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SESSÃO ORDINÁRIA 29 DE JUNHO DE 2021
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Marco Amaral, 1º Secretário
Aos vinte e nove dias do mês de junho de 2021, às quinze horas, no plenário “Dr. Antonio Stella
Moruzzi” da Câmara Municipal, realizou-se a presente sessão ordinária. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Ó, nós já estamos no ar, tá? Dando início a 23ª Sessão Ordinária de 29
de junho de 2021, eu solicito ao Sr. Secretário, vereador Marquinho Amaral, que proceda a
chamada dos Srs. Vereadores. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Pois não, Sr. Presidente.
Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Azuaite. Vereador Azuaite? Vereador Bira, presente. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Bira, presente. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Bruno. Vereador Bruno? Vereadora Cidinha. Vereador Dé Alvim. Vereador
Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Presente. Vereador Djalma Nery. Vereador Elton Carvalho. VEREADOR ELTON
CARVALHO: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereador Gustavo
Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Presente. Vereador Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereador Malabim. VEREADOR
MALABIM: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereador Marquinho
Amaral, presente. Vereador Moisés Lazarine. Vereador Moisés. Vereadora Professora Neusa.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereador Azuaite está presente também. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereadora Raquel Auxiliadora. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente.
Vereador Robertinho Mori Roda. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereador Rodson. Vereador Rodson? Vereador Roselei. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereador Rodson, presente.
Vereador Sérgio Rocha. Vereador Tiago Parelli. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI:
Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Quinze Srs. Vereadores presentes.
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Marquinho-- VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Pela ordem. Vereador Bruno Zancheta, presente. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Bruno, presente. Dezesseis. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Queria justificar... o vereador Moisés Lazarine está representando essa casa junto ao velório do
irmão do pastor Valdomiro (sic) Santiago. Então, gostaria de justificar a ausência do vereador
Moisés Lazarine. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Pois não. Eu anotarei aqui,
presidente. VEREADOR DJALMA NERY: Vereador Marquinho, estou presente também. Acho
que meu som não estava funcionando, secretário. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereador Djalma, presente. Dezessete vereadores presentes, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Marquinho. Havendo número regimental, declaro
aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Cantemos, nesse
momento, o Hino Nacional e o hino à São Carlos. [Execução do Hino Nacional Brasileiro]
[Execução do Hino de São Carlos] SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Solicito ao
vereador Lucão Fernandes a gentileza de proceder a leitura da Bíblia. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Estão me ouvindo? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Estou te
ouvindo, Lucão. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: O livro é de primeira, Pedro, capítulo 3.
"E, finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos,
entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal pelo mal ou injúria pela injúria;
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antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que, por herança,
alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua do mal, e
os seus lábios não falem engano". Muito obrigado, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, vereador Lucão. Eu solicito ao Sr. Secretário, vereador Marquinho
Amaral, que proceda a leitura dos votos de pesar da semana. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Pois não, Sr. Presidente. Relação de votos de pesar: Fabio Ricardo do Prado, Antonio
Francisco Bianco, Benedito Gonçalo Ladislau, Silvio José Pavan (sic), Sidney Tamborim, Roberto
Marques, Marina Aparecida Alves Lindini, Ismael Oian, Joselito Basso Pitella, Carlos Bertolino,
Luiz Fernando Pereira, Maria Lucia da Silva Bianchini, Douglas Oliveira da Costa, Lourdes Simões
Pedroso, Reonildo Zambon, Antonio Carlos Cordebelli, Orlando Antonio de Godoi, Julio Flavio
Acioli Neto, Neuza Batista Alvarenga, Arthur Donizete Pizelli, Odila Joaquim, Terezinha Ferreira,
Aneliça Ribeiro dos Reis , Irineu David, Joana Aparecida Mudo, Adão Soares, Maria Aparecida
Rocha Alves, Paulo Blota, Danila Natalia de Oliveira, Luiz Carlos Firmino da Silva, Maria Silva
(sic) dos Santos Iazoli, Lucio Denis Gomes Fernandes , Arminda Francisca Guimarães, Therezinha
Lopes da Silva, José Almas, Ivania Cassia Bullo Garcia, Valter Monzani, Emilio Semensato, Ivo
Salema de Jesus Junior, Romeu Botta, Vera Lucia Mazzari, Claudete Aparecida de Abreu Pagotto,
Francisco Moura, Elena Platener dos Santos, Isabel Copette Magri, Maria do Socorro Benedito
Moura, Ivana de Cassia Bullo Garcia. E se o senhor me permitir, também, Sr. Presidente, eu
gostaria de incluir para um minuto de silêncio o ex-vereador dessa casa, ex-militante da política de
São Carlos, nosso ex-companheiro Isaque Del Vecchio Sampaio que, por muitas vezes, honrou e
dignificou o voto dos são-carlenses aqui nesse parlamento. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Vereador Marquinho, quero agradecer; sempre muito atento, né, também estava aqui
com agradecer, sempre muito atento. Também estava aqui com o currículo, na verdade, do Isaque
Del Vecchio Sampaio para ser registrado na relação dos votos de pesar da semana. Então, agradeço
a lembrança. É uma pena que a gente esteja hoje falando do Isaque em um momento tão triste, né?
Perdeu a vida aí na noite de hoje, deixando seus familiares. Desejamos aí muita força ao Isaque e a
todos aqueles que faleceram durante a semana. Eu peço, agora, aos Srs. Vereadores um minuto de
silêncio em memória dos falecidos dessa semana. [um minuto de silêncio] SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Coloco em votação a ata da Sessão Ordinária do dia 15 de junho de
2021. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovada
a ata. Solicito ao vereador Marquinho Amaral, nosso secretário, primeiro secretário aqui, que
proceda a leitura das proposições da semana. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sr.
Presidente, proposições recebidas dos Srs. Vereadores para a 23ª Sessão Ordinária do dia 29 de
junho: projetos de lei ordinária, um; decretos legislativos, três; requerimentos, 44; indicações, sete;
moções, oito. Total das proposições: 63 proposições. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, vereador Marquinho Amaral. Coloco em votação as proposituras da
semana. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Não há
solicitação de destaque, não há solicitação de uso da tribuna livre na tarde de hoje. Eu passo a
palavra, nesse momento, à primeira vereadora inscrita para o expediente falado, a vereadora
professora Neusa, pelo tempo regimental de cinco minutos. Professora Neusa, está nos ouvindo?
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Sim, Roselei. Boa tarde a todos. Boa tarde, meus
queridos colegas vereadores, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, né? Boa tarde à população que nos
assiste. Hoje, no minuto de silêncio, sempre a gente fala das inúmeras mortes que estão ocorrendo e
as situações que nós estamos passando. Hoje, nessa terça-feira, tem um número de nove mortes,
sendo três aqui no município de São Carlos e seis em outras cidades que ampararam os cuidados(F)
em relação a eles. São 439 óbitos e 22.853 testados positivos. Então venho novamente reforçar a
situação de cuidados, que a população se cuide, porque depende de cada um de nós a saúde do
próximo. Não aglomerarem e tudo mais. Quanto às vacinas, eu tenho recebido, ontem também
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recebi muitas reclamações da situação da demora das vacinas, principalmente nos drives, 'drivethru'. O que ocorre? Eu fui perguntar por que estavas sendo feita agora uma nova pesquisa através
de um laptop ao lado, e isso atrasar. Porque ocorreu alguns erros anteriores, então para não ter... em
relação a esses erros, a Crislaine me colocou que foi obrigada a ser feita uma nova pesquisa e o
cadastro de cada pessoa, porque houve pessoas que usaram o CPF falso de outra para poderem
ganhar a vacina. Então, hoje, exige um certo detalhe. Então eu quero pedir para a população que,
por exemplo, eu tenho 60 anos, eu perdi a data da minha vacinação, eu posso chegar lá e requerer a
vacina, eu tenho direito. Então, não se acumulem. Está muito cheio? Volte em um outro momento,
sabe? Mas tenham a paciência. Queiram a vacina. Todos serão vacinados. Nós precisamos de
transparência, nós precisamos de, realmente, fazer tudo certinho para que, depois, não haja erro,
perda de vacina, de dosagem, perda de pessoas que não são vacinadas. Então, há uma necessidade
de cadastro, e devido a esse... e a adaptação às novas exigências, houve uma demora maior. Então,
eu peço a todos que nos assistem uma certa compreensão, tá? Eu queria, também, colocar que
houve, nessa última semana, uma reunião com o Centro POP, o da situação de rua, eu acho que a
vereadora Raquel também vai colocar. Que foi destinado, ou vai ser destinado, de acordo com o
cronograma de São Paulo, cerca de 250 doses, de acordo com a parte, também, da cidadania, para
os moradores em situação de rua. Essas doses serão da vacina Janssen, que é só uma dose, pelo fato
da situação de não terem que voltar, e aos cuidados. Não só isso, como também a situação da gripe
e tudo mais. Então, eu fico feliz que já estejam esses no cronograma. E o quanto antes, né, puderem
agendar, melhor. São informações que estão vindo e eu fico contente, quanto mais rápido vacinar,
melhor. Sei dos momentos que muitos enfrentaram de filas e filas, mas a gente também tem que
entender a situação da carência de pessoal para vacinar, mesmo com a Unesp dando um apoio na
parte de terceirização. Também quero colocar uma força que ontem eu participei de uma Audiência
Pública oferecida pela vereadora Raquel, quero parabenizar novamente, de tantas colaborações que
houve. E a necessidade de fortalecer que retorne para São Carlos, uma cidade com universidades, de
apoio a essa situação, o Centro de Referência à Mulher. Há uma necessidade absurda. Eu vi o que
ocorreu em Jaú, o Centro de Referência... maravilhoso, a atenção, em Santo André e na... como
chama? Na região... como é, vereadora Raquel? VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Diadema, Santo André e Araraquara. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Gostei muito da
fala. Gostei da fala de uma grande pessoa da Bahia participando, contribuindo, falando da força que
a mulher tem que ter para decidir... em direção a ela. Por que tiram isso? Porque as mulheres têm
que lutar, sim. E eu estou para isso, sim, né? Então, eu quero fortalecer o pedido, por favor, a todos
os meus colegas vereadores, a situação e a necessidade [interrupção no áudio]. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Vereadora Neusa, pode concluir, vereadora Neusa. Professora Neusa,
pode concluir. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Concluindo, quero falar isso, da força
que os vereadores possam nos dar em relação ao apoio ao retorno do Centro de Referência à
Mulher. Há uma necessidade imensa. Também quero falar rapidamente sobre a situação do Jardim
Zavaglia, a iluminação. Conversei com o Mariel, há uma necessidade urgente, tanto da rua que vai
para caminhada lá para a direção do Zavaglia, da Água Fria, é um breu total. A rua principal que
passa naquela região, realmente não tem um poste. É total a escuridão. Então, eu termino aqui
requerendo, de coração, uma situação, uma atenção maior para isso: a vacina, os cuidados, tá, o
Centro de Referência à Mulher, por favor, senhores, tá? E uma atenção com alguns bairros
periféricos. Obrigada. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereadora Neusa.
Eu quero passar a palavra, agora, à Vereadora Raquel. E desde já queria pedir, também, ao vereador
Marquinho Amaral, que está aqui na sala ao lado, para ele assumir a Presidência aqui para que eu
possa atender uma pessoa. Vereadora Raquel tem a palavra pelo tempo regimental de dez minutos.
[troca de presidência] VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada, Sr. Presidente
vereador Roselei. Boa tarde, vereadoras, vereadores. Boa tarde a toda a população que nos
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acompanham. Hoje, finalizamos o nosso primeiro semestre dessa nova legislatura e eu gostaria de
usar o tempo do nosso expediente para fazer um balanço das ações do nosso mandato. Como
falamos em nosso discurso de posse, nosso mandato busca construir um projeto coletivo de cunho
social que garanta a voz da população em geral, dos movimentos sociais e as organizações da
Câmara, um mandato democrático, popular e participativo de verdade. Por isso, a nossa primeira
ação foi instituir as frentes parlamentares na Câmara Municipal, um instrumento democrático para o
debate dos diversos temas e a defesa dos direitos com a participação da sociedade, em conjunto com
o Legislativo. Hoje, temos quatro frentes instituídas e trabalhando... vereador Lucão, o áudio está
aberto. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Ah, desculpa. Desculpa. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Hoje, temos quatro frentes parlamentares instituídas e trabalhando, a
frente parlamentar das mulheres, dos servidores públicos, da economia solidária e do enfrentamento
à Covid. Esse mesmo instrumento democrático que utilizamos também dentro do nosso mandato,
com a criação do conselho popular, que reafirma o nosso compromisso com a participação de todas
as pessoas. Em tempos tão difíceis, construir esses espaços de esperança são fundamentais para dar
sentido à nossa luta. Nosso conselho é aberto a todas as pessoas que tenham interesse em
acompanhar, propor, dialogar e fazer parte das ações do nosso mandato. E foi a partir dele que
debatemos e decidimos que o processo de destinação das nossas emendas parlamentares seria feito
por um chamamento público, onde todas as entidades e órgãos governamentais poderiam solicitar as
emendas. As conselheiras e os conselheiros do mandato definiram juntos os critérios dos projetos
que seriam selecionados, selecionamos os 22 projetos contemplados. Tudo amplamente dialogado,
sempre de forma democrática e transparente. A representatividade é outro fator que nos movimenta.
Nesses seis primeiros meses, nossas ações foram articuladas com os movimentos que constroem
diariamente as pautas em defesa dos direitos das mulheres, dos servidores públicos, da cultura, da
saúde, da educação e, é claro, de toda a população. E assim continuará. Não escrevemos nenhum
documento sequer, seja um projeto de lei, requerimento, indicação, sem envolver os verdadeiros
protagonistas das áreas. E é com muita alegria que eu digo isso: que esse mandato foi feito, está
sendo feito, em muitas mãos. E isso, só assim faz sentido, para mim, estar aqui. Até aqui,
trabalhamos em inúmeras indicações, debates em audiências públicas, denúncias e diálogos com o
Ministério Público, acompanhamento das ações dos conselhos municipais, vários projetos
aprovados, como o primeiro projeto de lei sobre a vacinação da Covid em nossa cidade, incontáveis
reuniões virtuais, além de R$ 250 mil em emendas recebidas pelos deputados, pela deputada
estadual Márcia Lia e o deputado federal Nilto Tatto, que serão destinadas à compra de
contraceptivos para as mulheres em situação de vulnerabilidade na nossa cidade. Pois é, além de
todas essas bandeiras de luta que defendemos, temos a do Partido dos Trabalhadores, partido que eu
acredito, que eu represento com muito orgulho, por uma luta da sociedade democrática, plural e
solidária. Partido que utilizará, sim, o espaço que lhe é garantido nessa Casa de Leis. E continuará
se posicionando e, principalmente, sendo propositivo e buscando agir em prol da cidade, como
recentemente, quando solicitou e recebeu R$ 259 mil para compras de materiais e equipamentos
para o Ceme e as UPAs e mais R$ 200 mil destinados à Santa Casa. Ou seja, são quase R$ 1 milhão
em emendas parlamentares, de parlamentares petistas, para a saúde de São Carlos. São muitos os
desafios pela frente, principalmente no atual momento, mas seguimos trabalhando com desafio...
transformando todo esse desafio em potência, onde cada um constrói esse mandato e se sente
responsável por isso. Continuaremos trabalhando incansavelmente para que as pautas do dia a dia se
transformem em projetos de lei, sempre mirando em um mandato que seja porta-voz das lutas
populares. Aproveito para agradecer a todos e 'todes' da Câmara, vereadores, vereadoras, aos
servidores de carreira, por todo o aprendizado e paciência. E, como diz a minha colega Neusa, a
gente acerta, erra e a gente vai aprendendo. E, como professora, tenho certeza de que a gente
sempre aprende. E é assim que a gente vai construindo um mundo melhor para todas as pessoas. E
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como no meu discurso de posse eu acabei lendo uma frase do mestre Paulo Freire, peço licença para
ler mais um trecho desse livro do Paulo Freire. "É tão impossível negar a natureza política do
processo educativo quanto negar o caráter educativo do ato político. É, nesse sentido, uma das
questões fundamentais, seja clareza em torno do, a favor de quem e do quê, portanto, contra quem e
contra o que fazemos a educação e do a favor de quem e do quê e, portanto, o contra quem e contra
o quê que desenvolvemos a nossa atividade política. Quanto mais ganhamos essa clareza através da
prática, tanto mais percebemos a impossibilidade de separar o inseparável: a educação da política."
Por isso, que o próximo semestre desenvolvendo um mandato educativo, democrático, popular para
toda a população de São Carlos. Obrigada. SR. PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL:
Continuando o expediente falado, está com a palavra, nesse momento, por até dez minutos, o nobre
vereador Roberto Mori Roda, Robertinho. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Boa tarde a
todos. Obrigado, presidente Marquinho. Boa tarde, vereadores, boa tarde, vereadoras e população
que nos acompanha. Eu faço uso da palavra em relação a um vídeo que deve estar circulando que
todos os Srs. Vereadores receberam. E que ele conta mais ou menos assim: "Estive no ginásio
Milton Olaio em 25/6/2021 e encontrei essa vergonha, esse crime com o nosso dinheiro. Vamos
fazer chegar ao secretário de Saúde. Onde estão os mais de R$ 25 milhões enviados pelo presidente
Bolsonaro?". Então, eu acredito que outros vereadores receberam. Eu recebi esse vídeo, procurei
saber pouco mais. Muitas pessoas, algumas pessoas, não muitas, mas algumas pessoas ligaram,
inclusive: "Vereador, isso merece uma resposta". Outros indagando de uma forma, assim, mais
curta e grossa e algumas mais educadas. Enfim, o que a gente sabe desse recurso, na realidade, são
R$ 28 milhões. Desses R$ 28 milhões, o que eu sei, que R$ 2,8 milhões foram para a UTI. Se
algum vereador sabe e que possa, depois, me corrigir. É óbvio que eu vou estar levantando isso aí
para passar à sociedade. Um milhão e duzentos foi para a assistência social, isso já são R$ 4
milhões. Os outros 24 milhões, segundo informações do próprio secretário de Fazenda, foi para
perdas e reposição, uma reposição de perdas no município. Eu vou procurar saber, conhecer um
pouco mais sobre isso para, obviamente, passar. O que eu fico muito triste é que um vídeo desses,
eles só colocam e não coloca quem está colocando, quem está fazendo esse vídeo. Então, seria
muito importante. Se eu for fazer algo, que eu colocasse: eu, Robertinho Mori, estou fazendo esse
vídeo por conta disso, disso e disso. Agora, você não acha quem. Então, isso está muito
caracterizado como 'fake'. É óbvio que eles passam, ali, uma filmagem naquele ginásio que tem
uma grande estrutura lá. Tem, realmente, uma estrutura. E, dessa estrutura, primeiramente, parece
que não teria custo nenhum. Hoje, parece que custa R$ 7 mil por mês. Eu vou procurar saber
também, porque se for isso aí, se são dez meses, são R$ 70 mil; 12 meses, um ano, já são R$ 84 mil.
