM: Eu concordo, viu? Eu agradeço o aparte de Vossa Excelência, mas eu discordo. É um
secretário despreparado, um secretário que leva pronto para o prefeito assinar. Ele impede vereador
de participar de reuniões, por isso eu discordo totalmente de Vossa Excelência, vereador
Marquinho, é a minha opinião. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Eu respeito a opinião de
Vossa Excelência. Eu não quero dialogar com Vossa Excelência, eu estou dando a minha opinião.
VEREADOR DÉ ALVIM: Eu concordo... Eu agradeço o aparte de Vossa Excelência. Concordo-VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Eu agradeço a Vossa Excelência pela maneira cordial
que me concedeu o aparte. E eu deixei a minha opinião, e Vossa Excelência está dando a sua
opinião. Esse é o parlamento. VEREADOR DÉ ALVIM: Muito obrigado, vereador Marquinho,
pelo aparte. Um vereador... Então, eu tenho certeza que Vossa Excelência não tem procuração e não
é o líder do governo para defender esse governo, até porque Vossa Excelência disse, eu tenho toda
certeza disso. E é isso que é o importante, a democracia que nós vivemos, como disse o vereador
Azuaite. O senhor não concorda, e eu também não concordo com a opinião de Vossa Excelência.
Eu acho que é um péssimo secretário, não prestigia o servidor público que trabalha muito, que luta
para colocar essa cidade de pé. Então, eu quero aqui, na minha fala, e eu quero que seja registrado
aí na íntegra, viu, presidente Roselei? É uma situação muito difícil que nós vivemos. Mas o
secretário, puxa vida, ele manda 10, 12 equipes todo dia lá no Aracy, é patrulha para tudo lá, a
Guarda Municipal, é a doninha de loja, coitada, que não tem mais o que fazer, não consegue mais
sobreviver. Eu não sei o que vai fazer. Então, o prefeito, ele precisa tomar as rédeas, realmente, ele,
o vice-prefeito, o secretário de governo, chamar uma reunião para saber qual é o destino da nossa
cidade. Nós não podemos ficar que nem uma biruta para o ar, voa para lá, [ininteligível] para cá.
VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Vereador Dé. Vereador Dé. VEREADOR DÉ
ALVIM: Pois não. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Um aparte do senhor, de 50
segundos aí? Eu concordo com Vossa Excelência, viu? Porque quando fechou o restaurante
popular, quem que levou a culpa? Por que o Sr. Secretário de Comunicação não veio e se explanou:
"Não fui eu, eu segui ordens"? Mas na hora que saiu a reabertura, aí estava lá bonito: "Nós
conseguimos revogar o decreto para abrir o restaurante popular da Aracy, de São Carlos 8" e 'ta-rará'. Aí, estava lá, Andréia Rosa, Edson Ferraz. E o secretário Mateus, para mim, é um boi de
piranha, aquele que é jogado na água para os outros passar, certo? Então, a D. Andréia Rosa pode
ser nomeada como procuradora geral do município, o Sr. Edson Ferraz pode ser também, do
planejamento de gestão. Eles estão indo bem, vereador Dé. Agora, sim, o secretário Mateus é bom,
para fazer propaganda. Obrigado, vereador Dé. VEREADOR DÉ ALVIM: Muito obrigado,
vereador Bira. Então, Sr. Presidente, esse é o meu entendimento. E eu, aqui, não quero entrar em
debate com nenhum vereador. Eu respeito a ideia e a opinião de todos. Meu entendimento. E
gostaria que eu fosse respeitado também, nesse momento, como o vereador Marquinho, eu respeito
muito a opinião dele. Ele acha que o Mateus é um grande secretário. Eu já acho que é uma porcaria.
É diferente, entendeu? Ele acha que o Samir é um grande secretário, eu discordo, entendeu? Então,
nós temos que respeitar as opiniões. E eu respeito muito, viu? Se mandar só ordem: "Ó, fecha tudo
lá na Cidade Aracy, fecha lá... Chamaram até a Santa Eudóxia de chiqueirão. Eu tenho certeza que
não foi o Mateus que chamou lá de chiqueirão, não chamou o Aracy de chiqueirão. Mas fica
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fechando o comércio. Poxa vida. O pessoal hoje está morrendo, gente, vai morrer de depressão, vai
morrer de angústia, vai morrer de AVC. Olha, a situação está feia, as UTIs estão lotadas. Eu queria
até cumprimentar aqui, a fala do vereador Roselei, que diz que a Tecumseh doou quatro
respiradores e a Electrolux mais quatro. Por que não pede para a Suzantur doar mais quatro? Por
que não pede para a Terra Plana, que presta serviço para a prefeitura, doar mais quatro? Por que não
pede para a Paraty, que recebe milhões, doar mais quatro? Ô, Sr. Presidente! Então, são milhões e
milhões dos cofres públicos que pagam para essas empresas que prestam serviço para a cidade de
São Carlos. Por que o Mateus não pede? VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Me concede um
aparte, vereador Dé? Trinta segundos, 15 segundos. VEREADOR DÉ ALVIM: Pois não, vereador
Azuaite. Pois não. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: É preciso doar, de fato, e não trocar. É
preciso doar e não pedir nada em troca. É preciso entender essas questões também. Muito obrigado
pelo aparte. VEREADOR DÉ ALVIM: Muito obrigado, vereador Azuaite. Então, isso é muito
importante, viu, vereador Roselei? Se em contrapartida essas empresas que estão levando milhões
de São Carlos doassem também os respiradores para melhorar a qualidade da saúde do nosso povo e
da nossa gente que está sofrendo. Eu tenho certeza que todos os vereadores recebem ligações todos
os dias: Olha, fulano está na UPA. Olha, fulano está na UPA, precisa de uma transferência. E graças
a Deus nós temos a cidade de Araraquara, Matão, as cidades vizinhas que estão recebendo os nossos
pacientes da cidade de São Carlos, como nós recebemos os deles também. Como na região de
Tabatinga, Ibitinga, Araraquara, Américo Brasiliense, que nós podemos mandar paciente e eles
mandarem para nós aqui também, graças a Deus que ainda tem muitas pessoas nas UPAs que estão
aí sendo [interrupção no áudio]. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Dé pode
concluir. Viu, Dé? Cortou. O senhor está sem áudio, Dé. Por favor. VEREADOR DÉ ALVIM:
Bota meu áudio aí. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Agora sim. VEREADOR DÉ
ALVIM: Eu fico muito triste quando eu vejo a cidade de São Carlos recebendo doação da
Tecumseh, da Electrolux, e essas empresas... como o Azuaite disse muito bem, não pode ser troca
de favores, tem que doar de verdade. Não: "Vou doar quatro respiradores para ganhar o contrato
tal", é isso que não pode acontecer. O vereador Azuaite tem razão, tem que doar de verdade. Só de
subsídio, a Suzantur, foi 8 milhões ano passado, a Paraty recebeu 3,057 milhões. Isso porque
trabalhou só na Apae. Eu não concordo. Vinte e oito milhões chegou para o combate à Covid, do
Governo Federal. Então, Sr. Presidente, olha, muito obrigado, eu volto o assunto na próxima terçafeira. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Só quero deixar registrado que tanto a doação
da Electrolux, eu não participei da conversa, mas a doação da Tecumseh foi um pedido, sim, dessa
Casa, até porque eles nos procuraram recentemente, demonstrando preocupação com a situação da
cidade. E atendendo aí o pedido da Secretaria de Saúde, a gente acabou formalizando uma reunião,
da qual eles se manifestaram, sem nenhum compromisso de nada em troca, com a empresa
Tecumseh, tá? Eles possuem servidores e colaboradores, eles utilizam do serviço público da saúde
de São Carlos e entenderam isso como uma contribuição ao município, para ajudar, inclusive, a
atender os seus colaboradores, seus empregados da empresa Tecumseh do Brasil, tá? Então, quero
passar a palavra agora ao vereador Bruno Zancheta, como combinado anteriormente, pelo tempo
regimental de dez minutos. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Boa tarde, presidente, boa tarde,
vereadores. Quero agradecer e pedir perdão pela questão da Internet, mas está tudo certo. Bom,
trazer alguns temas nessa tarde que julgo ser relevantes. O primeiro deles é anunciar, né, duas
emendas do nosso mandato para a saúde. A primeira delas para cirurgias eletivas. Sabemos que
nesse momento, com a falta de anestésicos, enfim, e tantos outros fatores, as cirurgias foram
suspensas. Mas eu faço questão de frisar que esse recurso, né, que ele fique separado para esse fim.
Tantas vidas foram salvas com a realização das cirurgias eletivas, então, acredito que esse recurso é
de extrema valia. Outros vereadores também irão enviar. Então, acredito que a soma, o montante
vai ser muito importante nesse momento que a gente já está pensando no pós-pandemia, não é?
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Outro que eu gostaria de destacar, ainda na área da saúde, é a destinação de R$ 20 mil para a
compra de EPI. Já comuniquei ao secretário, comuniquei à chefe de gabinete, a Vanessa, sobre a
importância, também, de nós darmos condições para que os trabalhadores da saúde possam exercer,
dadas todas as dificuldades que já enfrentam, da melhor maneira possível, da destinação dessas duas
emendas do meu mandato, R$ 45 mil para cirurgias eletivas e R$ 20 mil para a compra de EPI para
saúde. Outro tema que eu queria trazer nessa tarde de hoje... Antes de entrar nesse tema, falar sobre
o trabalho do vereador Tiago. Parabenizar o vereador Tiago por Santa Eudóxia, não é? E outros
vereadores, enfim, vereador Roselei, vereador Moisés. Protocolei uma moção de apelo ao secretário
Paraná, que implante, no distrito de Santa Eudóxia, um restaurante popular. Sabemos que a
demanda é crescente, cada vez maior. Há a questão dos cafés da manhã no distrito, mas nós
precisamos também de um restaurante popular. Já conversei com o Paraná sobre isso, não é? E nós
vamos, depois, conversar... VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador. VEREADOR
BRUNO ZANCHETA: A hora que as coisas normalizarem um pouco mais, ter uma reunião para
discutir essa questão. O bairro São Carlos VIII recebeu um restaurante popular, enfim, e outros
bairros também, então, eu acredito que o distrito de Santa Eudóxia, considerando também toda a
dificuldade, a distância, enfim, e a demanda existente no distrito, será, sem dúvida nenhuma, de
extrema valia a implantação e implementação de um restaurante popular no distrito. Outro assunto
que eu queria trazer nessa tarde de hoje, mais uma vez frisar, nós vamos votar a destinação de mais
uma emenda da deputada Katia Sastre, do nosso partido, meu e do Gustavo, o PL, que tanto tem
ajudado a cidade, já destinou uma emenda de R$ 100 mil para a saúde. E agora nós vamos votar
hoje, um valor um pouco maior. Mas agradecer a deputada, que tem um olhar diferenciado para a
cidade de São Carlos, e que muito tem nos ajudado, principalmente nesse momento. A deputada
esteve na cidade algumas vezes, não é? Foi recebida pelo prefeito, à época, já o prefeito Airton
Garcia. Enfim, ela sempre atenciosa e levando a demanda de São Carlos a Brasília. Infelizmente,
perdemos muito sem um deputado estadual e sem um deputado federal, muito, muito mesmo, mas a
deputada tem sido um elo, tem sido uma ponte de Brasília com São Carlos. Então, eu quero, mais
uma vez, agradecer à deputada por todo esse carinho com a cidade, e principalmente pela atenção
com que ela sempre nos tratou. O trato, né, entre a deputada, enfim, e o nosso mandato, e todos os
candidatos do PL, à época, quando ela nos visitou. Então, agradecer, mais uma vez, a deputada, pela
destinação desse recurso. Quando é para criticar, a gente critica, mas quando tem que elogiar, a
gente também tem que falar. Foi falado isso na sessão. A sessão passada eu acabei não tendo o
tempo, o expediente falado, não é? Eu gostaria de falar sobre a questão da iluminação de LED.
Elogiar o secretário Mariel e o diretor Anderson por todo o trabalho que eles estão fazendo nesse
sentido, não é? Nós sabemos, claro, nesse momento, as vias principais, as ruas principais, enfim, o
intuito é levar isso aí para os bairros, a gente expandir para os bairros, mas essa primeira etapa, já,
com certeza, revolucionou o conceito de iluminação pública que nós tínhamos, não é?
