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SESSÃO ORDINÁRIA 04 DE MAIO DE 2021
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Marco Amaral, 1º Secretário
Aos quatro dias do mês de maio 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 a 15ª Sessão Ordinária, de 4 de maio de 2021, eu solicito ao Sr.
Secretário Robertinho Mori Roda que proceda a chamada dos Srs. Vereadores. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Sr. Presidente, eu posso fazer a chamada pela votação nominal que eu
tenho aqui, como eu estou fora da Casa, eu estou sem o livro aí. Posso fazer aqui mesmo? SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não. Não. Não. É regimental, nós temos que fazer no
livro. Deixa eu pegar o livro, eu faço aqui, então. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Pois não.
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Só um segundinho, só. Roberto, é que nós estamos
com a informação que a sua assessora pegou o livro. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Para
fazer o quê? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então... Eu vou pedir para pegar lá no
gabinete, Roberto, porque ela pegou o livro para o senhor poder fazer a chamada. Vamos fazer o
seguinte, ó, infelizmente, teve esse contratempo aí, faz a chamada pelo número que você tem aí, e a
gente transcreve para o livro, para poder agilizar o processo aqui, tá bom? VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Tá bom. Primeira chamada. André Rebello. VEREADOR ANDRÉ
REBELLO: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente. Azuaite Martins de
França. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI:
Bira. Vereador Bira. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Bira. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Vereador Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO ZANCHETA:
Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente. Cidinha do Oncológico. [interrupção
no áudio] Vereador Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Presente. Vereador Djalma Nery. Vereador Djalma. Vereador Elton
Carvalho. Elton, presente. Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Vereador Lucão Fernandes, ausência justificada. Vereador
Malabim. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI:
Vereador Marquinho. Vereador Marquinho Amaral. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Presente.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Vereador Moisés Lazarine, presente. Vereadora Profa.
Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Presente. VEREADOR ROBERTINHO
MORI: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Vereadora Raquel Auxiliadora, presente. Vereador Robertinho Mori,
presente. Rodson Magno. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Presente. Vereador Roselei Françoso. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Vereador Sérgio Rocha, presente.
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Vereador
Tiago Parelli. [ininteligível] 14 vereadores presentes, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Robertinho Mori Roda. Havendo número regimental,
declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
Iniciaremos, agora, o canto do Hino Nacional e o Hino a São Carlos. [execução do Hino Nacional]
[execução do Hino de São Carlos] SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu solicito ao
vereador Rodson Magno do Carmo que faça a leitura da Bíblia. Está sem o som, Rodson. Rodson
está sem o som. VEREADOR RODSON DO CARMO: Me perdoe: "Feliz aquele que cuja ofensa
é absolvida, cujo pecado é coberto. Feliz o homem a quem Deus não atribui iniquidade e cujo
espírito não há fraude. Enquanto calei, os meus ossos se consumiam, e todo o dia, e todos rugindo,
porque o dia e noite a tua mão pesava sobre mim. O meu coração tornou-se o feixe de palha em
pleno calor do verão". Palavra do Senhor. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Solicito
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ao vereador Robertinho Mori Roda que faça a leitura dos votos de pesar. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Pois não. Relação de votos de pesar: "Maria Therezinha Vnusso Toledo.
Neusa Maria Caparros Blanco. Miguel Rossini. Carlos Alberto de Santi. Zilda Pierini Bertollo.
Antonio Geraldo Soares de Oliveira. Rosana das Graças Santos. João Osorio Ferreira. Isabel Rose
Coelho Brugnera. Marcia Carlota Grosso Lemes. Antonio Piassi. José Brighenti Sobrinho. Eva
Linei da Silva Argate. Antonia Aparecida Mazzi Bertollo. Laurindo Ignacio Pereira. Luzia
Honorato. Leonilda Garbuio Casagrande. Lucia Helena Pereira da Silva. Maristela Cristina Alberto.
Joel de Lima. Ivone Cruz Azenha. Mario Antonio Lima. José Luiz da Silva. Osmar Bellasalma.
Eduardo Mujrgel Ferraz Kehl. Maria Dalva da Silva Souza. Maria Aparecida Oliveira Francisco.
Valdecir Sabadini. Laurentino Ferraz de Arruda. Flavio Plaine. Paulo Gonçalves Pereira. Maria
Duarte de Souza Junior. Antonio Carlos Camargo. Edna Maria Jose de Souza. Emerson Donizete
Ferraz. Maria de Fatima Pereira. Raimundo Mendes Filho. Ernestina Johanna Marga Hildegaro
Aust. Raimundo Francisco de Jesus. Joaninha Aparecida Palloni Picchi. Maria Ines de Oliveira
Castro. Thereza Lombardi de Araujo. Antonio da Silva. Ana Silene de Jesus Paiva. Rina Sbampato
de Genova. Doroti Vismara Andreoli. Sarah Giangrossi Teixeira. Valdir Roveri. Disnei Carlos
Valério. E o 51º, Cônego Antônio Tombolato". São esses, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Robertinho. Guardemos um minuto de silêncio em
memória aos falecidos da semana. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Põe presença para mim aí,
que eu já vou... SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: No momento, coloco em votação a
Ata da Sessão Ordinária do dia 20 de abril de 2021. Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Aprovada a Ata da sessão do dia 20 de abril, 20 de abril.
Solicito ao vereador Robertinho Mori Roda que faça a leitura das proposituras da semana.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sr. Presidente, pela ordem, novamente, hoje, infelizmente,
eu não pude estar aí para pegar todo o material, não está comigo. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Eu solicito ao vereador Rodson Magno do Carmo que faça a leitura da propositura
da semana. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Acatado o pedido de Vossa Excelência:
"Projetos de lei, 10. Requerimentos, 30. Indicações, 18. Moções, 15. Total de proposições: 76... 73,
desculpe. São Carlos, 4 de maio de 2021. Setor de protocolos e arquivos, Sr. Presidente". SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Coloco em votação a entrada das proposituras da
semana. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovada a propositura lida pelo vereador Rodson Magno do Carmo. Não há nenhum pedido de
destaque nessa sessão. Não há orador inscrito para a Tribuna Livre. Eu passo agora ao expediente
falado. Primeira dessa tarde, a vereadora Raquel Auxiliadora, pelo tempo regimental de dez
minutos. Antes da vereadora assumir a Tribuna, queria pedir ao vereador Rodson Magno do Carmo
se pode me substituir aqui por alguns minutos. Vereadora Raquel, com a palavra. [troca de
presidência] VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada, presidente Roselei. Boa tarde
a todas as vereadoras, vereadores aqui presentes, a toda população que nos acompanha em casa.
Vocês lembram aquela novela chata, que não termina nunca, sabe, que os vilões sempre fazem uma
maldade a mais em cada capítulo? Pois é, essa novela dos P3 da Prefeitura Municipal de São
Carlos, os professores especialistas, tem mais um capítulo de maldade junto à Prefeitura Municipal.
Eu já usei várias vezes essa Tribuna para comentar esses capítulos e o [interrupção no áudio]
episódio, a prefeitura negou a contratação de pelo menos três professores P3 como substitutos,
alegando que seu contrato inicial, aquele de carreira, eles não estão cumprindo a tal das 24 horas de
trabalho. Lembrando todo o enredo dessa novela, desde 2019 nós estamos em uma briga ferrenha
com a prefeitura sobre a interpretação dessa legislação, que é o grande impasse entre hora-aula e
hora-relógio. Bem, esse impasse já tirou o sono, a saúde, a remuneração dos professores P3 e,
agora, está também prejudicando os nossos estudantes, que estão sem aula, já entrando no segundo
bimestre letivo, sem professores em sala de aula. Mesmo com uma decisão judicial em liminar,
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obrigando a prefeitura a realizar atribuição em 50 minutos, a prefeitura continua exigindo a horarelógio, descumprindo a decisão liminar. Está clara a intenção da prefeitura em economizar com a
contratação dos professores, em continuar perseguindo os professores P3, porque é isso que está
acontecendo, uma verdadeira perseguição, um assédio moral contra esses professores. E é claro que
a qualidade da educação não está sendo priorizada por esse governo. Então, os professores P3, o
Sindspam, nosso mandato, e eu tenho certeza que eu conto aqui também com nossos vereadores e
vereadoras, meus colegas vereadores, nós não iremos recuar, vamos até o fim para garantir a horaaula e a qualidade da educação. Ainda sobre os servidores municipais, nessa quinta-feira, às
18h30min, temos nossa assembleia do Sindspam, para avaliar a proposta de acordo coletivo para o
ano de 2021. Não é uma situação fácil, pelo contrário, os ataques contra os servidores públicos,
nesse ano, são inúmeros, notórios e, infelizmente, em todos os níveis, né? Mesmo a gente tendo
clareza da importância desses profissionais, nesse momento, inclusive, da pandemia. Então, eu
convido a todos os servidores, servidoras, a participarem da assembleia, né? E mostrarem toda a
nossa força para a gente conseguir um acordo coletivo, importante para a categoria e para o serviço
público. Também nessa quinta-feira, temos aqui na Câmara uma importante Audiência Pública
sobre a retomada do Conselho Municipal de Cultura. E eu queria agradecer e parabenizar ao Prof.
Azuaite, vereador que convocou essa audiência, né? Principalmente nesse momento onde os
trabalhadores da cultura estão tão fragilizados. O setor cultural é um dos mais afetados com a
pandemia, e é urgente a gente discutir políticas públicas nessa área, pressionar esse governo
municipal para a retomada do Conselho Municipal de Cultura e, principalmente, a utilização dos
recursos do fundo municipal. E aí aqui eu venho hoje fazer uma grave denúncia sobre o Fundo
Municipal de Cultura. Eu acabo de receber hoje os extratos do Fundo Municipal de Cultura, onde
aparece um pagamento para um fornecedor no valor de 250 mil. Como que a prefeitura municipal
gastou 250 mil do Fundo Municipal de Cultura sem o funcionamento do conselho-gestor do fundo,
sem o funcionamento do Conselho Municipal de Cultura? Como que esse recurso foi utilizado para
pagamento de um fornecedor? Esse recurso deveria proporcionar a arte e a cultura na nossa cidade.
Enquanto os artistas, a gente vê artistas tendo que vender o seu instrumento musical, que é o seu
instrumento de trabalho, para sobreviver, o governo Airton Garcia usa esse recurso na surdina, sem
nenhum edital público. Onde estão os projetos culturais aprovados, a destinação correta desses
recursos, a publicidade, sem ter o aval do Conselho Municipal, né? O governo precisa se explicar,
porque o conselho está parado desde 2018, e esses recursos não poderiam ser usados sem a
aprovação desse conselho. Então, hoje, além de perguntar "cadê o prefeito?", eu vou ter que
perguntar: Cadê o dinheiro do Fundo Municipal de Cultura? E, por fim, gostaria de comunicar que o
nosso mandato realizou, na última quinta-feira, uma plenária pública, com todas as solicitações de
emendas parlamentares. Foram mais de 35 organizações, representantes de ONGs, de conselhos, do
poder público, né? E que apresentaram suas necessidades, seus projetos. Foi um evento
superimportante de democratização, de participação popular e, principalmente, de transparência na
destinação dos recursos públicos. Ficamos muito felizes com o debate, com a exposição dos
projetos, todos de relevância social, em diferentes áreas, como a cultura, esporte, assistência social,
que nos encheu de esperança nesse momento tão difícil e que a gente viu a potência que a nossa
cidade tem com tantos projetos. Mas também nos angustiou muito em receber solicitações do
serviço público, por exemplo, de unidades de saúde que não têm o mínimo para se trabalhar.
Unidade de saúde que não tem local decente, os servidores não têm um local decente para fazer as
suas refeições, né? Um absurdo um servidor público ter que solicitar uma emenda parlamentar para
conseguir algo que a chefia deveria providenciar, como um computador, como uma impressora,
como um celular para fazer os atendimentos virtuais, né? Isso é o mínimo que o prefeito deveria
providenciar, e não o servidor ter que solicitar uma emenda parlamentar para isso, né? É um
verdadeiro descaso que a prefeitura tem com as suas próprias unidades de serviço público. Mas a
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gente realizou esse processo de diálogo dos projetos, das propostas, a gente quer fazer a destinação
das emendas da maneira mais transparente possível. Então, o conselho popular do nosso mandato
acolheu todas essas propostas, e está tendo já, essa semana, um trabalho árduo de debater uma a
uma e coletivamente pensar a destinação de todas essas emendas, que é o nosso compromisso
público, o nosso mandato, de ser um mandato realmente democrático, participativo e popular.
Então, eu agradeço por todos aí me ouvirem e agradeço principalmente ao conselho do mandato por
estar junto nessa caminhada. Obrigada. SR. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Agradeço as
palavras da nobre vereadora Raquel Auxiliadora e passo agora a palavra para o nobre vereador
Robertinho Mori, por até dez minutos. O nobre vereador está com a palavra. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Muito obrigado, Rodson, que ora ocupa a presidência dessa Casa, Sras.
Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos acompanha e imprensa. Eu quero começar a minha
fala parabenizando o presidente dessa Casa, o Roselei, por essa Moção nº 142, que manifesta ao
governo federal e ao governo do estado de São Paulo a instalação em São Carlos, de um centro de
reabilitação pós-Covid. Muito importante. Eu faço coro e até mesmo porque desde 2008 nosso
mandato vem trabalhando numa manifestação de apelo para a vinda de um Instituto de Reabilitação
Lucy Montoro na cidade de São Carlos. Estava muito, na época, em evidência, e tentamos trazer. E
foi noticiado, foi feito essa moção, e entregue para o governador José Serra, a Dra. Linamara Rizzo
Battistella, que era secretária de estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Foi entregue
também ao Sr. Luiz Roberto Barradas Barata, que era o secretário estadual de Saúde, e para o
Marcos Boulos, o presidente do conselho deliberativo do Hospital das Clínicas. Não havendo
sucesso, em 2018, juntamente com a Cidinha do Oncológico, que a gente sabe que ela, juntamente
com o Penha, teve um trabalho voltado a esse tipo de investimento à pessoa com dificuldade,
manifestando, então, ao governador do estado novamente a rede Lucy Montoro para a cidade de
São Carlos. Foi solicitado, foi feito o apoio, foi feito um requerimento... desculpa, uma indicação e
foi feito novamente um pedido ao Excelentíssimo Sr. Márcio França, que estava governando o
nosso estado. Foi feito também alguns e-mails em 2018, onde não conseguimos nada até agora. Até
então, onde comentaram a respeito do Centro Especializado em Reabilitação, o CER. Em 25 de
junho do ano passado eu visitei o CER, esse Centro Especializado em Reabilitação, em Araraquara,
onde fui recebido pelo gerente, fui eu e minha assessoria, o Sr. Luiz Garlippe. O administrador do
local explanou sobre os serviços que inclui área especializada de reabilitação física, que todos têm a
reabilitação física, além intelectual e a auditiva. Em conversa com o representante da instituição, ele
informou que o projeto foi financiado pelo governo federal, através do Ministério da Saúde. Foi
recebido recursos para a edificação, para a aquisição de equipamentos e para a instalação desse
Centro Especializado em Reabilitação. Relatou que a equipe foi formada por profissionais da rede
pública. O importante. Esclareceu que os profissionais são capacitados pela administração do CER,
do governo federal, para que possam conhecer, dedicar-se ao trabalho com clareza e respeito às
pessoas com deficiência. Salientou que um dos trabalhos voltado para a população na área de
reabilitação são o fornecimento de aparelhos auditivos, que São Carlos é contemplado, bem como
em casos de pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida. A instituição dispõe de cadeiras
de rodas, promovendo uma melhor qualidade de vida. Isso, nobres vereadores, população, em 2013,
São Carlos, Araraquara, Matão e Itápolis estavam previsto para receber o CER. São Carlos foi
contemplado para ter esse centro especializado. Entre esses municípios, somente Araraquara deu a
continuidade e instalou o CER, que foi inaugurado em 2016. Itápolis conseguiu construir a unidade,
entretanto, não equipou. Os demais municípios pararam. Informou que, para pleitear um CER, há a
necessidade de acessar o sistema de informação do Fundo Nacional de Saúde e apresentar um
projeto técnico, que, para a cidade de São Carlos, é muito fácil, porque nós temos ali os trabalhos já
executados pela Universidade Federal e temos aqui, a cidade que tem, com certeza absoluta,
condições de ter. E apresentar um projeto técnico que, no caso São Carlos, manifestar o interesse.
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Eu realizei o contato também com o secretário Marcos Palermo na época. Isso foi já mais para o
final do ano passado, também lembrando, né? Ele e a Vanessa, e eles demonstraram interesse em
retomar o projeto do CER. Devido ao momento da pandemia, não foi possível dar continuidade
naquele momento, mas agora estamos alertando a possibilidade de estar fazendo esse contato junto
ao Ministério da Saúde, ao fundo, para que a gente possa conquistar para a cidade de São Carlos.
Em 2013, não foi possível, a cidade não estava em condições de receber. Ela estava lá no... o Cadin,
né? Infelizmente, não tinha condições de estar recebendo. Hoje não, hoje tem condições de estar
recebendo. Seria muito importante esse centro especializado, ainda mais nesse momento, agora, da
Covid, onde muitas pessoas estarão necessitando. Muito importante. Então, farei... o meu gabinete
está fazendo, providenciando um requerimento para que a gente possa receber um documento da
Secretaria de Saúde, para que a gente possa, realmente, tentar avançar nesse assunto muito propício
e importante para a cidade de São Carlos nesse momento. Sr. Presidente, vereadores, um outro
assunto que eu quero abordar é que eu vou retomar a conversa que já iniciei em 2019, é um trabalho
que a gente já vem desde outros mandatos. Mas vem conversando juntamente com a secretária de
Cidadania e Assistência Social, a Glaziela Solfa Marques, juntamente com o prefeito, onde me
comprometi em destinar o recurso da minha emenda parlamentar para a construção dessa
residência, inclusive, que é para deficientes. Seria um asilo para pessoas com deficiência, pois a
situação de dependência, ausência de condições e autossutentabilidade, ou até a retaguarda familiar,
necessita de um planejamento para recolher essas pessoas. Eu realizei uma reunião online dia 15/3,
com o Sr. Lázaro Leon, ele é responsável pela Residência Inclusiva de Bauru. Uma pessoa muito
sensacional, uma pessoa sensível, que se colocou à disposição. Lá eles têm duas casas, uma
masculina e uma feminina. E nos comentários, na intenção deste vereador, juntamente com o
município, obviamente com o apoio de todas as Sras. e Srs. Vereadores, da comunidade, né? Ele... o
formato que a gente gostaria, ele entende que supera a expectativa e todo o trabalho que é realizado
em Bauru. Então, a exemplo [interrupção no áudio]-- SR. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Nobre vereador Robertinho Mori, seu tempo será restabelecido. Nobre vereador, nós não
estamos conseguindo... nós não estamos conseguindo ouvir o senhor. O senhor pode falar de novo,
por gentileza? O seu tempo será restabelecido. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Faz tempo?