Então, eu quero acreditar que lá está, realmente, como não tem custo, porque está lá anos, já há
anos, parada aquela estrutura e nada está sendo feito lá. Vai devolver? Não vai devolver? De quem
é aquela estrutura? Então, senão vai servir de chacota para o pessoal, sabe, como se fosse,
realmente, os R$ 24 ou 28 milhões para a Covid no ginásio e que os vereadores não fazem nada.
Isso é ruim para os vereadores e para a cidade. Então, eu quero acreditar que não... que seja 'fake'
isso, porque não aparece o autor dessa filmagem. Uma outra notícia boa, né, hoje estamos
aprovando R$ 30 mil de uma emenda parlamentar desse vereador, que é para uma... está havendo lá
no parque ecológico uma construção do parque, umas melhorias. E, naquele parque, a gente está
fazendo... esses R$ 30 mil vão ser utilizados especificamente para acessibilidade para cadeirantes e
todas as outras pessoas com necessidades especiais. Então, muito bacana, eu acredito que ainda está
faltando um pouco mais de recurso, eles estão correndo junto ao secretário para que a gente possa,
ainda esse ano, ter lá aquele local muito bacana, um local muito visitado, obviamente não nesse
período, mas um local muito visitado e que muitas pessoas com necessidades especiais vão até o
local e, infelizmente, não podem estar brincando principalmente naquele parquinho lá porque não
temos acessibilidade. Então, não foi uma ideia minha, foi uma ideia do parque, que solicitou essa
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emenda e, de prontidão, então, a gente está fazendo essa emenda, tá bom? Então, deixando aqui
claro na minha primeira fala, eu estarei fazendo um requerimento junto ao comitê da Covid em
nosso município para que a gente saiba em relação àquela estrutura, se está pagando aluguel, se não
está pagando aluguel. E também, estarei me inteirando em relação aos números exatos em relação
do que foi investido para a Covid, né? Porque segundo o que estaria lá, também foi o que eu escutei,
Dr. Bernardino e Dr. Daniel Bonini, eles apresentaram ao Comitê a necessidade de leitos para 20
mil infectados, se possível, em todo esse período. Não sei se foi isso que assustou e, de outra forma,
resolveram com uma aplicação na Santa Casa e em outros hospitais para que tivesse o atendimento
no nosso município. Muito obrigado, Sr. Presidente, é só o que eu tenho para falar hoje. Muito
obrigado. SR. PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Continuando o expediente falado, com
palavra por até dez minutos o vereador do PSDB Rodson do Carmo, Magno do Carmo. [troca de
presidência] VEREADOR RODSON DO CARMO: Boa tarde, Sr. Presidente em exercício
vereador Marquinho Amaral, população que nos acompanha, vereadores e vereadoras dessa casa.
Eu quero começar aqui com a minha fala, muitos de vocês devem ter ouvido, principalmente os que
fazem parte da comissão da CPI da Covid. Nós tivemos um vídeo circulando pela nossa cidade, um
senhor que apanhou dentro da UPA, que teve uma briga muito feia no último final de semana.
Alguns funcionários me procuraram, eu, o vereador Bruno Zancheta, para que nós tomamos (sic)
uma atitude perante essa situação que está acontecendo na UPA. Não é de hoje que a UPA está sem
segurança, não há mais guardas municipais lá na portaria da UPA municipal, da UPA aqui de São
Carlos, vereador Lucão. Então, eu queria pedir o apoio de vocês para que nós possamos, em nome
dos funcionários da UPA que estão pedindo socorro, porque qualquer hora pode acontecer de entrar
uma pessoa com uma faca, ou entrar armado, e pode até levar danos aos funcionários da UPA, que
tanto dedicam suas vidas lá para socorrerem as pessoas. E, ultimamente, a situação está muito
precária na questão da falta de segurança. Então eu quero aqui pedir, mais uma vez, para o diretor
da UPA, que é o Fausto, para que tome uma atitude, para que chegue até o prefeito, o secretário da
Saúde, o chefe de gabinete, o secretário de gabinete, o Dr. Edson Fermiano, para que tome uma
atitude nessa questão de colocar uma segurança na UPA para que os funcionários possam ter a sua
proteção garantida. Porque as pessoas entram lá, muitos de vocês devem ter visto, a vereadora
Neusa eu acho que deve ter recebido o vídeo também, uma situação muito difícil. Os funcionários,
vereador Lucão, estão se sentindo totalmente inseguros pela situação que está a UPA sem a
segurança, sem a guarda municipal. Poderia muito bem se contratar uma empresa terceirizada e essa
empresa terceirizada tomar conta, como era antes, 24 horas, da segurança da UPA, porque pode
chegar pessoas drogadas, pode chegar pessoas embriagadas e pode agredir os funcionários, que já
aconteceu no passado isso e eu não sei por que, por cargas d'água, tiraram a segurança da UPA. Eu
acho, eu acho não, tem que ter a segurança lá para todos possam trabalhar com tranquilidade. Então,
fica muito difícil. Então, eu faço esse apelo ao Dr. Edson para que tome uma providência a respeito,
nessa questão da segurança lá da UPA. Muito triste. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Rodson, você me dá um aparte? VEREADOR RODSON DO CARMO: Claro,
vereadora Cidinha. Pois não. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Rodson, sobre
essa situação de agressão lá na UPA, eu e o vereador Lucão, como Comissão de Saúde, nós tivemos
uma reunião com o secretário de Saúde na secretaria e o nosso apelo foi esse, de colocar controlador
de acesso, colocar segurança lá para evitar isso daí. Porque teve uma funcionária, uma enfermeira,
da UPA Santa Felícia que levou um chute na barriga. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Nossa! VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Eu fiquei sabendo, aí chamei o Lucão.
Nós fizemos essa reunião pedindo para que se contrate gente para tomar conta dessa parte. Porque,
realmente, antigamente, 24 horas, tinha controlador lá. E isso daí inibe as pessoas e protege os
funcionários. Tá bom? Obrigada, viu? VEREADOR RODSON DO CARMO: Quero parabenizar
Vossa Excelência, vereadora Cidinha, vereador Lucão, sempre atentos às demandas da saúde. Tem
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muita coisa que eu não entendo. Às vezes a gente pensa... o que acontece na cabeça de uma pessoa
que administra uma UPA, um diretor, que deixa não ter segurança. Onde já se viu tirar a segurança
da UPA, que é um lugar primordial, onde precisa de segurança, onde tem pessoas 24 horas, e não
tem segurança? É uma vergonha! É uma vergonha e uma vergonha descarada deixar chegar nessa
situação. Tem que o vereador vir pedir aqui para colocar segurança na UPA para os funcionários. Já
não chega a situação que se encontra a saúde, mais essa. Está indo bem, está indo bem... bem mal.
Bem mal! Vergonhoso. Pois não, vereador Lucão. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Eu
engrandeço a fala de Vossa Excelência, que fala com muita propriedade. Eu trabalhei no antigo
pronto-socorro e a gente vivia naquela época, também, esse tipo de incidente que ocorria lá, e
naquela época tinha, sim, os seguranças. Mesmo com o segurança, não era fácil, quem dirá sem
segurança. Então a vereadora Cidinha falou com muita propriedade, nós participamos dessa
reunião, a Comissão de Saúde, que representa essa Câmara Municipal já fez a cobrança. Na noite de
ontem, também, nós fizemos contato com o nosso secretário de Governo, Dr. Edson Fermiano.
Conversamos, também, ontem à noite, vereador Rodson, com o comandante Michael. E as
informações que me foram passadas é que, a partir de segunda-feira, a UPA da Vila Prado vai ter
segurança tanto durante o dia como à noite. Vai iniciar por lá e, depois, posteriormente, as demais
unidades. Esse é o compromisso que eles assumiram com a gente. Embora têm 70 agentes da
Guarda Municipal que estão afastados por comorbidade e, também, por idade. Mas eu acho que o
momento é propício. Nós estamos vivendo um problema muito grave com essa pandemia, que
assola o mundo, mas também a cidade de São Carlos. Eu acho que o secretário de Saúde poderia
muito bem pensar, ele tem várias justificativas para contratar, aí, uma empresa terceirizada para nós
que-- VEREADOR RODSON DO CARMO: Exatamente. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Mais segurança para os nossos profissionais que ali estão trabalhando, inclusive
sobrecarregados, uma carga muito grande. Um médico, por trás de uma mesa, fazendo seus
atendimentos e olhando lá na frente que tem 50, 60, 70 pessoas para serem atendidas. Então, é um
trabalho sob pressão e que precisa, sem dúvida nenhuma, dessa cobrança que Vossa Excelência faz
na tarde de hoje, como tem feito também em outros segmentos da nossa sociedade. É muito
importante e muito oportuna a fala de Vossa Excelência. Mas nós estamos cobrando enquanto
comissão, eu, a vereadora Cidinha e o vereador Sérgio Rocha; e também o pessoal da CPI também
está muito atento a essa questão e agradeço a oportunidade que Vossa Excelência-- VEREADOR
RODSON DO CARMO: Muito obrigado, vereador Lucão Fernandes, agradeço a Vossa
Excelência. Como Vossa Excelência disse, é muito fácil, isso não tem erro, até gente que é leigo,
sabe. O senhor, que trabalha há mais de 30 anos na Prefeitura e, principalmente, na área da saúde, o
senhor sabe, é só fazer um contrato emergencial de uma empresa terceirizada, tem justificativa. E
não é só colocar em uma UPA, tem que ser colocada em todas as UPAs. Aí, eu pergunto: Fausto,
vamos tirar o bumbum da cadeira? Vamos trabalhar? Faça jus ao seu salário. Se o senhor está tendo
dificuldades, procure os vereadores dessa Casa para que os vereadores possam ajudar o senhor para
que o senhor faça alguma coisa pelos funcionários da UPA. Todas as UPAs. [ininteligível] tomar
conta, cuidar. O papel do senhor é cuidar, é zelar por lá. Onde já se viu deixar uma UPA sem
segurança? Lamentável. Agora, quero mudar o assunto aqui. Eu quero falar a respeito do... que hoje
eu vou ter uma reunião com a Sra. Crislaine, que é diretora da Saúde, que a gente está pedindo uma
testagem em massa, os motoboys, os 'iFoods' da nossa cidade. Vocês têm acompanhado pela
internet vários, infelizmente, lamentavelmente, vereador Lucão, foram três mortes de motoboys
aqui na nossa cidade e [ininteligível] agora, com essa pandemia, o serviço de motoboy de iFood é
essencial para nossa cidade, ele leva as coisas prontinhas, quentinhas na nossa casa. Eu acho, assim,
uma judiação não ter essa testagem. Estive conversando com o secretário Palermo. Hoje, daqui a
pouco, às 16 horas, nós estaremos fazendo uma reunião com o pessoal do iFood para que nós
possamos fazer uma testagem em massa nesse pessoal, para que eles tomem cuidado, porque eles
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têm contato muito grande com as pessoas e eles precisam, todos, do nosso respeito, do nosso
carinho. E essa testagem, vereador Lucão, que precisa ser feita nos motoboys da nossa cidade, que
prestam um grande serviço, então, eles merecem todo o nosso respeito. Vereadora Neusa, me
desculpe. Eu não estava ouvindo. A senhora queria usar a palavra? Por favor. Pois não, vereadora
Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Só queria completar uma situação que você
falou, eu estou sabendo, sei do vídeo... eu sei do vídeo que o Robertinho Mori falou. Também estou
procurando saber direitinho o que ocorre, e sobre a segurança. Quando eu fui fazer a visita na UPA
do Santa Felícia, que eu fiquei quatro horas lá, a fala foi de: uma vez entraram lá, pularam, e
levaram tudo, roupas dos pacientes, tudo o que estava ali, roubaram lá. A falta de segurança está
sendo pedida. E eu, no momento que estava lá, eu conversei com o Fausto, e estava à procura da
terceirização para aumentar. Porque não tem, não tem [ininteligível], entendeu, não tem pessoas.
Concordo com você, Rodson, há uma situação urgente, principalmente dessa briga que houve lá,
né? E é uma situação que dá medo, principalmente aos que trabalham. Era só isso que eu ia falar,
que já foi requerida-- VEREADOR RODSON DO CARMO: Obrigado, vereadora.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: E estão correndo atrás. Eu que agradeço. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Outra coisa que eu quero, aqui, fazer um apelo ao secretário de Governo,
é só uma ideia, vereador Lucão, não sei que o você acha. Por exemplo, nós na Prohab duas pessoas
pegaram Covid. A Prohab fechada quase 15 dias. Lógico, eles ficaram trabalhando remoto, a gente
respeita o trabalho, é um trabalho sério, as pessoas trabalham. Só que as pessoas da prefeitura não
têm condições de trabalhar em trabalho remoto. Por quê? Porque nada dos processos são
digitalizados. Uma ideia, vereador Lucão, que a gente pode fazer, por exemplo, a Secretaria de
Governo, por exemplo, o pessoal pegou Covid. Identifica a pessoa que pegou Covid, afasta ela. As
outras pessoas, faz uma testagem em massa, no terceiro dia, já voltam a trabalhar [interrupção no
áudio]. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Rodson, o senhor está sem som. O
senhor pode concluir, tá? O senhor estava falando da testagem... VEREADOR RODSON DO
CARMO: Obrigado, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor
estava falando, no início da fala do senhor, da testagem em massa, tá? Só para o senhor seguir daí
para a frente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Muito obrigado. Então, Sr. Presidente, fazer
a testagem em massa, por exemplo, daquela secretaria que pegou. E o pessoal que não está
contaminado voltar urgentemente a trabalhar, porque está se prejudicando muito uma secretaria
ficar parada por muito tempo. Porque não adianta falar que vai trabalhar remoto, porque a
dificuldade é muito grande, porque não tem esse serviço de tecnologia, digitalizado, processo
digitalizado. Muitas vezes fica difícil. Então, essa ideia é para o secretário de Governo: a secretaria,
uma pessoa pegou a Covid, afasta aquela pessoa, faz uma testagem em massa da secretaria e,
imediatamente, as pessoas voltam. Não sei o senhor acha, Sr. Presidente, para a gente dar
continuidade ao trabalho, porque o senhor imagina, se uma pessoa pega, para um mês... uma
semana a secretaria e, depois, vai lá, outra pessoa pega, mais uma semana. Quer dizer, atrasa muito
o trabalho daquela secretaria, que é prejudicada. Muito obrigado, Sr. Presidente, é só isso a minha
fala. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Rodson Magno do Carmo.
Próximo vereador inscrito sou eu pelo tempo, também, de dez minutos. Bom, eu também queria
pegar uma carona aqui nas palavras do vereador Rodson Magno do Carmo no que diz respeito à
questão da segurança das UPAs; não só das UPAs, mas também do Ceme. Eu estive no Ceme
recentemente e a gente viu a dificuldade que é no controle, organização de fila, o tumulto de
pessoas e coisa e tal e eu solicitei ao Samir, foi encaminhado para lá, os guardas, naquele dia. Mas é
uma coisa contínua que as pessoas têm dificuldade, lá, tem uma diretora, uma chefe de
departamento... de seção, a Vanda, né, Cidinha? Acho que é Vanda. Ela foi muito atenciosa
conosco, explicou as dificuldades. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: É Vânia. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: A gente até encaminhou a ela algumas tintas, né? Eu
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acabei comprando do próprio bolso umas latas de tinta, mandei para lá para fazer a sinalização no
interior do Ceme para poder ajudar na organização. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma da
necessidade nesse momento, em que as pessoas acabam chegando com os nervos alterados, da
necessidade de ter nas nossas UPAs, nas nossas unidades, aquelas que estão tendo a vacinação, hoje
eu estive ali no Azulville, pude presenciar a fila enorme que tinha de novo para poder fazer essa
vacinação. As pessoas chegam muito cedo, a vacinação começa às 9 horas, às vezes às 6 horas da
manhã já tem gente na porta do posto de saúde esperando para ser atendido. E é natural que tenha
aglomeração. Por falar em vacinação, quero socializar com Vossas Excelências um momento de
alegria que eu vivi no dia de hoje, Lucão, tive a oportunidade de ser vacinado lá no distrito de Água
Vermelha. Todos sabem, né, eu uso a saúde pública, sou cadastrado no programa da saúde da
família daquela região. E eu recebi uma ligação daquela unidade para que eu fosse... manifestasse
meu interesse de tomar a vacina para que eles pudessem pedir uma dose para que eu fosse
imunizado, e eu falei: Não, eu quero sim. Cheguei lá hoje, Lucão, eu quero relatar aqui a
organização da equipe, tudo pronto, ali, não havia fila, tudo organizadinho, tomei a vacina da
AstraZeneca, porque eles... nos postos de saúde, sob agendamento, é a AstraZeneca que está sendo
encaminhada, espero não ter, aqui, nenhum tipo de reação, como as pessoas dizem que tem. Mas
foi, assim, muito bom poder participar desse processo de imunização e a gente transmite às pessoas
que nos ouvem aqui agora, os Srs. e Sras. Vereadoras, a importância da gente tomar a vacina, muito
grande, muito boa. E acho que traz resultados e o exemplo disso, eu estive (sic) na minha casa, onde
meu pai e minha mãe se contaminaram e, em decorrência da vacina, acredito que não tiveram,
assim, grandes complicações. Porque tiveram, já, o resultado efetivo dessa vacina. Ambos são
cardíacos, minha mãe diabética, mas graças a Deus, todos passam bem. E eu acredito, e digo com
tranquilidade, na minha crença muito grande de que a vacina fez a diferença na vida deles. Agora, o
que a gente pede para as pessoas, para aqueles que estão nos ouvindo, que as pessoas continuem,
apesar da vacinação, continuem usando a máscara, continuem tendo o distanciamento social,
continuem usando o álcool em gel, se protejam o máximo que puderem para evitar esse transtorno
que nós estamos tendo nos nossos hospitais. O transtorno não é no sentido de incômodo, mas é o
sentido de impotência, de não poder atender muitas pessoas. Hoje, existem 50 leitos de hospital na
cidade, aproximadamente 50 leitos de UTI, né, Lucão, e a gente percebe que, infelizmente, a gente
não tem dado conta dessa fila. Ontem, por exemplo, nós tínhamos 19 pessoas na fila. Então, é muito
importante que as pessoas continuem a se cuidar. Eu, falando nisso, participei também, ontem, de
uma reunião no comitê do Covid-19 na Prefeitura. Junto comigo estava o vereador Lucão na parte
da manhã, quando nós conversávamos com os líderes religiosos aqui da cidade. Na parte da tarde,
nós conversamos com o comércio local. Digo "nós conversamos", porque eu estava na reunião,
pude fazer meu depoimento lá também no sentido de ajudar a prefeitura a construir um mecanismo
de maior restrição da população para que a gente evite maiores aglomerações. E nesse sentido,
quero cumprimentar o secretário Mateus, porque a Prefeitura de São Carlos tem, sim, agido com
transparência no que diz respeito ao diálogo com aqueles que representam as forças da cidade, as
forças econômicas, as forças sociais, as forças espirituais, religiosas, enfim. Então, conversou com o
pessoal das igrejas, deverá ser... o comitê estava fazendo uma proposta no sentido de apresentar ao
prefeito municipal uma restrição maior para as igrejas, no máximo até 20 horas os cultos religiosos
e, também, o comércio local com atendimento, no máximo, até as 16 horas, e os bares e restaurantes
até as 19 horas. Ou seja, teria um toque de recolher das 19 horas até as 5 horas da manhã, salvo
engano. Acho que são esses os números que nós tivemos a oportunidade de visualizar lá ontem. A
gente sabe que todo o esforço, nesse momento, é necessário. Esse é um esforço que pode, sim, dar
um resultado maior de restrição e nós gostaríamos muito que a Prefeitura de São Carlos, juntamente
com esses setores, chegasse num bom entendimento, porque hoje nós temos números elevados,
acima de 90% dos leitos de UTI ocupados. Então, eu quero cumprimentar o secretário de
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comunicação, o presidente do comitê, por isso. Mas eu penso que nós precisamos ter essa
sensibilidade. É momento de unidade, é momento dos setores econômicos entenderem essa decisão
ou essa proposta da prefeitura de buscar um caminho que seja menos penoso, do ponto de vista
econômico, que o pessoal sempre tem essa preocupação, mas que a gente tenha um olhar, acima de
tudo, pela vida das pessoas, que a gente possa preservar as vidas, evitando com que as pessoas
ficassem doentes. Quero, também, aproveitando aqui a fala do Rodson que está bem conexa com o
que a gente estava pensando aqui, essa questão da testagem em massa, principalmente na prefeitura.