Principalmente com a instalação dos LEDs, as vias principais, os locais principais. Então, sem
dúvida, nós temos que destacar o trabalho realizado pelo Mariel, outros vereadores também já
falaram disso, e o diretor Anderson, a atenção, enfim, todo o trabalho que eles têm realizado lá na
secretaria. E aí, eu já vou entrar em um outro assunto, também já falado por outros vereadores, de
alguns secretários, do vice-prefeito, enfim, têm cuidado de outras secretarias. Eu acho que cada
secretário tem a sua secretaria para tocar, o vice-prefeito tem que fazer a função dele de viceprefeito, ou de prefeito às vezes, já que o prefeito, infelizmente, segundo alguns vereadores, e o que
a gente tem ouvido, o que a gente tem visto, a gente agora tem que tomar cuidado para ver o que o
prefeito assina. Olha a preocupação que a gente chegou. Tem que tomar cuidado, o documento que
o prefeito vai assinar, não é? Então, eu acho que cada secretário... o Mariel, por exemplo, é um
grande exemplo, o Mário na Fazenda, são secretários que têm tocado muito bem a sua pasta. Então,
não precisa ninguém tocar para o secretário, o secretário tem a competência para tocar pasta dele. E
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a-- VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Bruno. Vereador Bruno. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Oi, Marquinho. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Eu gostaria, se me
permitisse, um aparte, rapidinho. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Por favor. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Eu gostaria de cumprimentar pelo belo trabalho. E quando eu ouço e
vejo você falando, eu me sinto orgulhoso, porque eu era muito... era não, sou muito amigo do seu
pai, e eu frequentava a chácara do seu pai, e você era menino ainda. E você falava para mim, eu
estava em campanha lá, uma vez, na chácara, e você falava: "Um dia eu vou ser vereador". E esse
dia chegou... VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Sim. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: E quis Deus que eu estivesse com você aqui na Câmara. E eu queria parabenizá-lo pela
sua fala e dizer que quem tem feito muita falta no dia a dia na prefeitura, que é o grande timoneiro
da prefeitura, é o Dr. Edson Fermiano, que sempre fez com brilhantismo, com muita sabedoria,
como um cumpridor da palavra, a relação entre a Câmara e a Prefeitura. E pelos problemas de saúde
que ele tem, a sua não presença diária na prefeitura, no palácio, no paço municipal tem trazido
alguns transtornos. Mas você citou dois grandes secretários, o Mário, o Mariel, nós temos outros
que também são grandes secretários. Eu acho que a maioria são pessoas bem-intencionadas. Então,
parabéns pela sua fala. E eu quero aqui me solidarizar com o Dr. Edson Fermiano e dizer
publicamente, e eu acho que isso é compartilhado por muitos vereadores, a falta que ele faz, essa
falta de comando que nós temos reclamado talvez se dê pela ausência física do Dr. Edson Fermiano.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Marquinho, obrigado pela contribuição. E voltei bastante a
minha memória aqui, quando criança, quando nós nos conhecemos, enfim. E todo o caminho que
tanto eu quanto você construímos para chegar até aqui, não é? E obrigado pelas palavras. E é isso,
não é? Talvez está faltando um pouquinho de Dr. Edson Fermiano nessa prefeitura. Um pouquinho
não, bastante, não é? Mas está faltando, principalmente, uma gestão de verdade. Que hoje,
infelizmente, nós não temos. Eu citei esses dois secretários como exemplo para mostrar que, apesar
de todas as dificuldades, apesar de tudo que acontece na gestão, são dois secretários que têm feito a
diferença. Então, nós não precisamos de ninguém tocar a secretaria deles. Eles têm realizado um
trabalho e eles fazem a diferença. Mesmo com toda a inércia da prefeitura, que foi falado aqui, na
pandemia, pelo vereador Azuaite, vereador Bira, vereador Marquinho Amaral, enfim. A falta das
barreiras sanitárias, a questão das vacinas, a questão do... enfim, de tudo. De forma geral, a
prefeitura tem sido muito inerte quando o assunto é pandemia. Mas mesmo assim, esses dois
secretários têm se destacado. Então, é o que o vereador Bira disse, cada um tem que assumir a sua
função e fazer o seu papel. Vamos cada um jogar na sua. Simples assim, não é? Se cada um jogar na
sua, as coisas, com certeza, vão ficar bem melhor. Torcendo pela breve recuperação do Dr. Edson.
Como o Bira mesmo, também, disse, quem sabe ele toma as rédeas da coisa. Porque do jeito que
está não dá para continuar. Boa tarde a todos e seguimos na luta. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Passo, nesse momento, a palavra ao vereador Dimitri Sean pelo tempo de cinco
minutos, vereador Dimitri Sean, para finalizar aqui o tempo do expediente falado, e cinco minutos
para a próxima sessão. VEREADOR DIMITRI SEAN: Combinado, presidente. Muito boa tarde,
boa tarde a todos, todos os meus amigos vereadores, colegas e as pessoas que nos ouvem. Sr.
Presidente, eu quero, em primeiro lugar, nesses cinco minutos, trazer uma boa notícia aqui à cidade
de São Carlos. Uma boa notícia que veio do deputado estadual Murilo Félix. Eu recebi no final de
semana um ofício dele dizendo de um compromisso do governo do estado de São Paulo com a
nossa cidade, para enviar R$ 200 mil em recursos para a Santa Casa de Misericórdia de São Carlos.
Vou tomar a liberdade de ler o ofício que recebi do deputado estadual. Depois de me cumprimentar,
ele diz que: "O governo do estado de São Paulo informou que haverá a liberação de recursos
financeiros no valor de R$ 200 mil, que serão destinados para a irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de São Carlos". É isso que diz o ofício que eu recebi do deputado estadual. Junto com
recursos de tantos outros vereadores que buscaram com os seus deputados ou que destinaram por
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conta própria, eu mesmo também destinei R$ 50 mil em emendas parlamentares para cirurgias
eletivas, então para a Secretaria Municipal de Saúde. Todos esses recursos juntos, muito
importantes nesse momento de pandemia, nesse momento em que a saúde necessita ainda mais de
recursos, não é? Uma pasta, uma secretaria que sempre demandou uma grande quantidade de
recursos, mas agora ainda mais. E quero dizer, Sr. Presidente, que eu estarei no pé do governo do
estado de São Paulo, da DFS(F), para que esses recursos prometidos pelo governo do estado
realmente cheguem até aqui, para que não sejam simplesmente uma promessa do vice-governador
ou do governador do estado, não é? Então, existe já um bom sinal, claro, um compromisso que foi
assumido pelo governo do estado junto a um deputado estadual, mas isso é o primeiro passo, não é?
E até esses recursos chegarem efetivamente aqui nas contas, no caso, da Santa Casa, eu estarei
vigilante. Cobrando a DRS, cobrando o governo do estado para ter certeza que esse recurso não se
perca no meio do caminho. Ou mais do que isso, né, que esse recurso não seja enviado pelo governo
do estado, que, mais uma vez, eles deixem de cumprir seus compromissos com a cidade. Mas é um
primeiro assunto, uma notícia boa diante de tantas notícias difíceis que a gente tem na saúde aqui da
nossa cidade. Mais do que isso, Sr. Presidente, nos poucos minutos que me restam, procurando aqui
o 'timer'... nos poucos minutos que me restam, eu quero falar mais uma vez, como já fiz em sessões
passadas, sobre a castração, castração de animais aqui no nosso município, que era realizada pelo
canil municipal, mas que está suspensa. Suspensa já há alguns meses desse ano. E que a cada
semana, a cada dia, a cada mês em que essa castração fica suspensa, mais e mais animais têm cria e
mais e mais animais ficam em situação de vulnerabilidade e podem ser abandonados aqui no nosso
município. Então, eu destinei os recursos já, um ofício, uma emenda parlamentar para que seja feita,
então, uma contratação. Esse é o entendimento da Secretaria de Serviços Públicos, que, nesse
momento, esse serviço será feito através de uma contratação, ainda não se sabe de quem, de que
empresa, de que ONG, de que prestador de serviço, mas peço a todos do governo que esse processo
ande, que isso realmente aconteça o quanto antes, porque nesse caso de castração, cada dia, cada
minuto é importante. Porque senão nós vamos chegar em um momento em que existem tantos e
tantos animais abandonados que todos nós teremos dificuldade de cuidar de todos eles. Então, eu
vejo muita gente, os protetores, veterinários, as pessoas que gostam de animais, muitas vezes
arcando com esses custos de castração do próprio bolso, pagando por conta, porque não tem, não é?
Porque o canil está fechado, não funciona, não castra. Então, essas pessoas que gostam muito de
animais acabam tirando dinheiro aí de suas casas, seus lares, fazendo rifa, vendendo objetos para
conseguir pagar tudo isso, para não deixar ficar de vez sem castração para os animais da cidade.
Então, peço, mais uma vez, que isso, esse processo tramite. Claro que dentro da legalidade, mas
com celeridade dentro da Prefeitura Municipal de São Carlos. Para que, o quanto antes [interrupção
no áudio]. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Dimitri, o senhor quer
concluir? Pode concluir, por favor. VEREADOR DIMITRI SEAN: Vou sim. Para que, o quanto
antes, então, haja, novamente, a volta da castração aqui na nossa cidade. É isso, Sr. Presidente. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Dimitri concluiu, Dimitri? Está sem som. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Isso. É só isso, Sr. Presidente. Obrigado. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Ah, tá. Perfeito. Então, nós vamos entrar agora na Ordem do Dia, não é? Processos
que estão na Ordem do Dia. Mas antes, nós temos aqui um requerimento. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: [pronunciamento fora do microfone]. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Requerimento de urgência. Requerimento do Moisés Lazarine, que requer a
implementação imediata a pacientes com Covid-19 na rede municipal de saúde em São Carlos. Pela
ementa, deu para entender ou precisa ler mais alguma coisa? VEREADOR MOISÉS LAZARINE:
Questão de ordem, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Questão de
ordem vereador Moisés Lazarine. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Se possível, eu gostaria
que Vossa Excelência pedisse para o nosso nobre secretário que fizesse a leitura na íntegra do
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requerimento. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador, o senhor está de posse do
requerimento ou não? VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Hã. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: O senhor está de posse do requerimento? VEREADOR MOISÉS LAZARINE:
Não estou. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não? VEREADOR MOISÉS
LAZARINE: Só tenho ele na versão digital, aqui no celular. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Tá, então, eu vou fazer o seguinte, eu farei a leitura, tá? Como ele entrou de
urgência, só para que todos os vereadores tenham plena ciência do requerimento de Vossa
Excelência, tá? Vamos lá, então. Requer a implementação... Requerimento do vereador Moisés
Lazarine, que "requer a implementação do tratamento imediato a pacientes com Covid-19 na rede
municipal de saúde de São Carlos. Considerando que o art. 32 do Código de Ética Médica,
Resolução CFM nº 2.217/2018, exige dos médicos a utilização de 'todos os meios disponíveis de
promoção de saúde e de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças, cientificamente
reconhecidos e seu alcance, em favor do paciente'; considerando que 'as medidas de tratamento
farmacológico da Covid-19, como 'o tratamento inicial' e outras formas de abordagem desta doença,
estão amparadas pelo Parecer CFM nº 004/2020, de 16 de abril de 2020 e pela Nota Informativa nº
17/2020/SE/GAB/MS, do Ministério da Saúde, de 11 de agosto de 2020'; considerando que a
prescrição de medicamentos 'off-label' é reconhecida pelo ordenamento jurídico brasileiro,
conforme vem decidindo reiteradamente o STJ e pode ser aplicada em ocasiões de crise pandêmica;
considerando que o tratamento inicial objetiva reduzir o mais rápido possível a carga viral e
marcadores inflamatórios a fim de reduzir o tempo de duração dos sintomas, dias de internação e
consequentemente a taxa de mortalidade; considerando que diversas cidades como: Porto Feliz,
Limeira, São Paulo, Engenheiro Coelho, São Paulo, Sorocaba, São Paulo, São Pedro dos Crentes,
Maranhão, Porto Seguro, Bahia, Itajaí e Rancho Queimado, Santa Catarina, Taquara e Gramado, no
Rio Grande do Sul, Maraguapé (sic), no Ceará, São Lourenço, Minas Gerais, Itajubá, Minas Gerais,
Patos de Minas, Minas Gerais, bem como diversas outras cidades já adotaram o tratamento imediato
como estratégia contra a Covid-19; considerando que apenas estratégia não farmacológica como
isolamento social e 'lockdown' não são suficientemente eficazes e não impedem completamente a
ocorrência de novos casos, portanto, tornando-se imperioso que se busque outras alternativas
visando o tratamento dos pacientes infectados; considerando que foi enviado um documento pela
Comissão de Saúde da Câmara Municipal de São Carlos com exemplos de estudos científicos,
pareceres técnicos e exemplares de aplicação em cidades do Brasil do tratamento inicial ao Covid;
considerando que os medicamentos: sulfato de hidroxicloroquina, mais zinco elemento,
ivermectina, azitromicina, dutasterida, bromexina, difosfato de cloroquina, enoxaparina, cefuroxima
axetil, dexametasona, cefuroxima axetil, doxiciclina, bromexina e nitazoxanida empiricadamente
(sic) apresentam bons resultados quando concorrentemente(F) prescritos ao tratamento imediato."
Desculpa aqui, gente, eu estou... "Apresentam bons resultados quando corretamente prescritos ao
tratamento imediato; considerando que a questão é de grande relevância é que requeiro a esta
egrégia Câmara Municipal, cumpridas as formalidades regimentais, que seja [ininteligível] o
presente requerimento oficiando ao Sr. Prefeito Municipal que determine à Secretaria Municipal de
Saúde que implemente o tratamento imediato aos pacientes com Covid-19, solicitando-lhe as
informações: os medicamentos supracitados encontram-se disponíveis na rede de saúde? Se sim,
podem ser imediatamente disponibilizados para o tratamento? Se não, quais seriam os
impedimentos? Pretende-se implementar o tratamento imediato na rede pública de saúde? Se sim,
quando? Se não, por qual razão? Se (sic) o tratamento imediato seja implementado, ele será
disponibilizado em quais unidades de saúde para os munícipes que desejam fazer uso deste? Aos
munícipes que desejarem o tratamento imediato, qual procedimento deverão adotar? Moisés
Lazarine, PSL. Sala das sessões, 12 de abril de 2021. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Só uma
questão de ordem, presidente, por favor. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Questão de
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ordem, vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: [ininteligível] talvez não
tendo essa pretensão, mas, então, pelo que eu entendi, talvez o propositor pode dar esclarecimento,
ele não requer a implantação, ele requer informação sobre a possibilidade... senão a gente fica em
uma confusão de o que usar na Câmara. O requerimento, ele não é feito para requerer que a
prefeitura faça alguma coisa no sentido de pôr remédio. Ele está, então... só para, de repente, até
esclarecer à população que nos assiste, ele requer informações da possibilidade, se tem, se não tem,
como faz. E ele não está solicitando... ao aprovar esse requerimento, não significa que isso vai
acontecer na cidade de São Carlos. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu agradeço as
palavras do vereador Gustavo Pozzi. Até porque, com todo respeito que tenho pelo vereador Moisés
Lazarine, o requerimento é um instrumento regimental, mas ele precisa estar claro, em especial aqui
para os vereadores. Porque no requerimento, é solicitado ao Sr. Prefeito para que determine à
secretaria competente que implemente o trabalho imediato aos pacientes. Depois ele faz uma série
de perguntas, né, em especial... Isso, é, que implemente o tratamento imediato aos pacientes com
Covid-19. Aí faz uma série de perguntas solicitando: os medicamentos se encontram na rede
municipal? Se sim, podem ser imediatamente disponibilizados para tratamento? Então, assim, em
tese, a prefeitura vai responder o questionamento do vereador, tá? Se tem medicamento, se não tem,
quando vai implantar, se for implantar, por que não implantou, tá? Eu acho que isso é importante.
Agora, realmente, na leitura aqui, veio um pedido de atendimento imediato para implementação.