SR. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Não, foi agora, dois segundinhos. Pode começar,
vereador. A gente desconta. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Então, tá. Então, eu realizei
uma... VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Eu estou ouvindo normal. ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: Para mim está normal, presidente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Nós estamos ouvindo normal. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Para a gente está normal.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Também estou ouvindo normal. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Bom, obrigado, gente. Eu realizei uma reunião, dia 15/3, que eu
conversei, Rodson, com o Sr. Lázaro, responsável pela Residência Inclusiva, lá em Bauru. Lá eles
têm duas casas que atendem, masculino e feminino. Quando nós colocamos a intenção de fazer esse
trabalho, colocando o que a gente gostaria, mesmo porque, atrás da Apae, ali existem algumas
casas, e seria muito importante contar, porque uma instituição que tem 600 alunos, tem alguns
alunos ali que já estão precisando desse trabalho. Uma diretoria idônea, comprometida. Eu acho que
aquelas casinhas que têm, que eles compraram para investir, é derrubar, fazer. Eu me coloquei à
disposição para que a gente pudesse estar realizando um sonho, não deste vereador, mas um sonho
de todos aqueles que têm a dificuldade de ter uma pessoa que o juiz até ele designa que fique com
alguém da família. Para finalizar, Sr. Presidente. Para alguém da família. Mas é importante esse
pessoal que já vem sendo atendido em alguma instituição, e, obviamente, não será atendido só com
o pessoal da Apae. Nós temos aqui o trabalho da [ininteligível], que é trabalho de excelência. Nós
temos aqui um trabalho de várias outras entidades ali, que fazem um trabalho superimportante em
nossa cidade. Então, essa é a minha fala e, com certeza, estarei procurando a secretária, o Sr.
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Prefeito, que deu toda liberdade de a gente continuar esse trabalho. Muito obrigado por conceder o
uso da palavra, Sr. Presidente. Muito obrigado. SR. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Eu
que agradeço. Obrigado, vereador Robertinho Mori, pelas palavras. O terceiro inscrito dessa tarde
de hoje sou eu, vereador Rodson, que vou usar a palavra por até dez minutos. Boa tarde, vereadores,
imprensa escrita, falada e televisionada, Srs. Vereadores, vereadoras. A minha primeira fala vai
começar, como estava ouvindo aqui, antes da gente começar a sessão, o vereador Elton falando a
respeito do postinho do CDHU. Esse vereador esteve, no mês de novembro do ano passado,
procurado por alguns munícipes daquele local, onde se encontrava... nós tínhamos muita chuva
naquela época, e se encontrava um total descaso do postinho de saúde do CDHU. Descaso que eu
digo na questão da manutenção. Como diz o vereador Elton, não fizeram a manutenção no postinho
de saúde. Ele não tem nem cinco meses de inauguração e, com dois meses de inauguração, ele já
tinha infiltração, já tinha problema nas descargas, já tinha problema de vazamento em todo o prédio.
O vereador Elton tem total razão quando fez a sua fala. Eu também fui procurado, conversando com
o vereador Elton, a respeito do postinho lá do CDHU, que está totalmente uma vergonha. Aí, a
gente faz a seguinte pergunta: a empresa responsável é a empresa Fragari(F), que pega muito
serviço na prefeitura, que faz, que constrói muitas coisas para a prefeitura. Que, na época, que eu
me lembro, quem estava vistoriando essa obra era o vereador João Muller, o ex-vereador João
Muller, que, na época, era o secretário de Habitação. Nós estivemos lá no CDHU, e o Muller me
disse que em breve a empresa ia tomar conta daquilo lá e resolver os problemas de infiltrações do
CDHU. Só que nada foi. É o samba do crioulo doido, né? Uma vergonha total. A gente tem que
ficar implorando, a gente tem que ficar pedindo e nada acontece, nada acontece, né? Então, eu peço
aqui licença ao vereador Elton, que vou conceder a palavra a ele, que nós façamos uma reunião
agora com o atual secretário de Obras, que é o vereador João Muller, para que se tome uma
providência na questão das obras que foram feitas, porque não tem nem um ano de inauguração.
Pasmem vocês, nem um ano. Outro assunto também interessante: velório municipal. Não tem um
ano que foi feita a reforma. Vocês sabem, muitas vezes, esse vereador pediu a reforma, que estava
vergonhoso, calamitoso, como diz o vereador Marquinho Amaral, um nojo, vereador Robertinho,
um nojo. Passaram uma tinta, trocaram meia dúzia de telhado lá. Só que eu estou sempre no velório
municipal, vereadora Raquel, e continua a mesma situação, só não tem o vazamento porque não
choveu. Porque, quando chover, vai ter o vazamento. Mas, vereadora Raquel, tem pomba, a sujeira
de algumas infiltrações, que eu acho que a caixa d'água continua vazando, continua o vazamento.
Foram-se gastado acho que em torno de 250 mil lá, para passar uma tinta e fazer um serviço meiaboca. Aí eu te pergunto: Por que a empresa não tomou nenhuma providência até agora? Já fiz
ofício, já conversei. Na época, quem fez, vamos fazer jus ao uso da palavra, era o secretário da
Prohab, que era o... o presidente da Prohab, que era o Júlio, que pediu que ia tomar as providências,
ia fazer as coisas e não fez nada, nada, absolutamente nada. VEREADOR ELTON CARVALHO:
Um aparte, vereador. SR. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Pois não, vereador Elton.
VEREADOR ELTON CARVALHO: Parabéns pela fala, Rodson. Acho que é isso mesmo. E a
gente tem que ir mais além, vereador Rodson. Por que a secretaria responsável não toma uma
atitude? E quando ele notifica, como... a gente tem informações, eu estou com o processo do São
Carlos 3, o campo do São Carlos 3, onde foi uma luta do vereador Lucão Fernandes, de uma
emenda parlamentar de um deputado, mais uma contrapartida de 175 mil reais, como eu citei da
outra vez, na sessão passada, um ano político. Parece que a empresa foi notificada mais de nove
vezes, mais de nove vezes por não estar apresentando um bom trabalho e continuou. Então, assim, a
gente ainda pergunta, questiona: Por que os secretários da pasta não tomam uma atitude e entram
com a segunda colocada, ou a terceira colocada, ou se rompe o contrato e faz uma nova licitação? É
essa a pergunta. Porque, através dessa denúncia, apareceu várias denúncias de obras entregues e, em
menos de três, quatro meses, estão todas deteriorizadas (sic). Então, parabéns, a gente vai continuar
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fiscalizando, a gente vai em outros locais de obra. A obra do CDHU é uma vergonha, mas, mesmo
assim, ainda deram como recebida. Como que um engenheiro da secretaria assina uma obra,
autoriza o pagamento através da Caixa? Onde responsáveis da Caixa Econômica Federal assinaram
também, que é a D. Melissa. A gente vai chamar uma Audiência Pública em cima daquele assunto
do São Carlos 3, porque é uma vergonha aquela obra. E parabéns pela fala, vereador. Muito
obrigado, viu? SR. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: O senhor tem razão, vereador. Nós
vamos aqui... Eu acho que o secretário, Dr. Edson Fermiano deve estar nos ouvindo. A gente vai
pedir encarecidamente uma reunião com o secretário Muller, para que a gente possa resolver.
Convido todos os vereadores que tiverem o interesse de participar. Eu, junto, à frente, com o
vereador Elton, nós vamos fazer essa reunião, para falar da questão do postinho do CDHU, falar
essa questão que o vereador Bruno Zancheta também... eu estava assistindo, e o vereador, se não me
falha a memória, vereador Bira, lá do campo do Santa Felícia, que também está abandonado, e
outras obras também, que estão abandonadas. Porque é o papel do vereador fiscalizar, porque é
dinheiro público. Como diz o senhor, como que o engenheiro assinou uma coisa que está
inacabada? Então, nós queremos explicações. Então, eu peço aqui, Dr. Edson, o senhor sempre nos
atendeu, que o senhor marque uma reunião com o Muller no gabinete do senhor, para a gente
resolver essa questão e para a gente chegar junto com essa empresa, que essa empresa faça um
serviço decente, um serviço da altura do pagamento que foi feito. Nós vamos pegar todas as notas,
tudo que foi pago para a prefeitura até hoje e vamos pedir esclarecimento por que não foi feito o
término dessa obra. Outro assunto que eu quero me referir aqui, eu estive, a semana passada, na
cidade de Osasco, junto com a Ana Paula Rossi, a filha do ex-prefeito de Osasco, o Francisco Rossi,
que tem mais de 50 anos na política, foi prefeito por mais de três vezes, e lá estivemos conhecendo
um ponto de apoio do iFood. O que é o ponto de apoio do iFood? Os motoboys da nossa cidade, nós
temos aqui vários motoboys, mais de 2 mil motoboys, e nós temos aqui o Luís, que é um dos
representantes da associação dos motoboys da nossa cidade, veio me procurar, pedindo esse ponto
de apoio, vereadora Raquel, para que nós possamos ajudar. Porque nós temos na nossa cidade aqui
vários pontos de apoio, mas não tem cobertura para ele. Então, eu fui verificar na cidade de Osasco,
um belíssimo de um projeto que a prefeitura, junto com o prefeito de Osasco, Rogério Lins, que nos
recebeu muito bem na cidade de Osasco, para trazer esse projeto para a nossa cidade. Estarei
marcando, já liguei para o secretário Mariel Olmo, prontamente o secretário vai marcar uma reunião
com a gente, para que a gente possa fazer esses pontos. Como que vai funcionar esses pontos? Nós
podemos, vereador Dé, colocar esses pontos estratégicos na Cidade Aracy, nós podemos colocar um
ponto estratégico na Vila Prado, um lá no Maristela Fagá. Porque, quando tem a chamada do iFood,
como são muitas pessoas, fica mais fácil a locomoção. Só para vocês terem noção, seria
descentralizar o iFood da nossa cidade, como é o Samu hoje, ele é descentralizado, então, ficaria
nos quatro cantos da nossa cidade, seria mais fácil para os motoqueiros trabalharem. E outra coisa,
vereador Robertinho Mori, as pessoas terem um ponto de apoio. O que tem nesse ponto de apoio?
Ele tem três banheiros, um masculino, um feminino e um banheiro para cadeirante. Ele tem uma
cozinha, vereador Roselei, com micro-ondas, carregador de celular, pontos de apoio para que ele
possa descansar. Porque os motoqueiros, hoje, com a pandemia, vereador Azuaite, a gente está
usando muitos iFoods, muitos motoqueiros, vereador Sérgio, e a gente precisa desse projeto da
nossa cidade. Então, eu peço o apoio de todos vocês aqui. Eu tenho certeza que a gente tem o apoio
de todos vocês, para que, em breve, nós possamos trazer esse projeto tão interessante aqui para a
cidade de São Carlos e que os motoqueiros merecem o nosso carinho, porque a gente, quando bate a
fome, a gente pede, vereador André, a comida, e o iFood rapidamente nos entrega. Eu acho que os
motoqueiros precisam desse ponto para beber uma água, para descansar. Muitas vezes trabalham até
de noite, de madrugada, entregando lanche. Enfim, todos os tipos de delivery que tem. Eu acho que
os motoqueiros merecem esse apoio da nossa cidade. Então, vou estar conversando com o Mariel
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para ver qual a possibilidade de a gente já criar o primeiro ponto de apoio do iFood aqui na nossa
cidade, o apoio dos motoboys, para que a nossa cidade possa ser contemplada. Quero aqui
agradecer ao presidente dessa Casa, vereador Roselei, que me deu a oportunidade de estar aqui
representando como vice-presidente dessa Casa, e agora passo a palavra para o presidente dessa
Casa, vereador Roselei Françoso. O senhor está com a palavra por até dez minutos. Muito obrigado.
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Rodson Magno do Carmo. Eu quero
cumprimentá-lo pela iniciativa de apoio, neste momento tão delicado que nós vivemos, em relação à
questão da pandemia. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse projeto do iFood muito ajudará uma
classe importante da nossa cidade, nesse momento de dificuldades que nós passamos. Então, eu
cumprimento Vossa Excelência e todos os envolvidos nesse brilhante projeto. Eu quero, também,
falar um pouquinho e pedir, fazer aqui um requerimento verbal a Prefeitura Municipal de São
Carlos. Até porque eu entendo que esse projeto, ele vem ao encontro de um dos princípios da
administração pública, que é a questão da economicidade. Nós encaminhamos a Prefeitura
Municipal de São Carlos, uma emenda parlamentar, na ordem de 130 mil reais, para contribuir com
um projeto que, na minha avaliação, vai trazer uma economia de R$ 1,5 milhão por ano na Santa
Casa de Misericórdia. E por que eu tenho a preocupação desse projeto? Eu estava concedendo uma
entrevista numa rádio da nossa cidade, que fica nas proximidades ali da Santa Casa, a rádio Pop. E
olhando para o telhado da Santa Casa, eu verifiquei que a Santa Casa está toda dotada de quadros de
energia fotovoltaica. E analisando isso, falei: Olha, a Santa Casa, até o momento, não falou nada
sobre o assunto. Dias depois, eu fui procurado pela diretoria da Santa Casa, a Mesa Diretora, e
falando da necessidade que não tinha instalado ainda. Que paga hoje, 150 mil reais de energia por
mês e que, com a instalação desses quadros de energia fotovoltaica, faltava ali, o transformador,
faltava o conversor, o receptor, aquelas coisas todas para poder fazer a interligação entre a energia
solar e a energia elétrica na rede da CPFL. Isso traria uma economia de 130 mil reais por mês a
Santa Casa. Então, eu vejo que, diante de tanta demanda, o segmento da saúde, nesse momento,
para cirurgia eletiva, todos os vereadores aí correndo atrás, a gente está vendo, tentando buscar
recurso para essa finalidade. É a falta dos anestésicos, dos relaxantes musculares, de oxigênio,
enquanto que se a gente colocar em operação essa usina, nós estaremos aí contribuindo de forma
indireta, no sentido da economia, para que esse recurso, hoje pago à CPFL, se converta em serviços
prestados à população de São Carlos. Então, eu quero pedir à prefeitura para encaminhar, o mais
breve possível, para que a gente possa votar, e esse recurso chegue a Santa Casa, para poder
finalizar esse brilhante projeto de energia fotovoltaica. Eu também quero cumprimentar aqui,
infelizmente, não está aqui conosco nesse momento o presidente da Comissão de Saúde, nosso
querido vereador Lucão Fernandes. [interrupção no áudio]. Voltou? SR. PRESIDENTE RODSON
DO CARMO: Voltou. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Voltou. Cumprimentar também o
vereador Sérgio Rocha, cumprimentar a vereadora Cidinha do Oncológico e o vereador Elton
Carvalho, porque tiveram a iniciativa, recentemente, chamaram uma reunião com a Secretaria
Municipal de Saúde, para discutir a questão da UPA do Santa Felícia. Nós sabemos que a UPA do
Santa Felícia atende hoje a segunda maior densidade populacional de nossa cidade. E isso faz com
que esses serviços, ao fechar as portas para dar atendimento exclusivo ao Covid, nós ficamos aí
meio que pendentes de um serviço de atenção básica ou até mesmo de urgência e emergência. O
vereador Elton Carvalho acionou a Comissão de Saúde, fez com que... provocou uma reunião com a
Secretaria Municipal de Saúde, o secretário Marcos Palermo, também o vice-prefeito Edson Ferraz,
né? A chefe de gabinete Vanessa, e a Denise Braga. Tinha outros vereadores também presentes, a
vereadora Neusa estava presente nessa reunião, enfim, todos aqueles que, de uma forma ou de
outra, participaram da reunião. Fez com que permitisse que a prefeitura funcionasse até as 22 horas
lá na UBS do Santa Felícia, cobrindo, de uma certa maneira, essa demanda que até então não estava
sendo atendida, em decorrência dessa transformação de UPA em quase que uma enfermaria ou
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quase que um hospital, porque nós temos pessoas internadas lá. Então, eu quero parabenizar a
Comissão de Saúde pelo trabalho que teve em relação a essa questão. Da mesma forma, eu quero
cumprimentar o Prof. Azuaite Martins de França, pela qualidade da reunião que fez da Frente
Parlamentar de Enfrentamento ao Covid, na última semana, tratando desse assunto com várias
instituições, sociedade civil organizada, enfim, trazendo para a Câmara, um importante debate, para
que a gente possa discutir, não só o momento de pandemia mas também o pós-pandemia. O que nós
faremos, né? O que nós faremos com as sequelas dos nossos pacientes, qual a demanda real que o
município tem nesse momento, para poder garantir o pleno atendimento às vítimas da Covid-19 na
nossa cidade. Então, eu quero cumprimentar o Prof. Azuaite que proporcionou essa discussão a
todos nós, vereadores, à cidade de São Carlos, discutindo um tema tão relevante nesse momento. Eu
também quero dizer que, na semana passada, a Prefeitura Municipal de São Carlos esteve
representada por uma comitiva junto ao governo do estado de São Paulo, onde previa-se um...
previa-se não, né? Onde assinava-se um convênio extremamente importante para a nossa cidade.
Um convênio na ordem de 10,5 milhões, mas a contrapartida é que o município deve entrar, cerca
de 700, 800 mil reais, pelas informações que a gente ouviu aí pela imprensa. Desses 10,5 milhões
há uma previsão de R$ 7 milhões ser canalizado para o Parque São José. O Parque São José deveria,
na minha avaliação também e de muitos vereadores que já se manifestaram a respeito desse assunto,
ser o nosso grande cartão postal. Porque é ali que a gente tem uma perspectiva de geração de
emprego, geração de renda, de investimento, de geração de receitas para o nosso município. Então,
eu entendo que a prefeitura, depois de muito tempo, de muitas discussões, de muitos debates
políticos, muitas campanhas eleitorais, agora traz para cidade de São Carlos. E nós pedimos que
esse processo chegue até a Casa, para que possa apreciar e colocar o Parque São José no seu devido
lugar, com todo respeito que esse parque requer, nos termos de infraestrutura. Nós sabemos também
que, desses 10,5 milhões, 1 milhão é para a interligação, é um sifão ali, do Córrego do Mineirinho
ao do Monjolinho. E a gente sabe que todo ano é aquela enchente terrível nessa região. Além de 500
mil reais para a construção do muro do Jardim Gonzaga, né? Que está sendo... deve ser construído,
uma ribanceira ali, um risco terrível. Tem relatório feito pela Defesa Civil. Quero cumprimentar
também Pedro Caballero, pelo trabalho que faz nesse sentido. Mas tem esse relatório, e requer a
construção para garantir a proteção física daquelas pessoas que residem na região do Jardim
Gonzaga. Por fim, nós temos a duplicação da ponte após o tubo do Cristo Redentor, na proximidade
do shopping. Se nós aumentarmos a vazão, como está sendo previsto pela Rumo, há necessidade de
se ampliar aquela ponte para que as águas das chuvas não carreguem ela embora. Então, além da
duplicação, com certeza um trabalho de reforço, um trabalho de estrutura para garantir ali o
atendimento. E nesse sentido eu quero, mais uma vez, cumprimentar o governo do estado de São
Paulo por essa ação, na pessoa do Vinholi, do Vinholi, que é secretário de estado, o deputado
Bozzella, o secretário João Muller, o vice-prefeito Edson Ferraz, o Netto Donato, que esteve
presente também. Secretário Marco Vinholi, estava tentando aqui achar o nome dele. E o prefeito
Airton Garcia, por essa iniciativa de tirar esse atraso, ainda que num momento de pandemia, onde
muitos recursos têm que ser canalizados à saúde, fala-se, busca-se investimentos na ordem de 10,5
milhões para a infraestrutura urbana da nossa cidade. Então, eu quero cumprimentar a todos os
envolvidos, direta e indiretamente, por essa importante ação. SR. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Pode concluir, Sr. Presidente. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Não, eu
consegui fazer minha fala no tempo cravado de dez minutos, agradeço a compreensão, mas já
finalizei aqui a minha fala. Muito obrigado. SR. PRESIDENTE RODSON DO CARMO:
Agradeço as palavras do presidente dessa Casa, vereador Roselei Françoso, e passo agora a palavra
para o nobre vereador Sérgio Rocha, por até dez minutos. Vereador Sérgio para o uso da palavra.