Eu penso que a prefeitura, eu fiz um requerimento na semana passada sobre esse assunto, entendo
que a prefeitura deve, sim, ter um protocolo. E esse protocolo definir como deverá ocorrer as coisas
dentro da prefeitura. E, penso eu, não pode uma secretaria agir de uma forma e a outra de outra
forma. São o mesmo conjunto, são órgãos diferentes, mas CNPJ, a pessoa jurídica, a personalidade,
é uma só: Prefeitura Municipal de São Carlos. Então, o que acontece na prefeitura tem que
acontecer no Saae, tem que acontecer... embora a personalidade jurídica aí é outra, mas são
servidores públicos que prestam serviço para a municipalidade. Então, Rodson, eu concordo com
Vossa Excelência, penso eu que essa estratégia de testar as pessoas é uma decisão que pode ajudar.
A gente sabe que existe um lapso entre... aquele negócio de cinco dias para a pessoa poder testar
positivo ou não. Então, tem que haver, sim, essa questão da quarentena, mas todo o cuidado se faz
necessário nesse momento. Penso eu que a prefeitura deve agir dessa forma, ajudando aos
servidores a evitar a contaminação. Em relação ao retorno, eu também tenho meu pensamento em
relação às pessoas que estão imunizadas, mas como não sou técnico nisso, não conheço
cientificamente os resultados da vacina, deve aí os técnicos, as pessoas de sanitária, as pessoas do
trabalho, de segurança do trabalho, acho que se manifestar sobre esse assunto para que a gente
possa garantir o retorno dos servidores com a maior segurança possível, tá? Então, eu tenho esse
pensamento também. Com relação aos processos da prefeitura, eu defendo aqui e sempre defendi
que a prefeitura deve, sim; defendi isso lá no PPA, o secretário Panone disse que está previsto lá, e
eu gostaria muito de ver até o final da nossa legislatura aqui os processos da prefeitura
digitalizados. Não dá mais para continuar vendo aí os meninos, os patrulheiros carregando pilhas e
pilhas de processos. Isso faz mal para a saúde, para a ergometria, para a questão de postura mesmo
física desses meninos. Acho que esses meninos tinham que estar na prefeitura para aprender e não
para carregar carga, não para carregar processos. Então, acho que aprendizagem é um papel que nós
temos que dar oportunidade para esses meninos no sentido de atendimento ao público, no sentido de
processos, no sentido de protocolos. Penso que isso, sim, deve ser feito no âmbito da prefeitura, e
nós apoiaremos aqui com toda a certeza. Cabe razão, cabe razão, só para concluir. Cabe razão a fala
do vereador Rodson no sentido de ter investimentos nessa questão da digitalização, da segurança,
do controle de acesso, enfim. Obrigado. Passo agora a palavra, pelo tempo regimental, ao vereador
Sérgio Rocha, pelo tempo de dez minutos. Vereador Sérgio Rocha, está na linha? Vereador Tiago
Parelli, então, é o próximo vereador. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Minutinho,
presidente. Perdi aqui. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Estamos te ouvindo, Tiago.
VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Estão me ouvindo aí? SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Sim. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Bom. Boa tarde,
presidente. Boa tarde a todos os vereadores, vereadoras. Queria, hoje, falar um pouquinho da minha
ida até a prefeitura para conversar e levar uma opinião em um projeto que eu tenho para a nossa tão
querida São Carlos. Fui falar com o Airton para ter, em São Carlos, a possibilidade de viabilizar
[ininteligível]. Eu sei que a gente está passando por um momento muito difícil; pandemia,
carregando essa triste doença, infelizmente, que fica difícil a gente trabalhar. Falo isso para a gente,
os novos, que entraram em janeiro, os nossos pares que já estão há mais tempo: é complicado, mas
tecnicamente o que a gente pode fazer, né? Acho que a gente tem que continuar do mesmo jeito. Eu
vejo uma Câmara unida para que coisas boas aconteçam em São Carlos. Então, eu queria deixar um
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relato aqui, uma explicação. Eu não costumo ler, eu gosto de falar de coração, mas eu tive que
colocar para falar um pouquinho mais pontual dessa situação. O que seria o parque de eventos(F)?
Fui até o prefeito, e ele deu positivo para gente tentar buscar uma área para trazer um parque de
eventos(F) para São Carlos. Só para esclarecer: queria deixar bem claro a minha posição em relação
a tudo o que vem acontecendo na nossa cidade, no Brasil e no mundo. Minhas ações são sempre
pautadas pela ética e muita responsabilidade para com o próximo. Acredito que nossa cidade
necessita de muitas coisas. Vejo como um ótimo trabalho que tem sido feito ao longo dos anos pelo
prefeito Airton, pelos vereadores que já passaram pela Casa e pelos [ininteligível], que estão
fazendo um excelente trabalho. Mas eu não posso deixar também de pensar no futuro, acho que nós
todos que estamos aqui não podemos pensar só no presente, na Covid, e não pensar pós-Covid,
como vai ser isso? Vai ser difícil. Eu acho que vai ser um projeto muito bom para a nossa cidade,
um parque de eventos que leva seu tempo para ser viabilizado. De forma nenhuma [ininteligível],
nesse momento tão crítico que passamos, mas temos sim que projetar o futuro e saber que tudo isso
vai passar e vamos precisar de empregos, de geração de renda para os familiares. Esse projeto vai
fazer muito recursos para São Carlos, empregos diretos e indiretos, vai, sim, dar muita alegria para
o povo da nossa cidade. Quando eu falo desse parque de eventos, uma coisa que [ininteligível]
primeiro passo com o prefeito, porque é o Executivo; o Legislativo não tem esse poder. Estou com
uma boa intenção de levar isso e buscar, sim, um parque de eventos para São Carlos. E dentro desse
parque de eventos, como todos sabem, e quem não sabe; eu, sempre, a minha vida inteira, fui
instalador de som, trabalhei de representante comercial em uma empresa do Sul, som automotivo;
tenho uma visibilidade muito grande. Tem gente que procura o vereador "Tiagão do Som", que
virou Tiago Parelli. Então, assim, dentro desse espaço, encontros de carros baixos, encontros de
moto clubes, festivais de música de todos os meios, um kartódromo, bicicross, skate, show de
grande porte de vários gêneros musicais, encontros de carros baixos, festas culinárias, como foodtruck, festa do clima, aeromodelismo, bom, entre outros. Quando eu falo desse parque, a gente tem
muitas pessoas, hoje, que dão aula de jiu-jitsu, projetos sociais, aula de corte e costura, aula... Bom,
entre outros; de brincadeiras antigas, como peão, como bolinha de gude. O que a população carente,
na época de férias, faz com a sua criança? Precisa deixar com a irmã, precisa deixar com a tia, com
um amigo. Dentro desse projeto, se Deus abençoar, eu vou apresentar para vocês, meus pares, para
que a gente possa estar fazendo isso juntos, uma colônia de férias compartilhada, para que ali vários
cursos sejam dados, e a população tenha onde deixar a sua criança com segurança. Então, falando
do parque, era só para relatar. Não é nada para agora, porque se você põe uma sementinha, você
planta, você vai colher quando? Quando ela está madura. Então, era isso. Agora, eu queria falar um
pouquinho aqui, Secretaria Municipal de Trânsito. Queria dizer para vocês, meus pares, meus
amigos, posso considerar amigos, fizemos na última sessão um requerimento meu, que eles pediram
tempo, o Requerimento nº 818. Numa mesma hora, acho que foi depois de uns 20 minutos, o Dr.
Edson me ligou, conversou comigo e, Bira, o Coca respondeu, Bira, que ia estudar. Ninguém
quer(F) estudar. A gente sabe que ele já fez livro, é um experiente no que ele faz, coloca o semáforo
[ininteligível]. Poxa, vamos dar uma atenção para nós, os vereadores, porque a população vem até a
gente e espera isso da gente, e a gente com tanta dificuldade para conseguir algumas coisas. Só que
aí, Bira, conversando com o Dr. Edson Fermiano, que agradeço desde já pela atenção, ele não vai
estudar mais, ele vai fazer, Bira, porque era um pedido do Marquinho, lá atrás, agora vem um
pedido do Tiago, que poderia ser do Lucão, que poderia ser do Roselei, da Neusa, da Raquel,
qualquer um de nós, com um objetivo só: atender a população. Nós somos ferramentas do povo
aqui. Então, vai fazer, Bira; vai fazer a rotatória, vai fazer a [ininteligível] e, se não fizer, eu vou vir
aqui e vou falar para o Dr. Fermiano... VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Só um segundo,
vereador Tiago. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Pode falar, Bira. VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA: Só para resumir. Mas agora, então, não precisa mais aprovação do
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engenheiro de trânsito, como é respondido em todos os requerimentos? De repente, está tudo
liberado? Por que os nossos 20, 30 requerimentos, o engenheiro de trânsito não aprova? Agora, o
Dr. Edson Fermiano deu um grito e as coisas movimentaram? Obrigado, vereador. VEREADOR
TIAGO ORLANDI PARELLI: É isso aí, Bira. Eu acho que é importante cada um fazer seu papel
e fazer bem-feito. Tem alguns que [ininteligível], não. Não adianta dar risada, não; dar risada da
gente aqui, porque em muitos telefonemas eu escutei risada por trás. Ah, aqui não vai rir, não. Não.
Então, isso que eu queria agradecer mais uma vez ao secretário, tá? Queria falar também, a gente
está andando na cidade, dentro do possível, tomando os cuidados necessários e com muito receio
também. Acho que [ininteligível] dos 21 vereadores ou prefeito da nossa cidade ou da cidade
vizinha ou de qualquer lugar, quer não [ininteligível]. É difícil, né? Nós temos um amigo dentro da
Casa, o Lucão; como é bom ver você, Lucão, como é bom ver você, cara. Eu já conversei
pessoalmente, tenho um carinho por você. Naquela primeira sessão minha, te chamei de senhor
porque a gente fica meio perdido, mas é por questão de respeito, viu, Lucão? Então, assim, o que
nós podemos fazer? É o que você pediu. Não aglomere, se cuide, né? Erra? Erra, mas às vezes
custa. Quantos pedidos vem para a gente e a gente não consegue fazer nada. Infelizmente a verdade
é essa, mas assim, tudo o que nós podemos fazer e usar o coração e a fé, nós vamos vencer e nunca
deixar de ser quem nós somos. Eu sei de onde vim e nunca vou mudar, pode ter certeza disso
[interrupção no áudio]. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado. Pode concluir,
vereador. O senhor está com o microfone desligado. VEREADOR TIAGO ORLANDI
PARELLI: Está ouvindo agora? Desculpa. Então, acho que a gente tem que ser, sim, protagonista
do povo. Brigar lá com o Coca, brigar com quem for, com o prefeito, para defender a nossa
população, tá? Eu queria mandar um abraço especial, só para acabar a minha fala, para uma pessoa
muito querida e que eu gosto demais, esse abraço é para você, Neusa, tá? Você é muito querida,
você tem uma história, você tem um brilho no olhar e, assim, como eu disse para você, quem sou
eu? Mas o que a gente tem é fé. Então, seja você, tá bom? Seja você. Você é muito importante para
quem acreditou em você, como eu sou para quem acreditou em mim. Tá bom? Então, fiquem com
Deus. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Tiago, obrigada. Obrigada. VEREADOR
TIAGO ORLANDI PARELLI: Obrigado por tudo. Deus abençoe a todos. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Tiago, pela manifestação na tarde de hoje. Fiquei
muito feliz em ouvir o Tiago trazendo aqui para a gente essas coisas não são tão naturais mais,
Tiago, mas com pena a gente vê isso, essa questão das brincadeiras, aí, da peteca, do peão, da
bolinha de gude. Eu acho, assim, que isso não pode se perder, acho extremamente relevante e a
gente tem que estimular as crianças, aí, a não ficar só nos jogos eletrônicos, para não... isso talvez
faz mal. A gente está vendo os resultados, a quantidade de crianças com miopia, matérias em
decorrência, inclusive, da própria pandemia, por falta de uma atração, as crianças acabaram
contraindo doenças nos olhos, oftalmológicas. Então, penso que é extremamente importante a gente
resgatar essas brincadeiras, quanto a gente não brincou de corrida do saco, peão, peteca, voleibol,
por que não, né? Nas praças aí, quanto futebol a gente jogou no meio da rua. Então, acho que tudo
isso é extremamente importante, Tiago, e faço coro com a propositura de Vossa Excelência. Eu
quero passar agora a palavra ao vereador Azuaite Martins de França pelo tempo regimental de até
dez minutos. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: [ininteligível]. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Prof. Azuaite? VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Sr. Presidente, Sras.
Vereadoras, Srs. Vereadores, povo de São Carlos. Eu tenho em mãos aqui a cópia de um dos
documentos políticos mais importantes da história de São Carlos. Em 18 de fevereiro, Sr.
Presidente, em 1933; portanto, há 90 anos, praticamente; São Carlos foi humilhada pela nomeação
de José Maria de Souza, prefeito interventor da cidade... SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Azuaite. Prof. Azuaite, desculpa interromper o senhor, mas tem um áudio na sala do
senhor vazando uma conversa. Então, se o senhor puder só... VEREADOR AZUAITE FRANÇA:
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Ah, pois não. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tem problema? Eu vou voltar o
tempo do senhor, tá? Vou voltar o tempo do senhor. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Só um
instantinho. Pessoal, tem o áudio. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor tem o
tempo garantido de dez minutos, tá? VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Espera aí que eu vou
colocar fone de ouvido e suprimir... Um instante. Está aqui. Um instantinho. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Agora está bom, professor. Parece que não está vazando. VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: Ok. Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, povo de São Carlos.
Tenho aqui em mãos um dos documentos mais importantes, senão o documento mais importante, da
história política da cidade de São Carlos, que é um jornal que circulou clandestinamente nessa
cidade no ano de 1933. E essa circulação clandestina se devia, Srs. Vereadores e povo de São
Carlos, à situação imposta pelo governo Getúlio Vargas, que impôs às cidades prefeitos
interventores e aqui impôs José Maria de Souza, um gaúcho, para governar São Carlos. Uma pessoa
que não entendia nada de São Carlos e que, portanto, não governava de acordo com os anseios, com
as tradições da cidade e havia a necessidade, consequentemente, das forças políticas de São Carlos,
da sociedade civil de São Carlos, se indignar com aquela situação. Então, clandestinamente,
algumas pessoas, cuja identidade não se conhece até hoje, escreveram As Farpas. E esse jornal
circulava de mão em mão, clandestinamente, na cidade de São Carlos, fazendo a crítica política
àquela situação. Trabalhei muito tempo com o Sr. João Neves Carneiro, o Carneirinho, funcionário
da Câmara Municipal, e sempre suspeitei que fosse da lavra dele aquilo que se escrevia naquele
jornal. Perguntando a ele, ele não confirmou, mas também nunca deixou clara a situação. Olha, ele
nunca disse: "Não fui eu" ou "Fui eu". Então, permaneceu a suspeita e não dá mais para perguntar
para o Carneirinho. Então, esse é o primeiro número, é de 18 de fevereiro de 1933, faz 90 anos e é
muito atual aquilo que se escrevia. Então, da sessão Farpadinhas, havia lá o poema escrito pelo
pseudônimo Farpador e que ele dizia: "Eu não compreendo quem possa Santa Casa ser útil.
Misericórdia? Isso é troça, e das troças a mais fútil. Pobre, se fica doente, não precisa ser tratado.