Requerimento, todos nós sabemos, é importante deixar claro para a população, que não tem essa
especificidade, não tem essa determinação, não tem força para determinar ao prefeito o tratamento
inicial. Nós estamos aqui perguntando à prefeitura, né, uma série de perguntas, por que não fez uso
do tratamento inicial, tudo bem? VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Questão de ordem,
presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pois não, questão de ordem, vereador
Moisés Lazarine. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Eu quero agradecer a contribuição do
nobre vereador Gustavo Pozzi. E também, eu quero fazer um agradecimento em especial, seria
injusto da minha parte se eu não fizesse essa ponderação. Que esse requerimento, justamente, ele
não tem força de lei, ele... realmente, nós estamos requerendo informação. Solicitando, o foco desse
requerimento é solicitar, aquelas últimas perguntas que Vossa Excelência, no exercício da
presidência, leu. E quero agradecer, inclusive, a contribuição de todo o gabinete do vereador André
Rebello, em especial, na elaboração desse requerimento, que ajudou nós, enquanto autor, propondo
esse requerimento. Mas o objetivo, realmente, eu solicito aos nobres pares que aprovem porque ele
não tem força de lei, não é uma lei, a lei, quem está propondo na Casa é o nosso nobre amigo
vereador Sérgio Rocha. Ele é apenas solicitando informações da prefeitura quanto a essas medidas
que foram lidas durante esse expediente, Sr. Presidente. No mais, é isso, eu agradeço a vossa parte.
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Tá, vou falar agora. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Eu peço ao vereador Robertinho... pela ordem, vereador Azuaite? VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: Azuaite, isto. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, pela
ordem, vereador Azuaite. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: A título de contribuir para definir
voto, tanto para urgência quanto para o requerimento, eu pediria a Vossa Excelência que lesse a
ementa do requerimento e o primeiro item, o item que precede as perguntas que esse requerimento
faz, por gentileza. VEREADOR ELTON CARVALHO: Pela ordem também. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem, vereador Elton. VEREADOR ELTON
CARVALHO: Roselei, a gente vota a ementa em si, e não o texto. Porque sempre foi, não é? A
gente lê sempre... desde o primeiro mandato, só é lida a ementa. A ementa é contraditória ao texto.
Então, eu queria que o senhor relesse para mim a ementa que eu vou votar. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. Então, vamos lá, requerimento. "Requer implementação de
tratamento imediato a pacientes com Covid-19 na rede municipal de saúde em São Carlos". Vou ler
o primeiro parágrafo... O último ou o primeiro, Azuaite? VEREADOR AZUAITE FRANÇA:
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Primeiro. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Ah, primeiro. VEREADOR ELTON
CARVALHO: Primeiro. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: "Considerando que o art.
32, do Código de Ética Médica, Resolução CFM nº 2.217/2018"-- VEREADOR AZUAITE
FRANÇA: Não, o que ele pede lá, requer... SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Ah, tá.
Então, é o último parágrafo, que antecede as perguntas. 'Requeiro a essa egrégia Câmara Municipal,
cumpridas as formalidades regimentais, que seja aprovado o presente requerimento oficiando ao Sr.
Prefeito Municipal para que determine à Secretaria competente que implemente o tratamento
imediato aos pacientes com Covid-19, solicitando-lhe as seguintes informações." VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: Então, são duas coisas, se me permite, Sr. Presidente, são duas coisas
antagônicas, contraditórias, que se eliminadas, se eliminadas do requerimento, não haveria
problema algum em votar a favor, porque pede esclarecimentos. Mas na medida em que determina
tanto na ementa quanto na primeira das arguições, aí existe uma contradição que não nos permite
nem votar urgência e nem votar favoravelmente ao requerimento. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Questão de ordem, presidente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Eu concordo
com o vereador Azuaite. Concordo plenamente com o vereador Azuaite. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Questão de ordem, presidente. Eu acredito que aí não é [ininteligível]. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Diante da observação feita pelo vereador Azuaite, com a concordância
de vários vereadores, eu sugiro a readequação do texto, se for possível, imediatamente, enquanto a
gente trata os outros processos, ou então que a gente vote isso na pauta da próxima sessão, já
adequado, certinho, para não gerar dúvidas. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Questão de
ordem, presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Questão de ordem, vereador
Moisés Lazarine. Vamos lá. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Eu solicito... que o foco, se
realmente existe uma dupla interpretação por parte dos nobres em relação ao tema, e eles estão
inseguros de votar achando que o fato de estar votando o requerimento está solicitando o tratamento
precoce, ou o tratamento imediato, e eles são contra, eu prefiro que derrubem e que votem contra,
que votem de acordo com a sua manifestação, do que não seguir o regimento e não colocar em
votação. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Pela ordem, por favor. ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: Pela ordem. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Eu sugiro que siga o
regimento, que coloque ele em votação, e quem, de acordo com o texto, não esteja seguro em votar
porque está solicitando tratamento, que vote de acordo com as suas convicções, sem prejuízo da
aprovação do requerimento. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem, vereadora
Neusa. Profa. Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Boa tarde. Eu discordo dessa
colocação do meu querido amigo aí, o vereador Moisés. Porque não há... não dá. Não dá para a
gente votar ou deixar de votar algo que está incoerente. É contraditório. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Então, eu acho que devia ser... é perda de tempo. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Cada texto fala uma coisa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA:
É, isso. A gente... fica difícil. Então, uma hora fala da implementação e outra hora faz o
questionamento. Então, como há essa duplicidade de entendimento, eu acho errado votar, não tem
essa de a gente votar. Eu me nego a votar uma situação que não está coerente. Obrigada. [falas
sobrepostas] SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem, vereador Lucão
Fernandes. Depois, Marquinho Amaral tinha solicitado. O Lucão que solicitou, ou foi o Robertinho
Mori? VEREADOR ROBERTINHO MORI: Robertinho Mori. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Robertinho Mori. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Robertinho Mori, e,
na sequência, o vereador Marquinho Amaral. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sr.
Presidente, Srs. Vereadores, não seria o caso de transformar em uma indicação? Está mais para uma
indicação, na realidade, do que um requerimento. E... VEREADOR AZUAITE FRANÇA:
Indicação é uma pergunta. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Não, eu sei, mas na ementa,
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Azuaite. Quando ele sugere a possibilidade de ser uma indicação, porque depois ele faz a pergunta,
então seria... realmente, o dúbio, aí, eu também fico... fica comprometida a votação nesse... eu
votaria contra. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Questão de ordem, presidente. Gostaria de
estar pedindo o auxílio-- SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Moisés, o
vereador Marquinho Amaral está inscrito, na sequência o senhor, questão de ordem. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Sr. Presidente, nobres vereadores, eu tenho duas sugestões a fazer.
Que o vereador Moisés Lazarine retirasse a urgência, refizesse o requerimento para a próxima
sessão, com as alterações que ele achar necessárias. Caso ele não concorde com essa decisão, que o
senhor coloque em votação a urgência a ser analisada pelos Srs. Vereadores. Eu, no meu caso, eu
voto contrário, se não houver mudança, porque, como disseram, já, vários vereadores que me
antecederam, o texto, cada lugar, ele está de um jeito, está dúbio. E não dá para nós votarmos um
documento onde em certo momento ele fala uma coisa, em outro ele fala outra. VEREADOR
MOISÉS LAZARINE: Questão de ordem, presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Questão de ordem, vereador Moisés Lazarine. VEREADOR MOISÉS
LAZARINE: Gostaria que os nobres vereadores colocassem no 'messenger'(F) aí, para que a Casa
possa, a direção da Casa possa nos auxiliar. A gente deixa ele para votar posteriormente, como você
sugeriu inicialmente, aí faz as devidas adequações, mas eu gostaria que mantivesse a votação de
urgência. Com essa... [ininteligível] ele em forma de questionamento mesmo, sem prejuízo do teor
do requerimento. Só faz a adequação do texto, que está tendo divergência dos nobres pares, e aí a
gente coloca em votação no momento oportuno. E que os vereadores mandem as informações no
'messenger'(F), quais são as palavras e os termos que eles não estão concordando, e a gente adequa
a redação. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: É teu o projeto, Moisés. [ininteligível]. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Moisés Lazarine-- VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Questão de ordem. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Com todo
respeito a Vossa Excelência, eu penso que a proposta do vereador Marquinho Amaral é bastante
razoável. Se o senhor insiste em aprovar, a gente coloca para coletar as assinaturas, mas deixando
claro que o senhor corre um sério risco de o requerimento de Vossa Excelência não ter entrada na
sessão de hoje, de urgência. Mas, na próxima sessão, o senhor pode corrigir, e ele entra na Ordem
do Dia também. Então, eu consulto Vossa Excelência se está de acordo com a colocação da entrada
dele em regime de urgência, ou se o senhor... tem a liberdade de solicitar a retirada dele para a
próxima sessão. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Eu vou acatar, Sr. Presidente, então a
solicitação de retirada, apesar de eu discordar de que o texto... porque o requerimento, ele não tem
poder de lei, não é? Não tem força de lei. Mas, enfim, a gente sabe que é um tema polêmico, que eu
já previa que existiria essa certa resistência. Então, eu acato a solicitação do pedido de retirada de
urgência no momento, e aí, a gente faz a alteração. E eu gostaria, depois, caso os vereadores
puderem apenas apontar realmente qual é a contradição, porque eu apenas estou solicitando a
implantação de uma forma objetiva. Por mais que tenha essa contradição apenas da minuta, o
prejuízo... o que nós estamos solicitando no requerimento é a implementação do tratamento, mas
não impondo à prefeitura. Eu não estou fazendo como indicação, mas eu acato o pedido de retirada
e estaremos colocando regimentalmente na próxima sessão para ser avaliado pelos nobres
vereadores. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado-- VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Questão de ordem. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Questão de
ordem, quem solicita? VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Lucão Fernandes. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Lucão Fernandes. Questão de ordem, Lucão Fernandes.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Eu acho inteligente da parte do vereador de recuar, pelas
orientações dos colegas vereadores que me antecederam. E pode ser também que esse requerimento
acabe sendo contemplado no projeto de lei que, se eu não me engano, está entrando em urgência, do
vereador Sérgio Rocha. Então, pode ser que contemple esse requerimento do nobre vereador. Se
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não contemplar, ele traz de uma forma diferente para que seja mais fácil o entendimento dos pares
dessa Casa. É a minha contribuição. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado,
vereador Lucão Fernandes. Nós temos um requerimento também de urgência, trata-se de um projeto
de lei que requer urgência. É o Processo nº 160/2021, Projeto de Lei nº 135. Trata-se de emendas
parlamentares dos ex-vereadores Edson Ferreira, Laide da Uipa e Leandro Guerreiro. Esses recursos
serão canalizados à Secretaria Municipal de Esporte para assim formalizar um termo de parceria
com a Associação Sãocarlense de Futsal, projeto Futsal São Carlos. Eu peço ao vereador
Robertinho Mori Roda que faça a votação em substituição às assinaturas dos nobres vereadores.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Pois não. André Rebello. VEREADOR ANDRÉ
REBELLO: Sim. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Azuaite Martins de França.
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Sim. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Bira.
VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Sim. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Bruno
Zancheta. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Sim. VEREADOR ROBERTINHO MORI:
Cidinha do Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Sim. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Dé Alvim. Dé Alvim? Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN:
Sim. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Djalma Nery. VEREADOR DJALMA NERY: Sim.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO:
Sim. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI:
Sim. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Lucão Fernandes. Lucão Fernandes? VEREADOR
LUCÃO FERNANDES: Sim. Sim. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Malabim. Malabim?
Vereador Malabim? Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sim.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Moisés Lazarine. VEREADOR MOISÉS LAZARINE:
Sim. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Profa. Neusa. VEREADORA PROFESSORA
NEUSA: Sim. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Raquel Auxiliadora. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Sim. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Robertinho Mori sim.
Rodson Magno. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. VEREADOR ROBERTINHO
MORI: Roselei Françoso? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim, sim. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: E Tiago Parelli. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Sim.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Dezenove vereadores presentes votaram sim, nenhum
contrário, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, havendo número de
assinaturas, eu coloco em votação o projeto de lei que altera dispositivo da Lei nº 1.959, de 14 de
agosto de 2019. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovado. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Pela ordem, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem, vereador Azuaite Martins de França. VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: Talvez não seja o expediente de pedir pela ordem, mas simplesmente dizer a
Vossa Excelência que, tratando-se de emenda parlamentar, não tenho nada contra, a gente tem é que
estimular o trabalho dos vereadores e tudo mais. Mas a votação de urgência, eu vou continuar
votando a urgência dos processos vindos dos vereadores, mas eu vou deixar de votar os
requerimentos de urgência dos processos vindos da prefeitura daqui para a frente. Só um
comunicado que eu tenho a fazer. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado,
vereador-- VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Fica difícil, fica difícil, Sr. Presidente, votar sem
analisar o processo, no escuro e tudo mais. Obrigado pela atenção. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Pela ordem, presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem,
Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Para colaborar com a fala do nobre
vereador Azuaite. Ontem, nós tivemos uma reunião entre os membros da Mesa Diretora da Casa, aí
eu fiz um apelo ao presidente, que houve a concordância da grande maioria dos vereadores,
inclusive do presidente, para que nós avisássemos à Prefeitura Municipal para se organizar para
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mandar os processos antes para, até na quinta-feira, no máximo sexta-feira, para ter tempo hábil de
nós analisarmos. Porque eu concordo com o vereador Azuaite, que fica muito difícil a gente não ter
acesso aos processos para votarmos, a não ser que seja um caso de calamidade, um caso extremo,
como foi aquela vez o caso da vinda da Volkswagen pra São Carlos. Que nós marcamos a reunião,
começou... meio-dia a negociação, acabou meio-dia, às 4 horas da tarde nós votamos o processo.
Então, eu quero... só para colaborar com a fala do sempre experiente e brilhante vereador Azuaite.
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, Marquinho-- [falas sobrepostas]
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Eu quero colaborar com o Marquinho e com o Azuaite-- SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Questão de ordem, vereador? VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Isso. Por favor. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Questão de
ordem, Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: [ininteligível] no expediente, mas eu
acho que, como há uma questão de andamento processual, eu acho que as comissões, elas têm que
ser utilizadas justamente para fazer essas devidas análises, não é? Eu, como presidente da comissão
de legislação, desejo poder examinar os processos, inclusive para saber se tem algum vício de
legalidade ou não. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu quero dizer tanto ao vereador
Gustavo Pozzi, ao meu amigo, vereador Marquinho Amaral, aos demais vereadores que, realmente,
ontem nós conversamos sobre isso na reunião da Mesa Diretora, que foi um compromisso nosso.