Por favor, vereador, por favor, abre a sua tela. Isso. O senhor está com a palavra por até dez
minutos. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Quero aqui cumprimentar o nosso vereador Rodson,
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que está na presidência nesse momento, Rodson. Cumprimentar os nossos vereadores aqui presentes
ouvindo essa sessão, cumprimentar a população na cidade de São Carlos, que está ligada nessa
reunião. Eu quero aqui trazer um assunto, que o Rodson trouxe esse assunto que estava na minha
fala de hoje, vereador Rodson, a respeito do postinho da unidade da família aqui do CDHU,
Rodson. Quando você fala, você fala com coerência, você, o Elton. Eu estive ali visitando esse
postinho, tempo atrás, e a gente viu ali necessidade, né? Que está acontecendo ali no telhado,
vazamento de água. É um postinho que está sem estrutura, sem móveis, sem balcão, sem um
gabinete na sala dos médicos, cozinha. E nós já destinamos uma emenda parlamentar, que não era
dever nosso, mas é dinheiro público, emenda parlamentar. Já destinamos para a Secretaria de Saúde
para fazer ali alguns melhoramentos naquele postinho de saúde, né? Estamos aguardando que a
secretária responsável, que a diretora faça ali, a licitação. Já votamos a emenda, o dinheiro deve
estar na ficha já, da Saúde, para fazer ali alguns balcões, alguns gabinetes ali na unidade da família,
para atender os nossos funcionários e atender a comunidade do CDHU e região. E quando o senhor
fala, vereador Rodson, empreiteira que faz serviço na cidade de São Carlos, realmente é uma
vergonha, né? As empreiteiras que ganham licitação e em vez de fazer um serviço de qualidade
fazem um serviço porcaria, um serviço ruim demais. Eu estive ali vendo alguma parte de
recapeamento ali perto do CDHU, ali na Vila Isabel [ininteligível]... SR. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Vergonhoso, vereador, vergonhoso. Sem comentários. Um lixo. Um lixo.
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Foi a segunda vez já. É uma casquinha de ovo, Rodson, aquele
asfalto ali, uma casca de ovo. Quando vem a primeira chuva, já leva tudo. Isso é vergonhoso.
Chamar aqui atenção da Secretaria de Obra Pública, Secretaria de Serviços Públicos, que fiscaliza
essas empresas que está fazendo serviço na cidade de São Carlos. Porque é vergonhoso. É dinheiro
público que é rasgado, é dinheiro público que é jogado no lixo. Quando o pessoal mexe com
dinheiro público, acha que é capim, que vai queimando e vai jogando no lixo, e vai jogando
dinheiro fora. Nós, como representantes da população, nós somos vereador, nós temos que fiscalizar
essa situação. Tá? Ali, a gente veja algumas empreiteiras que faz serviço para o Saae, que onde o
Saae vai fazer consertar os vazamentos, vai fazer ligação de água, [ininteligível] uma empreiteira ali
que faz esses reparos. E uns reparos que não atura nada. Faz um reparo, afunda tudo, as ruas ficam
tudo cheia de afundamento. É um asfalto casquinha de ovo. O asfalto que foi feito ali, o novo,
praticamente está tudo destruído por serviço porco dessa empreiteira que vem fazendo serviço para
o Saae. E quero trazer outro assunto aqui... VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador, o
senhor me permite um aparte, vereador Sérgio Rocha? VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim,
Marquinho, fica à vontade. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Eu queria colaborar com a
fala de Vossa Excelência, concordar com a fala de Vossa Excelência, os dois assuntos. Um que o
vereador Rodson também tocou, que é da unidade da saúde da família, que leva o nome do saudoso
médico Waldomiro Lobbe Sobrinho, aí também da Rua da Paz, e outros exemplos que Vossa
Excelência dá em relação às obras do Saae. Mas eu [interrupção no áudio], é mesma coisa, eu fiz,
recentemente, uma reforma aqui em casa e na hora que eu fui receber a reforma, eu falei para o
pedreiro: Tem algumas coisas que estão tortas, tem algumas coisas que estão erradas e que não
foram adequadamente bem-feitas. Então, a culpa é de quem atesta o recebimento das melhorias, a
prefeitura ou o Saae. Nós mesmos, de forma particular, nós, quando contratamos um serviço, se
esse serviço não é bem-feito, a prefeitura, através da Secretaria de Obras, através do setor
competente, não deveria aceitar essas obras. Eu concordo com Vossa Excelência, mas eu não culpo
só os empreiteiros, eu culpo também os administradores que são responsáveis. Eu acho que o
senhor toca num ponto muito certo e num ponto que coloca dinheiro público, porque a prefeitura
gasta na execução da obra. Recebe uma obra malfeita, tem que gastar, vereador Rodson, que preside
a sessão nesse momento, tem que gastar novamente. Então, é um dinheiro público que vai para o
ralo. Eu fiz esse aparte para colaborar com o pensamento de Vossa Excelência. VEREADOR
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ELTON CARVALHO: Sérgio, só para contribuir, 30 segundos? VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Sim, sim, Rodson. VEREADOR ELTON CARVALHO: Elton. VEREADOR
SÉRGIO ROCHA: Elton. VEREADOR ELTON CARVALHO: Ó, e por incrível que pareça, os
dois assuntos, o campo do Santa Felícia 3 e o USF CDHU, é a mesma Secretaria de Obras e é o
mesmo engenheiro que assinou a liberação das duas obras, que, para mim, porcaria. Que, para mim,
não vale o dinheiro que foi gasto. Então, precisamos [interrupção no áudio] culpa, e quem tem essa
culpa, e quem tem isso nas costas tem que responder. Então, onde que esse vereador, junto com os
outros dois vereadores, vamos fiscalizar e vamos até o final, se tiver imbróglio, se tiver jabuti
nessas obras. Muito obrigado, viu? VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Obrigado, Elton. Obrigado,
Marquinho. A gente tem acompanhado, Marquinho, quando é dinheiro particular e vê um serviço
malfeito, lógico, o cara grita e não aceita. Mas quando é público, né? Tudo bem, tudo empreiteira de
compadre, né? Deve ser de compadre, Marquinho, porque é tudo camarada, né? [interrupção no
áudio] recebendo de qualquer jeito. E se o senhor passar hoje no calçadão da cidade de São Carlos,
no coração da cidade de São Carlos, faz um pouquinho mais, um ano, está destruindo o calçadão,
está soltando todo o piso, está uma vergonha. Está parecendo um lixo o centro da cidade. A
empreiteira fez aquele serviço, recebeu ali um dinheiro alto, e se passar ali é vergonhoso. Eu estive
lá essa semana, eu ia fazer um vídeo [ininteligível], mas segurei. Estou entrando com um
documento pedindo informação daquele calçadão. Os Srs. Vereadores, população que passar no
calçadão vai ver o serviço porco que foi feito ali. Está soltando tudo ali naquele calçadão.
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Me concede um aparte de 15 segundos, vereador?
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim, Azuaite. Fica... tem um minutinho ainda, dá para usar.
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Bom, 15 segundos. É preciso conhecer o projeto que a
prefeitura contratou das empreiteiras, porque, muitas vezes, o projeto é ruim. E projeto ruim
significa obra de má qualidade. Então, é preciso verificar os editais e tudo mais. Muito obrigado
pelo aparte. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim, Azuaite. O dinheiro que se gasta nessas obras,
tem que ser um serviço de primeira qualidade, tá? E outro assunto importante que o Roselei trouxe,
eu fico feliz e contente, que é o asfalto do Parque São José e o Parque São Paulo, né? Ali nós temos
centenas de indústrias naquele parque industrial, milhares de empregos ali e onde vai sair ali o
asfalto. Nós estamos aí no Legislativo já faz oito anos, não só eu mas toda a Câmara de Vereadores,
população, têm cobrado aquele asfalto. E eu fico feliz, eu fico contente, que me parece que está aí
surgindo aí uma luzinha no fim do túnel, e vai ser feito aquele asfalto no Parque São José, onde vai
gerar mais emprego, que nós temos ali dezenas de terrenos vazios, terrenos ali, que estão esperando
ser construído o barracão, mas o pessoal esperando concluir o barracão, mas o pessoal não constrói
por falta de infraestrutura naquele bairro ali. São Carlos tem que pensar em geração de emprego e
[ininteligível] o asfalto, vamos esperar que a empreiteira que vai fazer aquele asfalto, que faça um
asfalto de primeira, que não venha aí fazer um asfalto casca de ovo para enganar ali os empresários
que daqui dois anos começa afundar tudo, vira cratera para todo o lado novamente, e o pessoal
continua sem asfalto. Nós esperamos, ali, que seja um asfalto; asfalto mesmo; de primeira, vereador
Azuaite; que não seja, ali, uma porcaria que empreiteiras estão fazendo nas obras(F) da cidade de
São Carlos. Eu quero acompanhar de perto quem ganhar aquela licitação, quero estar ali... SR.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Conclua, vereador, por gentileza. VEREADOR
SÉRGIO ROCHA: Mais um minuto, Rodson, só para concluir. SR. PRESIDENTE RODSON
DO CARMO: Pois não, vereador. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Então, é importante, não só
eu mas a Câmara de Vereadores, vereador Rodson, Azuaite, que nós, [interrupção no áudio]
fiscalizasse de perto, tá? Que não acontece também o asfalto ali da Rua da Paz, que não acontece
que nem o Saae está fazendo esse tapa-buraco, o calçadão na cidade e algumas partes dos asfaltos
que foram recapeados na cidade de São Carlos que vai [interrupção no áudio] também que está
demonstrando. Teve que chamar a responsabilidade da empresa que tem garantia e volte a refazer
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esse serviço que foi feito aí de má qualidade na nossa cidade. Estou acompanhando e vou cobrar
aqui, sim, estou buscando informações das empreiteiras, quem fez esse serviço aqui na nossa
cidade. Eu agradeço, aqui, a oportunidade; obrigado, presidente, por ter me cedido mais um
minutinho aí. SR. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Quero agradecer ao nobre vereador
Sérgio Rocha pelas belíssimas palavras referente ao CDHU, que é uma situação precária mesmo, a
questão do asfalto. E quero, aqui, já agradecer prontamente ao secretário-geral dessa Casa, o Sr.
Rodrigo Venâncio, que prontamente já entrou em contato com o [ininteligível] secretário de
Governo, Dr. Edson Fermiano, que já pediu para a gente marcar essa reunião. Então, eu vou pedir,
se vocês me permitirem, vou pedir para a minha assessoria entrar em contato para a gente já marcar
essa reunião, vereador Sérgio, vereador... todos os vereadores que estão interessados em participar
para que possamos chegar a uma conclusão: por que essas obras foram malfeitas e o que pode ser
feito para melhorar. Então, quero aqui agradecer o [ininteligível] Dr. Edson Fermiano, que daqui a
pouco nós estaremos ligando e já marcando reunião, se possível essa semana, com o João Müller
para a gente discutir esse assunto. Está com a palavra, agora, o próximo vereador inscrito, vereador
Tiago Parelli, por até dez minutos. Boa tarde, vereador Tiago. O senhor está com a palavra.
Vereador Tiago? VEREADOR ROBERTINHO MORI: Não está presente. SR. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Não está presente, né? O vereador Tiago não está presente. Próximo
vereador inscrito é o vereador Azuaite Martins de França por até dez minutos. Prof. Azuaite, o
senhor está com a palavra. Prof. Azuaite? VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Está me ouvindo?
SR. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Perfeitamente. O senhor está com a palavra.
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, povo que
nos ouve. O assunto é pandemia, tem que ser o foco. Infelizmente, ela não passou, e os números que
nós temos em mãos, vereador Rodson, vereadores, são números que nos assustam. Mas números
não assustam muita gente, porque, infelizmente, os números são compostos por algarismos, e as
pessoas leem algarismos e não gente. Gente é composta de ossos, sim, mas composta de
afetividade, e quantas pessoas por quem nós temos afeto perderam a vida e outras tantas encontramse hospitalizadas. Nesse instante, faço menção ao nosso querido amigo, colega, vereador Lucão
Fernandes, cuja esposa e ele mesmo encontram-se hospitalizados. A eles e a todos os demais os
nossos desejos de plena saúde e plena recuperação. Tivemos, na semana que passou, mais uma
reunião da Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Covid. A primeira reunião que tivemos,
vereador, foi no dia 13 de março; no dia 13 de março, tínhamos 11.522 pessoas infectadas; 51 dias
depois, hoje, ou ontem, nós temos 17.236 pessoas infectadas; 5.714 pessoas infectadas a mais
somente nesse período; e quanto aos óbitos? Nós tínhamos 236 no dia 13 de março; temos hoje, ou
ontem, 302, uma diferença de 66 óbitos em 50 dias. É muita coisa. Mas a nossa primeira reunião,
vereadores, nós apontávamos, a partir do depoimento dos operadores de saúde, dos pesquisadores,
da sociedade civil e dos próprios vereadores, problemas que estavam sendo apontados: falta de
insumos básicos, falta, principalmente, de anestésicos para pacientes de UTI, suprimento de
oxigênio nos hospitais preocupante, falta de vacina, necessidade de custeio de leitos de UTI, falta de
profissionais de saúde, falta de garantia de testagem em massa da população e adoção de medidas
eficazes/efetivas para isolamento e quarentena de infectados com potencial de transmissão.
Fizemos, naquela oportunidade, propostas, um documento que propunha medidas de
direcionamento da Covid, do enfrentamento da Covid-19 para o Poder Executivo. Infelizmente, não
obtivemos resposta do Poder Executivo àquele requerimento, àquele ofício, melhor dizendo.
Infelizmente, nós não sabemos o quanto daquilo, o quanto daquela Audiência Pública, o Executivo
se aproveitou, o quanto... em que medida ele seguiu aquelas orientações, aqueles conselhos de
pessoas que estavam ali para ajudar. Todos estão discutindo Covid para ajudar. Então, são diversos
itens; eu vou ler uma parte deles e vou deixar o restante para uma outra sessão. Nós pedíamos para
que se providenciasse a compra de anestésicos para suprir a falta do insumo nos hospitais, bem
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como de testes para a realização em massa da detecção de Covid-19 e suprimento de oxigênio dos
hospitais diante da maior demanda. Prefeitura tomou providências nesse aspecto, nesse sentido, lá
em 13 de março? Pedíamos para realizar a testagem domiciliar indiscriminada para a detecção de
infectantes e contactantes, bem como das pessoas dos círculos familiares de contato dos já
positivados. Eu pergunto, estou perguntando para a prefeitura, tomou providências? Outra medida:
reforçar a estrutura de profissionais e equipamentos de vigilância epidemiológica para maior
eficiência e precisão das ações de planejamento de combate à Covid-19. Tomaram providência?
Estabelecer a gestão com outras esferas de governo para a aquisição de vacinas. Não foi possível
adquirir as vacinas, mas tomou providências? Reforçar o convênio do município com o Instituto de
Medicina Tropical da Universidade de São Paulo para identificação de possível presença de
variante brasileira do novo coronavírus no município. Tomou providência? Fez isso? Não fez. E a
variante brasileira está aqui há muito tempo infectando muita gente. Outra: promover reajustes na
estrutura de atendimento da rede de atenção primária à saúde, UPA, UBS, USF para receber
pacientes com quadros suspeitos e confirmados de Covid de forma a proteger outros pacientes
dessas unidades. Tomou providência? Melhorar, reforçar a estrutura de atendimento do centro de
atendimento do Ginásio Milton Olaio, exclusivo aos pacientes suspeitos e infectados pelo Covid,
transformando-a em central de isolamento e cuidados de infectantes e contactantes. Tomaram
providência? Implantação de leitos de UTI-Covid no município, viabilizar a implantação de mais
leitos de enfermaria e de UTI-Covid na Santa Casa e no Hospital Universitário. Entendimento com
a Universidade Federal de São Carlos e com a Unicef para a contratação de estagiários na área de
saúde para suprir a falta de profissionais nos hospitais e nas outras unidades de saúde públicas,
assegurando-lhes a vacinação contra o Covid. Tomaram providência? Treinamento e qualificação
de maior número de servidores de saúde para o atendimento aos suspeitos e doentes de Covid-19
nas unidades. Tomaram providência? Determinação para a concessionária do transporte coletivo no
município para a adoção de práticas e uso de equipamentos para evitar a contaminação de
funcionários e usuários. Tomaram providência? Promover ações simultâneas e articuladas com
municípios da região e com a divisão regional de saúde. Tomaram providência? Eu citei essas até
aqui, mas eu vou estar, nas próximas sessões da Câmara, solicitando mais providência e dizendo
mais daquele documento. Mas, para finalizar, Sr. Presidente e Srs. Vereadores, na reunião da
semana passada, a Unimed, pronunciando-se a respeito das suas investigações, das suas pesquisas, a
Unimed está apontando o dia 13 de maio como um dia muito difícil, um dia de pico, ou em volta
dessa data, a possibilidade de um crescimento da Covid aqui na cidade de São Carlos. Por sua vez,
o Dr. Bernardino, da Ufscar, fez pesquisas semelhantes e eles entendem, na Ufscar, que é muito
provável que o mês de junho seja o mês mais terrível da existência desta pandemia em São Carlos.
Todo o cuidado é pouco. Na reunião da semana, foi alertado para a necessidade da criação de um
centro de referência, atendimento e recuperação [interrupção no áudio]. SR. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Pode concluir, nobre vereador. VEREADOR AZUAITE FRANÇA:
Um centro de referência de amparo, atendimento e recuperação dos sequelados da Covid no
município de São Carlos. E foi revelada a preocupação que se tem com a necessidade de vacinação
entre outros públicos prioritários, os motoristas e cobradores de transporte coletivo urbano em São
Carlos e dos comerciantes. Porque, abrindo o comércio com a flexibilização, o pessoal que trabalha
atrás do balcão atende todas as pessoas, com Covid ou sem Covid e esses não foram vacinados,
esses estão numa situação de extrema vulnerabilidade. É preciso pensar nessa gente. Muito
obrigado, Sr. Presidente. Para finalizar vou dizer que, na próxima... SR. PRESIDENTE RODSON
DO CARMO: Pode concluir. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Na próxima quinta-feira,
teremos uma nova Audiência Pública para tratar da questão da cultura em São Carlos, mais
propriamente do Conselho Municipal de Cultura. E a próxima reunião do Covid, que está sem data,
a ser marcada, vamos estar discutindo os aspectos, os impactos, econômicos do Covid sobre a vida
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da população são-carlense na busca de ideias para a geração de emprego e renda aqui entre nós.