Para curar-se, é suficiente ouvir da banda o dobrado. Com o dinheiro que se esbanja em remédios e
humanidade dá para pintar bem na canja todo banco da cidade. Qual Santa Casa, qual nada, isso é
velharia. O moderno é rua asfaltada, não é mesmo, Zé Maria?". Noventa anos depois, eu poderia
substituir: Não é mesmo, Airton Garcia? Por quê? Porque a contradição entre o asfalto e a saúde
está posta nos dias de hoje, na cidade São Carlos. Pouco cuidado com a Santa Casa, cuidado que
não é suficientemente o necessário para com a saúde de São Carlos é aquilo que se tem hoje em dia
na nossa cidade. Então, em 90 anos, as questões são as mesmas: saúde? Para que a saúde? O
moderno, o bom, é o asfalto, e para o asfalto se toma dinheiro emprestado, para o asfalto se faz
tudo. Por quê? Porque asfalto dá voto, e as vidas, a gente pode jogar na contabilidade de outros,
infelizmente. Então, para aqueles que dizem que a Câmara não faz nada, para aqueles que dizem
que o vereador Azuaite só fala do 'lockdown', isso não é verdade. Quando eu falo em 'lockdown', eu
falo em um entendimento regional em busca de saídas para todas as situações. Criamos uma Frente
Parlamentar de Combate à Covid, discutimos em Audiências Públicas a questão de drenagem, e
drenagem, o que é senão o saneamento? E o que é saneamento, senão saúde? Então, na LDO e no
PPA que foram votados na semana passada, semana retrasada, e que serão votados definitivamente
amanhã, trouxe a minha contribuição, destinando recursos para que se elaborem estudos no sentido
de estabelecer metas de drenagem para a cidade de São Carlos. Coloquei também para se colocar
recursos para os estudos da viabilidade de dois, de duas consequências do impacto da Covid-19 na
nossa cidade. Um no aspecto da saúde em si, especialmente para as sequelas, que são muitas e que
vão nos dar problema em São Carlos, no Brasil todo e no mundo todo, mas o nosso mundo, o nosso
Brasil, fica aqui em São Carlos, e dele temos que dar conta nós mesmos. E, de certa forma, nós,
vereadores, temos alguma autoridade, alguma autoridade, mas uma carreta de responsabilidades
sobre a questão. Então, uma questão é a sequela. A outra é a política compensatória para se estudar
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subsídios para aqueles que forem impactados economicamente pelo Covid. Então, destinamos,
alertamos, estamos querendo destinar recursos para essas três coisas: saneamento básico e
drenagem, para as sequelas e para o impacto econômico causado pela Covid. Será que isso não é
fazer nada? Será que isso é só pensar em [ininteligível]? Não, nada disso. Então, ao mesmo tempo,
a gente vê o esforço que a prefeitura fez para buscar recursos para diminuir os problemas das
enchentes que, daqui seis meses, vão estar aí. Levantaram-se em nome das enchentes 10 milhões, só
que desses 10 milhões, em nome da enchente, foram 7 milhões para fazer asfalto, para fazer a
impermeabilização do solo. Enquanto isso, esses 7 milhões que iriam para a passagem do rio
Monjolinho debaixo do aterro sobre o qual passa a ferrovia, esse está na Justiça, e tenho a infeliz
certeza de que até o final do ano nós não teremos obra nenhuma ali naquela passagem do
Monjolinho, infelizmente. Mas o asfalto lá no Jardim São Paulo vai estar pronto, e eu não sei se as
obras de contenção desses impactos da chuva e das enchentes não vão aumentar o problema. E tem
a notícia, Sr. Presidente, Srs. Vereadores e povo de São Carlos, que aquele belo empreendimento
que vai ser realizado na chácara do Juca Miséria, nas terras do Juca Miséria, para onde vão se
estabelecer cerca de 5 mil pessoas naquele espaço, é um belíssimo projeto, que encanta a gente, mas
não foi ainda devidamente pacificados os estudos do impacto com relação a destinação das águas e
dos esgotos naquele empreendimento, é um belo empreendimento, mas a gente tem que pensar
muito nessas situações. E, prefeito Airton Garcia, que repete o Zé Maria de 1933, moderna,
moderna é a vida. Terminou? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Prof. Azuaite, no meu
cronômetro aqui ainda faltam 18 segundos, mas estou vendo na TV e acho que travou o meu
cronômetro, mas o senhor pode concluir, por gentileza. VEREADOR AZUAITE FRANÇA:
Moderno é pensar na vida; moderno é pensar na humanidade, nos homens; moderno é evitar que
essa mortes aconteçam. No dia 3 de março deste ano a sociedade de São Carlos indicou para a
prefeitura caminhos a serem seguidos. Hoje ouço entrevistas se diz: "Olha, vamos fazer agora o
que... fazer a coisa certa daqui para frente". Ora, daqui para trás, em termos de Covid, o que se fez
foi errado? Então, nós poderíamos ter evitado muitas mortes na nossa cidade de São Carlos se
ouvíssemos a ciência, se ouvíssemos quem entende, realmente, das coisas. Então, não haveria
morte, não haveria esse impacto econômico de que muita gente reclama e seríamos, de fato, uma
cidade administrada com cuidado e com baixa incidência da Covid entre nós. Tem tempo ainda?
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Acabou. Não, finalizou. VEREADOR AZUAITE
FRANÇA: Tenho 30 segundos? Ou não? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É 30
segundos, 30 segundos o senhor tem. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: E fico decepcionado
quando abro o jornal e vejo que São Carlos vai fazer uma testagem em massa. Sempre defendi, o
documento defendia a testagem em massa, fazer testagem em massa na Cidade Aracy. Ora, foram
testados 110 pessoas numa população de 60 mil. Que massa é essa? Testagem em massa é ir na
casa, é testar, não é esperar ir ao posto, é fazer uma busca ativa dessas pessoas todas para ver qual é
o resultado, porque muita gente tem Covid, não sabe que tem e está transmitindo para os outros. São
formas [interrupção no áudio]. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Prof. Azuaite, o
senhor concluiu? Obrigado, Prof. Azuaite. Eu passo a palavra, então, ao vereador Ubirajara
Teixeira. O Prof. Azuaite estava com o microfone desligado no finalzinho aí, professor, e então eu
não ouvi o que o senhor disse, tá? O senhor pode repetir para mim, por gentileza? Para não ser
injusto com o senhor, porque não ouvi e eu pressupus que o senhor tinha concluído. VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: O que eu concluí... a minha conclusão, vereador Roselei, é de que eu fico
decepcionado quando vejo que falo em testagem em massa, vão testar na Cidade Aracy, deviam
testar na cidade toda. Vão na Cidade Aracy, testam 110 pessoas de uma população de 60 mil.
Testagem em massa não é isso, é ir na casa, é não querer saber se a pessoa está disposta ou não, é
convencer a pessoa a testar, de fato, para que ela não saia por aí contaminando as outras pessoas
sem saber que elas podem estar com o vírus. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Está
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certo, professor. Concluiu, né? VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Obrigado. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, imagina. Passo agora a palavra ao vereador
Ubirajara Teixeira pelo tempo regimental de dez minutos. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Boa tarde. Boa tarde a todos os vereadores, vereadoras, ao público que nos
acompanha. Nessa tarde de hoje eu venho trazer um assunto, é um dos assuntos que eu menos gosto
de discutir, acho que quando envolve algumas situações, mas, enfim, o assunto tem que ser
discutido porque envolve dinheiro público, né? Está aqui, pessoal. Senhor vice-prefeito Edson
Ferraz. O senhor vice-prefeito Edson Ferraz, em um bate-papo via WhatsApp, com um amigo que
nós temos em comum se dirigiu à minha pessoa envolvendo dinheiro público. Então, venho trazer o
tema na Câmara Municipal porque envolve dinheiro público; e nada pessoal, é dinheiro público.
[ininteligível] aqui, talvez vocês não vão enxergar, mas vai estar disponível o nome da pessoa; a
pessoa mandou eu divulgar o nome aqui e, também, quem quiser passar aqui no meu gabinete e
pegar, porque comigo, se falou, tem que provar, senão não serve. Sr. Edson Ferraz e prefeito; isso
aqui aconteceu no dia 18/6, recentemente, está bom para debater alguns assuntos, ele fala,
[ininteligível] fica bravo comigo de outras sessões para trás que eu questionei sobre o Milton Olaio,
que eu vou voltar nesse assunto já-já também. Então, ele fala que já me arrumou muita tenda para
igreja, arrumou para mim. Hoje, eu sou vereador. Antes, eu sempre fui cidadão comum, entrei na
política velho já, não tenho história lá atrás, e vocês sabem que eu tenho grupo de pessoas que
ajudam as outras pessoas, que chama Voluntários, nosso grupo chama Voluntários, Sertanejo do
Bem. Está aqui, ó [ininteligível] minha camiseta. Esse grupo é formado por pessoas, por empregada
doméstica, por pessoa que trabalha no comércio, por peão de empresa, pessoa que abre buraco,
nenhum tem cargo público e nenhum nunca pegou um centavo da prefeitura para participar em
eventos. Inclusive o nosso presidente Roselei já foi em evento e ajudou nosso grupo a realizar, ele
sabe que não tem envolvimento em dinheiro público. Eu vou dizer dois eventos. Esse grupo chama
Voluntários, aqui não tem nada escrito de "voluntários da prefeitura". Então, Sr. Edson Ferraz fala
que eu pedi tenda para a igreja, lá para trás, quando eu nem era vereador. Eu quero que o senhor
prove algum requerimento meu, Sr. Edson Ferraz, ou do meu grupo. Esses dias, nós fizemos um
varal solidário, e a tenda que eu consegui foi de doação, não pedi para a prefeitura. Então, os grupos
voluntários não usam dinheiro público, certo? Não somos da sua turma que usa dinheiro público,
que gasta 80 e arrecada 20, e eu provo. Então, Dr. Edson Ferraz, está aqui. O senhor respeita o
grupo de voluntários, [ininteligível] porque isso rodou, isso aqui rodou em vários grupos, e eu quero
que as pessoas não manchem a história das pessoas que estão comigo. Então, o senhor não vai
[ininteligível] a minha imagem, tá? Tenda, o senhor fala mais aqui que já me ajudou muito. O
senhor nunca levou nada na minha casa, nenhuma cesta básica, tá bom? Graças a Deus. Se eu
precisar, o senhor vai ser o último que eu vou pedir. O senhor fala que eu posso fazer o que eu
quiser, eu vou sempre falar a verdade, baseado em fatos e em números, tá bom? Eu já prestei
serviço na secretaria que o senhor escreveu aqui. Se o senhor achar uma nota no meu nome, amanhã
eu rasgo meu diploma e chamo o Guilherme Marrara no meu lugar. Então, o senhor não tem o que
falar, o senhor fica falando inverdades minhas. Então o senhor se diz... o senhor fala que ajuda todo
mundo, o senhor já foi me ajudar a colher verdura e doar para o meu grupo? Eu faço isso há 30
anos. O senhor fez isso, doar verdura? O senhor já foi em evento? O presidente da Câmara já foi, o
Roselei, o senhor não. Já vi o Lucão ajudando o pastor Zezinho na Quadrangular(F), o senhor não.
O senhor vai, sim, na época política. Essas igrejas que o senhor fala que o senhor dá tenda, é igreja
que o senhor pede voto. O senhor ajudou nas enchentes porque era perto de campanha eleitoral,
porque eu nunca vi, anos atrás, o senhor fazer alguma coisa solidária do seu bolso, não do dinheiro
público. Tá bom? Afinal, de tendas, vereador Marquinho Amaral, eles gostam muito, o povo de
Descalvado, né? Tem muitas tendas de lá vem para cá, tem até secretário que vem de Descalvado.
Descalvado está indo bem, né? Como está bom Descalvado, está mandando bem, que nem diz o
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vereador Marquinho. Depois eu vou trazer umas coisinhas de Descalvado, mais para frente. Eu
tenho que falar isso hoje porque é recesso. Falaram para mim: "Bira, isso daí você vai falar e vai
ficar em vão". Não, eu vou lembrar os quatro anos isso, tá? Eu vou lembrar os quatro anos. E vou
falar uma coisa para você, falando de tenda, foram instaladas tendas para o hospital de campanha no
dia 30 de março de 2020. Até 2 de maio, ficou tenda lá a ver navios, não estava funcionando nada
nas tendas, entendeu? Foram instaladas, retiradas; seriam utilizadas para o hospital de campanha,
gastaram 250 mil; no dia 22 de julho, foi transformado em Covidário. Covidário, o senhor fala na
EPTV que o senhor ia fazer 120 leitos. Empresta aqui, Du(F), 120 leitos, o senhor fala, está aqui.
Ninguém vai ouvir muito, mas está aqui, tem [ininteligível], Du(F)? [execução de áudio] SR.
EDSON FERRAZ: [ininteligível] vai estar montado aqui no hospital [ininteligível] para poder
atender os pacientes que tiverem necessidade de serem atendidos [interrupção no áudio].
VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Bom, não sei se vocês ouviram ou não, mas entrem no
G1 e vocês vão puxar o vice-prefeito falando de 120 leitos. Fizeram um Covidário lá, onde fizeram
pinturas, fizeram coisas bonitas. Cadê os 120 leitos? Nós temos mais de 400 mortes lá que eu
acho... acho, não, acho que o senhor faz parte disso. Sabe por quê? Cadê os 120 leitos? Cadê o
dinheiro dos 120 leitos? Está lá. No mínimo, teria salvado 40%, mais de 120 pessoas se tivesse feito
o leito, e o dinheiro que foi usado no hospital, e aí o senhor vem falar... Cadê? Na verdade,
vereador, estou vendo a CPI, Marquinho Amaral, Bruno Zancheta, Elton, relator, Dé e Profa.
Neusa, vou pedir uma coisa para vocês: eu gostaria que vocês chamassem o vice-prefeito Edson
Ferraz para prestar conta dos 120 leitos, porque não foi instalado lá. Muitos amigos nós estamos
perdendo e é culpa sua. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: O senhor me permite um
aparte, vereador? VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Só um segundo para eu concluir
rapidinho, Marquinho. Eu gostaria que o senhor chamasse ele, vereador Marquinho, para prestar
contas. E queria ver, vereador Marquinho, se fosse possível, se o senhor aceitasse essa ideia minha,
trabalhasse igual Brasília: instalasse um 'data show' e colocasse essas reportagens dele falando que
ia fazer os 120 leitos. Por isso que nós perdemos mais de 160 pessoas, porque se os 120 leitos
estivessem prontos, não tinha morrido tanta gente. Agora, a pré-campanha era em abril, e aí eles
vêm e falam tudo bonito. Edson Ferraz, será que não dói no seu coração quando alguém liga
precisando de leito? Morrendo por causa desses 120 que você prometeu gravado no EPTV. Eu vou
lembrar isso os quatro anos que eu estiver aqui, porque eu perdi muito amigo, porque [ininteligível],
o presidente do comitê, não jogo nem tanto a culpa no Airton, porque você tomou a decisão. Marcos
Palermo, Julinho, vocês têm família! Marcos, você tem história! Você tem uma história bonita!
Julinho, você tem uma história bonita! Não esqueçam disso. Pode falar, Marquinho. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Eu queria, respondendo à indagação de Vossa Excelência, que eu fui
citado, dizer que a CPI está trabalhando, o senhor acompanhou algumas oitivas aqui. Todas elas
estão sendo, e eu quero agradecer ao presidente Roselei, todas elas estão sendo amplamente
divulgadas, e nós estamos colocando todas as oitivas nos canais da Câmara ao vivo e também pela
TV Câmara e pela rádio. Todas as pessoas que tiveram qualquer envolvimento no combate à Covid
serão convocadas, se forem funcionários da prefeitura, para virem a esta Casa. E nós estamos
analisando toda documentação. O nome do secretário (sic) Edson Ferraz foi citado por algumas
pessoas, inclusive pelo secretário Marcos Palermo, e nós deveremos, todas as pessoas que foram
citadas, deveremos estar ouvindo. E eu quero dizer que o fato de a pessoa, muitas vezes, vir na CPI
não quer dizer que fez algo de errado. As pessoas que sentam aqui muitas vezes elas vem, depõem,
dão seus dados, mostra aquela atuação que teve dentro do combate ao Covid. Mas nós vamos
atender a sugestão do senhor, mesmo porque, por várias vezes, o secretário (sic) Edson Ferraz foi
citado como uma pessoa que estava colaborando na implantação do hospital-escola, do hospital...
desculpa, de campanha, porque o local que foi escolhido é o local que pertence administrativamente
à Secretaria de Esportes que, naquela época, era [interrupção no áudio]. SR. PRESIDENTE
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ROSELEI FRANÇOSO: Eu concedo o tempo por Marquinho concluir e para o vereador Bira
fazer a finalização da sua fala também. O senhor está sem microfone, Marquinho. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Agradeço, presidente. Era isso, nós vamos estar ouvindo todas as
pessoas envolvidas. Mas eu quero, nesse momento, dizer ao vereador Bira que até que me provem o
contrário o Edson Ferraz é uma pessoa que tem um trabalho [ininteligível] na cidade de São Carlos
e que nós vamos estar levando a fundo as denúncias que Vossa Excelência faz nesse momento,
como presidente da CPI. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Um aparte, vereador Bira.
Posso falar? Não. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereadora Neusa, já terminou o
tempo de Bira, então eu vou conceder o tempo apenas para ele concluir a fala dele. Nesse momento,
não dá para dar aparte. Em outra oportunidade, a senhora se manifesta, por gentileza. Vereador Bira
pode concluir, Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Obrigado, vereador Marquinho.
Obrigado o aparte. Eu tenho certeza, estou acompanhando a CPI, está um lindo trabalho. Estão
trabalhando com clareza e isso nos traz confiança. Tenho certeza de que vocês vão convocá-lo. A
ideia que eu dei do 'data show' é que, quando você pergunta para a pessoa citada, você mostra
aquilo você falou, igual a gente vê lá. Eu queria, até como sugestão futura para o presidente, quem
sabe, eu fazer a minha fala e mostrar as entrevistas dele na EPTV. Isso ele vai provar para a CPI, e,
se Deus quiser, vai ter um desfecho. A única coisa que eu falo para o nosso vice-prefeito, que, para
mim, ele pode falar o que ele quiser de mim, mas desse grupinho aqui, ó, que não usa dinheiro
público, é voluntário, Voluntários, tá? Então, pode fazer o que quiser, mas respeita só esse pessoal.
Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Marquinho. Até mais. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: No momento, eu passo a palavra ao vereador Bruno Zancheta pelo tempo regimental
de cinco minutos, viu, Bruno? Aí fica cinco para a próxima sessão, tá bom? VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Fechado. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores e vereadoras. Nem tão boa
assim. Infelizmente, hoje três são-carlenses e mais seis que estavam em outros municípios
faleceram. Então, recorde, infelizmente, de mortes. Nós estamos chegando em 439 mortes, e o
município de São Carlos precisa tomar alguma atitude, né? O vereador Roselei disse que isso já
vem discutido. E hoje eu ouvi na Rádio Universitária, presidente e vereadores, uma fala do Samir
que me chamou muito a atenção. Eu queria que o Samir falasse... que o prefeito falasse igual ao
Samir; o vice... queria que eles falassem igual ao Samir. Infelizmente, não falam, né? Infelizmente
não tomam uma atitude. E a fala do Samir foi nesse sentido, de que nós precisamos unir forças, nós
precisamos... ele falou que muitas vezes nós não precisamos de atitudes extremas, nós precisamos
unir força e tomar as atitudes [interrupção no áudio]. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Bruno, travou a Internet aí, Bruno? Bruno, está nos ouvindo? Congelou, né? Deixa
eu mandar uma mensagem no... Vereador Bruno? Está entrando novamente, né, Emílio?
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Está me ouvindo? SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Bruno, vou devolver o tempo ao senhor, porque caiu, e uma parte ficou
comprometida, tá? Então, o senhor tem os cinco minutos para o senhor reiniciar a fala do senhor,
porque ficou bastante comprometida. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Ah, então está bom.