Tanto é que não há, na verdade, nenhum... nós temos processo na Casa que será encaminhado às
comissões, mas nenhum processo da prefeitura na tarde de hoje... até porque o entendimento que
nós temos é que não há urgência nesses processos que estão aqui. Não colocamos na pauta. O que
nós estamos votando é apenas os requerimentos dos vereadores, essas emendas parlamentares e
também o projeto de resolução da Mesa Diretora, que trata do funcionamento aqui da Casa, tá?
Então, o próximo projeto de resolução, é o Projeto de Resolução nº 17 da Mesa da Câmara
Municipal de São Carlos, que dispõe sobre o expediente da Câmara Municipal durante a Fase
Vermelha do Plano São Paulo para enfrentamento da emergência de saúde pública referente à
pandemia do Covid-19, instituída pelo Decreto Municipal (sic) nº 64.881, de 28 de maio de 2020...
é o decreto estadual, de 28 de maio de 2020, e estendida pelo Decreto Estadual nº 65.613, de 9 de
abril de 2021, e dá outras providências. Vocês querem que eu faça a leitura ou apenas uma
explanação do que está sendo alterado nesse decreto? VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Uma explanação, Roselei. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Explanação, Sr.
Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Explanação. Pois bem. Esse decreto não
altera, a princípio, as sessões on-line, tá? Nós vamos continuar com a sessão on-line provavelmente
até o dia 25 de abril, acompanhando o decreto estadual, mas ele permite... na verdade, nós estamos
praticamente acompanhando a prefeitura no que diz respeito ao funcionamento da Casa. Então, 50%
dos colaboradores, assessores e servidores da Casa terão expediente no período da manhã, e 50%,
no período da tarde, permitindo o atendimento com agendamento, com apenas uma pessoa no
gabinete, para, assim, evitar aglomerações, contaminações. E é importante lembrar que esse período
que nós fizemos as sessões de maneira on-line, e que não teve a participação da sociedade e até
mesmo dos vereadores, assessores e servidores na Casa, nós não tivemos registro de nenhum caso
de contaminação, não é? Mas como a prefeitura está fazendo o trabalho lá, nós tomamos a decisão,
a Mesa Diretora, de acompanhar esse mesmo expediente, para poder ter o atendimento mínimo à
população de forma presencial, porém, com agendamento, tudo bem? Mais um detalhe só. Em
relação aos servidores da Casa, até pelo número pequeno que nós temos, eles vão prestar seus
trabalhos de forma presencial apenas no período da manhã e ainda em revezamento. No período da
tarde, da mesma forma que estava prestando, tá? Sem prejuízos, os trabalhos nossos ser realizado na
sua plenitude. Nós tivemos aí, tanto o departamento jurídico, os analistas, esses trabalhos são feitos
50%, praticamente, em home office, tá? VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Por gentileza, um
esclarecimento. Isso... o gabinete, é optativo para o vereador ou é obrigatório? SR. PRESIDENTE
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ROSELEI FRANÇOSO: Isso. Obrigado, Prof. Azuaite, ele é optativo para o vereador. O vereador,
sim, pode manter... até porque nós criamos o gabinete on-line, a vereadora Raquel fez questão de
colocar que está funcionando muito bem. Então, se o vereador quiser continuar fazendo o trabalho
em 'home office', ele não terá prejuízo desta garantia, tá bem? Então, eu coloco-- VEREADOR
MOISÉS LAZARINE: Só uma dúvida, presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Sim. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Vamos tocar o serviço, gente. VEREADOR
MOISÉS LAZARINE: Em relação à possibilidade de sessão mista, então, não vai ser votado nesse
projeto agora, então? Vai ser só on-line mesmo? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Nesse momento não, vereador Moisés. Nós só estamos alterando o funcionamento da Casa, sem a
sessão... todas as sessões serão on-line, as audiências públicas. Inclusive a garantia das comissões
serem on-line também, tá bem? Então, eu peço ao vereador Robertinho Mori Roda que faça a
votação para a entrada do processo, em substituição às assinaturas. VEREADOR ROBERTINHO
MORI: O número do processo, por favor, Sr. Presidente? SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: O processo o número 1.190, Projeto de Resolução nº 17. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Pois não. André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sim.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Azuaite Martins. VEREADOR AZUAITE FRANÇA:
Sim. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA:
Sim. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Sim. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Cidinha do Oncológico.
VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Sim. VEREADOR ROBERTINHO MORI:
Dé Alvim. Dé Alvim. Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Djalma Nery. VEREADOR DJALMA NERY: Sim. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO: Sim.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Sim
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Lucão Fernandes. Lucão Fernandes. VEREADOR
LUCÃO FERNANDES: Sim. Sim. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Malabim.
VEREADOR MALABIM: Sim. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Marquinho Amaral.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sim. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Moisés
Lazarine. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Não. VEREADOR ROBERTINHO MORI:
Profa. Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Sim. VEREADOR ROBERTINHO
MORI: Raquel Auxiliadora. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Robertinho Mori sim. Rodson Magno. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Sim. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Roselei Françoso. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Sim. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sérgio Rocha.
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Roselei é café com leite nessa história. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Sérgio Rocha? VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Sim. Tiago Parelli. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Sim.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sim. São 19 votos favoráveis, um contrário. São 20
vereadores presentes, Sr. Presidente. Portanto, aprovado. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, vereador Robertinho Mori Roda. Agora eu coloco em votação o Projeto
de Resolução nº 17, da Mesa da Câmara Municipal de São Carlos, que dispõe sobre o expediente da
Câmara Municipal durante a Fase Vermelha do Plano São Paulo para enfrentamento à emergência
da saúde pública. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Contrário, presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Tá. Obrigado. Aprovado, então, pela maioria. Um voto contrário do vereador Moisés
Lazarine. Os projetos que estão na pauta, como de praxe, eu consulto Vossas Excelências se tem
algum vereador inscrito ou com interesse, né, de discutir algum dos projetos que estão na pauta.
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Pela ordem, presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI
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FRANÇOSO: Pela ordem, Azuaite. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Tem um projeto de
resolução que eu preciso dar uma explicação de 30 segundos apenas. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. É o § 1º do art. 201, não é? VEREADOR AZUAITE
FRANÇA: Isso. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: É o último da pauta. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tá. Posso pôr aqui 30 segundos, Azuaite? É pouco,
hein? VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Trinta segundos no relógio. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Alguém mais quer encaminhar algum projeto, discutir? VEREADOR
RODSON DO CARMO: Não, Sr. Presidente. Vamos votar. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Podemos fazer uma inversão da pauta aqui? O Azuaite já faz essa explicação e a
gente já vota a resolução? VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. Então, vereador Azuaite está com a palavra. VEREADOR
LUCÃO FERNANDES: Desde que se inscreva só ele, não é? VEREADOR AZUAITE
FRANÇA: Medindo o tempo, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Perfeito, professor. O senhor está com a palavra. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Tá, eu só
estou pretendendo suprimir aquilo que não existe no nosso ordenamento, pura e simplesmente isso.
Não existe nada além da remuneração do presidente pelo exercício da presidência. Só isso,
obrigado. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, Prof. Azuaite. Então, eu coloco
em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Então, está aprovada a alteração na resolução. Agora nós vamos seguir a pauta, tá? Projeto de Lei nº
122, de autoria da vereadora Raquel Auxiliadora, que dá nome de Ziede Baião Borges a sede do
Conselho Municipal de Saúde. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se
os contrários. Aprovado. Projeto de Lei nº 130, da Prefeitura Municipal de São Carlos, que busca
autorização para o Poder Executivo proceder a abertura de crédito adicional suplementar no valor
de R$ 751 mil na Secretaria Municipal de Obras Públicas, para viabilizar a realização de despesas
com a execução de obras de recapeamento de vias. Para tanto, serão utilizados recursos oriundos de
anulação de dotações orçamentárias dos encargos gerais do município. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei nº 131, que
autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na Prefeitura de São Carlos no
valor de R$ 46,4 mil na Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, para continuidade de
ações da secretaria. Para tanto, serão utilizados recursos oriundos de anulação de dotações
orçamentárias da própria secretaria. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto de Lei nº 131. Projeto de Lei nº 132, da
Prefeitura Municipal de São Carlos, que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional
suplementar na Prefeitura de São Carlos. O presente projeto busca autorização para que o Poder
Executivo proceda a abertura desse crédito adicional suplementar no valor de R$ 200 mil na
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, para viabilizar a realização de
despesas ao cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta do córrego da Água Quente. Para
tanto serão utilizados recursos oriundos de anulação de dotações orçamentárias da própria
secretaria. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovado o Projeto de Lei nº 132. Projeto de Lei nº 133, que autoriza o Poder Executivo a abrir um
crédito adicional suplementar na prefeitura de São Carlos no valor de R$ 1,080 milhão na Secretaria
Municipal de Obras Públicas para execução de obras de recapeamento de vias e pavimentação e
drenagem de águas pluviais na Avenida 2 no bairro Antenor Garcia. Para tanto serão utilizados
recursos oriundos de anulação de dotações orçamentárias da própria secretaria e dos encargos gerais
do município. Eu coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto nº 133. E coloco em votação o Projeto de Lei nº
134, que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional especial na prefeitura de São
Carlos no valor de R$ 464.144,23 na Secretaria Municipal de Educação, para despesas com o
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programa educacional e inclusivo bilíngue para os alunos surdos, conforme emenda parlamentar e
execução dos serviços na Cemei Nilson Aparecido Gonçalves, Cemei Carminda Nogueira de Castro
Ferreira. Para tanto serão utilizados recursos oriundos de superávit financeiro decorrentes de
repasses da União. Como o vereador Bruno colocou, esse sim, né, uma parte desse valor, um valor
de aproximadamente R$ 150 mil, né? É da deputada federal Katia... me ajuda aí. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Katia Sastre. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Katia Sastre.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Deputada federal Katia Sastre. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Katia Sastre. E também recursos do Ministério da Educação para
reforma, ampliação, compra de equipamento no Cemei Carminda Nogueira e Nilson Aparecido
Gonçalves, lá no Jardim Embaré. Eu coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. O Projeto de Resolução já foi votado,
conforme acordo com Vossas Excelências. Eu passo agora ao tempo do partido solicitado pela
vereadora Raquel, e o Djalma na sequência. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Boa
tarde, Sr. Presidente, vereadoras, vereadores. Minha saudação a todas as pessoas que nos
acompanham pelas redes sociais e pela TV. Segundo o nosso mestre, companheiro Paulo Freire, o
ato de amor é um ato político. E também a política precisa ser feita com amor. Porque, em suas
palavras, é um ato de coragem, nunca de medo. É um ato de compromisso com os homens, onde
quer que eles estejam, oprimidos. O ato de amor está em comprometer-se com a causa, a causa da
libertação. Inspirado nessas palavras, o Partido dos Trabalhadores ocupa a tribuna da Câmara
Municipal para prestar sua solidariedade, primeiramente às 247 famílias de São Carlos, perderam
seus amores pela Covid. Todos os dias há alguém sofrendo pela pandemia, todos os dias alguém
está de luto. Nossa solidariedade às famílias que estão passando por graves problemas econômicos,
são 19 milhões de brasileiros passando fome nesse momento. Como a fome não espera, nos 4.275
municípios em que o PT tem diretório municipal, existe militantes do partido engajados em uma
campanha de solidariedade. Aqui em São Carlos estabelecemos um comitê permanente de
solidariedade com o nome de Ana Fonseca, que foi a principal idealizadora do Bolsa Família.
Começamos no dia 2 de abril a primeira campanha de arrecadação para doação de cestas básicas. E
quem quiser contribuir é só acessar as nossas redes sociais, do PT São Carlos, que lá tem todas as
informações para as doações. A nossa campanha vai até dia 17 de abril. Nossa solidariedade no dia
de hoje ao vereador Djalma Nery que vem sofrendo o pior efeito da política, o ódio, ataques
violentos por defender a vida, defender a ciência em serviço da vida. Ataques daqueles que insistem
em contrariar as únicas medidas eficazes de combate à pandemia, que são distanciamento social,
uso de máscaras, auxílio emergencial e vacina. Aqueles que insistem em bradar o irresponsável
tratamento precoce em prol de uma suposta defesa da economia. Gostaríamos que os nossos
governantes do Poder Executivo também tivessem solidariedade. Todos sabemos que Bolsonaro
apostou todas as suas fichas nesse tal de tratamento precoce sem qualquer embasamento científico e
hoje depende do apoio insano dos seus seguidores para camuflar, entre outros crimes de
responsabilidade que caracterizam o seu governo. Doria, em seu Plano São Paulo, sempre priorizou
a economia em detrimento da vida. E o prefeito municipal? Cadê o prefeito? Estamos nos
perguntando isso desde fevereiro, e ele continua sumido e não executando nenhuma ação concreta
para frear a pandemia no nosso município. Enquanto a contaminação da população, os números de
hospitalização e mortes estão em total descontrole, Araraquara registrou na semana passada, após o
'lockdown', quatro dias sem mortes, escancarando qual é o caminho para salvar as vidas. O PT, em
conjunto com a CUT, com essa vereadora e com a deputada estadual Márcia Lia, ingressou com
uma denúncia no Ministério Público exigindo que o prefeito mudasse o modelo de enfrentamento
ao Covid e adotasse medidas mais rígidas, como o 'lockdown'. O MP acatou a nossa [interrupção no
áudio]. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Trinta segundos? Posso continuar?
[ininteligível]. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pode concluir, por favor.
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VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada. O Ministério Público acatou a nossa
denúncia e abriu o procedimento preparatório do inquérito civil. Felizmente, em tantas tristezas que
não faltam razões, a gente tem uma medida de esperança, né? Nessa semana, iniciamos as
atividades do Cursinho Popular da Juventude do PT, que auxiliará 50 pessoas entre jovens e
adultos, a preparar a ingresso para a universidade, especialmente pelo Enem. E iniciativas como
essa produzem mudanças significativas, profundas e permanente na vida das pessoas. E para a gente
terminar, amar e mudar as coisas, como dizia Belchior, é o que interessa ao Partido dos
Trabalhadores. Nossa solidariedade e luta sempre. Ziede Borges presente. Obrigada, Sr. Presidente.