Muito obrigado pela tolerância, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE RODSON DO CARMO:
Agradeço a palavra do nobre vereador Azuaite Martins de França, que sempre vem contribuindo
para a sociedade são-carlense. Quero aqui, vocês me permitam ler a justificativa da ausência do
nobre vereador Tiago Parelli: "São Carlos, 4 de março (sic) de 2020, justifico a minha ausência...
deste vereador na Sessão Ordinária que será realizada nesta data, devido à viagem anteriormente
agendada. Tiago Parelli". A segunda justificativa é do vereador Djalma Nery: "Sr. Presidente dessa
Casa, vereador Roselei Françoso, São Carlos, 4 de março (sic) de 2021. Venho por meio desse
justificar a minha ausência na Sessão Ordinária de hoje por motivos de saúde". Vereador Djalma, a
gente deseja melhoras para o senhor, para que Vossa Excelência se recupere e possa estar de volta a
esta Casa. Passo, agora, a palavra para o vereador mais jovem dessa Casa, vereador Bruno
Zancheta, por até dez minutos. Nobre vereador, o senhor está com a palavra. Vereador Bruno, está
me ouvindo? VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Está me ouvindo? SR. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Perfeitamente. Nobre vereador, o senhor está com a palavra.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Bati sem querer aqui no vídeo. Pronto. Boa tarde,
presidente Rodson, muito feliz eu fico quando vejo, claro, o presidente Roselei tem feito trabalho
muito bacana, mas vejo jovens igual ao senhor presidindo, mesmo que momentaneamente, uma
sessão, é algo muito gratificante para mim, que sou jovem também. Quero trazer alguns temas nessa
tarde que entendo ser relevantes. E o primeiro deles, presidente, é um requerimento que protocolei
na data de hoje. Como o vereador Azuaite disse, o assunto é a pandemia, né? Essa pandemia,
enquanto jovem, eu tenho refletido muito sobre essa questão, o quanto os jovens, não só da cidade
de São Carlos mas de todo o Brasil, foram impactados de uma forma abrupta, né? Essa pandemia
chegou em meados de fevereiro, março do ano passado, e os jovens, como um todo, as atividades
que jovens realizavam foram paralisadas, principalmente os jovens que iam até a faculdade, que
cumpriam sua jornada na escola, enfim, aquele convívio social dos jovens foi perdido, né? E
enquanto jovem, representando os jovens aqui no Poder Legislativo, eu protocolei um requerimento
hoje para a Secretaria de Saúde questionando sobre quais os programas, o que a Secretaria de
Saúde, a Secretaria de Educação, quais são os programas voltados à saúde mental desses jovens, né?
Porque esse tempo ocioso nas residências, enfim, esse tempo ocioso dos jovens, infelizmente, isso...
com dados, muitos jovens têm sofrido com a depressão, a ansiedade, crise de pânico, enfim. Então,
enquanto o vereador mais jovem desse Legislativo, essa era uma preocupação que eu faço questão
de trazer para essa sessão, que é a saúde mental, não só dos nossos jovens mas dos adultos também.
Protocolei esse requerimento para que não só a Secretaria de Saúde mas toda a prefeitura tenha
olhar diferenciado e um olhar especial nessa questão. Porque, como eu disse, os jovens, de uma
forma abrupta, no ano passado, tiveram que paralisar suas atividades, e nós sabemos que os jovens
são muito ativos, realizam as atividades não só no ponto de vista escolar mas também com os
amigos, enfim. E essa questão da pandemia, todas essas atividades foram paralisadas e, de um
momento para o outro, os jovens ficaram ociosos em casa. Então, essa é preocupação nossa, do
nosso mandato. E eu estou cobrando da Secretaria de Educação, da Secretaria de Saúde, saber quais
os programas que a gente tem para a saúde mental desse jovem. Acredito que a juventude é o futuro
desse país. Então, sem dúvida nenhuma, a gente precisa ter um olhar diferenciado para essa
juventude vindo aí, não só na política, mas em todas as áreas. Outro assunto que eu queria trazer na
tarde de hoje, que já foi dito pelo vereador Elton, enfim, pelo vereador Bira e por outros vereadores
também, é a questão do campo do São Carlos 3, do grande Santa Felícia. Eu imagino que foi uma
luta muito grande na época do então presidente vereador Lucão para que conseguisse viabilizar esse
recurso com o deputado Jefferson Campos e tenho certeza de que, tanto o vereador Lucão quanto o
deputado, se vissem o estado em que o campo se encontra hoje, com certeza ficariam muito tristes.
Porque foi uma luta, tenho certeza, para que o recurso fosse conquistado, e o campo está
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impraticável, né? Agradecer também, em nome dos vereadores Elton e Bira, agradecer aos dois pela
parceria e agradecer também à imprensa que tem publicizado, tem divulgado esse trabalho, SBT,
TV Clube, enfim, os sites da nossa cidade. Foram investidos R$ 600 mil, mais de R$ 600 mil, uma
emenda de 417 do deputado Jefferson Campos, conquistado pelo vereador Lucão, muito trabalho do
vereador Lucão. E sei que, infelizmente, nós temos uma área de lazer de R$ 600 mil, um valor
vultuoso, que não vem sendo utilizado. Então, precisamos, sim, vereador... protocolamos um
requerimento, mas acho que nós temos que ir além, nós temos que entender quem foram as pessoas
que assinaram isso, né? Nós já conversamos, tivemos uma breve conversa com o pessoal da
Secretaria de Obras, enfim, e até surgiu o assunto de que seria uma obra política, e isso nos
preocupa, porque eu acho que uma área de lazer não tem que ser tratada como uma obra política, e
sim uma obra para a população, mas nós vamos averiguar ainda mais a fundo e vamos fazer o que
for preciso para que, principalmente quem está na ponta da linha, que são as crianças, que são os
nossos jovens, possam utilizar desse espaço. E, claro, a questão da CDHU, que outros vereadores
citaram, enfim, esse é nosso papel e nós não vamos nos furtar do nosso papel; nosso papel,
enquanto Legislativo, é fiscalizar e é isso que nós vamos fazer aqui na Câmara. Outro assunto que
eu queria trazer na tarde de hoje; esse assunto já foi, também, tratado, principalmente pelo exvereador dessa Casa, vereador Julio Cesar, e também a vereadora Cidinha, que é a terceira faixa, a
terceira pista da SP 310 da Washington Luís. Se nós abrirmos os noticiários, os sites, o jornal, jornal
Primeira Página, o site da nossa cidade, o grande número de acidentes todos os dias naquela
rodovia. E eu tenho recebido queixas de munícipes que residem nos bairros da qual rodovia... que
margeia a rodovia, e as pessoas têm muito se queixado: "Bruno, o trânsito tem aumentando cada dia
mais; o trânsito tem aumentado cada dia mais". Vou estar protocolando uma moção de apelo aqui
nessa Casa para que o governo do estado ande com esse processo. Como eu disse, o vereador Julio
Cesar, ex-vereador dessa Casa, já estava andando com esse assunto, e a vereadora Cidinha também,
mas acho que é um assunto que a gente precisa novamente cobrar do governo do estado, da
secretaria estadual, para que ande de uma vez por todas, né? O estado recentemente duplicou, fez
terceira faixa em outras regiões do estado, acredito que precisa ter um olhar para São Carlos. Haja
vista que teve um olhar diferenciado na questão dos R$ 10 milhões para combate à enchente, e
acredito que essa questão das rodovias é, assim, muito, muito importante e tenho a certeza de que
nós vamos bater, nós vamos trabalhar e quero, também, contar com o apoio dos outros vereadores
também. Quero finalizar na tarde de hoje. Tinha outros assuntos, mas eu deixei esse assunto para o
final propositalmente, que é a questão dos vazamentos, né? Eu sei todo o esforço que o Saae tem
feito; a gente sabe, período de pandemia; não dá para, também, ficar jogando toda a culpa nas
costas... é culpa da pandemia, não dá. Enquanto administrador público, enquanto gestor público, o
prefeito, a prefeitura precisa achar uma saída. Nós sabemos todo o esforço que o Saae tem feito,
mas eu gostaria de dar apenas um exemplo que muito me chamou atenção na última semana, sobre
um vazamento, alguns, mas eu vou citar o exemplo do bairro Santa Felícia. Olha que situação: o
mesmo lugar que vaza, o vazamento já há alguns meses, vereador já fez documento, já encaminhou
para o Saae, o mesmo lugar falta água. Então, os moradores, os munícipes que residem ali no
grande Santa Felícia falam: "Olha, Bruno, as mesmas ruas, a rua que falta água é a que tem
vazamento". Então, o Saae precisa ter um olhar diferenciado não só para o bairro de Santa Felícia.
Aqui não é crítica por crítica, é uma crítica construtiva. Outros vereadores já cobraram, a gente já
cobrou, enfim, é um assunto que está sempre trazendo aqui. Então o Saae precisa ter um olhar
diferenciado, principalmente nessa questão dos vazamentos, né? São demandas que dois, três,
quatro, cinco, seis meses, e as pessoas ligam e tentam e reclamam. Então, a gente precisa ter um
olhar diferenciado nessa questão dos vazamentos principalmente. E eu gostaria de encerrar a minha
fala ouvindo um pouquinho a vereadora Raquel, o vereador Rodson, o vereador Elton, enfim. Esse
governo, em muitos setores, é o governo do "até breve". Em breve, nós vamos resolver; em breve,
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nós vamos fazer; mas não faz nunca. Então, precisamos parar. Tirando raras exceções, como eu já
disse aqui, secretário Mariel, secretária Mariluz, o Mário, tirando raras exceções, é o governo do
"até breve", do "em breve"; em breve, nós vamos fazer, em breve, nós vamos resolver. E a USF do
CDHU continua chovendo dentro. Em breve nós vamos resolver. O campo de Santa Felícia
continua impraticável. Em breve, nós vamos resolver. Em breve, em breve, em breve, e não resolve
nada. A população está cansada desse "em breve" que nunca sai do lugar. Abraço a todos, boa tarde
e seguimos à luta. SR. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Agradeço a palavra do nobre
vereador mais jovem dessa Casa, vereador Bruno, desejando muito sucesso a Vossa Excelência. Um
garoto, com todo o respeito, que começou com [interrupção no áudio] se tornou um vereador.
Parabéns, que Deus te abençoe sempre, tá bom, vereador? Desejo todo o sucesso do mundo.
Próximo inscrito é o vereador Dé Alvim, com a palavra, até dez minutos. Vereador Dé, o senhor
está com a palavra. Vereador Dé? VEREADOR DÉ ALVIM: Sr. Presidente, Srs. Vereadores e
população que nos acompanha. Hoje, eu quero aqui agradecer ao prefeito Airton, que me recebeu lá
em seu gabinete junto com secretário Coca, apresentou o projeto da abertura da Avenida Regit
Arab. E, também, o prefeito Airton, estava conversando com ele, me falou do sonho de iluminar
toda a cidade de São Carlos de LED, mas principalmente o bairro Cidade Aracy. Fiquei muito
contente, porque o prefeito Airton, tudo o que eu tenho pedido, ele tem pedido para que falasse com
o secretário Edson Fermiano, que é o secretário de Governo, que tem nos ajudado bastante, tem
feito reuniões com outros secretários para que possa atender a demanda da cidade. Não só desse
vereador, tenho a certeza de que demora as coisas também é difícil. E quando eu tenho que criticar,
eu venho aqui, faço as críticas construtivas, mas o prefeito Airton estava me falando que a semana
que vem vai entregar o habite-se de 500 moradias lá no grande Cidade Aracy, lá do condomínio da
empresa Pacaembu, vai entregar para os moradores que adquiriram a sua residência. Ele estava me
dizendo que o sonho é iluminar todo o grande Cidade Aracy, ainda este ano, de LED. Fiquei muito
contente, mas a minha maior alegria é a abertura da Avenida Regit Arab a Avenida Morumbi. Então
ali, o Sérgio Rocha já tem pedido bastante no seu mandato passado, outros vereadores têm lutado, e
o prefeito Airton, hoje, estive com ele e com o secretário Coca, onde apresentou já o projeto; não só
esse projeto, mas outros projetos, da marginal que vai passar pela nossa cidade. Então, a gente fica
contente. Estive também com o secretário Mariel, com o secretário João Müller e com o Coca
Ferraz, onde ali vai ter uma pista de caminhada aproximadamente de 2,5 quilômetros, toda
iluminada de LED, no grande Cidade Aracy [ininteligível] contrapartida da minha emenda
parlamentar e, também, com uma parte da prefeitura, que vai ser executada essa obra esse ano.
Então, Sr. Presidente, quero só agradecer, hoje, o prefeito Airton, o Carneirinho, o vice-prefeito
Edson Ferraz, que têm dado todas as atenções aos moradores daquela região. Meu muito obrigado
hoje pelo atendimento do meu secretário Edson Fermiano, o qual eu tenho um carinho e um respeito
muito grande pelo atendimento que tem dado àquela população. VEREADOR SÉRGIO ROCHA:
Dé, cede um apartinho(F) do seu tempo aí? VEREADOR DÉ ALVIM: Era só isso hoje, Sr.
Presidente. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Cede um aparte, Dé. SR. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: O senhor está cedendo aparte para o nobre vereador Sérgio Rocha?
VEREADOR DÉ ALVIM: Ah, o Sérgio Rocha. Passa a palavra para o Sérgio Rocha.
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Dé, quero aqui só fortalecer a tua fala, que é importante essa
ligação lá do Aracy até o Cedrinho, né? Ali tem a Faber-Castell. Mas eu fico pensando, viu, Dé, só
a ligação só do Morumbi até o Cedrinho, que é um trecho de menos(F) de mil metros...
VEREADOR DÉ ALVIM: Não estou ouvindo. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Tá, mas estou
aqui falando, é um trechinho de mais(F) de mil metros-- [falas sobrepostas] VEREADOR
SÉRGIO ROCHA: Fomentado desde o governo do Newton Lima... SR. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Um minutinho, vereador Sérgio. Eu peço... VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Oi? Sim? Está ouvindo? SR. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Peço para
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desligar o microfone, porque está dando microfonia. Pode falar, vereador, o senhor está com a
palavra. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Não, eu quero aqui... SR. PRESIDENTE RODSON
DO CARMO: Prossiga, vereador. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Essa obra que vai interligar o
Aracy, é um projeto bonito, mas fico esperando aqui, vereador Rodson, só a ligação da Avenida
Morumbi até o Cedrinho. Que eu estou na cidade de São Carlos, faz 16 anos que eu vejo
comentário, desde o governo... Newton Lima comentou dessa obra, depois veio o Barba, o prefeito
Paulo Altomani comentou, e passou quatro anos do nosso prefeito Airton Garcia, essa obra não
aconteceu. Então, estou vendo que agora é o momento que vai acontecer essa obra. É uma obrinha
pequena ali do posto Morumbi até a rotatória ali do Faber-Castell, onde vai desafogar o trânsito do
CDHU, da Praça Itália, ali as empresas que ficam próximo àquela rua, àquela estrada de chão que
está sem acesso. Está uma estrada ali sem condições e tem empresa ali. E essa interligação... SR.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vereador, o som do senhor... Não estou conseguindo
ouvir. [falas sobrepostas] VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Acho que meu som está saindo. Só
obrigado pelo aparte. SR. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vereador, o senhor tem
tempo, o senhor quer continuar falando que foi cortado? Por favor, vereador Dé, desliga seu
microfone, por favor, estamos tendo interferência. Alguém está com o microfone aberto, por
gentileza. O próximo vereador inscrito é o vereador Dimitri Sean. O senhor está com a palavra por
até dez minutos. Vereador Dimitri Sean? Vereador Dimitri? VEREADOR ROBERTINHO
MORI: Não está. SR. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vereador Dimitri não está online, não está presente na sessão. Próximo vereador inscrito, vereador Elton Carvalho. Por até dez
minutos, vereador Elton, o senhor está com a palavra. VEREADOR ELTON CARVALHO: Boa
tarde, Sr. Presidente, vereadoras, vereadores, quem nos assiste em casa, televisionado e pela rádio.
Sr. Presidente, vários vereadores me citaram hoje sobre empreiteiras, sobre obras que são entregues
e, logo após meses, estão todas deterioradas e vão ter um custo para a prefeitura fazer de novo aí
uma reforma e uma obra ainda nem utilizada, como São Carlos 3, como a obra do São Carlos 3.
Onde existe, onde o Marquinho Amaral citou e citou muito bem, que a empreiteira tem culpa, sim,
de prestar um mau serviço, mas eu acho que a culpa ainda é maior ainda do Executivo, da
Prefeitura, [ininteligível] não fazer o seu papel de fiscalizar enquanto a obra está sendo executada.