Boa tarde, presidente, vereadores, vereadoras. Só vou fazer um resuminho do que eu já havia
falado, nem tão boa tarde assim, infelizmente mais nove são-carlenses perderam a vida, e isso nos
deixa muito triste, nos deixa muito preocupado. E, ao mesmo tempo, eu estava pontuando que eu
ouvi uma entrevista na Rádio Universitária, tanto do Mateus Aquino quanto do secretário Samir,
uma pessoa que eu tenho admiração e sei de toda a luta do Samir. E queria que a fala do Samir fosse
a fala do prefeito; infelizmente não é; de que muitas vezes nós precisamos tomar as medidas
necessárias. Ele até falou: "Não precisamos chegar em medidas extremas, precisamos de uma
conversa e chegar em um denominador comum". O presidente Roselei disse, inclusive, que o
comitê tem se reunido, enfim. Mas eu sinto que muitas vezes o Samir, Mateus, o próprio secretário
da Saúde, não têm esse suporte do vice-prefeito e nem do prefeito para tomar atitude, e a coisa fica
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à deriva, como muitas vezes nós temos visto. E eu gostaria, já, de entrar com um exemplo: ontem,
infelizmente, o vereador Rodson muito bem pontuou, foi procurado por servidores da UPA, e eu
também, sobre essa situação, enfim, que nos deixou muito tristes e ao mesmo tempo muito bravos,
que é a questão da briga, enfim, de tudo o que aconteceu na UPA da Vila Prado. Triste pela situação
que nós pudemos verificar no local e bravo porque nós estivemos na UPA, num primeiro momento,
sozinho, depois, no segundo momento, com a CPI da Saúde, e esse foi um pedido nosso, né? Logo
que eu visitei a UPA, nos primeiros dias como vereador, nos primeiros dias de mandato, essa foi
uma cobrança que eu fiz. E, naquele momento, de novo, respeito muito o secretário Samir, o
Michel, que é o comandante da Guarda, e: "Olha, nós não temos efetivo, nós temos muitas pessoas
afastadas", enfim. E, agora, recebi com felicidade a notícia do vereador Lucão de que a partir de
segunda-feira vai estar o guarda na UPA. Espera aí. Então, nós esperamos, mais uma vez, e outros...
na sessão passada, falamos sobre a questão das lombadas; infelizmente nós esperamos acontecer um
acidente para depois fazer a lombada, e agora novamente. Mas mais uma vez eu não queria creditar
isso ao Samir, ao Michel, eu queria creditar à falta de comando, a coisa está à deriva. Então, muitas
vezes, para tomar uma atitude de tirar, fazer uma mudança aqui e acolá, os secretários se sentem
sem respaldo; eu sinto isso, que os secretários desse governo estão sem respaldo, porque não têm
comando. Novamente, independente da atitude, do partido; não é isso que estou entrando aqui; o
prefeito de Araraquara chama a responsabilidade para ele. E aqui? Cada secretário tem chamado a
responsabilidade para a sua secretaria, enfim, e todo mundo fala tudo e ninguém fala nada, é isso
que acontece aqui. Então, ontem nós fomos procurados pelos servidores e, de novo, graças a Deus,
felicidade, a partir de segunda-feira vai começar um guarda municipal. Então, espera aí, em janeiro
não tinha como, agora tem, e os servidores continuam afastados? Qual é a lógica? Enfim, é algo que
nos deixa, sabe, muito preocupados; de novo, é uma gestão que todo mundo fala tudo, mas ninguém
fala nada e é isso que infelizmente acontece. Vereador Bira estava pontuando algumas coisas: a
questão do ginásio, enfim, tantas outras coisas que nós estamos apurando na CPI, e isso é discussão
para um segundo momento. Eu queria finalizar essa minha fala curta, de cinco minutos, sobre a
questão de um projeto que nós vamos votar hoje, que é a emenda para a Secretaria da Pessoa com
Deficiência, né? Destinei uma emenda parlamentar, o vereador Roselei destinou também, o
presidente desta Casa, no meu caso para a compra e aquisição de cadeira de rodas. Mais que o valor
é até pequeno, simbólico, é um incentivo para a secretaria. Quando nós assumimos a comissão, em
janeiro, eu, o vereador Bira e o vereador Robertinho, que têm me auxiliado muito, nós assumimos
diante de um cenário bastante complicado. E hoje nós conseguimos, mesmo com todas as
dificuldades que a pandemia, enfim, que a desorganização dessa gestão também acontece, nós
tivemos vitórias. A cessão de servidores foi uma vitória, enfim, e pouco a pouco. O trabalho da
Lucinha também, a secretaria vai ganhando corpo, as coisas vão acontecendo, e nós vamos realizar
duas Audiências Públicas muito importantes aqui. A questão do Mais Acesso, acredito que o Mais
Acesso vai servir para nós identificarmos essas pessoas com deficiência. Barueri, por exemplo, tem
12 mil pessoas cadastradas. Então, acredito que a questão do Mais Acesso vai ser muito importante.
E uma segunda audiência que nós vamos realizar nesse recesso é a questão da inserção das pessoas
com deficiência no mercado de trabalho e fazer essa discussão com a Acisc, com a Ciesp, enfim.
Acredito que tudo isso são atos de valorização e, mais que isso, são atos e pouco a pouco nós vamos
estruturar a secretaria. Era essa a minha fala na tarde de hoje, presidente. Finalizar com essa
preocupação de que, infelizmente, o vereador Robertinho tratou desse assunto, nós recebemos os
vídeos, a coisa está caminhando para um sentido que nós podemos perder a mão e depois vai ficar
muito difícil de reverter. Quando estou dizendo isso, estou dizendo da gestão municipal. Abraço e
boa tarde a todos. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Bruno
Zancheta. Eu queria... Na prefeitura? O Rodrigo está me passando a informação, o Dr. Edson que
ligou? O coronel Samir colocando que até segunda-feira terá os guardas na UPA. Acho que o Lucão
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já tinha comentado alguma coisa sobre isso, né, Lucão? Mas a gente reitera o comunicado do
secretário Samir afirmando que até segunda-feira nós teremos os guardas nas UPAs, tá? Já estão na
UPA? SR. RODRIGO: Já estão lá. Já estão. [ininteligível] segunda-feira eles voltam por causa da
vacinação e também por causa das comorbidades [ininteligível]. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Ah, tá. A informação que o Rodrigo está colocando é que já estão na UPA, só que na
segunda-feira volta uma parcela dos guardas que estão que estão em comorbidade e que se
manterão com serviços nas UPAs, e aproveito para falar do Ceme também. Acho que é importante,
tá? Se o coronel Samir puder ajudar lá, é muito importante. Eu vi lá o desespero que é com a falta
de servidor. Fica o pedido ao coronel Samir. Lógico que a gente também entende as dificuldades do
contingente de pessoal, mas acho que é importante essa colocação dos guardas nesses setores aí da
Saúde. Só queria registrar que está inscrito para explicação pessoal o vereador Gustavo, o vereador
Bira, no tempo do partido, a vereadora Cidinha, o Lucão e o Djalma, até o momento. Queria sugerir
aos senhores, como, aos senhores e às senhoras, como nós temos aqui vários processos que
chegaram da prefeitura de urgência, queria pedir a interrupção da sessão por alguns minutos para
que a gente possa acordar aqui a forma que nós faremos a votação de urgência, aqueles que serão
admissíveis ou não, e também os processos que estão na Pauta. Então, quero pedir ao Emílio a
gentileza de suspender a sessão por alguns minutos até que a gente possa conversar com os
senhores, com as senhoras e combinar como a gente tramita esses processos aqui para gente colocar
o processo em votação dentro de um tempo que seja bacana para gente terminar a sessão dentro do
horário. [sessão suspensa] [sessão reaberta] SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Nós já
estamos voltando, tá? Estamos entrando no ar nesse momento, desejando aí... Vou fazer a chamada
dos Srs. Vereadores. Vereador Marquinho Amaral, proceda a chamada dos Srs. e das Sras.
Vereadoras para a gente dar continuidade no processo aqui. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Pode começar, presidente? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Opa,
Marquinho, por gentileza. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador André Rebello.
VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Presente. Vereador Azuaite. Vereador Azuaite? Presente. VEREADOR AZUAITE FRANÇA:
Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereador Bruno.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Presente, vereadora Cidinha. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereador Dé. VEREADOR DÉ ALVIM:
Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Dimitri. VEREADOR DIMITRI
SEAN: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereador Djalma.
VEREADOR DJALMA NERY: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente.
Vereador Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI:
Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereador Lucão Fernandes.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Presente. Vereador Malabim. Vereador Malabim? Vereador Marquinho Amaral, presente. Vereador
Moisés Lazarine. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Sr. Secretário, eu quero aproveitar a
oportunidade para registrar o atraso na primeira chamada, eu estava representando o presidente da
Câmara numa atividade externa e aproveito para responder presente agora. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Foi registrado o atraso de Vossa Excelência pelo presidente vereador
Roselei. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Muito obrigado. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Moisés presente. Vereadora Profa. Neusa. VEREADORA PROFESSORA
NEUSA: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereadora Profa. Raquel
Auxiliadora? VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente. VEREADOR
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MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereador Robertinho Mori Roda. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereador
Rodson Magno do Carmo. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereador Roselei Françoso, nosso presidente. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente, presente. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Sérgio Rocha. Vereador Sérgio Rocha? Vereador Tiago Parelli. Vereador
Tiago? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Tiago, Marquinho, ele saiu,
justificou aqui, está participando de uma reunião na prefeitura. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Pois não. Vereador Sérgio Rocha. Vereador Malabim. Dezenove... dezoito vereadores
presentes, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tendo número
regimental, nós damos continuidade à tramitação dos processos. Alguém pediu? Quem solicitou
questão de ordem? Eu ouvi mal? VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: O Rodson que
estava com microfone aberto. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. Então eu
vou pedir ao vereador Marquinho Amaral que faça a coleta das assinaturas dos processos:
2118/2021, Processo 2119/2021, Processo 2102, Processo 2123, Processo 2122, Processo 2089,
Processo 2115, Processo 2113, Processo 2087, Processo 2088, Processo 2112, Processo 2116,
Processo 2117/2021, Processo 2114/2021, Processo 2121/2021, Processo 2105 e o Processo 2103,
exceto o processo do vereador Azuaite, 2185, que nós faremos a chamada apartado, tá?
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vamos lá, então. Vereador André Rebello.
VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sim.
Vereador Azuaite. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Sim. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Sim. Vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Sim. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Sim. Vereador Bruno. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Sim.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereadora Cidinha. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Dé Alvim.
VEREADOR DÉ ALVIM: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Dimitri.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador
Djalma. VEREADOR DJALMA NERY: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereador Elton. VEREADOR ELTON CARVALHO: Sim. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Gustavo. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES:
Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Malabim. VEREADOR MALABIM:
Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Marquinho Amaral, sim. Vereador
Moisés Lazarine. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Sim. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereadora Profa. Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Sim.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereadora Profa. Raquel. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Robertinho.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador
Rodson. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereador Roselei. Vereador Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Tiago justificou a ausência. Vinte Srs. Vereadores votaram
pela urgência dos processos citados por Vossa Excelência. VEREADORA PROFESSORA
NEUSA: Está sem som. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Está desligado o microfone, Roselei.
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, gente. Foi um erro aqui, eu dei uma
engasgada, me perdoem. Havendo número de assinaturas suficientes, eu consulto os Srs.
Vereadores se tem algum vereador contrário a gente votar todos englobadamente. Então vereadores
favoráveis-- VEREADOR DÉ ALVIM: Presidente, eu queria só abster me abster naquele do
Proara, eu queria me abster-- SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. Está

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo
registrada a abstenção de Vossa Excelência. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Pela ordem, Sr.
Presidente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: [pronunciamento fora do microfone].
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Pela ordem, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Pela ordem, vereador Azuaite. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Por cautela,
por cautela, eu entendo que Vossa Excelência deveria colocar-- SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Um a um? VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Um a um em votação. Não precisa
ser nominal, nem nada, mas acho uma temeridade... SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Tá. Farei a leitura do número do processo e da ementa de cada um deles e chamo para votação. Para
cautela, que caldo de galinha não faz mal a ninguém, professor. Vamos lá. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Pela ordem, presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Pela ordem, vereador Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: E eu solicito que o processo referente a Proara seja votação nominal, só esse. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. Eu vou chamar um a um, Marquinho-VEREADOR MARQUINHO AMARAL: O único processo que eu solicito votação nominal é o
da Proara. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Para eu ler a ementa para eles saberem
do que nós estamos votando. Para não ter dúvida, né, de... Eu vou seguir a ordem. Não, não precisa
ser nessa ordem. A ideia é passar um a um, eu leio a ementa, o número do processo, e a gente já
vota. Vamos lá. Então processo, Projeto de Lei 289, da Prefeitura Municipal de São Carlos, que
autoriza o Poder Executivo a conceder repasse financeiro à ONG Amigos Salvando Amigos, a
ASA, e dá outras providências, no valor de R$ 80 mil, emendas parlamentares da vereadora Neusa,
Dimitri e Bruno. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovado. Projeto de Lei nº 288, da Prefeitura Municipal de São Carlos, que autoriza o Poder
Executivo a conceder repasse financeiro à Associação de Pais e Autistas, Espaço Azul, e dá outras
providências, no valor de R$ 104.761,59, recursos do Fumcad. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei nº 277 de autoria
da Prefeitura Municipal de São Carlos, que autoriza o Poder Executivo a conceder repasse
financeiro ao Nosso Lar e dá outras providências, no valor de R$ 41 mil, recursos também do
Fumcad. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Projeto
de Lei 282 de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito adicional suplementar na prefeitura de São Carlos e dá outras providências. O valor é de R$
400 mil para aquisição de cesta básica e tíquete para os funcionários públicos municipais. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se contrários. Aprovado. Projeto de
Lei nº 280 de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos no valor de R$ 4.536.893,24
para a obra do piscinão águas pluviais na Travessa 8, Rua Itália, na Vila Prado. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei 275
de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que autoriza o Poder Executivo a conceder
repasse financeiro ao projeto Cor Ação e dá outras providências. Emenda de diversos vereadores no
valor de R$ 149.399,93. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Projeto de Lei 276 de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que
autoriza o Poder Executivo a conceder repasse financeiro à associação Sal da Terra e dá outras
providências, no valor de R$ 60 mil para a continuidade do termo de fomento. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de lei de
autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito
adicional suplementar da Prefeitura Municipal de São Carlos no valor de R$ 50 mil, emenda do
vereador Sérgio Rocha, para manutenção das praças públicas no município de São Carlos. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se contrários. Aprovado. Projeto de
Lei 283, da Prefeitura Municipal de São Carlos, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
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adicional especial na Prefeitura Municipal de São Carlos no valor de... 2 milhões? Deixa só eu
verificar o valor certinho aqui, R$ 1.812.902 para implantação de dez leitos de enfermaria e seis
leitos de UTI no hospital universitário. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se contrários. Aprovado. Projeto de Lei 284 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 1.420 milhão para revitalização do shopping popular na baixada do mercado
municipal. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovado. VEREADOR RODSON DO CARMO: Pela ordem, Sr. Presidente. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem solicita ao vereador Rodson Magno do
Carmo. VEREADOR RODSON DO CARMO: As 'comentações' finais vão ser no final do
processo, é isso, né? O acordo que você fez? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Declaração no final, pode ser? VEREADOR RODSON DO CARMO: Tá bom. Muito obrigado,
presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado pelo entendimento aí, pela
compreensão. Processo, Projeto de Lei 281, Processo 2114 da Prefeitura Municipal de São Carlos,
que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito suplementar na Prefeitura de São Carlos no valor
de R$ 400 mil à terceira unidade da Casa Lar, serviço de acolhimento às nossas crianças no
município de São Carlos. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Projeto de Lei 287, Processo 2121, da Prefeitura Municipal de São Carlos, autoriza o
Poder Executivo a conceder repasse financeiro à Associação São-carlense de Atletismo, a ASA, no
valor de R$ 98 mil, emendas parlamentares dos nobres vereadores: Sérgio Rocha, R$ 5 mil,
Malabim, R$ 3 mil, Moisés, R$ 5, Neusa, R$ 15, Edson, desculpa, Rodson R$ 5 mil, Robertinho
Mori, R$ 5 mil, Roselei, R$ 10 mil, Leandro do Amaral, R$ 50 mil. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de lei, Processo 2119,
Projeto de Lei 286, que autoriza o Poder Executivo a conceder crédito à Secretaria Municipal de
Esporte para o projeto Handebol para o Futuro no valor de R$ 62 mil. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei 278, Processo
2102, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito especial na Secretaria Municipal de Esporte
para continuidade ao projeto junto à Mult Sport(F) no valor de R$ 18 mil. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. O Proara, eu farei a votação
nominal aqui, tá? O Marquinho Amaral, né, fará a votação nominal, conforme solicitação do
vereador... Marquinho Amaral. Então o Processo 2118/2021, Processo 2118/2021, Projeto de Lei
285, que altera dispositivo da Lei 18.341, de 6 de novembro de 2017 e dá outras providências.
Solicitou votação nominal o vereador Marquinho Amaral. Marquinho Amaral pode fazer, por
gentileza, a votação nominal dos Srs. Vereadores? VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Pois
não, Sr. Presidente. Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sim.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Azuaite Martins de França. Vereador
Azuaite? VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Sim. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Sim. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereadora Cidinha do Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Dé Alvim.
VEREADOR DÉ ALVIM: Me abstenho, presidente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereador Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Djalma Nery. VEREADOR DJALMA NERY: Sim. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO:
Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Lucão Fernandes.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador
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Malabim. VEREADOR MALABIM: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador
Marquinho Amaral, eu vou me abster pois eu não conheço detalhes do projeto e do processo.
Vereador Moisés Lazarine. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Sim. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereadora Profa. Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA:
Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereadora Raquel Auxiliadora. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador
Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sim. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Rodson. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Roselei, não vota. Vereador Sérgio Rocha. VEREADOR
SÉRGIO ROCHA: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Tiago Parelli
justificou a ausência. Dezessete vereadores votaram sim e dois vereadores se absteram (sic) na
votação. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Marquinho Amaral.
Aprovado o projeto de lei, então. Dois, oito, cinco, o Processo 2118, que autoriza aí a continuidade
do projeto, chamamento público junto à prefeitura para a entidade Proara. Coloco em votação
também o requerimento de urgência especial, Processo 2105, de autoria do nobre vereador Gustavo
Pozzi que requer informações sobre o planejamento para realização de obras de infraestrutura da
estrada rural, vereador Paraná. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se
os contrários. Aprovado. Requerimento de urgência especial também aqui, nº 408, trata-se da
Indicação 408 do nobre vereador Djalma Nery Ferreira Neto, que indica a publicação de um decreto
de permissão temporária de funcionamento para as escolas particulares do Ensino Infantil,
condicionando sua regularização junto à Secretaria Municipal de Educação. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovada a indicação do nobre
vereador Djalma Nery. Requerimento de urgência especial 2.104, referente à Moção 258, de autoria
do vereador Roselei Françoso, que manifesta congratulação aos médicos do programa Mais
Médicos Pelo Brasil pelos excelentes serviços prestados à população do município de São Carlos.
Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Esse
é o requerimento de urgência especial também, eu peço aqui ajuda do nobre vereador Marquinho
Amaral para a coleta das assinaturas de urgência do Processo 2.085/2021, conforme solicitação do
vereador Moisés Lazarine, para o Projeto de Decreto 10, de autoria do vereador Azuaite Martins de
França, que institui o prêmio Paulo Freire de Educação e Inovação e dá outras providências.
VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, Sr.
Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Questão de ordem solicitada pelo
vereador Moisés Lazarine. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Eu gostaria de estar pedindo ao
secretário desta Casa, Sr. Presidente, que estivesse fazendo a leitura do que é o projeto de decreto,
por favor, para depois eu fazer encaminhamento de votação, porque como chegou de urgência, a
gente não sabe exatamente do que se trata e o que está no corpo do projeto. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Marquinho Amaral, se me permite, o processo está aqui; eu já
aproveito e faço a leitura para ficar claro para os nobres vereadores o que é o Prêmio Paulo Freire
de Educação e Inovação e dá outras providências. Projeto de Decreto Legislativo institui o Prêmio
Paulo Freire de Educação e Inovação e dá outras providências. Art. 1º: Fica instituído o Prêmio
Paulo Freire de Educação a ser concedido anualmente pela Câmara Municipal de São Carlos aos
cidadãos que se destacam em suas atividades profissionais no campo da educação. O Prêmio Paulo
Freire de Educação da Câmara Municipal de São Carlos deverá ser outorgado na segunda quinzena
do mês de setembro de cada ano, próximo ao dia 19, data de nascimento do Paulo Freire. O Prêmio
Paulo Freire de Educação será... art. 3º, tá? O Prêmio Paulo Freire de Educação será organizado
pela Comissão de Educação e Cultura da Câmara Municipal, que poderá constituir comissão de
pessoas, representantes do setor da educação, universidades e escolas da educação básica, públicas e
privadas no município de São Carlos da Secretaria Municipal de Educação, da Secretaria Estadual
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de Educação, do Conselho Municipal de Educação e entidades profissionais da educação para a
escolha dos cidadãos que deverão ser agraciados com o prêmio. O presente decreto legislativo entra
em vigor na data da sua publicação, revogada as disposições contrárias. Prof. Azuaite Martins de
França, vereador do Cidadania. Esse é o decreto legislativo, nobres vereadores e vereadoras.
VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Encaminhamento de votação, Sr. Presidente. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode fazer encaminhamento de votação. [falas
sobrepostas] VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Pela ordem, presidente. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Um pouquinho só, Moisés, por gentileza. Nós não
estamos nessa fase de encaminhamento de votação. Estamos discutindo a admissibilidade do
processo. Então, eu vou colher assinaturas e depois o senhor faz o encaminhamento da votação,
tudo bem? VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Correto. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Vamos lá, Marquinho Amaral, com a chamada em substituição às assinaturas dos
nobres vereadores. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador André Rebello.
VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Não. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador
Azuaite. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Não. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Bruno. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Abstenção. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereadora Cidinha do Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Não. Não. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Dé Alvim.
Vereador Dé Alvim. Vereador Dimitri. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Djalma. VEREADOR DJALMA NERY: Sim.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Elton. VEREADOR ELTON
CARVALHO: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Gustavo Pozzi.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Não. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador
Lucão Fernandes. Vereador Lucão Fernandes. Vereador Malabim. VEREADOR MALABIM:
Não. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Malabim. VEREADOR MALABIM:
Não. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Malabim vota não. Vereador Marquinho
Amaral vota sim. Vereador Moisés Lazarine. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Não.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereadora Profa. Neusa. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereadora Profa.
Raquel. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Não.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Rodson. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Abstenção. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Roselei Françoso.
Vereador Roselei. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela entrada, sim. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Não.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Tiago Parelli justificou a ausência. Sr.
Presidente, aconteceu um fato inusitado: 8 vereadores votaram "sim", 8 vereadores votaram "não" e
2 abstenções. [falas sobrepostas] SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não, não é, porque
nós estamos votando aqui a admissibilidade e nós precisamos de 14 assinaturas para dar entrada no
processo. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sim. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Com 8 votos, o projeto fica rejeitado. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Não é suficiente. Não é suficiente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: A
admissibilidade não é suficiente. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Então vai tramitar nas
comissões. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então ele vai tramitar nas comissões, tá?
Então, não foi aprovado de urgência nesse momento, tá? ORADOR NÃO IDENTIFICADO:
[ininteligível]. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Mas quando eu digo um caso
inusitado... SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Ah, o empate. VEREADOR
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MARQUINHO AMARAL: É, se não precisasse das 14 assinaturas, eu não sei como nós
agiríamos. Você vê como... é uma coisa que eu não sei como seria. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Na verdade, Marquinho, é que eu votei. Acho que não teria ocorrido o empate sem o
meu voto. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Isso. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Se
fosse um projeto normal, [ininteligível] decidir para "sim" ou para "não". VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Isso, é verdade. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Se fosse a votação
do projeto. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Então, está rejeitada a entrada do projeto,
Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Mas eu quero registrar aqui,
Marquinho, até porque eu atuo na educação, tenho uma relação forte com a rede municipal de
educação. Sei que tem um trabalho muito forte com a doutrina do Paulo Freire, tá, e eu votaria sim,
tá? Só para deixar registrada a minha opinião a respeito desse processo, com todo o respeito à
opinião contrária. Mas pelo trabalho que a gente conhece da rede municipal, muitas vezes, os livros
do Paulo Freire são consultados, eu acho que, para a escolha desses professores, obviamente seria
levado em consideração o trabalho que é desenvolvido junto à rede municipal. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: [ininteligível] certas coisas, viu? Eu também quero deixar registrado que
fico, assim... SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então vamos... assim, me perdoem por
ter feito esse comentário agora. Vamos deixar esses comentários para a declaração de voto no final,
então, tá bom? Tudo bem, Profa. Neusa? Senão eu vou ter que abrir para todo mundo, e a gente não
prossegue aqui. Então, vai para as comissões para apreciação. Agora, nós iremos para a Pauta, deixa
ver aqui a Pauta. Só o projeto lá que o Bira vai pedir a retirada depois, né? Então, vamos lá, um a
um. Projeto de Lei 158, de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, Processo 1.272/2021, que
autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional especial na Prefeitura Municipal de São
Carlos. "Autoriza a abertura de um crédito no valor de R$ 132 mil na Secretaria Municipal de
Serviços Públicos para pagamento de despesas aos danos causados por um incêndio no barracão da
coleta seletiva. Para tanto, serão utilizados recursos oriundos da anulação de dotações orçamentárias
da própria secretaria". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado o Projeto de Lei 158, de autoria da Prefeitura. Projeto de Lei 159, de autoria...
interessado: vereador Bruno Zancheta, que "institui a campanha Dezembro Verde de combate ao
abandono de animais no município de São Carlos". Foi apresentado um projeto de lei substitutivo
pelo próprio propositor. Eu vou pedir ao Marquinho se ele pode ler o projeto substitutivo. Vereador
Marquinho Amaral, proceda, por gentileza, a leitura do projeto substitutivo ao Projeto de Lei 159,
de autoria do vereador Bruno Zancheta. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: "Submeto à
apreciação do egrégio Plenário dessa Casa de Leis o presente projeto de lei substitutivo. Altera o
dispositivo da Lei Municipal 20.092, de 26 de abril de 2021, que institui a Semana de
Conscientização Sobre a Adoção Animal Responsável no município de São Carlos, e dá outras
providências. Autor: Bruno Zancheta, vereador PL. O prefeito municipal de São Carlos faz saber
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: Art. 1º - A ementa da
Lei Municipal 20.092, de 26 de abril de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação: Institui a
campanha Dezembro Verde de combate ao abandono de animais e conscientização sobre adoção
animal responsável e dá outras providências. Art. 2º - o art. 1º da Lei Municipal 20.092, de 26 de
abril de 2001 (sic), passa a vigorar com a seguinte redação; Art. 1º - Fica instituída a campanha
Dezembro Verde de combate ao abandono de animais e conscientização sobre adoção animal
responsável dedicada à campanha de combate aos maus-tratos e abandono de animais e de
promoção da adoção e posse responsável. Art. 3º - O art. 2º da Lei Municipal 20.092, de 26 de abril
de 2021, passa a vigorar com a seguinte redação; Art. 2 - A instituição da campanha Dezembro
Verde de combate ao abandono de animais e conscientização sobre adoção animal responsável tem
como objetivos; Inciso I - Conscientizar a população sobre as mazelas e consequências dos maustratos e abandono dos animais, o que é considerado crime; II - Instruir e criar canais de denúncia
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contra os casos de abandono, maus-tratos e crueldades contra animais; III - Dar maior visibilidade
ao tema, estimulando a tutoria responsável e a preservação... e a prevenção, desculpem, ao
abandono de animais; IV - Contribuir para a melhoria dos indicadores relativos ao abandono de
animais; V - Apoiar feiras de adoção e mutirões de castração; VI - Incentivar doações e apoio a
Organizações Não-Governamentais da causa animal; VII - Realizar ações de conscientização,
eventos, ações nas redes sociais e divulgação de material informativo sobre os temas. Art. 3º - os §§
2º e 3º do art. 3º da Lei Municipal 20.092, de 26 de abril de 2021, passam a vigorar com a seguinte
redação. Art. 3º, § 2º - As pessoas físicas ou jurídicas que participarem da campanha Dezembro
Verde de combate ao abandono de animais e conscientização sobre adoção animal responsável
poderão, a qualquer tempo, fazer a publicidade do seu serviço ou da sua marca, divulgando ainda o
tipo de apoio prestado; § 3º - As pessoas físicas poderão usar o nome que são conhecidos ou
apelidos, bem como seu nome social ou nome que é conhecido na causa animal nas ações da
campanha Dezembro Verde de combate ao abandono a animais e conscientização sobre adoção
animal responsável. Art. 4º - o § 2º do art. 4º da Lei Municipal nº 20.092, de 26 de abril de 2021,
passa a vigorar com a seguinte redação. § 2º - As entidades ou pessoas físicas que participarem da
campanha Dezembro Verde de combate ao abandono de animais e conscientização sobre adoção
animal responsável poderão realizar o cadastro dos receptores de animais doados para
acompanhamento pós-adoção e medidas educativas de bons tratos aos animais. Art. 5º - Esta lei
entrará em vigor na data da sua publicação. Vereador Bruno". SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, vereador Marquinho Amaral. Consulto os Srs. Vereadores. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários ao projeto substitutivo de autoria
do vereador Bruno Zancheta. Aprovado o projeto substitutivo ao Projeto de Lei 159, que altera a
Lei 20.092, de 26 de abril de 2021, que institui a Semana de Conscientização Sobre a Adoção
Animal Responsável, de forma a transformar o evento na campanha Dezembro Verde, integrando o
texto legal já existente às demais regras. Projeto de Lei 1.699/2021... Desculpa. Processo
1.699/2021, Projeto de Lei 223. Os vereadores favoráveis permaneçam... Vereador Bira.
VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: É o projeto da cultura? SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Projeto (sic) 1.699, Projeto de lei 223. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: É
223. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Que cria o Conselho Municipal de Cultura no
município de São Carlos e dá outras providências. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Peço
a retirada do projeto, presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Está solicitando a
retirada. Eu vou consultar Srs. Vereadores sobre o pedido de retirada de Vossa Excelência. tá?
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Pela ordem, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Pela ordem, vereador Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE
FRANÇA: Olha, eu precisaria... gostaria de saber a motivação do vereador Bira, porque
dependendo da motivação o meu voto pode acompanhar o do vereador Bira também. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Então,
eu gostaria que desse a oportunidade para o vereador Bira dar a explicação da retirada. Quem sabe,
né? VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Obrigado, professor. Posso responder, presidente?
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode fazer o encaminhamento frente à
solicitação do vereador Azuaite Martins de França, por gentileza, vereador Bira? VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA: Claro. Primeiramente, quero deixar claro aos vereadores e a todo o
pessoal da cultura que eu sou um defensivo ativo da cultura. Eu tenho muitos amigos que fazem
show, que hoje têm sobrevivido muito pela cultura, né? Esse projeto é um projeto que vem, não me
lembro, já faz um mês, ou um pouco mais, fazendo alterações, debates; muda, volta, estuda. O que
acontece? Eu fiquei sabendo desse projeto, que ia passar na sessão hoje às quinze para as 3h. Então,
quer dizer, eu não tive acesso, um estudo, para ver como ficou, porque foi um projeto que foi muito
debatido lá atrás. Então, achei, assim, que a gente poderia, no mínimo, ter feito uma reunião de

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo
Pauta entre nós, vereadores, [ininteligível] para a gente... pelo menos com meio dia de antecedência
para a gente ter sentado, lido, entendido. Agora, a gente só vai receber uma leitura do presidente
rápida, vai ter alguma vírgula que vai causar um debate, e eu prefiro a retirada para olhar com
carinho. E queria mais um pouco de compreensão dos vereadores que quando tiver um projeto com
muita ressalva que vem vindo para trás, consultasse a gente antes ou então enviasse pelas comissões
para a gente entender legal. Eu gosto muito de aprender projeto, de entender o que vai ser mudado.
E, de última hora, eu achei um pouco constrangedor causar sem consultar; 15 minutos para as 3h
fica um pouco difícil. Então, a minha retirada não é nada contra a mudança, eu ainda não sei o que
é, mas eu queria ter estudado o projeto. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Pela ordem,
Sr. Presidente. Queria encaminhar a votação pela continuidade da votação do projeto. A gente não
te ouviu, Roselei. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereadora tem a palavra pelo
tempo de três minutos para encaminhamento aí. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Só uma
informação, vereador. Desculpa. Vereador Roselei, pela ordem. Só uma... SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem, vereador Azuaite. VEREADOR AZUAITE FRANÇA:
Qual é a data do projeto? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: A data do projeto? A data
do projeto é 21/5... VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Da chegada na Câmara. Hã? SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É 21/5/2021, 11h46min e 33 centésimos de segundo.
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: É 21/5. Tá, obrigado. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Eu gostaria de encaminhar pela continuidade da votação desse projeto. Esse
projeto de lei tem a ver com o Conselho Municipal de Cultura que está parado desde 2018 sem
nenhuma justificativa, nem jurídica e nem política para tanto, né? A prefeitura, em 2018 houve uma
eleição, não botou esse conselho em funcionamento. Esse conselho já veio para essa Casa na
legislatura passada, foi alvo de discussão dos vereadores, voltou para a prefeitura. O Prof. Azuaite
colocou um projeto substitutivo para a criação do conselho, a prefeitura colocou outro projeto, esses
dois projetos foram alvos de duas Audiências Públicas nessa Casa e mais dezenas de reuniões, tanto
oficiais dessa Casa como do movimento de cultura. Há mais de um mês, o movimento Cultura na
Pauta entrou em contato com todos os vereadores para discutir esse projeto com os vereadores, né?
Então, foram diversas reuniões, tanto nessa Casa como públicas, com o pessoal da cultura, entre
nós, vereadores, enfim. Então, esse projeto foi longamente discutido por essa Casa e pelo
movimento durante todo esse tempo. E se a gente não aprovar esse projeto hoje, ficaremos mais um
mês aguardando para o conselho voltar a funcionar, né? E para quem está passando fome, porque
não está trabalhando pela cultura, um mês é muito tempo. E nós aqui temos a responsabilidade,
hoje, de aprovar esse projeto, colocar o conselho em funcionamento, colocar o Fundo Municipal de
Cultura em funcionamento e fazer com que os artistas e os trabalhadores de cultura tenham
dignidade e voltem a trabalhar com responsabilidade e com remuneração digna. E eu tenho certeza
de que essa Câmara, hoje, vai votar esse projeto entendendo a importância que ele tem para essa
cidade e do esforço que todos os vereadores aqui fizeram para analisar esse projeto, que foi enviado
na nossa Pauta na sexta-feira, como é de costume, no nosso e-mail, está lá sexta-feira; o Rodrigo
mandou ou esse projeto no nosso WhatsApp na sexta-feira para ser lido. Então, desde sexta-feira
esse projeto está na Pauta e é público para todo mundo, para toda a sociedade de São Carlos. Então,
a gente precisa encaminhar esse projeto hoje. Foi feito um grande esforço dos vereadores em
construir uma emenda modificativa para que a gente aprove esse projeto hoje, e a cultura é que está
pedindo que a gente encaminhe esse projeto e coloque o conselho em funcionamento o quanto
antes, que isso é urgente. Obrigada, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, vereadora Raquel. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Permite, Roselei? Por favor,
também. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Claro, vereador Gustavo Pozzi.
Encaminhamento de votação? É encaminhamento de votação? VEREADOR GUSTAVO POZZI:
Isso, por favor. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tá ok. VEREADOR GUSTAVO
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POZZI: Antes de mais nada, eu quero dizer aqui que eu tenho um grande respeito pelo vereador
Bira. O vereador Bira tem a minha admiração pela luta que ele faz desde antes de ser vereador dessa
Casa, um vereador que lutou para estar aqui, um vereador, assim, que eu tenho uma estima muito,
muito, muito grande. Mas eu peço, Bira, aqui do fundo do meu coração, eu acho que esse projeto
precisa ser votado hoje, pelas razões já expostas aqui. Eu acho que, sem prejuízo da sua
manifestação, eu sei que a sua intenção é justamente não votar nada sem o desconhecimento,
porque eu sei da seriedade que o senhor faz o trabalho como vereador, mas eu gostaria aqui, então,
de só externar isso. Eu acho que é necessário essa votação hoje para que nós possamos tirar esse
peso do Parlamento, né? Como foi dito, esse processo já está há bastante tempo aqui, e eu acho que
o momento para a votação é esse, né? Como eu falei, talvez não seja o projeto perfeito, mas é o
projeto possível, né? O possível diante de toda a pluralidade desse Parlamento, diante de todos os
pensamentos contraditórios que nós temos aqui nesse Parlamento, esse foi o projeto construído e o
projeto possível para ser executado na nossa cidade. Então, eu peço, Bira, do fundo do meu coração,
que você entenda essas manifestações, não como algo contra a sua pessoa, que nunca eu faria isso.