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Agradeço, vereadora Raquel. Passo agora ao
vereador Djalma Nery, está inscrito pelo uso do tempo do partido, pelo tempo regimental de cinco
minutos. VEREADOR DJALMA NERY: Bom, boa tarde a todos e todas, vereadores e
vereadoras, população que nos assiste. Eu quero primeiro agradecer aqui, de forma emocionada, a
solidariedade da companheira Raquel. É, de fato, muito importante nesse momento que a gente
vive, contar com esse tipo de apoio. Um momento que as divergências não são nada saudáveis. Não
se trata só de ter opiniões contrárias, mas se trata de tentar assassinar a reputação de seu oponente.
Nos últimos dias eu vi centenas de montagens, de vídeos editados, de reportagens de grande
imprensa regional para tentar me desqualificar, me difamar. E isso é muito feio, isso é vergonhoso,
e uma democracia pujante como a brasileira não pode permitir isso. Então, quero agradecer aqui,
registrar esse agradecimento a Raquel e ao Partido dos Trabalhadores pelo apoio. Bom,
[ininteligível] a realidade se impõe para nós, não é? E é difícil deixar de falar semanalmente desse
assunto. E muito me entristece observar que aparentemente a gente está travado num ponto, numa
polêmica que não contribui de forma alguma para superar a crise que a gente vive no nosso país e
também em São Carlos. Eu pedi a fala para falar, para trazer a posição do PSOL sobre esse assunto.
Eu parto do pressuposto, como dito anteriormente, da boa-fé de todos e todas que estão aqui e do
respeito às opiniões divergentes. Que são, inclusive, parte indissociável do parlamento. Mas
algumas coisas não podem ser tratadas como questão de opinião, principalmente aquelas que
colocam em risco a vida das pessoas. A fala do vereador Sérgio Rocha, que apresentou um projeto
de lei para que o tratamento precoce seja adotado no município, ela traz elementos como "eu
acredito que seja eficaz", "o mundo todo usa", "várias cidades estão usando e têm resultados", "se
não resolver, também não causa mal nenhum", "nós temos que dar autonomia para os médicos da
rede pública". E o vereador André Rebello se posicionou contrário a uma ação que supostamente
retiraria a liberdade dos médicos de prescreverem o chamado kit Covid. Eu quero primeiro dizer
que muito provavelmente, infelizmente, o vereador não leu a nossa ação ao Ministério Público,
porque justamente ela se trata de buscar o Judiciário para garantir a liberdade médica profissional
em face de [ininteligível] que está obrigando os seus profissionais a prescreverem tais medicações,
que não funcionam, contra um constrangimento de perderem o emprego. Então, quero perguntar:
onde estavam as pessoas que estão pedindo liberdade médica para defender a classe médica quando
o Brasil inteiro soube que uma empresa estava obrigando eles a prescrever medicamentos que não
funcionam no combate a Covid-19? É muito conveniente, né, empresas como o Grupo São
Francisco, a Hapvida. Saiu uma matéria no domingo, na Globo News, sobre a Prevent Senior, que
está fazendo a mesma coisa. Essas duas empresas que eu citei primeiro, elas financiam o jornal que
me difamou durante três dias seguidos, o Jornal da Clube. E antes que alguém queira questionar a
minha legitimidade de falar sobre o assunto. Primeiro, é importante dizer que a gente está aqui na
condição de gestor público, e esse é um debate de saúde pública. E segundo, eu não vou precisar
ficar dando 'carteirada' de formação acadêmica aqui, que, felizmente, eu tenho de sobra. E quem
fala aqui não é o vereador Djalma, é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, a
Sociedade Brasileira de Infectologistas, a Associação de Medicina Brasileira Intensiva, é uma lista
gigantesca, a OMS. Oitenta por cento dos principais organismos de pesquisa do mundo têm
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duramente se posicionado em contrariedade à prescrição do tal lit Covid. Então, foi pedido aqui
união e respeito. Eu quero reforçar esse pedido, a gente tem que se unir e respeitar a ciência, a vida
e a saúde das pessoas. Tem coisa que não é questão de opinião. O art. 113, capítulo 13, do Código
de Ética Médica diz o seguinte, que: "é vedado ao médico divulgar, fora do meio científico,
processo de tratamento ou descoberta cujo valor ainda não esteja expressamente reconhecido
cientificamente por órgão competente". Só isso já deixa muito claro que aqueles médicos que
prescrevem o tal kit Covid, ou não se prepararam do ponto de vista técnico para prescrever, ou
violam o código de conduta da própria profissão. E nós, como gestores públicos, temos a obrigação
moral de impedir que isso aconteça em São Carlos. Nenhuma cidade que adotou o kit Covid
apresentou melhoras nos seus indicadores. É só entrar em qualquer painel de transparência de
qualquer município, Toledo, Cascavel, Chapecó. Todas elas, até semana passada, estavam com
100% de ocupação de leitos de UTI em seus respectivos municípios. Então, o que a gente precisa
defender aqui é a inteligência, bloqueio focal, rastreamento de contactantes, 'lockdown', vacina, e
coisas que funcionam. Para finalizar... VEREADOR DJALMA NERY: Trinta segundos,
presidente, para finalizar. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pode concluir, por favor.
VEREADOR DJALMA NERY: Para finalizar, em busca de soluções inclusive de financiamento,
eu quero só frisar uma coisa, o vereador Elton recentemente apresentou um dossiê dos maiores
devedores de impostos do município, entre eles consta o prefeito Airton Garcia. São mais de 400
milhões de dívidas dos grandes especuladores do município. Cadê a prefeitura cobrando a dívida
desses indivíduos, dessas empresas, para que a gente possa promover política pública para a nossa
cidade? Fica a minha pergunta e a minha indignação, presidente. Muito obrigado. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Djalma Nery-- VEREADOR
ANDRÉ REBELLO: Pela ordem, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Pela ordem, vereador... VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Vereador André. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Só um
esclarecimento, eu fui citado na fala do nobre colega Djalma. Eu não citei o protocolo, não citei a
ação do Ministério Público do partido do vereador, tá? Então, o vereador quis dizer se eu li ou se eu
não li. Eu sequer citei o seu partido ou a sua ação no Ministério Público, certo, vereador? Só isso,
presidente. VEREADOR DJALMA NERY: Então, outro vereador entrou na justiça com uma
ação? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador André. Passo agora... está
inscrito para explicação pessoal o vereador Robertinho Mori Roda, pelo tempo regimental de cinco
minutos. Vereador Robertinho está sem o som, eu peço que o senhor ligue o microfone, por favor.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Obrigado. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras.
Vereadoras, população. Essa explicação é justamente pelo que ocasionou ontem na rádio e hoje no
jornal, distorcendo a grande realidade, né? De um projeto que viria para a Câmara Municipal para
poder aprovar um recurso absurdo que iria para a Escola Livre de Música Maestro João Sepe. Na
realidade, Sr. Presidente, como já conversamos, de lá, realmente o recurso que é uma
suplementação de verbas que irá para a Secretaria de Esporte e Cultura, para que seja validada aí,
então, o chamamento público, não só na área de música, tá bom? O chamamento público que seria
para dar continuidade a um trabalho que vence somente em agosto. Aí, depois, se obviamente tiver
complicada a situação, com certeza absoluta o município procura essa entidade, a associação, né?
Que nós temos hoje, como presidente, o Marco [ininteligível]. E aí, sim, entendeu? Não temos
condições de [ininteligível] e tudo mais, né? E alguns comentários da rádio, da forma com que foi
[ininteligível] hoje, né? Inclusive, que eu aproveitaria dessa escola para fazer politicagem ou para
promover o meu nome. Olha, eu estou aqui já no meu quinto mandato, eu não preciso disso,
entendeu? E jamais, principalmente de levar um trabalho com ética, com respeito à sociedade. Eu
quero, sim, esclarecer que eu fui o idealizador desse projeto da Escola Livre de Música, no qual eu
dei o nome de Maestro João Sepe. Eu sou voluntário, e assim como todos os membros da diretoria,
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que é da Associação de Artes de São Carlos. Essa Escola Livre de Música, Sr. Presidente, Srs.
Vereadores, vereadoras e toda população que nos acompanha, ela tem um convênio com a
prefeitura já há 18 anos, e oferece os instrumentos que não conflitam com as academias na cidade.
Então, são violinos, violas clássicas, 'chelo', contrabaixo, clarinete, flauta, trompete. Temos lá aula
de acordeom, temos musicalização infantil, que é justamente o que a gente busca o diferencial e a
referência em nosso município, porque a maioria das escolas [interrupção do áudio] que tem...
sobressaem alguns alunos, é onde a gente daria continuidade a esse [interrupção do áudio] que a
gente pudesse garantir a cultura, e que a gente... é um trabalho sério de 18 anos. Quando iniciou no
meu primeiro mandato, em 2003, com o apoio do prefeito, então, Newton Lima. Então, Sr.
Presidente, senhores... Posso dar continuidade? Sr. Presidente, Srs. Vereadores. Na realidade, essa
matéria que veiculou, conversei hoje com o vice-prefeito, fiquei muito triste, porque isso foi matéria
mandada. Muito triste mesmo. Porque aqui foi passado muitos, muitos recursos. Hoje mesmo nós
acabamos de aprovar o recurso que vai para o futsal, que daria para a Secretaria de Esporte e
Turismo. Nós passamos, no final do ano agora, nós passamos R$ 150 mil para o esporte do nosso
município, fora centenas, centenas de milhares que foi para o esporte e para a cultura. Então, foi de
uma forma, assim, muito equivocada. Tenho, assim, a responsabilidade de estar trabalhando em prol
da saúde do nosso município. Existem lá 13 professores, cinco funcionários, e R$ 470 mil, ainda
não foi corrigido o IPCA, porque na realidade dá menos de cem reais por aluno, para poder atender
de 350 a 400 alunos. Então, de forma muito baixa, muito baixa que foi feito esse tipo de matéria. Eu
respeito o jornalista, respeito a rádio... a distorção que foi colocado, entendeu? Mas não posso
admitir, entendeu, que estaria tirando. Hoje, inclusive, um tal de Jorge, é um rapaz que vende fruta
na rua aí [interrupção no áudio]. Para encerrar, Sr. Presidente. Quem é esse rapaz para falar da
minha pessoa? Foi preso de aliciar menor. Olha as pessoas que estavam falando sobre a minha
pessoa. Eu tenho um trabalho com ética, sério. Venha a população ou venham essas pessoas
realmente olhar o que está sendo feito, onde está sendo direcionada a minha emenda parlamentar.
Um trabalho sério, onde eles pediam a emenda parlamentar. Eu tenho um compromisso com o Sr.
Prefeito para construir aquele asilo para pessoa com deficiência. Então, eu quero, de alguma forma,
repudiar, repudiar essa forma baixa. E de alguém da Prefeitura Municipal, que esse processo não
estava ainda na Câmara Municipal, ameaçando os vereadores que pudessem estar aprovando.
Aprovando sabe o quê, Srs. Vereadores? Somente a suplementação de um recurso que iria para a
cultura, para depois, sim, fazer o chamamento público, que sabe lá se será associação [ininteligível]
de São Carlos. Muito obrigado, Sr. Presidente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Comunicado à Casa, Sr. Presidente. Comunicado à Casa, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Comunicado à Casa do vereador Rodson Magno do Carmo.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Boa tarde a toda população que nos acompanha. Boa
tarde, vereadoras e vereadores. Sexta-feira, às 18h, nós estaremos fazendo uma audiência pública
para nós discutirmos a questão do cemitério Nossa Senhora do Carmo e do velório. Sabem vocês
que de uma vez por todas. Nós precisamos colocar um norte para o cemitério, nós temos menos de
1,5 mil carneiras. Nós não temos ainda um cemitério apto para receber os corpos. Nós estamos
vivendo uma pandemia e tem aumentado, infelizmente, o número de mortos na nossa cidade. Então,
nós vamos estar discutindo a condição do cemitério e do velório municipal. E queremos, quero
contar com o apoio de toda a população. Você que já está cansado de ir no cemitério e encontrar
mato alto, de encontrar [ininteligível] que o cemitério está. Peço apoio a todos os meus pares para
que sexta-feira, às 18h, nós possamos estar aí... tomar um rumo para o cemitério Nossa Senhora do
Carmo. Eu quero agradecer ao presidente Roselei Françoso que tem nos apoiado, ao secretário
Mariel Olmo. E que nós possamos fazer uma boa audiência na próxima sexta-feira, a partir das 18h.
Convido toda a população mais uma vez, e os Srs. e Sras. Vereadoras. Muito obrigado, Sr.
Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Rodson. Eu faria
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esse comunicado também, mas agradeço antecipadamente as palavras de Vossa Excelência,
convidando a população para essa audiência pública que nós realizaremos na próxima sexta-feira.
Muito obrigado aí, pelas palavras. VEREADOR RODSON DO CARMO: [pronunciamento fora
do microfone], SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu passo agora a palavra ao
vereador Gustavo Pozzi, pelo tempo regimental de cinco minutos. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Não é quinta-feira a audiência, presidente? VEREADOR RODSON DO
CARMO: Sexta, Lucão. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É dia 15. Dia 15 é... dia 15
é quinta-feira. Quinta-feira, dia 15. VEREADOR RODSON DO CARMO: Ô, me perdoe. Quinze
é sexta? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Dia 15 é quinta-feira. Sexta é 16, Rodson.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Desculpa, errei. Desculpe, quinta-feira. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É na quinta-feira. Obrigado, Lucão. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Vamos lá? Boa tarde a todos. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Com a palavra o vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Obrigado,
vereadoras. Na tarde de hoje eu não poderia deixar de falar sobre o que nós tivemos na semana
passada, que foi o julgamento do STF no que tange a questão da liberação das missas e cultos, que
sejam realizados de forma presencial. Na verdade, vamos tentar explicar um pouquinho melhor, né?