Porque a gente tem leis que garantem a fiscalização e não aceitação de uma obra. Como o
Marquinho Amaral muito bem falou... SR. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vereador
Elton? A câmera do senhor estava apagada, e eu ia pedir para Vossa Excelência acender. Agora nós
estamos vendo a imagem do senhor. VEREADOR ELTON CARVALHO: Então, assim, como o
vereador Marquinho Amaral falou e falou muito bem, eu não aceito uma entrega de uma obra de
uma reforma da minha casa se não está bem-feita, né? Então, a gente, como o Bruno falou, a
gente... não podemos aceitar uma obra política. Então, se o ano passado era um ano político para o
Executivo, problema é dele. Não podemos aceitar, onde existe uma assinatura de um engenheiro,
onde existe uma assinatura de uma responsável de uma Caixa Econômica, liberando uma emenda,
liberando um repasse para a construtora Costa e Costa, de Minas Gerais, que prestou um serviço
porcaria no município de São Carlos, onde alambrado não tem sapata para segurar o alambrado. O
alambrado está mole, parecendo uma rede de vôlei. Então, um serviço de péssima qualidade, onde
estamos em conversa com a Secretaria de Obras, onde a gente está em conversas com responsáveis
e a gente... esse assunto é um assunto ainda que vai dar muita continuidade. Agora, a gente sobe
para a USF do CDHU. A empreiteira prestou um péssimo serviço, onde a Secretaria de Obras deu
"recebido" e, em conversa com ele, ele mesmo me falou: "Foi de responsabilidade minha. Eu
acompanhei". O engenheiro da Secretaria de Obras. Então, o que está acontecendo para a prefeitura
estar recebendo essas obras de má qualidade? Então, alguma coisa tem errado, né? Então, isso não
podemos aceitar. A partir do momento que a gente fez aquela visita à procura de munícipes no São
Carlos 3, onde vem sendo bastante divulgado nas redes sociais, onde veio o SBT querer fazer uma
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entrevista e trazer publicidade a isso, veio outros canais de TV, vários munícipes de outros bairros
reclamando de obras que já foram entregues e os munícipes ainda acham que estão em reforma
pelas condições precárias que ainda estão. Isso é frustrante. Isso é muito frustrante e não pode
acontecer. Um dia, um munícipe me perguntou: "Ué, Elton, mas a obra de tal bairro, tal bairro,
tal...", que eu não vou citar ainda, porque eu não peguei o processo em si. Aí eu fui questionar a
secretaria: "Não. Já recebemos e já passamos para a secretaria responsável", mas já está todo
deteriorado e foi entregue pouco antes da campanha eleitoral. Não quero acreditar que foi obra para
campanha eleitoral, mas, se foi, nós vamos para cima, vamos provocar o Ministério Público, vamos
abrir Audiência Pública sobre esse assunto e vamos trazer transparência à população e tomar
medidas cabíveis. Então, esse seria um assunto, Sr. Presidente. Outro assunto que eu queria tocar
nessa tarde é a fala do vereador Azuaite, que está fazendo um belo trabalho nessa frente. Peço
desculpas a ele que eu não pude participar da reunião que ele me convidou, todos os vereadores
foram convidados. Eu tive uma visita de um responsável de um chefe de gabinete do deputado do
Republicanos, onde ele se comprometeu em destinar R$ 500 mil de cirurgia eletiva. Já foi
protocolado com ele, deu a palavra dele que esses R$ 500 mil vão vir para a Secretaria de Saúde
para trabalharmos em cirurgias eletivas no segundo momento pós-pandemia. Porque, nesse
momento, a gente sabe que as Santas Casas estão desobrigadas a fazer cirurgias eletivas, mas que a
gente tem muitas cirurgias eletivas, a gente levou essa demanda para ele. E, então, não pude
participar dessa reunião com o Prof. vereador Azuaite, mas que o ele fala é muito importante, né? O
município precisa ouvir, sim, essas pessoas que representam a saúde no município de São Carlos,
onde o vereador, onde a Câmara Municipal está fazendo seu papel, estão mostrando as demandas. A
gente tem que, sim, ter mutirão de testagem rápida, e o município não está ouvindo as pessoas que
têm o conhecimento, o professor Bernardino, o responsável da Unimed. Então, a gente está fazendo
o que, a Secretaria de Saúde, né? Hoje, a gente vê uma vigilância epidemiológica nas falas, nos
jornais, acho que os vereadores têm acompanhado desanimados, a gente vê a Crislaine prestando
um bom trabalho à frente da vigilância, já se pronunciou, já saiu em alguns jornais, que ela ia pedir
para sair do cargo. A gente teve a enfermeira Cátia [ininteligível], que também saiu. Hoje falei com
outra pessoa que está lá na secretaria, na vigilância, no departamento, e está bem desanimada.
Então, o que será que está acontecendo? Será que não tem a gestão na Secretaria de Saúde que dá
suporte para a vigilância epidemiológica? A gente tem que saber que a vigilância é só um
departamento e ela tem que ter todo um apoio da Secretaria Municipal de Saúde. Hoje, a gente está
com o nosso secretário de Saúde de férias, e a diretora de vigilância, Crislaine, está afastada, porque
está com um problema familiar com a filha dela, presta um bom serviço, mas o nosso secretário de
Saúde está de férias. Em um momento desse, será que, de novo, outra vez eu falei isso, será que é o
melhor momento para ele pegar férias? Ele pegou férias um tempo atrás, onde eu conversei com a
secretária, a D. Helena, que justificou que se não pegasse, era o último momento; mas não era, não
era. Ele poderia pegar em um segundo momento e saiu, dia 26, de férias de novo e volta dia 10?
Então, isso me preocupa. É um departamento... VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereador, vereador Elton? VEREADOR ELTON CARVALHO: Oi? VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Eu só queria colaborar com a fala de Vossa Excelência. VEREADOR
ELTON CARVALHO: Claro, Marquinho. Claro, claro. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Concordar com a fala de Vossa Excelência. Você tem toda a razão: tanto a Cátia como
a Crislaine, são pessoas responsáveis, excelentes servidoras e que, por não concordarem com a
maneira que estava sendo gerida a secretaria, saíram. Eu quero, inclusive, aqui, publicamente dizer
que nós já estamos aguardando, há algum tempo, a parte contábil, que era de responsabilidade do
Mário, os documentos que CPI da saúde do Covid solicitou, já vieram os documentos da parte do
Mário, mas, por parte da Secretaria de Saúde está faltando muitos documentos. Inclusive, eu
comentava por telefone com o vereador Azuaite outro dia e falava disso. Então, eu gostaria que nós
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marcássemos uma reunião e solicitar do presidente da Câmara Municipal, que dê um prazo para que
esses documentos cheguem e, se eles não chegarem, que a gente [ininteligível] na justiça, porque
está um caos a saúde pública da cidade de São Carlos. Tem um secretário que, pessoalmente eu não
tenho nada contra, mas um secretário ineficiente, [ininteligível], prepotente e que está só visando o
seu marketing(F). Visitar UPA, ficar indo de madrugada em UPA é legal? É legal, mas tem que ter
gestão, e nós não estamos tendo, infelizmente, em um momento tão importante e delicado, onde já
morreram mais de 300 pessoas na cidade de São Carlos. VEREADOR ELTON CARVALHO:
Marquinho, agradeço a fala. Marquinho, vamos mais além: muitas vezes, citamos o Covid ou
vacinação, e ele fala: "Não, isso não é comigo. É com a diretora de vigilância". Cadê o secretário
que não puxa para o peito e fala: "Não, é minha secretaria. Eu que respondo e eu que resolvo. Eu só
delego função onde não tenho capacidade técnica para resolver"? Qualquer secretário...
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Não tem capacidade técnica em lugar nenhum.
VEREADOR ELTON CARVALHO: Eu tenho conhecimento de(F) que se fosse eu, o secretário,
bateria no peito... eu sou o responsável. VEREADOR ELTON CARVALHO: Eu vou dar... Só um
minuto, Sr. Presidente? SR. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Pode concluir.
VEREADOR ELTON CARVALHO: Puxar para o peito e falar: Esses servidores públicos, eu sou
responsável por eles; eu sou responsável de participar de reuniões. E não ficar levantando de
reuniões, com birrinha, não ouvir vereador... VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Nervosinho. VEREADOR ELTON CARVALHO: E não ouvir as pessoas que têm capacidade
técnica para ajudar com conhecimento. Então, se esses estudos que falam dia 13, ou junho, que eu
acredito, sim, nós ainda estamos dando os 10, 15 dias de pós-Páscoa, onde teve churrasco, ainda
falta muita colaboração da população para não fazer festas... SR. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Vereador... Bem, a Internet do vereador... VEREADOR ELTON CARVALHO: Oi? A
minha está boa. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Aqui está funcionando normal, acho
que deve ser a sua. SR. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vocês estão ouvindo o vereador?
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Ouvindo
perfeitamente. VEREADOR ELTON CARVALHO: Bota 30 segundos, só para eu contribuir. SR.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vamos lá, vereador. O senhor está com a palavra.
VEREADOR ELTON CARVALHO: Então, só para concluir. Então, é isso. Então, se essas
pessoas estão corretas, nós precisamos tomar providência. De novo, onde nós sempre citamos nome
do Dr. Edson. Dr. Edson, conversa com o nosso secretário quando ele voltar de férias no dia 10;
hoje, no momento, a Vanessa, para a gente ouvir a Câmara, ouvir o vereador Azuaite, ouvir as
pessoas que fizeram estudos. O raio x do Aracy não começou; a gente sempre bate nesse assunto do
raio x do Aracy. A UBS Santa Felícia começou, agradecer à Denise Braga, à Vanessa, ao viceprefeito, pela conversa que teve e resolveu essa parte. Temos muita coisa ainda para melhorar,
precisamos do apoio do secretário de Saúde com conhecimento técnico, que nos ajude e pare com
essas [interrupção no áudio]. Muito obrigado. Boa tarde, era isso. SR. PRESIDENTE RODSON
DO CARMO: Agradeço as palavras do vereador Elton Carvalho. Pela ordem, vereador Azuaite
Martins de França. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Sr. Presidente, talvez não seja a melhor
forma de dar um bom comunicado, mas eu queria comunicar a Vossa Excelência, a todos os
vereadores e ao povo de São Carlos que acabo de receber uma mensagem da família [interrupção no
áudio]. SR. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vereador Azuaite? Está sem som, vereador
Azuaite. VEREADOR ELTON CARVALHO: Dá até medo dessas informações. SR.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: O senhor pode repetir, vereador Azuaite? Bom, até o
vereador Azuaite restabelecer o som dele; depois dou o aparte para Vossa Excelência, eu
[ininteligível] a palavra para o nobre vereador [interrupção no áudio] nobre vereador Malabim.
Malabim? Estão me ouvindo? ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Está normal, presidente, o
áudio do senhor. SR. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vereador Malabim? O senhor está
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on-line? Vereador Malabim não está on-line. Próximo a falar, agora, é o vereador Moisés Lazarine,
o senhor está com a palavra por até dez minutos. VEREADOR GUSTAVO POZZI: E eu? SR.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Moisés Lazarine. VEREADOR GUSTAVO POZZI:
Questão de ordem. A minha fala... SR. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Pois não,
vereador Gustavo? VEREADOR GUSTAVO POZZI: Seria eu. SR. PRESIDENTE RODSON
DO CARMO: Abre a câmera, por favor. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Está aberta. Eu quero
saber se... [falas sobrepostas] VEREADOR ELTON CARVALHO: Você pulou ele, Gustavo.
Você pulou ele, Rodson. VEREADOR GUSTAVO POZZI: O senhor me pulou. SR.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Desculpa, vereador. Eu pulei o senhor. É verdade. O
senhor me perdoe. Então, passo a palavra.. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Pela ordem, Sr.
Presidente. Pela ordem. SR. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Pois não? VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Até que horas vai? SR. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Até às
17h10min. Começamos às 15h28min e vamos até às 17h10min. Nós temos, ainda, a palavra o
vereador Gustavo Pozzi. Eu pulei ele e eu peço desculpa. VEREADOR ROBERTINHO MORI:
Tá bom. Tá joia. SR. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: O senhor está com a palavra,
Gustavo. Pode falar, vereador. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Obrigado. Boa tarde a todos
vereadores e vereadoras... SR. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Só não está aparecendo o
senhor aqui na tela para mim. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Para mim está normal...
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Está normal, Gustavo. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Vamos lá, então. SR. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Acho que é só para mim.
Pode falar, vereador. [troca de presidência] VEREADOR GUSTAVO POZZI: Vamos lá. Boa
tarde a todos, o pessoal que nos acompanha nas redes sociais, nas suas casas, pelo rádio e televisão.
Quero começar minha fala de hoje fazendo, aí um elogio ao secretário de Serviços Públicos, Mariel.
É um secretário que tem se mostrado ativo nos seus serviços e é um secretário que, quando tem a
palavra, ele cumpre. Nós tivemos aí uma destinação de emenda parlamentar para fazer aí a
reestruturação lá, uma revitalização da praça na Avenida Sallum, em frente à paróquia Santo
Antônio, né? Apesar de estar na frente da paróquia, não é terreno da igreja, pelo amor de Deus, não
vamos fazer essa confusão não, hein? A praça é da Prefeitura Municipal e cabe à Prefeitura fazer os
devidos cuidados. Para que isso acontecesse, eu destinei R$ 30 mil da emenda parlamentar.
Fizemos uma nova iluminação com fotovoltaica, a praça ficou muito melhor iluminada. O Serviços
Públicos contribui com a limpeza da praça, com a retirada lá do banheiro que [interrupção no áudio]
em situação precária. Então, hoje, a praça, na Avenida Sallum, ela é uma nova praça, graças à
atenção do secretário Mariel, que, em um trabalho conjunto com o meu mandato, nós fizemos aí
uma benfeitoria lá na região da Vila Prado. Essa praça fica no coração da Vila Prado, fica bem no...
quase que no meio da Vila Prado, um local bastante visitado. De final de semana, principalmente,
há grande circulação de público, e a praça estava escura, trazendo risco às pessoas que lá
frequentavam, às pessoas que iam na missa na Santo Antônio. Então, quero aqui, de pronto,
agradecer a atenção do secretário Mariel, que conjuntamente com a minha emenda parlamentar nós
pudemos fazer essa revitalização da praça que fica em frente à Paróquia de Santo Antônio, lá na
Vila Prado, né? Gostaria aqui, hoje foi muito falado sobre algumas situações da Prefeitura
Municipal, né? Nós temos bons secretários, mas, infelizmente, não temos outros que também
tenham o mesmo empenho, né? Recentemente, nós tivemos a ação de improbidade administrativa
em cima do Julio Cesar, da Prohab, que foi confirmada, foi aceita pela justiça na semana que
passou, reconhecendo a falta de licitação pública para fazer alguns tipos de serviços, e pela fala de
alguns vereadores, alguns serviços feitos pela Prohab também não estão a contento. Então, acho que
o prefeito Airton Garcia deve ficar atento a essa situação, fazer com que a Prohab realmente tenha a
finalidade para a qual foi criada e observar os ritos legais, né? Porque aqui aponta o Ministério
Público, existe uma situação aí costumeira de uma ação com dispensa de licitação em alguns
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processos. E é isso que está sendo examinado pela justiça, que recebeu [interrupção no áudio] da
Prohab nessa situação. Outra situação: temos também uma rejeição, e isso é muito grave para o
nosso município, e principalmente para o presidente do Saae. Nós tivemos a rejeição das contas do
Saae, salvo engano, do exercício de 2019, pelo Tribunal de Contas. Marchezin é uma pessoa séria,
mas eu já tenho apontado que, infelizmente, me parece que algumas pessoas ao redor dele não são
tão sérias assim e quem responde pela autarquia é o próprio presidente, que teve as suas contas aí na
sua gestão reprovadas. Acho que a justiça está mostrando que está de olho na administração pública
e eu acredito que o prefeito municipal tem que tomar cuidado com as obras. Nós vimos aqui
[interrupção no áudio] feito pagamento em más condições, isso daí, assim como aconteceu no Saae,
onde quem vai responder é o presidente, o prefeito Airton tem que tomar cuidado também às
pessoas que estão ao redor dele, que ele pode ser responsabilizado por uma situação, que, de
repente, ele, por não observar, por confiar, vai ser responsabilizado penalmente, civilmente com os
próprios bens. Então, essas duas situações, a situação do Saae e da Prohab, são um grande alerta
para o prefeito Airton Garcia para começar tomar as rédeas da situação da prefeitura, porque senão
ele vai ter problemas, né? A justiça está demonstrando isso. Então, acredito que o prefeito tem que
estar atento a sua administração para que ele, no futuro, não possa aí ser responsabilizado por atos,
pela negligência da parte dele, por permitir que outras pessoas façam no lugar dele. Para finalizar
aqui, eu, o vereador André e o vereador Bruno, apresentamos aqui nesta Casa uma moção ao
falecimento, de pesar, uma moção do padre Tombolato, que por 63 anos dedicou a sua vida à
Diocese de São Carlos. Um padre muito, muito, muito respeitado, reconhecido pela sua ação pela
Igreja Católica e reconhecido também pelos que não são católicos, né? Então, nós fizemos essa
moção aí, em homenagem póstuma ao padre, que tantos corações levou para Deus junto à Igreja
Católica. Oportunamente, eu, o vereador Bruno e o vereador André também vamos indicar nome de
uma rua, já estamos preparando o projeto de lei, para fazer essa homenagem ao padre Tombolato.
Um padre muito carinhoso, que dedicou bastante tempo da sua vida à Basílica de... Basílica não, a
Babilônia de Nossa Senhora Aparecida, também à Igreja Santa Isabel, esteve bastante tempo lá.
Então, eu quero aqui deixar esse reconhecimento e essa homenagem que eu, o vereador André
Rebello e Bruno Zancheta, oportunamente estamos fazendo, pela moção de pesar e, também, pela
nomeação, nome de rua, em homenagem ao padre. Então, quero deixar aqui o meu gesto de
saudade, de pesar pelo falecimento desse homem que tanto agradava a Deus aqui na Terra. Muito
obrigado, presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Gustavo
Pozzi. Quero aproveitar a oportunidade e fazer um agradecimento público também à Profa. Neusa,
que é uma pessoa que tem um grau de parentesco com o padre Tombolato, e que eu e o Prof.
Azuaite tivemos a oportunidade de participar do importante evento no oratório do padre Tombolato,
Gustavo. E a gente não deixar de registrar, nesse momento, todo o cuidado, o carinho da família da
D. Eliana e também da Profa. Neusa, que foi aí uma lutadora defendendo e protegendo, na verdade,
o padre na sua idade. Então, esses cuidados precisam ficar registrados durante toda sua vida. Então,
muito obrigado, Profa. Neusa, aqui; eu pude acompanhar isso juntamente com o Jorginho,
representando o Prof. Azuaite, naquele evento lá no Oratório Rosa Mística, em que a senhora esteve
conosco lá. Muito obrigado. Peço, agora, ao vereador Rodson Magno do Carmo... Profa. Neusa?
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: É Nossa Senhora das Dores. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Nossa Senhora das Dores. VEREADORA PROFESSORA NEUSA:
Isso. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, Profa. Neusa. Peço, agora, ao
vereador Rodson Magno do Carmo... Prof. Azuaite? [ininteligível]. O senhor precisa falar, eu não
ouço o senhor. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [ininteligível]. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Comunicado à Casa. O senhor precisa ligar o microfone, porque não
chega o áudio do senhor aqui. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Mas o microfone dele
está ligado, Roselei. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, está ligado, Marquinho.
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Vocês estão ouvindo ele? VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Não, não estamos ouvindo.
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, não estamos ouvindo, Prof. Azuaite.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Algum problema técnico no aparelho. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Isso, deve ser algum problema técnico no aparelho. Peço ao vereador
Rodson Magno do Carmo... VEREADOR AZUAITE FRANÇA: E agora? SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Agora sim, Prof. Azuaite. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Agora
sim? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Agora sim. VEREADOR AZUAITE
FRANÇA: Eu recebi, há instantes, uma mensagem da filha do vereador Lucão, que me disse o
seguinte: "Boa tarde. Hoje, milagrosamente, minha mãe foi extubada. Ela já tinha tráqueo(F)
marcada para o final da tarde. Se antecipou e evoluiu muito bem. Está indo muito bem já há duas
horas sem o tubo. Meu pai já está quase acordando. Converso com ele e ele chora, coloco a música
dele, e ele chora mais ainda. Logo mais, estará também sem o tubo. Ele foi buscar minha mãe e
deixou ela vir na frente. Deus é fiel". Esse é o comunicado à Casa. É uma boa notícia que me
compete transmitir a todos os Srs. Colegas e amigos do vereador Lucão. Muito obrigado. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, Prof. Azuaite. Acho que foi uma excelente
notícia para todos agora nesse momento de sofrimento da família, momento em que todos nós
sofremos junto com o vereador Lucão e com a sua família. Então, eu agradeço a mensagem da
Juliana, que é filha do Lucão, que traz esse momento de alegria para todos nós, vibrações, na
esperança de que logo o nosso companheiro Lucão Fernandes esteja junto conosco na nossa luta
diária aqui. Muito obrigado, professor, Juliana e seus familiares. Agora, peço então ao vereador
Rodson Magno do Carmo que proceda a chamada dos Srs. Vereadores para que a gente entre na
Ordem do Dia. VEREADOR RODSON DO CARMO: Atenção, Srs. Vereadores, para a segunda
chamada da 15ª Sessão Ordinária realizada hoje, 4 de maio de 2021. Vereador André Rebello.