Em outra situação, se fosse em qualquer outro projeto que não tivesse essa necessidade de votação
hoje, eu acompanharia, com certeza, na suspensão, se nós tivéssemos mais uma semana, uma outra
sessão, de repente, bom, beleza, vamos dar uma semana, mas infelizmente é um mês. Então, por
isso, diante do recesso que vai se apresentar aí para a gente após essa sessão, eu peço aqui, então,
Bira: ajude a gente hoje. E, aqui, um compromisso da minha parte: toda a vez que tiver alguma
coisa assim, a gente vai conversando; vamos conversando e vamos construindo o que é melhor para
a nossa cidade. Obrigado. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador
Gustavo Pozzi. Pela ordem, vereador Robertinho Mori Roda. VEREADOR ROBERTINHO
MORI: Eu queria... não seria bem uma votação, mas eu entendo perfeitamente o vereador Bira. As
pessoas que são voltadas à cultura, que têm trabalho, eu acho que realmente precisariam ser
convidadas para essa reunião, viu, Pozzi, vereador Azuaite e vereadora Raquel, que pudesse opinar
ou pudesse entender o que está acontecendo. Eu vou votar a favor, obviamente, tá bom? E a
possibilidade de estar explicando(F) aos vereadores as mudanças que tiveram e que foram
conversadas hoje de manhã, para que a gente pudesse, por favor, estar [ininteligível]. Mas eu
entendo perfeitamente o posicionamento do Bira que também tem um trabalho [ininteligível].
Obrigado. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Olha, eu sei que o Bira fez a solicitação
de retirada do processo. De acordo com o nosso regimento, o art. 154, § 4º, o adiamento não será
superior a uma sessão ordinária para proposituras em tramitação em regime de urgência e não
superior a três sessões ordinárias para proposituras em tramitação ordinária, que é o nosso caso.
Então, nós vamos ter um mês... [falas sobrepostas] VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sr.
Presidente? Me dá um minutinho? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pois não,
vereador. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Não, só quero aqui também me manifestar nesse
projeto. Eu acompanhei hoje de manhã, conversei com o vereador André, com o Lazarine, com o
Gustavo e eu vi a discussão que teve aí no gabinete do Rodrigo hoje de manhã acertando esse
projeto. Tinha várias emendas que estavam ali, o Azuaite tirou várias emendas, a Raquel, e
entraram em um consenso, em um consenso de o projeto passar hoje. Eu também, na minha opinião,
viu, Bira? Nós temos aqui... cada um tem que respeitar as opiniões aqui na Câmara; 21 vereadores,
21 cabeças pensando, mas eu acho que o projeto ficou dentro das normas, acho que não vai
prejudicar em nada, né? Acho que, na minha opinião, nós devemos votar esse projeto, sim, hoje;
acho que é o momento, acho que não vai prejudicar em nada. Tem umas emendas aqui... tinha uma
restrição e essas emendas foram retiradas. Acho que, da minha parte, eu acho que está legal o
projeto e deveremos votar esse projeto, sim, hoje. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, vereador Sérgio Rocha. Acho que... VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Aparte.
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Só um segundinho, Neusa, só para eu... por favor, a

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo
senhora pediu questão de ordem? Pode falar, Profa. Neusa. Encaminhamento de votação?
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: É, do encaminhamento da relação ao pedido do Bira,
que a hora que eles estava subindo a escada, eu tinha acabado de sair da conversa com o Azuaite, o
Rodrigo; esse... vai? Não, tira. Esse vai certo? Não, então tira; estava o Gustavo ali e eu fiquei
observando. Então, eles fizeram todas as possibilidades, Bira, para não prejudicar ninguém. Então,
eu acho que é uma coisa que há de se pensar, entendeu? SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Olha, apesar de o Bira ter solicitado o pedido retirada, eu gostaria de saber primeiro
do Bira por quantas sessões e, antes de colocar em votação dos Srs. Vereadores, eu vou pedir ao
vereador Marquinho Amaral a leitura da emenda modificativa para que todos saibam, de fato, o
inteiro teor desse texto para a gente não macular o projeto que está na Pauta e que foi discutido
pelas comissões e pelos interessados nesse processo. A ementa... emenda, aliás; a emenda
modificativa. Queria solicitar ao vereador... é para não macular o projeto, para que todos saibam, na
verdade; às vezes o Bira pode mudar de opinião com o conhecimento, aí, dessa emenda.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Está muito baixo, viu, Djalma? VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Presidente... VEREADOR DJALMA NERY: Sr. Presidente, queria
fazer encaminhamento de votação. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Está baixo? Tá,
eu vou pedir a leitura do projeto modificativo ao vereador Marquinho Amaral para que todos
tenham ciência do projeto; de repente, o próprio vereador Bira pode declinar da solicitação de
retirada; para que todos possam ter conhecimento e, assim, a gente não macula o projeto, não
estraga tudo que já foi trabalhado arduamente hoje de manhã pelos vereadores, Gustavo Pozzi,
Azuaite Martins de França, Raquel Auxiliadora, o vereador Sérgio Rocha disse que participou aqui
hoje também. Então, a gente não quer, na verdade, prejudicar esse trabalho e comprometer aí todo o
conselho e todos os profissionais que atuam na área da cultura no município de São Carlos. Então,
acho que a leitura poderá, de repente, ajudar aí no entendimento do próprio vereador Bira,
possivelmente mais algum que tenha dúvida sobre o conteúdo do projeto. VEREADOR DJALMA
NERY: Presidente, questão de ordem. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Questão de
ordem, vereador Djalma Nery. VEREADOR DJALMA NERY: Queria só fazer o
encaminhamento de votação. Quero saber se eu faço agora ou depois da leitura. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Nós estamos... o encaminhamento de votação, se for
sobre o pedido do Bira, é agora. Se for sobre o projeto, é depois. VEREADOR DJALMA NERY:
Tá, pode ser sobre o pedido do Bira? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pode ser sobre
o pedido do Bira. VEREADOR DJALMA NERY: Certo. Então, posso falar? SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Pode, claro. O senhor tem a palavra por três minutos. VEREADOR
DJALMA NERY: Então, vereadores, vereadoras, população. É importante que a gente situe a
dimensão do problema que a gente está vivendo, que desde 2018 São Carlos não tem um Conselho
Municipal de Cultura ativo, a gente tem uma série de ações culturais. O Fundo Municipal de
Cultura foi utilizado para o combate à pandemia sem o acompanhamento de um conselho municipal
e isso é muito grave, é muito ruim, os produtores culturais, os artistas da cidade não conseguem
acompanhar, participar da elaboração de políticas públicas e é um problema que se arrasta há três
anos, né? Não são três meses. Agora, o projeto da prefeitura chegou nessa Casa há pouco mais de
um mês e a gente vem debatendo maneiras de conseguir encontrar um meio termo para contemplar
as várias demandas e a emenda que a vereadora Raquel e o vereador Azuaite apresentaram vai ser,
inclusive, lida aqui, e os pares vão poder avaliar a pertinência, ou não, dela. Então, eu gostaria de
encaminhar e reforçar a importância, tendo em vista que nós vamos entrar em um recesso
parlamentar agora no mês de julho. Então, estamos falando de mais um mês e meio, até outra sessão
e aprovação; realmente, é muito tempo, né? Já são três anos com um conselho inativo; agora, em
face ao recesso de julho. A gente teve um tempo hábil para conseguir analisar o projeto, que não é o
projeto ideal, mas é um projeto que permite a retomada dessa estrutura de conselho, que é
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importante para a política cultural do município. Então, eu gostaria também de endossar e de
reforçar o pedido de que a gente possa votar isso hoje, tá bom? Só isso. Muito obrigado. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Djalma Nery. Então, eu peço agora
ao vereador Marquinho Amaral que proceda a leitura do PL, do projeto, das emendas modificativas
ao Projeto de Lei 223, Processo 1.699, de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: "Emenda modificativa. Modifica o Projeto de Lei 223,
que cria o Conselho Municipal de Cultura de São Carlos e dá outras providências. Autoria:
vereadores Raquel Auxiliadora e Azuaite Martins de França. Art. 1º: Altera a ementa do Projeto de
Lei nº 223/2021, que passa a ter a seguinte redação: Projeto de lei, cria o Conselho Municipal de
Política Cultural de São Carlos e dá outras providências. O Projeto de Lei 223 passa a vigorar com
as seguintes alterações: Art. 1º: Fica criado o Conselho Municipal de Cultura... de Política...
Conselho Municipal de Cultura de São Carlos, instituído como órgão colegiado da política pública
de cultura e das ações culturais do município, de caráter permanente, tendo como objetivo a
participação democrática dos vários segmentos da sociedade que integram a ação cultural.
Parágrafo Único: Para fins de consecução dessa lei, as deliberações desse conselho sobre os
recursos financeiros oriundos do Fundo Municipal de Cultura terão caráter deliberativo nos termos
da Lei Municipal 14.367, de 18 de dezembro de 2007, e alterações posteriores. Art. 3º: O Conselho
Municipal de Cultura de São Carlos tem como atribuições: propor, avaliar e acompanhar a
realização de cursos gratuitos de formação, aperfeiçoamento, capacitação e atualização de pessoas e
profissionais de diversas áreas da cultura e das artes, pelo Departamento de Artes e Cultura ou outro
órgão da Prefeitura Municipal. Criar página nas redes sociais e boletim impresso para a promoção
de ampla divulgação de suas atividades. Art. 4º - O Conselho Municipal de Cultura de São Carlos
será composto por cadeiras eletivas da sociedade civil e não eletivas do poder público de forma
paritária entre poder público e a sociedade civil, em um total de 12"... está errado aqui. Tem um
lugar fala 12 e outro 14, Sr. Presidente... VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: É 14... são
14. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Quantos são, vereadora Raquel? VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: É 14. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: É 14. Precisa,
depois, ter alteração... SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Na redação final, acho que
pode ser corrigido isso daí. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Pode ser corrigido na
redação final, "14 membros da seguinte forma: 1. O secretário ou a secretária de Esportes e Cultura
da Prefeitura de São Carlos, como membro nato; 2º. Um representante do Departamento de Artes e
Cultura da Prefeitura; 4º. Um representante das fundações municipais, a Fundação Educacional de
São Carlos - a nossa Fesc - e a Fundação Pró-Memória. Dos representantes das instituições de
ensino superior, 5º... 6º. Um representante da Diretoria Regional de Ensino de São Carlos; 7º. Um
representante das escolas privadas de ensino básico de São Carlos; 8º. Um representante, pessoa
jurídica, de entidades privadas que tenham atividades culturais no município: Sesc, Sesi, Senac e
outras, e seus suplentes; 9º. Um representante, pessoa jurídica, de entidades sem fins lucrativos que
tenham em seus estatutos como atribuição/finalidade o apoio ao desenvolvimento de atividades
culturais e artísticas no município, devidamente cadastradas junto ao Departamento de Artes e
Cultura da Prefeitura Municipal; 10º. Um representante, pessoa física, das culturas populares e afrobrasileiras com atuação no município; 11º. Três representantes, pessoa física, de diferentes
segmentos dos trabalhadores da cultura: artes cênicas, artes visuais, música, literatura, audiovisual,
dança, produção cultural, arte, educação e etc., que garantam a diversidade entre os segmentos. § 1º
- Os representantes previstos nos incisos II e VI... a VI, serão indicados pelos respectivos
secretários, presidente ou diretores destas secretarias, órgãos ou entidades. § 2º - Os representantes
previstos incisos VII a XI deverão ser eleitos pelos seus pares, representantes da sociedade civil. §
3º - Cada membro titular do conselho terá o seu respectivo suplente, sendo, no caso dos eleitos, o
segundo mais votado de cada representação. Art. 10: Para a eleição dos representantes da sociedade
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civil, previstos nos incisos VI a IX do art. 4º, será realizada uma conferência municipal de cultura,
virtual ou presencial, convocada oficialmente pela Prefeitura Municipal através do Departamento de
Arte e Cultura, que deverá ser amplamente divulgada já com os critérios desta eleição. Parágrafo
Único: Para esta primeira composição do conselho, os representantes do Poder Público e sociedade
civil, previstos dos incisos II a VI do art. 4º, deverão ser indicados pelos respectivos secretários,
presidentes ou diretores destas secretarias, órgãos ou entidades, no prazo de 15 dias após serem
notificados pelo Departamento de Artes e Cultura da Prefeitura Municipal, que deverá proceder a
esta notificação no dia seguinte da realização da conferência municipal de cultura prevista no caput
desse artigo. Vereadora Raquel Auxiliadora, vereador Azuaite Martins de França". VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Só uma questão de ordem, presidente, por favor. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Questão de ordem solicitada pelo vereador Gustavo Pozzi.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Isso, me desculpe aqui, Raquel ou Azuaite, mas eu acho que há
paridade em um... tem sete de cada? Eu acho que eu vi seis... VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Sim, ficou sete de cada. Teve dois errinhos, só, de digitação que, enquanto o
Marquinho leu, eu já apontei. Na correria, a gente... VEREADOR GUSTAVO POZZI: Não, é que
eu contei seis da prefeitura... do público, só para a gente... VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: É que eu acho que o Marquinho pulou uma... posso ler de novo, Sr. Presidente?
VEREADOR GUSTAVO POZZI: É, só para a gente... SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Olha... VEREADOR ROBERTINHO MORI: Pela ordem, Sr. Presidente. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Olha, a paridade... pela ordem, solicitada pelo vereador
Robertinho Mori Roda. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Isso. Olha, eu estava
acompanhando aqui e tem, parece, alguns textos até diferentes. Aqui, tem o representante da
Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda que parece que não foi lido. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Eu li justamente aqui aquilo que foi me enviado pelo presidente, na
totalidade, tudo aquilo... SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É a emenda...
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Tudo o que o presidente me mandou foi lido na íntegra.
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: A emenda modificou aquilo que... SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: É emenda modificativa. Deixa eu só esclarecer o pedido do vereador
Gustavo Pozzi, a gente conta junto aqui rapidamente, ó: serão 14 membros à seguinte forma - isso o secretário de Esporte e Cultura é membro nato, 1; o representante do Departamento de Arte e
Cultura, 2; o representante da Secretaria de Educação, 3; um representante da Fundação
Municipal... a Fesc, 4; 4, isso, né? Um representante da Diretoria Regional de Ensino de São Carlos,
5; um representante das escolas privadas, 6; um representante... VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Roselei, só um minuto. Só um minuto. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Escola
privada é outra coisa. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Privada é outra situação. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: É. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Isso que estou falando.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Roselei, posso? Acho que... SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Claro, por favor. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Obrigada. Olha, 1. É o secretário de Esportes; 2. Departamento de Arte e Cultura; 3. Secretaria
Municipal de Educação; 4. Fundações municipais; aí 5 e 6, são dois representantes das instituições
de ensino superior públicas e um da Diretoria Regional de Ensino. Então, são 7 membros do Poder
Público. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Então, só precisamos ver esse texto. Na verdade, o
texto que foi lido e o texto que foi enviado para mim, estava dando seis, mas sem prejuízo.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Isso. Acho que o Marquinho pulou um representante
na hora em que ele leu... VEREADOR GUSTAVO POZZI: Só precisa acertar isso na redação
final, desse jeito. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Pela ordem, pela ordem. Vereadora Raquel,
a senhora poderia contar de novo, por favor? É porque eu contei seis. Perdão, acho que eu me
confundi aqui. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Claro, claro. Secretário municipal de
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Cultura, um representante do Departamento de Artes e Cultura, um da Secretaria Municipal de
Educação, um representante das fundações municipais, dois das instituições de ensino superior; são
dois membros; e último, o sétimo, da Diretoria Regional de Ensino. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Perfeito. Roselei, só para constar, então, que... o texto correto que conste esses 7; para
mim, sem prejuízo; para a gente continuar a votação. Não estou ouvindo, Roselei. Seu áudio. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Gustavo, o número aqui, a redação está correta. A única
coisa que está errada é o 14 em extenso, tá? Estava dizendo aqui o 14 e, entre parênteses, 12. Então,
é isso que precisa ser corrigido na redação final, está bem?... VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Exato. Roselei... SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Paridade...
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Isso, eu achei um outro errinho, também, de
digitação dos incisos, mas é erro de digitação mesmo, tá? Depois eu faço direitinho. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O Dr. Fábio está me dizendo aqui que identificou esse
problema com os incisos, mas que será, também, corrigido na redação final, está bem? Agora, quero
saber do vereador Bira... Está fechando o meu áudio aqui, me perdoa. Fechou o áudio. Quero saber
do vereador Bira Teixeira se ele mantém o pedido de retirada e, se mantém, por quantas sessões?
Lembrando que nós entraremos de recesso e o prazo começa a contar o número de sessões a partir
do nosso retorno, tá? VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Eu vou... não sou acostumado a
voltar atrás no que eu falo, mas ouvindo a maioria dos vereadores, essa parada que nós tivemos
serviu para acertar esses consertos, são pequenos, mas são muito importantes de discutir. Vi
atentamente a fala do Marquinho. E que, às vezes, eu gosto de discutir alguns parágrafos que a
gente tem um corpo jurídico justamente para isso. Então, essa correria para passar hoje me causou
um pouco, assim, de dúvidas. Eu gostaria de ter acompanhado com vocês antes, né? Então, eu
ficaria muito mais tranquilo. Jamais eu causaria ou causarei algum prejuízo à cultura, eu, que tanto
lutei para dar oportunidade para artistas, trabalhei voluntariamente em casas noturnas para poder
sempre estar levando artistas de uma forma ou de outra. Então, eu abro mão do projeto, ouvindo
todos os vereadores e em respeito aí às palavras de todos a minha pessoa, e se eu perguntei, se eu
cobrei, pode ter sempre(F) de certeza que eu sempre quero estar do lado da verdade, para sempre
entender e poder partilhar com vocês a sabedoria junto. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: [ininteligível]... VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Pela ordem,
presidente? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Bira... Pois não, vereadora?
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Eu só gostaria de agradecer ao vereador Bira pela
sensibilidade na urgência do projeto e, também, fazer a 'mea culpa' que nós deveríamos ter
compartilhado essas alterações com antecedência com os demais vereadores, mas infelizmente foi
tudo muito corrido. Então, eu peço desculpas, Bira, por não te colocar, também, a par de tudo que
estava acontecendo e, assim como o Gustavo, me comprometo a, nas demais Pautas, dialogar mais
para a gente não ter esses problemas. Obrigada, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, vereadora Raquel. Obrigado, vereador Bira, pela sensibilidade e por ter
voltado atrás aí. Eu acho que, quando a gente trabalha com essa transparência, teve a oportunidade
de conhecer o projeto modificativo, eu acho que isso... todos nós ganhamos com isso, inclusive o
próprio conselho para ter a representação aí, depois de alguns anos sem representação. Então, nesse
momento, eu coloco em votação o projeto de lei... VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Pela
ordem. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Desculpa, vamos colocar em votação a
emenda modificativa... VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Pela ordem. Eu quero discutir. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem solicitado pelo vereador Azuaite Martins de
França. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Eu quero discutir o projeto. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: É? Então, vamos fazer o seguinte: já que a gente resolveu essa situação,
o Prof. Azuaite está pedindo para discutir. Eu vou sugerir aqui que a gente inverta a Pauta...