É a autorização, deveria... digamos, a [ininteligível] se isso deveria ser protegido pela constituição
ou se os prefeitos e governadores poderiam emitir decretos com... disciplinando abertura ou não das
celebrações presenciais, né? Primeiro eu quero dizer que vejo com certa temeridade você atribuir a
um prefeito municipal, a um governador do estado, por meio de decreto ou portaria, abrir ou fechar
as igrejas. Porque isso passa de um cunho pessoal. Tanto é que nós vemos aí, o governador do
estado de São Paulo, hora ele acha que é essencial, hora ele acha que não é. Tem momentos na faixa
vermelha que ele abre a igreja, tem momentos na faixa vermelha que ele fecha igreja. A gente não
consegue entender o que motiva, o porquê ele faz esse abre e fecha, né? E a meu ver, eu acho
preocupante, porque se a pandemia for motivo para fechamento das igrejas e cultos, e isso ser da
competência do prefeito ou do governador por um ato administrativo, isso que é o meu medo. Um
ato administrativo pode dizer se as pessoas podem celebrar presencialmente ou não, se de repente,
de forma... nós tivermos um prefeito, um governador que não tem nenhuma fé, não sabe a
importância da fé na vida dos brasileiros, do povo da sua cidade, pode muito bem para ele não ser
essencial. É uma mera opinião do prefeito ou uma mera opinião do governador se é essencial ou
não. Isso não pode, uma questão de fechar ou abrir, de celebração, as pessoas querem celebrar a sua
fé. Isso não pode, no meu entendimento, estar na subjetividade de um prefeito ou de um
governador. Na pior das hipóteses, se o Supremo Tribunal decidisse que as cidades têm que decidir
se abre ou fecha, que isso fosse submetido, por exemplo, ao parlamento, para que isso fosse, pelo
menos, amplamente discutido. Não de forma, vamos colocar assim, monocrática, de uma única
pessoa decidir se abre ou não abre. Pode ser que para um governador do estado ou para alguns
prefeitos não seja essencial. Agora, eu quero colocar aqui igual o vereador André falou, veja bem,
semana que passou aí, nós tivemos essa confusão jurídica no nosso país. Um ministro abre as
igrejas no sábado, o outro ministro fecha na segunda, quem tem fé não pode celebrar a Semana
Santa, que é o momento maior, a Semana Santa é o momento maior na religiosidade do cristão. E o
povo brasileiro é essencialmente cristão. E aí, no entanto, nós vimos filas nos supermercados, filas
nas lojas de chocolate para celebrar a Páscoa com coelhinho. O coelhinho pode entregar ovo de
Páscoa! No entanto, as pessoas não podem celebrar da forma a contento. Veja, eu entendo e eu sou
um dos maiores defensores do isolamento, no entanto, nós temos que tomar cuidado com as
decisões que são tomadas. Um ato administrativo não pode dizer como eu, como você vai celebrar a
sua fé. Isso tem que ser ou protegido pela constituição como algo maior, de ninguém pode fechar
igrejas e cultos, ou na pior das hipóteses, isso tem que ser amplamente debatido no parlamento para
que as pessoas possam, aí sim, refletir sobre essas questões. O André falou uma coisa muito sábia,
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qual a diferença do perigo das escolas e das igrejas? O governador entende que a escola é essencial
e deve abrir, e fala que nas igrejas tem perigo e na escola não tem?! Eu não consigo entender isso.
Repito, eu entendo... Presidente, um minuto para concluir [interrupção no áudio]. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor tem um minuto para concluir. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Obrigado. Eu entendo que quem participa das celebrações, pelo menos as
celebrações católicas, da qual eu faço parte, percebe a segurança que é feito. As pessoas... é um
número muito reduzido para um prédio amplo, as pessoas entram, tem álcool em gel na entrada. Na
hora da comunhão, que seria o maior contato, qual a orientação? Que as pessoas passem álcool em
gel antes. Então, os ministros vão aspergindo álcool em gel na mão de todos os fiéis. A orientação é
que só tire a máscara para tomar a hóstia, quando o ministro se afastar. Então, tem muitos
protocolos que torna, arrisco aqui a dizer, a igreja ser mais segura do que dentro de uma escola. Eu
acredito que nós temos, não podemos nos preocupar apenas, nesse momento, com essa questão da
saúde física. As igrejas são fonte de fé, é fonte de esperança, as pessoas precisam viver esse
momento. Como católico, eu sei quanto é [interrupção no áudio].
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Trinta segundos, presidente, desculpa. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Como católico, eu sei o quanto é essencial a participação dos fiéis na missa para poderem
aí, sim, professar a sua fé. E um direito garantido constitucionalmente, que todos possam professar
a fé que deseja. Muito obrigado, presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, vereador Gustavo Pozzi. Eu passo a palavra agora ao vereador Lucão Fernandes, pelo
tempo regimental de cinco minutos. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Boa tarde, meu
presidente, vereador Roselei Françoso. Quero cumprimentar também meus demais colegas
vereadores, as vereadoras desta Casa. Dizer o seguinte, o Djalma falou uma coisa importante aí. A
gente não pode obrigar nenhum profissional a prescrever o tratamento precoce se, no entendimento
dele, não é o melhor. E nós defendemos o outro lado, que tem alguns que querem fazer a indicação
do tratamento precoce. Então, eu acho que nós precisamos, na nossa Câmara de São Carlos, ter essa
linha, respeitando as opiniões. Mas de fato. Que eu vi hoje, também, a vereadora Raquel, ela deu
uma raspadinha de novo nas pessoas que estão defendendo o tratamento precoce. Eu vou falar a
verdade, eu não tenho conhecimento nenhum disso, viu, professora Neusa? Mas eu tenho feito essa
defesa... eu falo da senhora porque eu tenho um grande carinho, um grande respeito por ti. Em cima
de alguns relatos, em cima de profissionais que têm prescrito esse tratamento e tem trazido
resultado para os pacientes que eles têm feito o atendimento. Agora, pegar uma instituição também,
e obrigar, na totalidade dos seus profissionais, a fazer o tratamento?! Aí, também, eu não posso
concordar. De forma alguma. Eu também não posso concordar. Então, tem da minha parte, aqui, um
compromisso de que nós vamos seguir em frente. A gente vai tentar, talvez, colocar na prefeitura.
Essa indicação, por exemplo, do nobre colega Moisés Lazarine poderia ser uma forma indicativa da
possibilidade da prefeitura estar implantando ou colocando esse medicamento à disposição da
população. Eu não sei, talvez eu faria dessa maneira, mas respeito o nobre vereador da forma que
ele quer apresentar, o Sérgio também, parece estar preparando um projeto de lei. Mas eu acho que a
gente tem que ter, acima de tudo, o respeito, o respeito. Porque, eu não lembro qual parlamentar que
passou aí pela tribuna que falou o seguinte: todo mundo está querendo... Acho que foi o Azuaite:
todo mundo está querendo fazer o melhor. Nós estamos dedicando, buscando alternativas
diuturnamente. Nós fizemos um trabalho aí, do reclamo de um vereador na tribuna que falou do
salário dos médicos, que era pequeno, né? Imediatamente, naquela mesma sessão, liguei lá, falei
com o vice-prefeito, marcou as audiências. Teve a última ontem, que eu não pude participar por
problema de saúde aqui na minha casa. Mas eu acho que a gente está fazendo os conjuntos dos
parlamentares, a Profa. Neusa também participando. E nesse campo de encontros, nesse campo de
pessoas que têm conhecimento, porque o conhecimento não está numa única pessoa, cada um tem
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um pouco de conhecimento, né? Uns mais, outros menos, e a gente vai somando a somatória dos
conhecimentos para a gente formar uma opinião, quem sabe, melhor. Mas vamos seguir em frente,
trabalhando bastante. Eu também estou aqui, não sou líder de governo, mas a prefeitura também
tem procurado fazer o melhor possível. O nosso vice-prefeito tem se colocado à frente dos
trabalhos. A gente sabe que o prefeito nosso, ele é do grupo de risco, ele tem problema renal.
Agora, tem que delegar poder também, entendeu? Se não pode estar na prefeitura, vamos delegar
poder para o vice-prefeito, o doutor Edson também vem novamente com aquele articulador entre as
duas Casas, para que tome um rumo, para que a gente possa superar agora, esse grande obstáculo,
que não é de São Carlos, né? É do mundo inteiro. Não existe uma cidade que não está passando
dificuldade, toda cidade está passando dificuldade. E São Carlos, nós temos que fazer a somatória
aí, de ajuda, deixar as bandeiras partidárias de lado. Vamos nos unir em torno, mesmo, da causa, de
combater essa pandemia. É isso. Eu queria usar esse expediente para falar essas coisas, para que
juntos a gente foque no inimigo, que ele é único. Ele está aí... a gente, infelizmente, não consegue
vê-lo, mas ele está aí, a gente sabe quem ele é. Traiçoeiro. E chegou aqui na minha família.
Infelizmente, a minha esposa, ela está com Covid, foi confirmado no sábado. Eu fiz também o teste
[interrupção no áudio] mas graças a Deus não detectou nada em mim. Mas a gente está seguindo os
protocolos de distanciamento, tá bom? E desejo que Deus abençoe todos nós. Muito obrigado, meu
presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Muito obrigado, Lucão, pelas palavras
na tarde de hoje. Eu passo agora a palavra ao vereador Moisés Lazarine, pelo tempo regimental de
cinco minutos. Moisés saiu? Ah, voltou. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Sr. Presidente,
pequeno problema com a conexão aqui. Pode começar, presidente? SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: O senhor tem a palavra. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Pode retomar o
tempo, presidente? Porque realmente estava com uma falha na conexão, aqui, na Internet minha. Se
puder retomar o tempo, por favor. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O tempo vai
iniciar a partir da fala de Vossa Excelência, pode ficar tranquilo. VEREADOR MOISÉS
LAZARINE: Ok, presidente. Obrigado. Sr. Presidente, quero começar a minha fala na tarde de
hoje, enaltecendo e parabenizando a fala do nosso sempre presidente Lucão, que é seu antecessor,
né? Ele demonstra muita capacidade e também, de certa forma, um discernimento de ponderar uma
situação, que outros, né, em algum momento, vêm denunciando nessa Casa, em especial quero me
referir aí, à postura de um vereador dessa Casa, onde, Sr. Presidente, nos últimos dias, a Câmara
tem se tornado palco, é um palco não da ciência, mas um palco político, lamentavelmente. E essa
minha fala, eu quero trazer luz, Sr. Presidente, algumas das reivindicações de um dos vereadores
que cobrou, Sr. Presidente, nas últimas sessões, respeito, cobrou, né, diálogo, cobrou democracia. E
é o mesmo vereador que, no dia do jornalista, ofende e também, de forma pejorativa, trata a nossa
imprensa da cidade, parte da imprensa, de uma forma extremamente repugnante. E eu quero trazer
aqui algumas pequenas... dando continuidade à fala do Lucão, onde ele, realmente, com muita
lucidez, cobra aí a postura, realmente, de respeito por parte daqueles que são contrários à posição da
medicina. Porque nem entre a medicina é consenso, mas já existem, sim, estudos científicos. Tanto
é que o vereador, que agora está dando chilique na cidade porque foi contestado por um médico de
alta patente no país, em uma das entrevistas na TV Clube em São Carlos, ele... aqui na... a fome, ela
não espera, foi uma das falas também, da vereadora na tarde de hoje, né? Solidariedade e tal. Só que
quando foi contestado por parte da imprensa e por parte da medicina... Quero me solidarizar aqui
com um repórter da TV Clube, porque esse mesmo vereador que veio vomitar todo o seu ódio para
cima da imprensa. Porque a parte da imprensa que fala o discurso que lhe atende, atende as suas
expectativas, aí é democracia, aí é liberdade de imprensa, aí é... nossa, beleza, pode falar à vontade.
É isso, né? É fantástico, aí é fantástico. Mas quando um órgão de imprensa vem e fala aquelas
verdades inquestionáveis. Porque a medicina, ela é bem clara. Já existe sim... proponho aqui para
toda a população, entrar na entrevista da TV Clube, do Jornal Clube aqui em São Carlos. E também
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nas minhas redes sociais eu compartilhei e vou compartilhar a outra parte que faltou compartilhar,
mas na íntegra, eu vou compartilhar com a fala do vereador, e a parte, também, da contestação do
médico. E aí, a medicina, entre a fala de um vereador que usa jaleco vermelho e a fala de médicos
de jaleco branco, que estão há anos, há muitos anos de estudo, não só na medicina, mas como no
seu período de graduação e faculdade, sem dúvida, Sr. Presidente, eu vou ficar com a fala da
medicina e com a fala dos médicos. E não simplesmente com aqueles que polarizam e que ficam
politizando as questões. Esse mesmo vereador, numa das últimas sessões, veio pedir aqui para que a
Câmara não aceite esse tipo de situação por parte dos vereadores. Mas eu não tenho estômago para
ficar olhando muito e nem assistindo as lives e os vídeos desse vereador na página dele. Mas uma
rápida passadinha que eu dei lá, na página dele, ele se refere a nós, aos vereadores de São Carlos e
parte dos vereadores como gado. Isso, ele falando isso em relação aos vereadores que defendem o
tratamento imediato, o tratamento precoce, que grande parte da medicina defende. Trata esses
vereadores como imbecis. Esses são os termos que ele usa lá na página dele. Os vereadores que
quiser pode ir lá acompanhar. Agora de pouco ele compartilhou uma fala de uma outra vereadora
também de jaleco vermelho, tratando os vereadores sem noção e vereadores despreparados. E
também, né, vários outros termos que nem compete... nem dá para ficar trazendo aqui na sessão.
Então, esses são os mesmos vereadores defensores do 'lockdown', defensores do isolamento, né?
Porque o isolamento, tem uma grande diferença entre o isolamento e o distanciamento social. Os
caixas de supermercado estão trabalhando desde tenho o início da pandemia. E com as devidas
[interrupção no áudio]. Só para concluir, senhor presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Conclua, Moisés. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Só para concluir,
presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pode concluir. VEREADOR MOISÉS
LAZARINE: Então, Sr. Presidente, se 'lockdown' desse tão certo, 'lockdown' fosse a única medida
e não tivesse outra medida científica, o estado de São Paulo não seria o estado que está há mais
tempo em 'lockdown' do Brasil, e é o estado que mais mortes tem. Então, existe uma grande falácia.