André Rebello. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Microfone do senhor está fechado, vereador.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vamos lá realizar a segunda chamada da 15ª Sessão
Ordinária realizada hoje, 4 de maio de 2021. Vereador André Rebello. ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Está presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente on-line. Vereador
Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Presente. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Presente on-line. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente.
Vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Vereador Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereadora Cidinha do Oncológico? SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Presente, também. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente online. Vereador Dé. Dé Alvim. Ausente. Vereador Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN:
Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Djalma Nery, ausência justificada.
Vereador Elton. VEREADOR ELTON CARVALHO: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Vereador Gustavo Pozzi. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente online. VEREADOR RODSON DO CARMO: Lucão Fernandes, ausência justificada. Vereador
Malabim. Vereador Malabim. Não está presente. Vereador Marquinho Amaral. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Vereador
Moisés Lazarine. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Presente. Vereadora Profa. Neusa? Presente. Vereadora Raquel Auxiliadora.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Presente. Vereador Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Vereador Rodson, presente. Vereador Roselei
Françoso, presente. Vereador Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Vereador Tiago Parelli, ausência justificada.
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Repetir mais uma vez, vereador Dé Alvim. Vereador Dé Alvim não está presente. Sr. Presidente, 17
vereadores presentes até o momento. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado,
vereador Rodson. Está me ouvindo? VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim, no som, não,
estou ouvindo aqui. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Agora sim, né? Estão me
ouvindo? VEREADOR RODSON DO CARMO: Perfeito, presidente. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Peço desculpas aqui, mas caiu meu sistema aqui, consegui voltar a
tempo. Colocaremos agora, temos três... temos quatro processos em tramitação em regime de
urgência. Antes de iniciar a sessão, a gente conversou um pouquinho, mas eu vou repetir para que
todos os vereadores tenham conhecimento. Nós temos o Requerimento 752, de autoria do vereador
Elton Carvalho, que requer informações com relação à primeira etapa da obra executada do campo
de futebol do Santa Felícia. É o Requerimento 1.422. Peço ao vereador Rodson Magno do Carmo
que faça a coleta das assinaturas em substituição às assinaturas. VEREADOR RODSON DO
CARMO: A pedido do presidente da Casa, vereador Roselei Françoso, a gente começa a votação.
Vereador André Rebello. Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Azuaite Martins de França? Azuaite
Martins França. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Sim, sim. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO ZANCHETA:
Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereadora Cidinha do Oncológico.
VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Sim. Vereador Dé Alvim. Não está presente. Vereador Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI
SEAN: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Djalma Nery, ausência
justificada. Vereador Elton. Elton. VEREADOR ELTON CARVALHO: Sim. Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Gustavo Pozzi. Gustavo Pozzi. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Gustavo Pozzi. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Travou a
câmera dele. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Travou a câmera dele. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Faz um sinalzinho com a mão, se o senhor é sim, por favor. Sim ou não.
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Está sem câmera. Passa para o próximo.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim, sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Lucão Fernandes, ausência justificada. Vereador
Malabim. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Conseguem me ver? VEREADOR MALABIM:
Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Malabim. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Malabim, sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Espera aí que não ouvi,
sim? Vereador Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Vereador Moisés Lazarine. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Profa. Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA:
Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Raquel Auxiliadora. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Robertinho Mori.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Rodson.
Sim. Roselei Françoso, no exercício da presidência, não vota. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Aqui eu voto. VEREADOR RODSON DO CARMO: Ah, desculpa. [falas
sobrepostas] SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Sim. Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Tiago Parelli, ausência justificada. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Roselei?
Desculpa, consegue me ouvir? VEREADOR RODSON DO CARMO: Dezesseis vereadores, Sr.
Presidente, votaram o pedido. Vereador Gustavo Pozzi eu ouvi, foi sim. Já está registrado o voto de
Vossa Excelência. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Problema técnico aqui hoje. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Mas já está registrado. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
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Nesse momento, tendo número de assinaturas suficientes, eu coloco em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o Requerimento
1.422. Temos duas moções, Moção 14 e 15, de autoria do vereador Rodson Magno do Carmo:
"Manifesto, por mérito, congratulações ao deputado federal pelo estado de São Paulo Nicolino
Bozzella Junior por ações praticadas em prol da nossa cidade de São Carlos". Vereador Rodson faz
menção ao recurso de 10,5 milhões destinados à cidade de São Carlos para os investimentos
amplamente divulgados na tarde de hoje aqui nessa Casa. Então, peço ao vereador Rodson que faça
a coleta das assinaturas dos Srs. Vereadores. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador
André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Vereador Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereadora Cidinha. VEREADORA
CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Dé
Alvim. Dé Alvim. Não está presente na sessão. Vereador Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI
SEAN: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Pessoal, estamos sem som.
VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Também não estou ouvindo aqui. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Está sem som? [falas sobrepostas] VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: O microfone do Rodson está fechado. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Está desligando toda hora. Não sei por que desliga. Vamos lá, vamos começar de novo. Vereador
André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Vereador Azuaite Martins de França. Azuaite. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Sim. Sim, sim,
sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Bruno Zancheta.
ORADORA NÃO IDENTIFICADA: [ininteligível]. VEREADOR RODSON DO CARMO: Tá.
Vereadora Cidinha do Oncológico? VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Dé Alvim. Dé Alvim, ausente. Vereador Dimitri
Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim.
Vereador Djalma Nery, ausência justificada. Vereador Elton. VEREADOR ELTON
CARVALHO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Elton, sim. Vereador
Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Vereador Lucão, ausência justificada. Vereador Malabim. VEREADOR MALABIM: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Marquinho Amaral. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Moisés
Lazarine. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Sim, Sr. Secretário. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Vereadora Profa. Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Sim. Raquel Auxiliadora, vereadora Raquel, sim. Vereador Robertinho
Mori. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Vereador Rodson, sim. Vereador Roselei Françoso. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Sérgio Rocha. VEREADOR
SÉRGIO ROCHA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Tiago Parelli,
ausência justificada. Sr. Presidente, 17 vereadores votaram até o momento. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Tendo número de assinaturas suficientes, eu coloco em votação o
requerimento de urgência especial, Processo 1.438, autoria... Desculpa, gente, peguei o processo
errado aqui, a Moção 1.415 de autoria do vereador Rodson Magno do Carmo, Moção 156, que
manifesta, por mérito, congratulação ao deputado federal pelo estado de São Paulo, Nicolino
Bozzella Junior, por ações praticadas em prol da nossa cidade. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovada a moção de congratulação do
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vereador Rodson. Peço vereador Rodson que faça a coleta das assinaturas ao Processo 1.438, de
autoria da nobre vereadora Maria Aparecida dos Santos, Cidinha do Oncológico, que manifesta
apelo ao governo estadual e municipal para a construção do AME Mais Cirúrgico, ambulatório
médico legal de especialidade na cidade de São Carlos. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Pois não, Sr. Presidente. Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Azuaite. VEREADOR AZUAITE FRANÇA:
Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Fechado o microfone, Rodson. VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Desliga sozinho meu
microfone. Peço perdão. Vereadora Cidinha do Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Bruno Zancheta. VEREADOR
BRUNO ZANCHETA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereadora Cidinha, sim.
VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Vereador Dé Alvim, ausente da sessão. Vereador Dimitri. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Djalma Nery, ausência justificada.
Vereador Elton Carvalho? VEREADOR ELTON CARVALHO: Sim. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Sim. Vereador Elton, sim. Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Lucão Fernandes, ausência
justificada. Vereador Malabim. VEREADOR MALABIM: Sim. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Sim. Vereador Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Moisés Lazarine? VEREADOR MOISÉS
LAZARINE: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereadora Neusa. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Sim. Com muito sim. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Vereadora Raquel Auxiliadora. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Vereador Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTINHO MORI:
Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Rodson, sim. Vereador Roselei Françoso?
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Vereador Sérgio Rocha. Sérgio Rocha? VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim, sim, sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Sr. Presidente, 17 vereadores votaram sim-VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Vereador Rodson, meu voto é sim. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Quem é que... VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: O meu também.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Espera aí. Calma aí. Espera aí. Vamos devagar, aqui,
porque senão eu vou me perder aqui. Quem está falando? Vereador Bira, o senhor já respondeu sim.
É isso? VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Azuaite. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA:
Agora estou respondendo. Que tinha pulado. VEREADOR RODSON DO CARMO: Tá. Vereador
Azuaite votou sim. Correto? VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Correto. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Estão, tá bom. Dezessete vereadores votaram sim, Sr. Presidente. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Rodson Magno do Carmo. Eu
coloco em votação a moção de... moção para a construção de um AME Mais cirúrgico, ambulatório
médico de especialidades, na cidade de São Carlos, de autoria da vereadora Cidinha do Oncológico.
Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão; manifestando-se os contrários. Aprovada a
moção da vereadora Cidinha. Nós temos, também, um projeto de lei, um projeto do vereador
Gustavo Pozzi, que é um projeto de resolução, Projeto nº 18, Processo nº 1.423, que altera o art. 19
da Resolução nº 334, de 16 de março de 2021, e dá outras providências. O artigo citado, o art. 19,
ele estava interrompendo o prazo da prefeitura em responder nossos requerimentos. Uma vez que a
prefeitura retomou as atividades lá, ainda que em período parcial, né, nós sabemos que existem os
profissionais da prefeitura, os servidores públicos municipais retornando, é para interromper, na
verdade, esses prazos para que a prefeitura possa responder aos Srs. Vereadores. Então, nesse
momento, eu peço ao vereador Rodson Magno do Carmo que faça a coleta das assinaturas para a
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gente dar entrada no projeto de resolução do vereador Gustavo Pozzi, alterando art. 19 da
Resolução nº 334. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Pela ordem, Sr. Presidente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Acatado o pedido de Vossa Excelência... VEREADOR AZUAITE
FRANÇA: Pela ordem. VEREADOR RODSON DO CARMO: Pois não, vereador Azuaite.
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Pela ordem. Esse... o intuito dessa resolução é provisório, é
só durante esse período, ou é em definitivo? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não, é
definitivo. É voltando aos parâmetros normais do nosso regimento. VEREADOR AZUAITE
FRANÇA: Ah, tá. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Os prazos estavam
interrompidos, e nós estamos retomando os prazos para que a prefeitura cumpra com o nosso
regimento. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Tá ok. Entendi. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Ok? VEREADOR RODSON DO CARMO: Presidente, posso dar continuidade ao
trabalho? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pode, por favor. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Vamos lá, então. Vereador André Rebello? VEREADOR ANDRÉ
REBELLO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Azuaite. VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Azuaite, Sim.
Vereador Bira. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Sim. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Vereador Bruno Zancheta? VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereadora Cidinha. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereadora Cidinha, sim.
VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Vereador Dé Alvim, ausente do plenário. Vereador Dimitri. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Djalma, ausência justificada. Vereador
Elton? VEREADOR ELTON CARVALHO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Vereadora Cidinha, por favor, eu peço para Vossa Excelência desligar o seu microfone, porque a
gente está ouvindo a conversa da senhora. Por gentileza. Vamos lá, vereador Elton Carvalho.
VEREADOR ELTON CARVALHO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador
Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Vereador Lucão Fernandes, ausência justificada. Vereador Malabim. VEREADOR MALABIM:
Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Marquinho Amaral? VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Moisés
Lazarine. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Sim. Vereadora Profa. Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Sim. Vereadora Raquel. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Robertinho Mori. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Robertinho, sim. Vereador
Rodson, sim. Vereador Roselei Françoso. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Sim. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim. Vereador Tiago Parelli, ausência
justificada. Sr. Presidente, 17 votos e nenhum ao contrário. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, vereador Rodson Magno do Carmo. Eu coloco em votação o Processo nº
1.423, de autoria do vereador Gustavo Pozzi, que altera o art. 19 da Resolução nº 334, de 16 de
março de 2021, e dá outras providências. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado o projeto de resolução do nobre vereador Gustavo Pozzi.
Consulto os Srs. e Sras. Vereadoras se alguns dos processos que estão na pauta, Vossas Excelências
têm interesse de fazer a discussão. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Roselei, eu queria
fazer a discussão sobre o Processo nº 4.625/21. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Quatro, meia, dois, um? VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Não, 4.625/21. SR.
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PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereadora, a senhora pode repetir o número do
processo, por favor? VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Processo. O projeto de lei é o 167,
tá? O processo é 13... acho que falei errado. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Isso.
Não, a senhora falou o número do processo da prefeitura, mas nós localizamos aqui. É o processo
1.336, Projeto de Lei nº 167. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Isso. Posso colocar? SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Qual o tempo que a senhora gostaria de discutir?
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: É cinco minutinhos, só para colocar uma situação. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Cinco minutos. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Pela ordem, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pois não,
vereador Marquinho Amaral. Pela ordem. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Gostaria de
solicitar a Vossa Excelência que fizesse inversão na pauta; nós votássemos os processos que não
têm discussão e, depois, votar o da vereadora que quer discutir. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Perfeito, [ininteligível]. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Por mim tudo
bem. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Consulto os Srs. Vereadores, acredito que não
tenha nada a opor, não é? A gente faz a votação, como de praxe, e, posteriormente, coloco em
discussão projeto solicitado pela vereadora Neusa. Mais nenhum vereador quer discutir nenhum
processo? VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sr. Presidente, ao invés de discutir, eu faço a
justificativa dos meus votos, tá bom? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Justificativa
de voto no final também. Então... VEREADOR ROBERTINHO MORI: Tá bom. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu agradeço... eu vou colocar em votação. O primeiro
projeto é o projeto de lei do... na verdade, é o veto total oposto pelo Sr. Prefeito Municipal do
Projeto de Lei nº 53, do vereador Malabim, que dispõe sobre a isenção de taxas de inscrição em
concursos públicos no município de São Carlos às doadoras de leite materno. Esse veto, ela tem a
justificativa do Sr. Prefeito municipal com fundamento de alegação de que o projeto incidiu em
vício de iniciativa, além de acarretar despesas. O parecer da Comissão de Legislação, Redação e
Justiça e Legislação Participativa é pela derrubada do veto. Então, os vereadores que são favoráveis
ao parecer da comissão... É votação nominal, né, o vereador Rodson fará a votação. Os vereadores
que forem favoráveis ao parecer da comissão, digam sim, os contrários digam não. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Acatado o pedido de Vossa Excelência. A gente vai começar a votação.
Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sim. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Vereador Azuaite. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Sim. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Vereador Bruno. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereadora Cidinha. Vereadora Cidinha. VEREADORA
CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Dé
Alvim. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Sim. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Dé Alvim, ausente da sessão. Vereador Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN:
Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Djalma Nery, ausência justificada.
Vereador Elton. VEREADOR ELTON CARVALHO: Sim. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Vereador Lucão Fernandes, ausência justificada. Vereador Malabim.
VEREADOR MALABIM: Sim ao parecer da comissão. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Vereador Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sim, favorável ao
parecer. VEREADOR RODSON DO CARMO: Moisés. Vereador Moisés Lazarine.
VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereadora
Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Vereadora Raquel Auxiliadora. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Vereador Robertinho Mori. Vereador Robertinho Mori. VEREADOR

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo
ROBERTINHO MORI: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Rodson, sim.
Vereador Roselei Françoso, presidente dessa Casa. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Não voto. VEREADOR RODSON DO CARMO: No exercício da presidência, não vota. Vereador
Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Vereador Tiago Parelli, ausência justificada. Sr. Presidente, até o momento, 17 votos e nenhum ao
contrário. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Rodson. Foi acatado
o parecer da comissão, derrubando o veto do Sr. Prefeito Municipal. Coloco, agora, em votação o
Projeto de Lei nº 119, da Prefeitura Municipal de São Carlos, que altera o dispositivo da Lei nº
19.359, de 10 de outubro de 2019, e dá outras providências. O presente projeto de lei tem como
escopo majorar em R$ 200 mil a autorização de repasse financeiro concedido à Teia, Casa de
criação, indo de R$ 200 mil para R$ 400 mil para a realização do projeto locomotiva teatral,
oficinas, performance e apresentações de espetáculos fruto de uma pesquisa sobre a cidade de São
Carlos. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Pela ordem, presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Pela ordem, vereador Robertinho Mori Roda. VEREADOR ROBERTINHO
MORI: Votação nominal. Votação nominal. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu
votei... tudo bem. Eu peço ao vereador Rodson Magno do Carmo que faça a votação nominal do
presente projeto. Eu quero justificar aos Srs. Vereadores que, embora tenha parecido que eu tenha
votado aqui já o projeto, e só depois o vereador pediu, eu estou levando em consideração que eu
tenho um 'delay' aqui, um tempo em que eu não consigo ouvir o vereador. Como foi muito em cima,
então, eu estou colocando em votação nominal, conforme solicitação do vereador Robertinho Mori
Roda, ok? VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Pela ordem. Pela ordem. Eu não sei... estou com
problema de conexão, eu não sei do que se trata. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Ah, é um projeto de lei que altera o dispositivo da Lei nº 19.359, que majora, em R$ 200 mil, um
convênio com a Teia, Casa de criação, para o projeto locomotiva teatral. Tem como escopo a
realização de oficinas, performances e criação de espetáculos fruto de pesquisas sobre a cidade de
São Carlos. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Pela ordem, Sr. Presidente. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem, vereador Marquinho Amaral.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Esse valor, ele é anual, não é? SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: O valor? É o seguinte... VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Anual.
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O convênio vem majorando em R$ 200 mil.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Certo. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
É porque ele é cumulativo. Então, o projeto-- VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Certo,
mas é para o ano todo? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Isso, é para o ano todo. Era
de R$ 200 mil o ano passado. Ele vence agora, está sendo majorado para o próximo período R$ 200
mil. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Isso. Só a título de informação das pessoas que
estão nos acompanhando, porque senão parece, demonstra, que é de uma vez só, e não é, é em
parcelas mensais. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. [falas sobrepostas]
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Só uma questão de ordem, presidente. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Questão de ordem, vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Isso. Esse projeto, ele passou pela Comissão de Legislação. No entanto, foi alterado de
alguma maneira, porque tinha emenda de outros vereadores. O que aconteceu... só para... Quando
passou pela comissão, ele era de uma maneira e agora está vindo para o Plenário de outra. Eu acho
que foram retiradas emendas de vereadores, aconteceu alguma coisa assim? SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Não. Esse processo não. Esse processo não. Esse processo é um projeto
que visa majorar em R$ 200 mil os recursos provenientes de um chamamento público para
desenvolver esse projeto na Teia, Casa de criação, chamado Locomotiva teatral, para a realização
de oficinas, performance e apresentação de espetáculo. É um chamamento público que foi realizado,
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o processo está em andamento e ele deve dar continuidade, agora, para o próximo período, tá?