Vereadores que ficam pedindo, né, com discursinho doce, com discursinho, né, de pedindo
pacificação, de apreço à ciência. Mas quando a ciência vem e traz à luz a verdade, eles ignoram,
porque as suas bandeiras partidárias, a sua sede por poder, a sua sede por defender os seus ídolos
partidários é muito maior do que o interesse em salvar vidas. Então, é isso que eu tinha para dizer,
Sr. Presidente, mais respeito, de verdade, para os nossos vereadores. Temos muitos vereadores
sérios, a exemplo do nosso vereador Lucão, que é um incansável lutador pela saúde, de anos, não é
agora desse mandato, e é tratado dessa forma nas páginas desse vereador [interrupção no áudio].
Obrigado, senhor presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O vereador Djalma
está solicitando aqui o uso da palavra em razão do vereador Moisés, mas... eu consulto Vossas
Excelências, mas acho que não citou nominalmente o vereador Djalma Nery. VEREADOR
MOISÉS LAZARINE: Não citei nome. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Uma vez
que não foi citado, Djalma, eu não posso conceder, na verdade, a palavra a Vossa Excelência. Eu
queria... peço a compreensão. Eu queria fazer a leitura, eu tenho duas vereadoras inscritas, né?
Terminou a explicação pessoal. A vereadora Neusa e a vereadora Cidinha, mas eu queria pedir a
Vossas Excelências, né, se eu posso fazer uma leitura aqui [interrupção no áudio] da administração
da Câmara de São Carlos, [interrupção do áudio] como um todo, mas um momento diferente para
todos. Eu queria apenas relembrar algumas questões aqui. Então, quero dizer que no último sábado,
no dia 10 de abril, completaram-se cem dias da nossa gestão na presidência da Câmara Municipal,
ao lado dos meus companheiros de Mesa: o vereador Rodson Magno do Carmo, primeiro vicepresidente; o vereador Robertinho Mori Roda, o segundo vice-presidente; o vereador Marquinho
Amaral, primeiro secretário; e a vereadora Raquel Auxiliadora, segunda secretária. Pelas restrições
impostas pelo enfrentamento da pandemia, foram cem dias absolutamente atípicos para uma gestão
que se inicia. Pelas restrições impostas pelo enfrentamento da pandemia foram cem dias, né, de...
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cem dias absolutamente atípicos. Porém, os resultados que estamos alcançando colocam a Câmara
Municipal no rumo das metas que traçamos, construir um legislativo que preserve sua autonomia e
independência e atue de forma transparente em sintonia com a sociedade. É um compromisso dessa
Mesa e de todos nós, representantes do povo de São Carlos. Nesse período realizamos, contando
com a de hoje, 12 sessões ordinárias. Algumas delas presenciais, outras híbridas e outras, mais
recentes, de modo on-line, sem deixar de interagir com a população nos meios eletrônicos e exercer
na plenitude o nosso mandato, nossa proposição e aprovação de leis e no acompanhamento e
fiscalização do Poder Executivo. Nessas sessões apreciamos 130 projetos de leis, aprovamos 69,
produzimos e encaminhamos ao Executivo 646 requerimentos e 248 indicações, além de 114
moções, 16 projetos de resolução e três decretos legislativos. De início, criamos a Comissão
Permanente de Segurança Pública e Defesa Social, proposta pelo vereador Bruno e pelo vereador
Djalma. Foram instituídas na Casa, três frentes parlamentares e uma Comissão Parlamentar de
Inquérito que está em andamento. Realizamos desde janeiro, um total de oito audiências públicas,
que, embora de forma remota, tiveram ampla participação e acompanhamento da comunidade. Da
mesma maneira, as quatro sessões solenes realizadas no último dia 26, prestando justas homenagens
às profissionais de saúde que atuam na linha de frente do combate ao Covid-19. Sem dúvida, a
pauta determinante em nossa agenda nesses primeiros cem dias, tem sido a preocupação com a
incidência da Covid-19 em São Carlos. Estamos todos nós, vereadores e vereadoras, empenhados na
preservação de vidas, e dessa forma, buscando uma melhor condição ao nosso município para fazer
frente à pandemia. Muitas das ações desse Legislativo comprovam que estamos mobilizados e
atentos. No dia 2 de março aprovamos projeto de lei que dispõe a constituição de convênio público
para aquisição de vacinas, insumos, medicamentos e equipamentos para o enfrentamento e o
combate à propagação da pandemia do Covid-19 no município. Assuntos relacionados à vacinação
contra a Covid-19 em São Carlos, também pautaram a audiência pública do dia 10 do mês passado,
e a criação da frente parlamentar de enfrentamento à pandemia. No dia 13 do mês, uma reunião com
representante da sociedade civil resultou em um documento encaminhado ao Poder Executivo,
propondo medidas concretas. Já a Comissão Parlamentar de Inquérito, aprovada por decisão do
plenário, foi instaurada para apurar procedimento da gestão da Secretaria Municipal de Saúde. No
último dia 26, conseguimos agendar e realizar uma reunião on-line com autoridades municipais
federais nos hospitais públicos de São Carlos, buscando equacionar a falta de medicamentos e
insumos utilizados no tratamento e manutenção da vida dos pacientes internados na Unidade de
Terapia Intensiva da Santa Casa da Misericórdia e no HU. Caminhamos na direção do que foi
proposto quando assumimos o mandato no dia 1º de janeiro. Meta central: demonstrar o quanto os
assuntos da Câmara são importantes. Tivemos oportunidades de assinalar, em Sessão Solene, os 20
anos da Casa Abrigo Gravelina Terezinha Lemes e também de instituir a frente parlamentar de
defesa do direito das mulheres e a frente parlamentar de defesa dos servidores públicos. Entre os
temas de audiência pública, estiveram a inserção da equoterapia para beneficiar pessoas portadoras
de deficiência, a questão do corte, ou a suspensão, né, do 14ª salário e benefícios de servidores
públicos municipais, a retomada de aulas presenciais nas escolas. E audiências de cumprimento de
metas da Secretaria Municipal de Fazenda e Secretaria Municipal de Saúde. Outro tema discutido
foi a suspensão das atividades práticas e reinserção da medicina na Universidade Federal de São
Carlos no sistema de saúde do município. E, ainda, nesta semana vamos realizar, no dia 15,
audiência pública on-line para tratar da situação dos cemitérios municipais. E no dia 16
discutiremos dois pontos fundamentais para São Carlos, a elaboração do Plano Plurianual para o
período 2022 a 2025 e a lei de diretrizes orçamentárias para o exercício 2022. Vale ressaltar que
realizamos o devido procedimento licitatório para a contratação de empresa de radiodifusão para
divulgação das nossas audiências plenárias. Assim que possível atuaremos no sentido de ampliar a
comunicação e buscar mecanismos que facilitem a nossa aproximação com a população. Estou me
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referindo a nossa sonhada TV Legislativa. Quero, nesse momento, agradecer cada um dos 21
vereadores e reafirmar perante todos, o meu compromisso com a democracia, que parte da defesa da
liberdade de atuação dos parlamentares na Câmara Municipal. Agradeço aos servidores dessa Casa
pelo empenho e adaptação a este momento tão delicado que vivemos. O esforço de todos está
fazendo a diferença para seguirmos com o Legislativo em funcionamento. Obrigado especialmente
aos servidores Emílio, Cirilo, Valquíria, Michel, pelo levantamento de dados desses primeiros cem
dias. A todos que acompanham essa sessão, reitero que nossa preocupação maior segue sendo o
enfrentamento da pandemia, para que possamos superar esse momento e ajudar o município na
retomada das suas atividades normais. Não tenho dúvida, o povo são-carlense, toda ação desse
Poder Legislativo tem o objetivo precípuo de defender o interesse de cada cidadã e cada cidadão
que vive nesse município. Para concluir, eu também quero fazer os meus agradecimentos, né,
especiais, já feitos aqui, aos assessores dos vereadores que têm se comunicado conosco, a
companhia diária do Rodrigo Venâncio, da Ana Lima, de todo o corpo jurídico dessa Casa, na
pessoa do Dr. Fábio, que tem sido um guerreiro, sempre procurando dar toda a assistência
necessária para essa Casa. Acho que nós temos muito mais coisa para falar, nós estamos aí
estruturando a Casa de Leis. Infelizmente, né, algumas pessoas acabam levando para um outro
caminho. Estou falando da compra de laptops, de computadores. Quero deixar registrado nessa
tarde de hoje, que desde 2013 a Câmara Municipal não compra computadores para os vereadores. É
uma compra de 21 computadores, isso não é gasto exagerado de forma alguma, tá? Isso é necessário
para dar qualidade ao parlamento. E quero dizer mais, que eu não vejo as pessoas virem a essa Casa
buscarem informações positivas, a exemplo da doação desses respiradores que nós tomamos à
frente e conseguimos para o município de São Carlos. Ninguém vem nessa Casa perguntar quanto
nós já devolvemos para poder ajudar a Santa Casa a comprar os raio X móveis para ajudar no
enfrentamento à Covid. Nós fizemos dezenas de reuniões, inclusive com o Governo Federal, num
tempo recorde, para buscar solução para o reabastecimento do medicamento na cidade de São
Carlos. Visitamos, na semana passada, eu e o vereador Bira, o HU e tivemos uma grande aula de
planejamento. Fizemos, na manhã de hoje, capitaneado, solicitado pelo presidente da Comissão de
Saúde, vereador Lucão Fernandes, o vereador Elton, a vereadora Cidinha, o vereador Sérgio Rocha
e também a nobre vereadora Neusa, uma reunião para majorar, para valorizar os médicos, os
profissionais da saúde do município de São Carlos, para a gente não deixar a peteca cair. Então, nós
temos um papel fundamental, independente das divergências de opinião. É natural e é assim que
tem que ser. Nós somos um parlamento diverso, nós temos que respeitar a opinião, sim, contrária.
Nós temos que respeitar opiniões favoráveis, enfim, nós temos que conviver com isso. Porque a
Câmara, nada mais, reflete a sociedade, e a sociedade pensa de maneira diferente. E é assim que
tem que ser, esse é o verdadeiro respeito com toda a sociedade são-carlense. Jamais faremos
qualquer tipo de cerceamento de falas favoráveis, contrárias, nós estaremos aqui para ouvir a todos
e esse é o respeito que daremos à população de São Carlos. Porque todos são são-carlenses e todos
precisam estar na agenda política desse município. Eu quero passar agora, a palavra a vereadora
Neusa, e depois, a vereadora Cidinha, para a conclusão dos trabalhos. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Boa noite. Bom, primeiro momento é pelo partido Cidadania, o qual eu
fui eleita e sempre procurei, de alguma maneira, respeitar e conhecer as atitudes, o que eu devo
fazer, porque é meu primeiro mandato. Aqui, eu quero parabenizar... não estava nesse momento,
mas logo que falou, eu coloquei na minha pauta, parabenizar a fala do Lucão. Que acho que ele foi
muito mais leal do que outro momento, que eu fico triste das comparações. Fazendo um apanhado
do que a Raquel, e do que o meu amigo Djalma colocou, realmente estamos sendo muito triturados
na mídia, na falta de respeito para conosco. Eu não vi, em momento nenhum... não querendo
confrontar fala de outro vereador, algum exagero ou alguma ofensa na página do meu colega
vereador Djalma. Ao contrário, ele rebate acusações. Em outro momento, eu queria falar também da
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fala do senhor, meu querido amigo André Rebello. André, você colocou de uma fala que entrou
juridicamente com outra... uma ação. E o único vereador que tem entrado pela pauta(F) da impor os
médicos a colocar esse tratamento foi o Djalma, por isso que ele colocou. Porque na tua fala, se
você verificar, você falou, sim. Sem citar o nome. Não querendo te corrigir, mas querendo falar. O
fato do Djalma entrar... e que eu acho que eu quero colocar minha área, meu modo de pensar é
assim. Democraticamente todo mundo tem o direito de usar o medicamento de acordo com o que o
médico prescrever e com a aceitação do seu paciente. Não uma coisa imposta. É isso que a gente
quer falar. Eu não sou contra nada, contra a vida, nem acredito nenhum dos meus colegas aqui,
porque a batalha é grande. Democraticamente, pode usar. Beleza. Quanto à situação da
religiosidade, quanto(F) o Gustavo Pozzi e o André, e todos falam, concordo plenamente com a
incoerência que tem com o retorno às aulas, e que tem uma aglomeração tal qual. Também acho que
tinha que ser tomado as atitudes tal qual o Gustavo colocou, nas igrejas. Também depende de uma
fiscalização. Outro momento, escutei até da minha assessora que visitou Araraquara e falou do
supermercado, como está lá. Como que é? Não entra mais que um. As portas da frente são fechadas.
Eles recebem uma ficha. Essa ficha entra um. Não entra... entra pelo... como fala? Estacionamento.
E só vai poder entrar outro quando certas pessoas entregarem a quantidade de ficha. Há uma certa...
Eu venho falando isso, tanto no transporte como no supermercado, ter uma fiscalização da
quantidade de pessoas que entram. 'Lockdown', eu acredito ainda ser incapaz de isso acontecer aqui,
infelizmente, Raquel, Djalma e a todos que são, pelo fato das necessidades humanas [interrupção no
áudio] estão trabalhando para que [ininteligível]. Eu acredito que todos nós estamos empenhados.
Quero agradecer também, em todas as [interrupção no áudio] que eu participei, em todas que eu
pude, tanto audiência ou reunião, que eu quero aprender, eu quero ver o quanto eu quero colaborar.
Eu vi a presença do vice-prefeito, sim, tentando nos ajudar, sim. Não estou defendendo pelo fato.
Eu vi, sim, e eu sei da situação a que a gente luta. Eu não vou tirar o corpo fora e falar: Não vi. Eu
só estou colocando o que estão tentando fazer para ajudar. A batalha é debatida entre todos nós.
Quando se fala de respeito, é respeitar aqui. O Lucão falou com respeito. Já o outro vereador,
novamente, vem com uma certa... não é assim. Ninguém está procurando debater [interrupção no
áudio]. Só um minuto para acabar, presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: A
senhora pode concluir, vereadora. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Tá bom. Então, quero
concluir. Eu quero ser parceira com todos vocês, eu quero aprender com cada um de vocês. Eu não
conheço muito a legislação, eu não conheço muitas atitudes. Se for ver, eu vou atrás correr, eu nem
faço as coisas no papel, como devia ser feito, como muitos dos meus colegas fazem. Mas eu não
estou sentada. E eu me emociono que ontem eu assisti uma reunião onde uma médica, ela se
declarou tanto... ela chama Sigrid. Eu achei... eu quero parabenizar essa médica, a vontade dela
ajudar São Carlos. Como todos, muitos. Então, gente, vamos todos nos unir enquanto, realmente,
como o Lucão falou, o nosso inimigo é a pandemia. Nós estamos pegando a minha primeira vez que
eu estou aqui [interrupção no áudio]. Boa noite, obrigada. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, Profa. Neusa. Eu passo agora a palavra a vereadora Cidinha do
Oncológico. Cidinha pediu um minuto, mas o tempo regimental é de cinco minutos, então, fique à
vontade, vereadora. Estamos aqui para ouvi-la. Vereadora, a senhora pode ligar o microfone, por
gentileza? E a gente volta o tempo para a senhora. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Boa noite a todos. Eu também quero me referir à fala do nosso querido Lucão, a
colocação que ele fez com referência ao tratamento precoce, né? E eu concordo plenamente com a
fala do colega Djalma também, né? Que não se pode obrigar o profissional a prescrever o
tratamento, certo? Eu acho que as famílias, o paciente tem direito de querer fazer, de pedir para o
médico também, que prescreva para ele, porque eu já vi muitos resultados com esse tratamento.
Inclusive, eu estou sendo cobrada na rede social, por que eu não faço, eu não falo aqui na Câmara
sobre essa situação. E eu conheço muitos médicos renomados, médicos, assim... também tenho
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muitos relatos, muitos documentos falando sobre esse tratamento. Agora, eu comparo o seguinte, lá
atrás tinha o tratamento contra a fosfoetanolamina, também não tinha uma comprovação científica
como falavam. Mas em 1990, eu levava essa cápsula lá para o hospital do câncer de Jaú. Então, eu
acho que se a pessoa está na situação que está vendo que não tem melhora, ou que queira tomar, eu
acho que... tudo é válido. Eu já vi pessoas, assim, apavoradas com o próprio Covid e saiu lá do
Milton Olaio com prescrição só de remédios de febre, só um antitérmico. E a pessoa quer fazer um
tratamento precoce. Eu acho que a pessoa tem o direito de poder fazer esse uso. Eu acho que vai de
conversar, médico, paciente, mas não do médico obrigar o paciente a fazer uso do tratamento. E eu
sou favorável que faça, sim. Porque tantas vidas estão sendo perdidas, tantas pessoas querem ter
acesso a isso e muitas vezes não conseguem, mas agora está todo mundo pedindo. Eu sei de muita
gente que está fazendo precocemente, né? Então, eu sou favorável, sim. E espero que os demais
companheiros também se entendam, né? A gente se entenda, que todo mundo chega num consenso,
né? E agradeço ao relato do André Rebello, o documento que ele enviou para a gente para leitura,
que está perfeito o que ele escreveu lá, o que mandou para a gente. Então, eu quero agradecer a
todos, né? E que a gente chegue num consenso para que esse tratamento dê certo e chegue para o
paciente. Não imposto, entendeu? Aquele que queira fazer uso. Muito obrigada, gente. Uma boanoite. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereadora Cidinha. Vereadora
Cidinha pediu um minuto, mas falou cinco, hein, Cidinha? Está afiada hoje. VEREADORA
CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Ah, [ininteligível]. Não. [ininteligível]. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Não havendo mais orador na tarde de hoje, eu farei a chamada final do-VEREADOR DJALMA NERY: Posso fazer um rápido comunicado à Casa? SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Comunicado à Casa, vereador Djalma Nery. VEREADOR DJALMA
NERY: Muito rapidamente, né? Eu gostaria só de comunicar à Casa, primeiro, que é mentira que eu
estou chamando os vereadores de gado, de imbecis. Peço, inclusive, que os companheiros e
companheiras visitem a minha página e procurem por vocês mesmos. É um absurdo que um
vereador falar isso aqui. Muito menos, né, assim, de maneira, me denunciando como se eu estivesse
ofendendo as pessoas. Isso só me faz caracterizar, nesse momento, que a única pessoa sem preparo
é esse vereador que me atacou. Isso é muito triste. E por último, quero comunicar à Casa que esse
médico que está [ininteligível], Dr. Paulo Porto, eu convido os Srs. Vereadores e vereadoras a
digitarem no Google: médico Dr. Paulo Porto. Se vocês fizerem isso, os três primeiros resultados
que vão aparecer são os seguintes. Matéria da Folha: "Médico cita informações falsas para criticar a
vacina". Matéria da Agência Lupa: "Médico distorce informações sobre efeitos colaterais". E outras
nesse mesmo sentido. É triste que um vereador venha aqui defender um médico que é famoso na
praça pelas 'fakes news', que se acha no direito de utilizar esse tipo de fonte. Uma pessoa que no
debate ao vivo da Band, citou fontes que nem sequer existem. Isso é vergonhoso. E tente
caracterizar a nossa argumentação, que é científica, como política. Ontem, um grupo de professores
e médicos da UFSCar, uma das melhores universidades do país, escreveu uma nota, um grupo
chamado Informa SUS, com sua posição. Então, eu peço ao vereador que primeiro faça uma
triagem melhor de suas fontes. Segundo, que me respeite, que não faça falso testemunho a meu
respeito, e que, terceiro, tenha noção para que possa argumentar de maneira civilizada nesse espaço
tão respeitoso que é a Câmara Municipal. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Comunicado à
Casa, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Comunicado à Casa, vereador
Moisés. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Sr. Presidente, quero começar comunicando à Casa
que a nossa cidade vizinha, de Araraquara... eu peguei o último boletim que eu encontrei no site
oficial da prefeitura. Quero comunicar a toda a população de São Carlos que a cidade de
Araraquara, que é uma das cidades que tem adotado o 'lockdown' mais radical do estado de São
Paulo, e que tem população semelhante à população de São Carlos, ela tem 346 mortos. E São
Carlos, no último boletim, que a nossa competentíssima Andréia Rosa nos enviou, 247. Ou seja,

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo
cem mortes a mais do que a cidade de São Carlos. E é isso que esses vereadores... E quero aqui
aproveitar o meu comunicado à Casa, para comunicar a toda a população, me solidarizando também
com os médicos... Que, sim, na entrevista, eu vou compartilhar nas minhas redes sociais, foram
comparado com crime organizado por esse vereador que me antecedeu. Então, é vergonhoso nós
termos vereadores como esse, que está, sim, lá na página pessoal dele. Aqui ele tenta passar por
bom moço, por uma pessoa polida, por uma pessoa educada, mas na página dele, é uma página
extremamente radical de esquerda, que foge da ciência, que nega a ciência e que opta, infelizmente,
por querer ver cientificamente pessoas morrendo. Cientificamente, a gente vê, o estado de São
Paulo é o estado que mais mata pessoas. Então, é lamentável esse nível, péssimo nível da Câmara
Municipal de vereadores por parte desse vereador que me antecedeu. Então, Sr. Presidente, quero
comunicar que essas pessoas que defendem o 'lockdown', que são anticiência do medicamento,
tratamento rápido, que ofereçam para a população uma outra solução, a não ser... além da vacina,
quando ela chegar. Enquanto isso, vamos esperar as pessoas morrendo [interrupção no áudio]. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu, sinceramente, ouvindo a fala do Moisés, eu quero,
Moisés, com todo respeito que eu tenho por Vossa Excelência, a gente cresceu junto num distrito,
mas eu não posso permitir que a Câmara Municipal venha a ser tratada dessa forma, Moisés. O
senhor disse que o péssimo nível dos vereadores... Eu não posso concordar com Vossa Excelência.
Ao contrário, nós temos uma-- VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Eu falei desse vereador,
presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu estou falando. Depois o senhor ouve.
Eu até queria pedir a gentileza, não só para o senhor, mas para todos os vereadores, que comecem a
criar um hábito. Esses dias o Marquinho Amaral me falou uma coisa e eu tenho procurado praticar
isso, até para eu poder melhorar. Então, acho que a gente pode ouvir novamente. As nossas sessões
ficam gravadas. Ouça o que o senhor disse. A Câmara Municipal... eu acabei de ler aqui um
trabalho que a gente vem fazendo com toda dificuldade, por conta desses cem dias, temos feito das
tripas, coração. Eu, pelo menos, tem noite que nem durmo pensando em como buscar solução para
resolver os problemas da nossa cidade. Temos feito reuniões e mais reuniões para tratar desse
assunto. O vereador Djalma Nery, não fazendo defesa da pessoa do vereador Djalma Nery, mas o
mandato do vereador Djalma Nery tem participado de dezenas de reuniões conosco, dando
importantes contribuições, Moisés. Então, eu gostaria de falar, para finalizar, sem querer, né, como
diz o Marquinho, debater com Vossa Excelência e com qualquer outro vereador, queria que o
senhor entendesse que essa Câmara é plural, essa Câmara vai continuar sendo plural. Essa Câmara
respeita a diversidade de ideias e a gente precisa aprender a conviver com isso. Aqui não tem
'esquerdália', não tem 'direitália', não tem... todos nós somos vereadores eleitos, escolhidos pelo
voto popular. Exceto o senhor, que está eleito também pelo voto popular, mas é suplente de
vereador. E eu respeito e sempre respeitarei, né? A fala do senhor aqui. Tanto é que, em todas as
sessões, eu queria deixar registrado, que o senhor é o vereador que mais fala em todas as sessões e
jamais será podado. Mas em respeito ao voto popular. Então, eu queria deixar isso registrado para
Vossa Excelência entender de uma vez por todas, que nós estamos aqui numa Câmara política sim,
porque nós temos a direita, a esquerda, o centro. E é assim que tem que ser. É assim na Câmara
Federal, é assim na Assembleia Legislativa, e aqui vai ser dessa forma também. Quero deixar isso
registrado, doa a quem doer. Vai ser dessa forma e não tem outra opção para isso. Eu respeito a
opinião de que defende, sim, o 'lockdown', eu defendo a opinião de quem está falando sobre
tratamento inicial. Tanto respeito que participei de uma live ontem, junto com o Daniel Lima. Eu
quero ouvir, eu quero aprender. Se a gente ouvir mais, talvez a gente aprenda mais, inclusive a se
comportar nas sessões plenárias, para poder ajudar a construção coletiva. O nosso projeto é pelo
interesse da coletividade, do bem comum. Vamos esquecer um pouco as cores partidárias, vamos
esquecer os partidos, vamos trabalhar para a nossa população, por favor. Era isso, chamada final-VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Questão de ordem, presidente. SR. PRESIDENTE
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ROSELEI FRANÇOSO: Chamada final dos Srs. Vereadores. VEREADOR MOISÉS
LAZARINE: Questão de ordem, presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Questão de ordem, vereador Moisés Lazarine. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Sr.
Presidente, eu... só por uma questão de ordem, você citou para a gente voltar na sessão e olhar, né?
Se você perceber que eu cometi um pequeno deslize e logo em sequência eu corrigi, eu sugiro, Sr.
Presidente, que você faça o mesmo exercício, volte lá que depois eu falei e citei: o vereador que me
antecedeu. Eu não generalizei. Só isso, Sr. Presidente. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Pela
ordem, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem, vereador
Azuaite. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Só para contribuir. Parabéns pela sua fala,
presidente. E contribuindo para com a Casa, onde existem vereadores que passaram em frente a
alguma escola de medicina um dia, mas que de medicina pouco entende, mas que são bem imbuídos
em procurar uma solução, como todos nós aqui procuramos. E o vereador que fala que é preciso que
a Câmara tenha nível, eu vou dar uma contribuição: o verbo optar não tem I, é P mudo. Então, não é
'opita', é opta. Vamos começar, vamos começar a ter nível também. Isso é dirigido ao vereador que
me antecedeu. Muito obrigado. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Faço das mesmas palavras
as suas, sirva para você também isso. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado,
vereador Azuaite, vereador Moisés. Eu quero nesse momento, fazer a chamada final dos trabalhos
de hoje. Mas seguirei, sim, Moisés, ouvindo aqui, né? A pedido do vereador Marquinho Amaral, eu
tenho feito isso e farei da mesma forma. Mas eu peço que a gente... quando a gente fala alguma
coisa, a gente joga ela ao vento. E esse vento pode trazer um desastre para todo o conjunto da nossa
obra. O senhor é um parlamentar que eu tenho profundo respeito, e, às vezes, a gente se autodestrói.
Ouça o que eu estou dizendo, é uma oportunidade que todos nós temos, que a população nos deu e
muitas vezes a gente joga essa oportunidade fora por um debate que não leva a nada, a lugar
nenhum. Então, eu quero fazer a chamada final dos Srs. Vereadores. Vereador André Rebello.
VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Vereador Azuaite Martins de França. Está com o som desligado, professor? VEREADORA
CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Ele está presente. VEREADOR AZUAITE FRANÇA:
Presente. Presente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Está presente. Perfeito.
Vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Presente. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO ZANCHETA:
Presente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereadora Cidinha do Oncológico.
VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Presente. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Presente. Vereador Dé Alvim. Ele justificou aqui a saída, tinha um compromisso
agendado. Vereador Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Djalma Nery. VEREADOR DJALMA NERY: Presente,
presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Elton Carvalho caiu, teve
problema técnico, então, está justificado também aqui a saída dele durante a sessão. Vereador
Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Vereador Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Presente. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Malabim. Ah, o Malabim também justificou
que tinha um compromisso. Então, está justificada aqui a ausência do Malabim. O vereador
Marquinho Amaral esteve e está comigo aqui, assinando os projetos de lei, tá, então, também...
Vereador Moisés Lazarine. Presente, né? VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Presente. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Profa. Neusa. Vereador Moisés presente. Profa. Neusa?
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Presente. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Vereadora Raquel Auxiliadora. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Presente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Robertinho Mori Roda
justificou a sua saída aqui um pouquinho mais cedo. Vereador Rodson Magno do Carmo.
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VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Presente. Vereador Roselei Françoso presente. Vereador Sérgio Rocha. Vereador Sérgio Rocha está
na sessão, com a câmera desligada. Vereador Sérgio Rocha? Sem o microfone. Vereador Tiago
Parelli. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Presente. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Dezesseis vereadores presentes. Sob a proteção de Deus, eu finalizo os trabalhos da
presente sessão. Um abraço a todos e um ótimo final... término de semana.-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0