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Ok. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Para você
ter uma ideia, a lei que aprovou esse convênio é de 10 de outubro de 2019. Venceu agora, em
outubro de 2020, então, é um novo período, aí, de realização do convênio, tá? É R$ 200 mil para 12
meses de convênio. Então, peço ao vereador Rodson Magno do Carmo que faça a chamada-VEREADOR ROBERTINHO MORI: Pela ordem, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Pois não, vereador. Pela ordem, vereador Robertinho Mori.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Só para esclarecimento, esse chamamento público foi
realizado juntamente com mais dois, e um deles é o da Associação de Artes de São Carlos, tá? É
que às vezes começa um pouco posterior ao outro e, aí, vem antecipado, tá bom? Somente para
esclarecer que é chamamento público e não emenda parlamentar. Obrigado. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. Recursos oriundos da própria Secretaria de Cultura. Eu peço,
agora, ao vereador Rodson Magno do Carmo que faça a chamada nominal. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Atenção, Srs. Vereadores, para a primeira votação nominal. Vereador
André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Votação, desculpa, votação nominal. Sim. Vereador Azuaite Martins de França. VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Bira.
VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim.
Vereador Bruno. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Sim. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Vereadora Cidinha. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Dé Alvim, ausente da sessão. Vereador
Dimitri. VEREADOR DIMITRI SEAN: Não. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não.
Vereador Dimitri Sean, não. Vereador Djalma Nery, ausência justificada. Vereador Elton.
VEREADOR ELTON CARVALHO: Não. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador
Elton, também não. Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Lucão Fernandes, ausência justificada.
Vereador Malabim. VEREADOR MALABIM: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Sim. Vereador Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Moisés Lazarine. VEREADOR MOISÉS LAZARINE:
Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereadora Neusa. VEREADORA PROFESSORA
NEUSA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Profa. Neusa, sim. Profa. Raquel.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim.
Vereador Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sim. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Sim. Vereador Rodson, sim. Vereador Roselei Françoso, no exercício da
presidência, não vota. Vereador Roselei Francoso, no exercício da presidência, não vota. Peço
desculpas aqui pelo erro. Vereador Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Tiago Parelli, ausência justificada. Sr.
Presidente, 13 vereadores votaram sim e dois vereadores votaram contrário, Sr. Presidente. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Aprovado, então, o termo de alteração do dispositivo da
Lei nº 19.359/2019, por 13 a 2. Muito obrigado, vereador Rodson. Eu coloco, agora, em votação, o
Projeto nº 142, que altera o dispositivo da Lei nº 19.197, de 27 de junho de 2019, e dá outras
providências. O presente projeto, ele tem como dispositivo majorar R$ 20 mil a autorização de
repasse financeiro concedido à Associação de Pais e Amigos da Natação de São Carlos, indo de R$
95 mil para R$ 115 mil para a realização do projeto Aqua Vida, conforme emenda parlamentar
destinada pelo ex-vereador Edson Ferreira. Para viabilizar a despesa em questão, propõe-se a
abertura de um crédito adicional suplementar na Secretaria Municipal do Esporte e Cultura. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto
de lei-- VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem. SR.
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PRESIDENTE: Pela ordem, vereador Azuaite. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Me desculpe.
Mais uma vez, eu tenho que pedir licença a Vossa Excelência para deixar a sessão. Gostaria de
receber essa permissão de Vossa Excelência. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Claro,
Prof. Azuaite. Permitido. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Muito obrigado. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Imagina. Eu que agradeço. VEREADOR AZUAITE
FRANÇA: Obrigado. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, eu estava no Projeto
nº 144, não é? Nós vamos votar o 144. Projeto de Lei nº 144, que autoriza o Poder Executivo a abrir
um crédito adicional suplementar na Prefeitura de São Carlos. É uma emenda parlamentar de minha
autoria para investimentos, melhorias, recuperação do piso da escola Dalila Galli, no Jockey Club,
no valor de R$ 10 mil. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Projeto de Lei nº 147, da Prefeitura Municipal de São Carlos, que autoriza o Poder
Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos no valor
de R$ 65 mil na Secretaria de Saúde, sendo R$ 45 mil para a realização de cirurgia eletiva,
conforme emenda parlamentar do nobre vereador Bruno Zancheta, e R$ 20 mil para a aquisição de
prótese, órtese e carrinhos posturais, conforme emenda do vereador licenciado, vereador Paraná
Filho. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Pela ordem, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem, vereador Marquinho Amaral. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Eu solicito votação nominal no processo. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Votação nominal solicitada pelo vereador Marquinho Amaral, vereador
Rodson. VEREADOR RODSON DO CARMO: Acatado o pedido de Vossa Excelência. A gente
começa a votação. André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Azuaite. Azuaite? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pediu
licença, Rodson. Justificado. VEREADOR RODSON DO CARMO: Pediu licença,
justificativa(F). Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Sim. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Bruno. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Sim. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Bruno? VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Sim. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Cidinha. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Dé Alvim, ausente da sessão. Vereador Dimitri Sean. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Djalma, ausência justificada.
Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO: Sim. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Sim. Lucão Fernandes, ausência justificada. Malabim. VEREADOR MALABIM: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Moisés Lazarine. VEREADOR
MOISÉS LAZARINE: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Profa. Neusa.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Vereadora Raquel. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Rodson, sim. Roselei Françoso, no exercício da presidência, não vota.
Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: E
Tiago Parelli, ausência justificada. Sr. Presidente, 15 vereadores votaram sim e nenhum ao
contrário. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Rodson. Então, está
aprovado o Projeto de Lei nº 147. Coloco, agora, em votação o Projeto de Lei nº 152, é da
Prefeitura Municipal de São Carlos, que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional
suplementar na Prefeitura de São Carlos. Busca autorização legislativa para a abertura do crédito
suplementar de R$ 11 mil na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, sendo R$ 6 mil para a
realização do evento Festival Live Musical, dentro do projeto Viva a Vila 2021, da Sociedade
Amigos do Bairro do Distrito Ana Prado, além de compra de material esportivo, conforme emenda
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destinada pelo vereador Bira no valor de R$ 5 mil. E, também, o projeto Rio Training(F), conforme
emenda parlamentar destinada pela vereadora Neusa. Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Então, aprovado. Projeto de Lei nº 154, da Prefeitura
Municipal de São Carlos, que busca a autorização legislativa para a abertura de um crédito adicional
suplementar no valor de R$ 50 mil na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social
para a compra de equipamentos para a Guarda Municipal. Para tanto, serão utilizados recursos de
anulação de dotações orçamentárias da própria secretaria. Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto de Lei nº 154, da Prefeitura
Municipal de São Carlos. Projeto de Lei nº 162, da Prefeitura Municipal de São Carlos, que altera o
dispositivo do art. 1º da Lei Municipal nº 19.290, de 12 de setembro de 2019-- VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Votação nominal. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Votação nominal? VEREADOR ROBERTINHO MORI: Votação nominal, que é um repasse de
R$ 300 mil para o voleibol. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. Deixa eu
apenas concluir a leitura da ementa, então, para que os vereadores saibam no que estão votando, tá?
Então, eu vou voltar aqui para não ficar perdido o texto que eu acabei de ler. Então, é o Projeto de
Lei nº 162, que altera o dispositivo da Lei nº 19.290, de 12 de setembro de 2019, e outras
providências. Altera o art. 1º da Lei nº 19.290, de 12 de setembro de 2019, para majorar em R$ 85
mil a autorização de repasse financeiro concedida à Associação de Handebol Brasileira, indo de R$
215 mil para R$ 300 mil, para a realização do projeto Handebol para Todos em São Carlos. Para
viabilizar tal despesa, propõe-se a abertura de um crédito adicional suplementar na Secretaria
Municipal de Esporte e Cultura, utilizando-se recursos oriundos de anulação de dotações
orçamentárias da própria secretaria no valor de R$ 30 mil e os demais recursos de emendas
parlamentares da vereadora Neusa, do Roselei Françoso, do vereador Edson Ferreira e Sérgio
Rocha. Votação nominal solicitada pelo vereador Robertinho Mori Roda. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Vereador Azuaite, ausência justificada. Vereador Bira. VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Bruno.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Bruno?
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereadora
Cidinha. Cidinha? VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Dé Alvim, ausente. Vereador Dimitri Sean. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Djalma Nery, ausência
justificada. Vereador Elton. VEREADOR ELTON CARVALHO: Sim. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Sim. Vereador Gustavo. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Vereador Lucão, ausência justificada. Vereador Malabim. VEREADOR
MALABIM: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Marquinho Amaral.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Vereador Moisés Lazarine. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Sim. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Vereadora Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Sim. Vereadora Raquel. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Robertinho Mori. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Rodson, sim.
Vereador Roselei Françoso, no exercício da presidência, não vota. Vereador Sérgio Rocha.
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Sr.
Presidente, 15 vereadores votaram sim e nenhum ao contrário até o momento. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Então, aprovado o Projeto de Lei nº 162 da Prefeitura Municipal de São
Carlos para majorar R$ 85 mil à Associação de Handebol Brasileiro. Coloco, agora, em votação o
Projeto de Lei nº 164, da Prefeitura Municipal de São Carlos, que autoriza o Poder Executivo a abrir
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um crédito adicional suplementar no valor de R$ 20 mil na Secretaria Municipal de Cidadania e
Assistência Social para a compra de cestas básicas para serem distribuídas aos munícipes de São
Carlos, conforme emenda parlamentar da vereadora Neusa, Profa. Neusa. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto de Lei nº 164, de
autoria da Profa. Neusa, que prevê o repasse financeiro de R$ 20 mil à Secretaria Municipal de
Cidadania e Assistência Social. Coloco em votação Projeto de Lei nº 166 [interrupção no áudio]
abrir um crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos no valor de R$ 21 mil
na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, sendo R$ 5 mil oriundos de destinação de emenda
parlamentar da Profa. Neusa, R$ 11 mil para a aquisição de aparelhos para academia ao ar livre da
Praça Outubro Rosa, conforme emenda parlamentar do vereador licenciado Paraná Filho. E R$ 5
mil para a aquisição de materiais esportivos para a Secretaria Municipal do Esporte, emenda
também do vereador Bruno Zancheta. VEREADOR RODSON DO CARMO: Pela ordem, Sr.
Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem, vereador Rodson Magno do
Carmo. VEREADOR RODSON DO CARMO: Por gentileza, o senhor repete o valor que vai ser
para a compra da academia ao ar livre? Eu não entendi, é R$ 110 mil? SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Não, R$ 11 mil. VEREADOR RODSON DO CARMO: Ah, R$ 11 mil.
Perfeito. Muito obrigado. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vou repetir, são R$ 5 mil
da emenda parlamentar da vereadora Neusa, R$ 11 mil do vereador Paraná Filho, e R$ 5 mil do
vereador Bruno Zancheta, totalizando R$ 21 mil. Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto de Lei nº 166. É isso. O Projeto de Lei nº
167 será discutido pela vereadora Neusa. Então, nós iremos para o Projeto de Lei nº 168, da
Prefeitura Municipal de São Carlos, que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional
suplementar na Prefeitura de São Carlos no valor de R$ 200 mil na Secretaria Municipal de
Serviços Públicos, sendo R$ 120 mil para a contratação de serviços, realizações de obras, reformas,
compra de produtos, manutenções de áreas verdes e estradas, pavimentação asfáltica, drenagens
pluviais e intervenções estruturais, conforme emenda parlamentar do nobre vereador Elton
Carvalho, e R$ 30 mil para a castração de cães e gatos, conforme emenda parlamentar destinada
pelo vereador Dimitri Sean, e R$ 50 mil para colaborar com as atividades da secretaria, conforme
emenda parlamentar destinada, né, pelo vereador Moisés Lazarine. Obrigado, Rodrigo. Eu coloco
em votação, então. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Projeto de Lei nº 169, também da Prefeitura Municipal de São Carlos, que
autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na Prefeitura de São Carlos no
valor de R$ 50 mil na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura para formação... desculpa, para
formalização de termo de fomento, através de emenda parlamentar destinada pelo ex-vereador
Leandro Guerreiro junto à Associação de Gestores do Esporte e Entretenimento. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se contrários. Aprovado. Agora, eu coloco em
discussão o Projeto de Lei nº 167, solicitado pelo tempo de cinco minutos, à Profa. Neusa.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Boa tarde a todos. Boa tarde a quem está assistindo
[ininteligível] seguinte [ininteligível] em relação a esse processo [ininteligível] que está ocorrendo
[ininteligível] em relação às ações públicas que ocorriam no canil. Como já foi diversas vezes
explicado, estamos enfrentando problemas por falta de veterinários e de não podermos fazer os
concursos devido à pandemia. Uma das veterinárias foi afastada por estar... a gravidez, por causa da
pandemia. E um outro veterinário foi dirigido ao... como fala? Ao parque ecológico, pelo fato de
que a Ana Rita, a veterinária de lá, teve que ser afastada por... também pelo fato da pandemia e por
estar com 60 anos. O que eu quero relatar é o seguinte: aqui fala... O Dimitri também, o vereador
Dimitri, o vereador Bruno Zancheta, de a gente destinar valores das nossas emendas para
castrações. A gente tem que observar com muito carinho que, se nós estamos enfrentando um
problema enorme com o fato da pandemia estar atingindo as pessoas, o ser humano, você não
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imagina situação que estão os animais, principalmente das pessoas mais carentes, das pessoas que
precisam de auxílio. Se eles precisam, os animais com eles também precisam, e a castração foi
parada por esse fato. Então, nós fomos obrigados a procurar um modo de como minimizar. Para
isso, há trâmites legais, que agora, eu, com quatro meses aqui como vereadora, estou aprendendo.
Primeiro as licitações, que vão ter que ocorrer. E, segundo, essas castrações aqui, esses valores
mandados para as castrações, nós vamos determinar, através de alguma clínica para que possa
efetuar, porque há inúmeros animais para castrar. E nós não estamos parados, ninguém que gosta de
animais... estamos tentando lutar em prol disso. Então, gostaria que entendessem, principalmente os
ouvintes, a quem está presente, que nós não estamos parados. Também quero citar as situações...
logo que puder, vocês me avisem do tempo. Citar que nós estamos conseguindo, através de uma
luta, uma recuperação, né, do canil, uma nova reestruturação, uma sala de acolhimento. Então, está
saindo processo. Recebi nesse momento, também, a situação de que estão [ininteligível], que já
estão em análise vários detalhes sobre isso. Então, nós estamos dando continuidade. Eu só pedi para
ficar sobre esse projeto, falar sobre ele, para ter a oportunidade de falar que não são só seres vivos,
humanos, como as situações em que estão os animais, não é? Principalmente em relação aos maustratos, aos abandonos. Então, novamente: a luta é imensa, principalmente pelas protetoras. Então, eu
deixo aqui, peço para vocês [ininteligível] observando o quanto precisamos olhar também para os
animais, para esses seres iluminados. Que muita gente não olha para esse momento. "Ah, ela tem
que olhar para seres humanos". É lógico que eu vou olhar. E estamos aí para isso, só que também
tenho que olhar para esses animais que estão à espera de alguma ajuda. Então, era isso que eu queria
colocar, Roselei. Você me desculpe usar esse espaço, presidente, para falar. Porque há a
necessidade de falar que está sendo feito, atitudes. Em quatro meses, nós estamos tentando fazer o
melhor possível em prol dessas vidas, que são os seres iluminados, os animais. Obrigada. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Profa. Neusa, não há que pedir desculpa, até porque a
senhora está usando de expediente apropriado para discutir o projeto. Então, eu quero cumprimentar
Vossa Excelência por estar discutindo um projeto que a senhora ainda está dando uma contribuição
para a construção de uma política pública no município em defesa dos animais aqui da cidade de
São Carlos, à exemplo do que fez nobre vereador Bruno Zancheta, que faz, com frequência, o
vereador Dimitri Sean, o vereador Rodson, né, sempre atuando, ajudando na construção dessa
política pública em defesa dos animais no município de São Carlos. Então, eu quem agradeço-VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Roselei, eu quero, também, agradecer a situação
[ininteligível]. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Profa. Neusa, deixa só eu concluir,
porque eu acho que precisamos deixar muito claro e reconhecer que a pessoa da senhora, mesmo
sem mandato aqui nessa Casa, sempre contribuiu com essa política pública através das organizações
não governamentais, sempre trabalhando e lutando. E eu tive, inclusive, a oportunidade de ajudar
Vossa Excelência algumas vezes, né, ou uma vez, pelo menos, destinando recurso a uma importante
instituição que cuida dos animais aqui na cidade de São Carlos. Então, eu quero agradecer à senhora
pela luta incansável aí em benefício dessas criaturas que todos nós amamos, todos nós temos em
nossas casas. A Raquel não está com cachorrinho dela aí hoje, mas sempre está participando da
sessão, não é? Eu tenho os meus três cachorros, meus três gatos, minhas 30 galinhas. Então, a gente
cuida dos animais [interrupção no áudio] tem que olhar por eles aí e poder, também, fazer essa troca
de carinho, não é? Os cachorros, em casa, é a diversão das crianças, Marquinho Amaral. Você
conhece os cachorros, você sabe que todos nós gostamos muito e precisamos cuidar cada vez mais.
E quando coloca política pública de castração para controlar, né, a natalidade desses animais para
que não fiquem soltos nas ruas sofrendo maus-tratos é digno de nossos cumprimentos sempre aqui
na Casa. Então, parabéns. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Pela ordem, pela ordem. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem, vereador Marquinho Amaral.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Eu não poderia deixar de relembrar, aqui, de enaltecer
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que antes do mandato da vereadora Laide das Graças Simões, que foi nossa companheira por muitos
e muitos anos nessa Casa, nós não tínhamos nenhuma legislação e não tínhamos nenhuma política
pública. Ela que deu início, com o apoio nosso, de colegas de outros mandatos, em vários setores
para a proteção dos animais na cidade de São Carlos. Um trabalho que, hoje, é ampliado com a
presença da vereadora Neusa, que está fazendo um belo trabalho nesse setor. Eu conversava outro
dia com o secretário Mariel Olmo e ele me falou que várias vezes, já, esteve com a vereadora Neusa
no canil, que é uma pessoa que se preocupa com isso. Temos o vereador Bruno, que desde quando
trabalhava e assessorava o vereador ex-presidente desta Casa, Julio Cesar, também trabalhava nesse
setor, e o vereador Dimitri. Mas nós não podemos deixar, nunca, de citar a sempre vereadora Laide
das Graças Simões, que foi quem deu início a toda a política pública de proteção dos animais na
cidade de São Carlos. E que faz, diga-se de passagem, muita falta pela sua lealdade, pelo seu
comprometimento e pelo seu trabalho aqui no nosso parlamento. VEREADORA PROFESSORA
NEUSA: Roselei [ininteligível]. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereadora Neusa.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: É o seguinte: eu queria deixar... agradecer. E também
reforçar um pouco a fala do Marquinho, que acabou de falar aí. A situação... em hipótese alguma
[ininteligível] inicia um trabalho que muitas vezes é deixado de lado. O trabalho para com os
animais muitas vezes é ignorado. E isso deixa, a nível de discussões... até quando nós vamos ver o
meio ambiente, quer dizer, a fauna e flora jogadas às traças, não é? O que mais gostaria de
agradecer, Marquinho, é cooperação de todos os vereadores em tornar isso possível, a luta. E
também iniciada pela Laide. E deixar claro: em hipótese alguma entrei uma vereadora como
protetora, mas, sim, uma vereadora em prol do esporte, de várias outras alternativas(F). E o que eu
faço pelos animais... eu fui criada em fazenda, fui criada com os bichos, eu amo os bichos. A gente
aprende a respeitar. Então, todos que, um dia, tiveram uma noção do que é ter um animal do teu
lado, um animal, um amigo leal, sente-se na vontade em poder ajudar. E nesse momento, já
construído há muitos anos em mandatos da Laide, a protetora Laide, eu venho aqui, também, dizer
que nunca foi enfrentado uma pandemia e já havia abandonos e maus-tratos, com a pandemia,
triplicou. Então, as protetoras, as cuidadoras, as... como fala, assim? Que cuidam, independente de
animais, estão sofrendo absurdamente. Nesse sábado, a gente vai fazer uma campanha de
alimentação junto com a igreja de Nossa Senhora das Dores, que era a capelinha do padre
[ininteligível], que foi montada campanha antes, infelizmente, do falecimento dele. Tinha
conversado com ele. Juntamente com a Comida do Bem, o Basquete para Todos, onde serão
arrecadados alimentos e rações. E, para isso, quem contribuir, também estará participando de
sorteios que ganhamos vários brindes. Então, eu digo, Marquinho: a luta é enorme. E eu agradeço,
Dimitri, Bruno, Roselei, Rodson, todos. Que o momento... pense um pouquinho nesses que não têm
voz, eles não têm voz para clamar o que eles estão sofrendo. Era isso. Obrigada. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereadora Neusa. Consulto os Srs.
Vereadores, tem mais alguém que quer discutir o projeto? Então, coloco em votação o projeto nº
1.336 [interrupção no áudio] São Carlos, Projeto de Lei nº 167. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Nós temos inscrito para uso da
explicação pessoal, o vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Roselei, me
desculpa. Eu achava que não ia falar no tempo normal dos dez minutos. Então, a minha fala já foi
contemplada. Eu abro mão da minha fala agora. Obrigado. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, vereador Gustavo Pozzi. Então, passo, agora, palavra à vereadora Neusa,
Profa. Neusa, também inscrita na explicação pessoal. VEREADORA PROFESSORA NEUSA:
Bom, novamente aqui estou eu-- SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: No tempo de cinco
minutos, viu, Neusa? VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Tá ok. Muito obrigada, Roselei. É
o seguinte, eu venho colocar, agradecer a todos que, em certo momento, lembraram... Tem
microfone ligado. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: A Neusa está falando? Não estou
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ouvindo nada. Neusa está falando? VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Eu não estou
ouvindo nada também. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: [pronunciamento fora do
microfone]. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Está com problema. Não está saindo o som.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Não está dando para ouvir nada. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Está aberto o meu microfone. Alô? VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Agora melhorou. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Estão ouvindo agora?
Estão ouvindo agora? Alô? VEREADOR ROBERTINHO MORI: Agora está, mas está travando
sua câmera. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: E agora, ok? Tudo bem? Bom, eu queria
falar, agora, de uma situação que alguns colegas meus já relataram: a tristeza que eu enfrentei a
semana passada, até me ausentei de uma reunião que eu estaria presente, que era proposta pelo
presidente do Cidadania, Prof. Azuaite, foi momento o qual eu recebi notícia, que eu estava
esperando para saber como ele estava, do meu querido primo, amigo e uma fortaleza e meu porto
seguro, chamado padre Antônio Tombolato. Eu quero deixar bem claro a vocês que a minha
situação em São Carlos, há 40 anos que eu estou aqui, é há 40 anos que eu tenho a ligação com esse
senhor fora da minha cidade. O pai dele morou do lado dos meus pais, meu tio Juliano. O que eu
falo? Esse senhor que vocês viram... eu frequentava na Vila Isabel, eu entrava lá, eu via: uma cama,
uma cômoda. Era a simplicidade desse padre, com que ele se doou por São Carlos inteira. Uma
história, um comprometimento. Então, agradeço ao Gustavo Pozzi por colocar o nome de rua, ao
Bruno, ao André. Há muitas coisas a considerar. Eu preciso fazer uma moção de valorização imensa
a esse homem, que muito ele construiu nessa cidade, muito. E quando eu sentava do lado, em um
banquinho, que eu ficava com as pernas dobradas, conversando do lado dele, com [ininteligível], ele
pedia: "Eu quero ir embora". Eu falei: Não, grandão, tem que ficar aqui. Na brincadeira, ele falava
assim: "Como você está lá na Câmara? Você está fazendo certinho, Neusa?". Falava: Ah, lá está um
'pega pra capar', né, está um terror, estou aprendendo. Aí, ele falou assim pra mim: "É [ininteligível]
lá para a família que você procurou sarna, agora você se coça". É uma paixão imensa, que uma
cultura... Então, essa primeira explicação é que eu não ia ter para falar o quanto me doeu perder esse
aliado. Não é aliado político, não. Por isso que eu estava pedindo, porque muitas vezes eu pedia
[ininteligível] supermercado, para formar cesta básica para deixar lá na capelinha dele lá, lá do
[ininteligível] oratório, porque as pessoas iam lá e ele distribuía cesta básica, ele dava para as
pessoas. Com essa pandemia, muito foi evitado, eu não pude pedir. Então, eu estava fazendo
campanha, antes do falecimento dele, onde o padre Daniel, da Rosa Mística, estava fazendo uma
missa e ele não andava muito bem, entrei lá, conversei e falei assim: Eu trouxe duas cestinhas
básicas para o senhor. Ele: "Precisava trazer mais, não é? Tem um monte de gente precisando".
Falei: Então, a gente vai. Outra coisa que queria falar aqui e colocar para todo mundo que estiver
escutando e observando da família Rufino, a minha querida Eliana, o meu querido Diego, Pietro(F),
tá? O pai, o filho, a filha, toda a família, os meus queridos padres, que era como um filho(F), que
cuidavam deles, e toda a paróquia de Santa Isabel, de coração, ali da Paróquia de Nossa Senhora.
Tem toda uma historinha de por que ele foi para lá. Eu agradeço de coração, a família agradece.
Muito obrigada! E onde ele está, ele está descansando. E está orando por todos nós, porque ele
amava São Carlos. Obrigada a todos. Era isso que eu queria, nesse momento, de explicação pessoal.
Obrigada. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Pela ordem, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem, vereador...? VEREADOR ROBERTINHO MORI:
Robertinho Mori. Eu acredito que na explicação pessoal também fica constado nas atas dos
trabalhos. Se não ficar, eu gostaria que ficasse a fala da nobre vereadora nas atas dos nossos
trabalhos. Parabéns, Profa. Neusa. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador
Robertinho Mori Roda e demais colegas vereadores, eu peço ao vereador Robertinho Mori Roda se
é possível repetir, porque eu não ouvi uma só palavra que Vossa Excelência manifestou aí.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Está me ouvindo agora? SR. PRESIDENTE ROSELEI
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FRANÇOSO: Nossa, está sumindo. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Está me ouvindo? Eu
vou escrever, viu? VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Roselei? Presidente? Está me
ouvindo? [falas sobrepostas] VEREADOR RODSON DO CARMO: Pela ordem. Pela ordem,
nobre vereadora Raquel, é só para conectar o vereador Robertinho Mori, que caiu a internet do
presidente... O vereador Robertinho Mori está... VEREADOR ROBERTINHO MORI: Está
ouvindo agora? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pode falar, Robertinho, agora eu
consigo ouvir. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Ok. Não, é somente para constar nas atas.
Eu não lembro se as falas da explicação pessoal também serão constadas nas atas. Se não for, eu
gostaria. Essa emoção da Profa. Neusa em relação ao Antônio Tombolato, o padre Antônio
Tombolato. Muito obrigado. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador
Robertinho Mori Roda. Todas as falas devem constar nas atas dessa sessão, tá? A sessão está sendo
gravada também e as atas serão elaboradas aí com os termos discutidos aqui hoje. Todas as falas
serão registradas. Último vereador inscrito para [interrupção no áudio]. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Obrigado. Acho que caiu outra vez a conexão. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Sim, acho que sim. Acho que caiu a conexão. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Roselei, não está ouvindo nada, Roselei. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Quem é o primeiro-secretário? VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: É o
Robertinho... não. É o Marquinho. [falas sobrepostas] VEREADOR RODSON DO CARMO: Pela
ordem. Caiu conexão do presidente, eu gostaria de passar palavra para o nobre vereador Moisés
Lazarine por até cinco minutos, por favor. O senhor está ouvindo, nobre vereador? VEREADOR
MOISÉS LAZARINE: Sim, estou ouvindo. Estou com a palavra? VEREADOR RODSON DO
CARMO: O senhor está com a palavra por até cinco minutos. VEREADOR MOISÉS
LAZARINE: Obrigado, vereador Rodson. Parece que chegou uma mensagem do técnico para que
todos os microfones sejem (sic) desligados, porque está dando interferência na fala dos demais.
Todos os que não estão falando, acho que para desligar o microfone, acho que é isso um dos fatores
que está causando problema aí na... interferência. Obrigado, secretário. Na verdade, eu estou hoje
ocupando o expediente da explicação pessoal apenas, aqui, para estar trazendo uma informação, né,
de uma visita que eu estive fazendo juntamente com o nosso companheiro dessa Casa, vereador
André Rebello, que também ele, no caso, faz parte da Comissão de Educação dessa Casa com os
demais vereadores. E estive, também, no ato, representando o presidente dessa Casa, o vereador
Roselei, em nome de toda a Câmara Municipal, em um evento lá na cidade de São João da Boa
Vista. Então, foi um evento que eu julgo de uma importância muito grande, um evento promovido
aí pelo Ministério da Educação, onde nesse ato, também, eu fiz acompanhado, no caso eu e o
vereador André Rebello, da secretária de Educação de São Carlos, a Profa. Wanda Hoffman. E
neste evento, eu quero já, inclusive, de público, agradecer a indicação na pessoa do nosso presidente
da casa, por estar nos colocando para estar representando a Câmara nesse evento. E dizer para toda
a população de São Carlos, em especial a toda equipe do prefeito Airton Garcia, que, sem dúvida,
foi um evento muito importante. E pelo que eu senti do evento que tinha, no ato, vários técnicos do
FNDE, me senti bastante confortável na presença da pessoa, da secretária de Educação, por ela, na
verdade, já ser ex-reitora da Universidade Federal de São Carlos e eu percebi que praticamente os
temas que estavam sendo abordados ela demonstrava ter um domínio técnico bem grande. E isso o
próprio técnico lá do FNDE reconheceu, diante da reunião que estava lá... da consultoria, que estava
eu, o vereador André, ela e o consultor, o funcionário público lá do FNDE. E, no ato, ele, inclusive,
a elogiou pelo conhecimento técnico que ela já demonstrava ter em relação à temática da educação.
E aí, presidente Roselei, não sei se ele está conseguindo nos ouvir, quero agradecer a confiança,
sabe, pela indicação de nós estarmos cumprindo essa agenda em nome de toda a Câmara Municipal,
uma grande responsabilidade. Então, quero agradecer a confiança aí e, também, enaltecer o trabalho
do Ministério da Educação pela proximidade, a busca pela proximidade com os municípios. Tinha
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cerca de 60 municípios, presidente, representados no evento. Entre eles vereadores, secretários de
educação, prefeitos. Inclusive, um dos prefeitos que estavam previsto estar na reunião faleceu na
madrugada daquele dia, não é? E nesse evento, foi um evento muito proveitoso, muito produtivo
pelo fato de muitos municípios, segundo o próprio Ministério da Educação, o ministro Milton
Ribeiro apontou, muitos municípios deixam de receber recursos do Ministério da Educação pelo
fato, muitas vezes, de não conhecer os ritos da inscrição de projetos, muitas vezes não está com
todos os critérios, os requisitos preenchidos e muitos... ele falou que muitos municípios receberam
recursos para ser investido em reformas, tanto na educação básica, fundamental, para a reforma de
escolas, construção de novas escolas, projetos que eles têm já praticamente prontos, o município
tem opção, é opcional ao município aproveitar de projetos que eles têm prontos ou o município
apenas se inscrever para pegar o recurso e fazer novos projetos no próprio município. Então, eles
dão essa liberdade para o município trabalhar e o que eu achei interessante é eles alertarem que teve
muitos municípios que perderam o recurso, e o próprio Ministério da Educação ficou com o recurso
lá, sobrou recurso da educação, porque... ficou claro, pela consultoria que ele estava dando para
muitos municípios lá, que tem muitos secretários não são exatamente técnicos, né, não vêm, muitas
vezes, da própria educação. Então, muitas vezes, desconhecem o rito ali da inscrição, de garantir a
inscrição. E essa consultoria era justamente para isso, para buscar essa [ininteligível]. Só para
concluir, Sr. Presidente? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pode concluir, vereador
Moisés. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Eu perdi um pouquinho de tempo no início,
rapidinho. Então, era justamente para se colocar à disposição dos municípios. É um evento que vai
estar acontecendo em várias cidades de todos os estados brasileiros. E esse evento visa, justamente,
garantir uma consultoria e uma proximidade e estar trazendo os técnicos do Ministério da Educação
próximos de cada regional, de vários municípios, para que, assim, os municípios possam ter uma
facilidade, inclusive economia de recursos. Que esses 60 municípios, se todos eles tivessem que se
deslocar até Brasília para buscar recursos... O Ministério da Educação está fazendo processo
inverso, ele está indo até os municípios oferecer e se disponibilizar, toda a sua equipe, para garantir
que os municípios consigam se inscrever e garantir mais investimento e mais recursos para a
educação. Então, era isso o que eu tinha para trazer na tarde de hoje, Sr. Presidente. Quero
agradecer, aí, a confiança, agradecer também a participação nesse evento do vereador André
Rebello e, também, no ato, a secretária de Educação, representando o prefeito Airton Garcia. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Moisés Lazarine. Eu quero também
fazer os meus agradecimentos aqui a Vossa Excelência, à pessoa, também, do Dr. André Rebello,
por ter representado essa Casa em um evento tão importante do Ministério da Educação, o Fundo
Nacional da Educação. Acompanhando a representante do Poder Executivo, Profa. Wanda
Hoffman, em um evento tão importante, onde discutiu-se a educação do nosso país. Educação
precisa ser discutida de forma ampla, né, a gente sabe que o Governo Federal, como o senhor bem
colocou, possui uma quantidade de recursos muito grande para investimento e que, muitas vezes, os
prefeitos acabam não procurando esses recursos devidamente. Então, eu tenho certeza de que a
pessoa de Vossa Excelência, a pessoa do André, representando a Comissão Permanente de
Educação, neste ato, muito contribuiu com a cidade de São Carlos. O senhor e o André levaram ao
Ministério da Educação um pedido dessa Casa, por entender que as demandas apresentadas pelos
professores da rede municipal de ensino, no que diz respeito à necessidade de construção de um
novo prédio para o Cemei Dario Rodrigues, nas proximidades da Emeb Afonso Fioca, o Caic, como
todos conhecem, na região do Cidade Aracy se faz extremamente urgente. Então, o Ministério da
Educação orientou esta Casa, através dos vereadores Moisés Lazarine e André Rebello, todas as
providências necessárias para se cadastrar junto ao Simec, que é o Sistema de Monitoramento do
Ministério da Educação, para habilitar esse pedido juntamente ao Ministério da Educação. Então, eu
quero, aqui, externar os meus profundos agradecimentos ao empenho de Vossas Excelências de
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poder participar desse valioso evento. Nós esperamos que esse evento traga mas esperamos que esse
evento traga não só o Cemei Dario Rodrigues, mas todos os programas(F) educacionais, que são
muitos, né, os programas(F) do Ministério da Educação, de atenção à pessoa com deficiência, o
Mais Educação, os programas de Projovem, Proinfância, não é? São muitos projetos que a cidade de
São Carlos pode se habilitar. Então, quero agradecer a Vossa Excelência, desde já, pela
participação. Quero, ao finalizar a sessão, a pedido aqui da Profa. Neusa, dizer também, comunicar
a essa Casa que estará sendo realizada, está sendo realizada, uma campanha de arrecadação de
alimentos promovida pelo Basquete para Todos São Carlos, pela Paróquia Nossa Senhora das Dores
e pelo Projeto Comida do Bem. O local de doação é no ginásio da Redenção. E o evento acontece
agora no sábado, dia 8 de maio. E também tem comunicado aqui que terá alguns sorteios, tá? Então,
eu peço às pessoas que queiram participar, que doe um alimento e um pouco de ração de gato ou
cão. O cupom para o sorteio dos brindes, tem um cuponzinho para o sorteio de brindes, serão vários
brindes aqui, comunica a Profa. Neusa. Eu farei, agora, a chamada final da 15ª Sessão Ordinária.
Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: O vereador Azuaite Martins de França justificou a sua ausência.
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.
Cidinha do Oncológico? Vereador Dé Alvim. Vereador Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI
SEAN: Presente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Djalma Nery, justificou.
Vereador Elton Carvalho. Vereador Gustavo Pozzi. Vereador Gustavo Pozzi? VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Presente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente. Vereador
Malabim. Vereador Malabim? VEREADOR MALABIM: Presente. Presente. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Presença registrada, Malabim. Vereador Marquinho Amaral. Vereador
Moisés Lazarine. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Presente, presidente. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Profa. Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Presente. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente. Raquel Auxiliadora. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Presente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador
Robertinho Mori Roda, estou vendo aqui presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI:
Presente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Rodson Magno do Carmo,
presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Vereador Roselei, presente. Vereador Sérgio Rocha. Vereador Sérgio Rocha?
Vamos lá, então. Então, após a chamada dos Srs. Vereadores, havendo número regimental dos
vereadores, eu quero, sob a proteção de Deus, finalizar os trabalhos da tarde de hoje, agradecendo a
todos e desejando a todos, aí, uma ótima noite, uma ótima semana, que a gente possa... Eu quero,
antes de finalizar, pedir aos colegas vereadores, as reuniões temáticas das nossas comissões, que a
gente participe, para que todas as comissões possam analisar os processos dentro do prazo
solicitado, que na sexta-feira a gente possa, de fato, colocar os projeto de lei com toda a segurança
que o tema requer em votação na próxima sessão ordinária. Agradeço a todos, desejando a todos
uma ótima noite. Obrigado.