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Joga para último. Tudo bem. SR. PRESIDENTE ROSELEI

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo
FRANÇOSO: Isso, eu tenho 18 projetos para votar ainda, são 18h55min. Então, eu estou com
medo, aqui, de não conseguir aprovar projetos importantes que estão na Pauta do dia. Então, vamos
deixar ele para o final, tudo bem? VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Tudo bem. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, Prof. Azuaite. Cadê a minha relação aqui?
[ininteligível]. Agora, o "Projeto de Lei 1.936, Projeto de Lei 247, da Prefeitura Municipal de São
Carlos, que altera o dispositivo da Lei 14.982, de 3 de julho de 2019, que institui o Fundo Social de
Solidariedade no município de São Carlos e dá outras providências". Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto de Lei 247. "Projeto
de Lei 250, da Prefeitura Municipal de São Carlos, que autoriza o Poder Executivo a alienar imóvel
por doação ao Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo, DER, e dá outras
providências. Busca autorização para o Poder Executivo proceda(F) na alienação do imóvel, objeto
da matrícula 165.331, com área de 14.029 metros quadrados, avaliado em R$ 382 [ininteligível] ao
Departamento de Estrada e Rodagem do Estado de São Paulo, DER, sem qualquer ônus ou encargo
destinado à execução de obras, serviços e adequação de melhoramento do dispositivo de acesso ao
retorno no quilômetro 236.065(F), mais 65 metros, na Rodovia 318, pista Sul". Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto de Lei 250.
Projeto de Lei 252, de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que autoriza o Poder
Executivo a abrir um crédito adicional especial na Prefeitura de São Carlos no valor de R$ 595.454
à Secretaria Municipal de Saúde para a aquisição de aparelhos auditivos, conforme emendas
parlamentares dos deputados federais Vanderlei Macris e Júnior Bozzella. Para tanto, serão recursos
oriundos superávit financeiro. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se
os contrários. Aprovado o projeto de lei de crédito adicional especial na Prefeitura de São Carlos de
R$ 595.450,00, Projeto de Lei 252. "Projeto de Lei 253, de autoria da Prefeitura Municipal de São
Carlos, que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na Prefeitura de
São Carlos valor de R$ 50 mil para a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento para
fornecimento de lanches para a Guarda Municipal. Para tanto, serão utilizados recursos oriundos da
anulação de dotações orçamentárias da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social".
Os vereadores... VEREADOR RODSON DO CARMO: Pela ordem, Sr. Presidente. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem, vereador Rodson Magno do Carmo.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Nós precisamos fazer uma correção, Sr. Presidente. O
senhor disse que as emendas parlamentares... essas emendas que eu consegui com o deputado
Vanderlei Macris e o deputado Coronel Tadeu e não o deputado Bozzella. É Coronel Tadeu, na
ordem de R$ 590 mil. Vossa Excelência disse deputado Bozzella. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: O senhor está coberto de razão. É que há sim, Rodson, tem três créditos, na verdade:
um a gente já aprovou; inclusive nós votamos esse ano; do Coronel Tadeu e, neste momento, nesse
processo, o Processo 252, trata-se de emendas parlamentares do Vanderlei Macris e do Júnior
Bozzella para essa finalidade. É mais um crédito adicional, não sei se é pedido de Vossa
Excelência... VEREADOR RODSON DO CARMO: Ah, tá. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Mas para essa mesma finalidade que o senhor tanto luta nesse município.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Então tá bom. Muito obrigado, Sr. Presidente. Me
desculpa. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Imagina. Então, eu vou voltar aqui para
que todos me acompanhem. "Projeto de Lei 253, de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos,
para abrir um crédito adicional suplementar na Prefeitura de São Carlos no valor de R$ 50 mil para
o fornecimento de lanches para a Guarda Municipal, com recurso de anulação da Secretaria
Municipal de Segurança Pública e Defesa Social". Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto 253. "Projeto de Lei 254, 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$ 10 mil à Secretaria Municipal de Esporte e Cultura para
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desenvolvimento no bairro Cidade Aracy, conforme emenda parlamentar do nobre vereador Dé
Alvim". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovado o Projeto de Lei 254. "Projeto de Lei 255, 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$ 20 mil à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social para a colocação e
instalação de câmera de segurança no bairro Santa Mônica, conforme emenda parlamentar do nobre
vereador Marquinho Amaral". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se
os contrários. Aprovado o Projeto de Lei 255. "Projeto de Lei 257, de autoria da Prefeitura
Municipal de São Carlos, que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar
de R$ 10 mil na Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida para a aquisição de
cadeira de roda, conforme emenda parlamentar do nobre vereador Bruno Zancheta". Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto de Lei 257
da Prefeitura de emenda parlamentar do vereador Bruno Zancheta. Projeto de Lei 258, 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$ 5 mil, também na Secretaria da Pessoa com Deficiência
e Mobilidade Reduzida, emenda do vereador Roselei Françoso para colaborar com ações destas
com a família, com as pessoas... com pessoas com algumas... alguma deficiência física e intelectual,
amparada pelos auxílios psicológicos; conforme emenda parlamentar - como já disse - do vereador
Roselei Françoso". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado o Projeto de Lei 258. Vereador Gustavo acompanhando aí, Gustavo. Dá uma
aguinha para mim, por favor? "Projeto de Lei 263, de autoria 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$ 25 mil na Secretaria Municipal de Saúde para reforma da cozinha,
compra de computadores para a Unidade de Saúde da Família do Cidade Aracy, conforme emenda
parlamentar do nobre vereador Dé Alvim". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto de Lei 263. Projeto de Lei 264, de autoria 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$ 137.760,11 para a contratação de empresa
de engenharia para execução da reforma e ampliação do vestiário da base da Guarda Municipal
referente ao Processo 4.615/2021. Para tanto, serão utilizados recursos de anulação de dotações
orçamentárias da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o PL 264. "Projeto de Lei 265,
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 para a reforma e ampliação da
cozinha do Cemei Walter Blanco - Marquinho, até que enfim - conforme emenda parlamentar do
nobre vereador Marquinho Amaral". Cemei Walter Blanco fica na Santa Felícia, onde meus filhos
estudaram. A professora [ininteligível] Amaral dá aula, a gente conhece a demanda de perto, né,
Marquinho? Muito boa a iniciativa aí. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto de Lei 265 do Poder Executivo que destina
emenda parlamentar do nobre vereador Marquinho Amaral ao Cemei Walter Blanco para a reforma
da cozinha. Projeto de Lei 266, 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$ 80
mil à Secretaria Municipal de Esporte e Cultura para a formalização do termo de fomento entre a
Prefeitura Municipal de São Carlos e o Instituto Esperança São-Carlense, conforme emenda
parlamentar do nobre vereador Lucão Fernandes". Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o PL 266. Projeto de Lei 267, da Prefeitura de São
Carlos, que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na Prefeitura de
São Carlos, no valor de R$ 43.399,18 para a conclusão da obra do Recinto dos Macacos no parque
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ecológico. Para tanto, serão utilizados recursos oriundos da anulação de dotações orçamentárias da
própria secretaria. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Ué. Cadê a minha página? Sumiu a minha tela aqui, gente, me perdoa.
Voltando aqui. "Projeto de Lei 268, da Prefeitura Municipal de São Carlos, autoriza o Poder
Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na Prefeitura de São Carlos no valor de R$ 35
mil na Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda para a continuidade das ações da
secretaria. Para tanto, os recursos são anulação de dotações orçamentárias da própria secretaria". Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto
de Lei 268. Projeto de Lei 269, 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 30 mil
reais para construção da área exclusiva para cadeirantes com acessibilidade aos brinquedos, no
Parque Ecológico, conforme emenda parlamentar do nobre vereador Robertinho Mori Roda. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto
de Lei 269, Prefeitura Municipal de São Carlos, que destina 30 mil reais do vereador Robertinho
Mori para obras de acessibilidade ao Parque Ecológico. Projeto de Lei 270, 270, da Prefeitura
Municipal de São Carlos que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na
Prefeitura de São Carlos, no valor de 15 mil reais. A Secretaria Municipal de Segurança Pública e
Defesa Social para o Tiro de Guerra 02, 035, conforme emenda parlamentar do nobre vereador
Robertinho Mori Roda. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Projeto de Lei 271, 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$ 572
mil da Secretaria Municipal de obras públicas para execução de recape, na Praça Itália, para a
utilização, para tanto serão utilizados recursos oriundos de anulação de dotações orçamentárias dos
encargos gerais do município. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se
os contrários. Aprovado o Projeto de Lei 271 de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos para
o recape da Praça Itália. Projeto de Lei 272. Tomar uma aguinha aqui, senão a garganta não
aguenta. Projeto de Lei 272 de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que autoriza o Poder
Executivo a abrir um crédito adicional suplementar, no valor de R$ 25 mil para a reforma e
melhorias no distrito de Santa Eudóxia. Reforma da ponte do Rio Quilombo, a Secretaria Municipal
de Agricultura colocou recursos próprios e, agora, uma emenda do vereador Moisés Lazarine, que
está repondo os recursos utilizados pela Secretaria de Agricultura, portanto, R$ 25 mil de emenda
do vereador Moisés Lazarine para melhorias na ponte sobre o Rio Quilombo, no distrito de Santa
Eudóxia. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado,
Moisés, Projeto de Lei 272 de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos. VEREADOR
MOISÉS LAZARINE: Obrigado, presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Projeto de Lei 274, da Prefeitura Municipal de São Carlos, que dispõe sobre a Organização
Administrativa da Fundação Pró-memória de São Carlos, e dá outras providências. O presente
projeto busca adequar a legislação pertinente a Organização Administração da Fundação Prómemória, em virtude de procedimento para averiguação da ação direta de inconstitucionalidade,
segundo os autos. A presente proposta não ensejará em aumento de despesa, não causando,
portanto, impacto no orçamento da instituição. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado Projeto de Lei 274 de autoria da Prefeitura Municipal de
São Carlos, que dispõe sobre a organização administrativa da Fundação Pró-Memória de São
Carlos. Projeto de Lei, Decreto 08, de autoria do nobre vereador Gustavo Pozzi, que cria o Selo
Empresa Amiga da Mulher, para reconhecimento a valorização dos direitos da mulher. O Selo
Empresa Amiga da Mulher a ser conferido pela Câmara Municipal às empresas com ações e
projetos de promoção, valorização e defesa dos direitos da mulher. Será organizado pela Câmara
Municipal de São Carlos também, né, Gustavo? Então é um projeto de Decreto Legislativo número
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08. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o
projeto decreto legislativo de autoria do nobre vereador Gustavo Pozzi, que cria o selo...
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Esse daí depois quero fazer uma explicação, tá? Declaração de
voto depois nele. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. Então está aprovado o
Projeto de Lei, Decreto Legislativo número 8, de autoria do vereador Gustavo Pozzi, que cria o Selo
Empresa Amiga da Mulher, de reconhecimento à valorização dos direitos da mulher, no município
de São Carlos. Voltamos agora à discussão do Projeto de Lei 1.669, solicitado pelo vereador
Azuaite Martins de França. O senhor vai discutir? Só para combinar aqui, que nós não combinamos.
Cinco minutos cada discussão, tudo bem? VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Acho que dá, é
possível que dê. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tudo bem, então em discussão,
vereador Azuaite, pelo tempo regimental de até cinco minutos. VEREADOR AZUAITE
FRANÇA: Eu quero dizer que é importante a aprovação desse projeto o quanto antes, porque nós
temos uma lei, em São Carlos, que é mais avançada do que o projeto de lei proposto pela prefeitura.
E, no ano de 2018, quando foi composto um conselho, a prefeitura entendeu que o processo de
composição, de votação, que ela mesma organizou, estava em confronto com a legislação, e,
portanto, não foi dado posse a esses conselheiros objetivamente. De lá para cá, ao invés da
prefeitura cuidar de recompor o conselho, de ela refazer o que estava errado, ela simplesmente se
omitiu. E esse foi o único de todos os conselhos existentes dentro da administração que não
funcionou, haja vista que quando veio aqui, na Câmara, o secretário de Planejamento e a sua
assessora, como é o nome dela? A sua competente assessora e que ficou... VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA: Fabiana. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Fabiana. E que ficou aí
jogada às feras, e precisa dizer isso, para responder aquilo que nem era da competência dela estar
resolvendo, ela disse: "Olha, todos os conselhos contribuíram para com o PPA". Eu disse: E o da
Cultura? Eu falei todos não, da Cultura, não participou. Ela falou: "É, com exceção da Cultura,
porque o conselho não está composto". Não está composto desde quando? Desde 2018. De quem é
a responsabilidade? Do conselho? Não, é da prefeitura. Então um dia veio o Sr. Caromano
conversar, na legislatura passada, nós dissemos: "Concordamos que o conselho era grande, na sua
composição, e que era preciso fazer alguma coisa". E ele insistia que devia ser, que não podia ser
deliberativo, e houve discordância em relação a isso. A prefeitura, não sei por que motivo, retirou o
processo, sentou em cima por mais algum tempo e, sentindo esse impasse, eu propus um novo
projeto. Quando a prefeitura percebeu isso, correu atrás do prejuízo e propôs esse outro projeto, que
ela está apresentando aqui, agora, que é o meu mesmo com uma porção de modificações que eu
reputo essenciais. Em face disso, foi aberta uma Audiência Pública para discutir o Conselho
Municipal de Cultura em cima do meu projeto, inicialmente. Depois, quando o jurídico da Câmara
entendeu que havia vício de iniciativa no meu projeto e já havia o da prefeitura, nós fizemos uma
nova Audiência Pública em cima do projeto da prefeitura, e as conclusões foram as mesmas. Então
nós assumimos uma série de compromissos nessas Audiências Públicas, das quais os Srs.
Vereadores e toda a sociedade puderam participar. Eu me lembro que eram mais de 60 ou 70
pessoas participando dessas Audiências Públicas. Nesse projeto, eu apresentei uma série de
emendas, oito emendas, para ser bem preciso; apresentei oito emendas. Saí de viagem, na sextafeira que passou, e recebi telefonemas da vereadora Raquel e do vereador Rodrigo, eu disse: Olha,
eu vou estar de retorno a São Carlos na segunda-feira à noite, e, na terça, eu estou à disposição.
Compareci à Câmara hoje de manhã, e as coisas já tinham andado bastante, eu suponho. Ah, a
vereadora Raquel tinha apresentado uma emenda grande, um quase substitutivo, que ela assinava e
me concedia coautoria dele. As conversas já estavam adiantadas [interrupção no áudio]. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Azuaite, pode concluir. Só vou pedir para o
senhor ligar o som, tá? Está desligado. Prof. Azuaite, o som do senhor está desligado. VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: Obrigado. Me dá mais um tempinho só para concluir? SR. PRESIDENTE
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ROSELEI FRANÇOSO: Sim, sim. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Sem perder... SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Então,
em nome de uma pacificação e da busca de um consenso, eu abri mão de algumas emendas que
foram incorporadas nesse projeto quase substitutivo, quase substitutivo. Então quando nós fomos
discutir as emendas, eu vou estar dizendo qual é que, quais são as que ficam prejudicadas em
relação ao substitutivo. Mas devo dizer que o meu compromisso é o de que o projeto, de que o
conselho seja deliberativo, que o conselho seja normativo, que o conselho seja fiscalizador, entre
outras coisas. Mas para aprovar, em cima do compromisso da aprovação disso, eu tenho que dizer
que eu continuo com o compromisso assumido nas Audiências Públicas, nas Audiências Públicas.
O encaminhamento que foi dado até eu chegar retirava o caráter deliberativo, consultivo, eu não
concordo com isso, mas o conselho tem que funcionar. Então sob protesto, sob protesto e
defendendo o caráter deliberativo, o caráter normativo, o caráter fiscalizador e o caráter de...
esqueci o nome, de assessoramento. Desculpa, eu não te ouvi, Roselei. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Consultivo? VEREADOR AZUAITE FRANÇA: O caráter consultivo,
são compromissos que eu só abro mão porque as negociações já estavam adiantadas e para que isso
daí seja aprovado o quanto antes, para que a gente tenha um conselho, é que eu abro mão sob
protesto. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, Prof. Azuaite. Eu passo, agora,
para discutir o projeto, a vereadora Raquel, pelo tempo regimental, conforme solicitação pela
própria vereadora, por até três minutos. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada,
presidente. Primeiro, eu gostaria de solicitar a aprovação desse projeto aos nobres vereadores e
vereadoras, bem como da emenda modificativa que eu e o vereador Azuaite apresentamos, por
entender, como eu acabei de ouvir, que a política é a arte do diálogo, e como o diálogo é uma
palavra muito importante, que, inclusive, Paulo Freire defende e nos ensinou com muita sabedoria.
Esse projeto é fruto de muito diálogo, em duas Audiências Públicas, em diversas reuniões,
principalmente do nosso mandato com o fórum Cultura na Pauta, que não... em nenhum momento
desistiu de aprovar esse conselho, de dialogar com todos os vereadores, que, de domingo de manhã,
estavam aqui comigo discutindo esse projeto e que estão agora nos vários grupos do WhatsApp
acompanhando a sessão da Câmara, acompanhando toda a discussão e torcendo muito para a gente
aprovar esse projeto. Então eu queria agradecer o esforço que a gente teve de construção desse
diálogo, em especial do vereador Azuaite, que foi um grande, que está sendo um grande professor e
parceiro em todas as formulações nossas, em especial da cultura. Sabemos que não é o projeto ideal,
não é o projeto dos nossos sonhos, mas é um passo importante para a retomada do conselho, para a
gente construir a democracia pelo conselho e isso que é importante, né? Então eu acho que, hoje, a
gente dá um passo importante para ter o conselho em funcionamento e é isso que a gente precisa. E
eu tenho certeza de que a democracia ganha com isso e, aos poucos, a gente vai construindo isso
para que fique da melhor forma para toda a cultura de São Carlos, que é essa que é a grande
merecedora desse conselho e de todas as políticas públicas. Obrigada, presidente. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereadora Raquel. Eu consulto os Srs.
Vereadores se mais algum vereador quer fazer a discussão do projeto. Vereador Gustavo Pozzi pelo
tempo regimental... O combinado é até cinco minutos, a Raquel pediu três aí, mas o senhor fica à
vontade dentro dos três minutos, então conforme combinado aqui agora. VEREADOR MOISÉS
LAZARINE: Presidente, só uma questão de ordem. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Questão de ordem solicitada pelo nobre vereador Moisés Lazarine. VEREADOR MOISÉS
LAZARINE: Eu vou pedir a gentileza de Vossa Excelência para estar me autorizando, eu estou
com um compromisso previamente marcado do mandato e teria que me deslocar, porque já estou
atrasado uns 30 minutos para esse compromisso, eu vou estar indo acompanhando a sessão e,
porventura, se eu conseguir, eu entro para fazer a votação aqui. Mas estou de acordo com o debate
que está sendo ocorrido aí. Eu pediria licença, se o senhor me autorizar para estar indo para esse
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outro compromisso. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tem licença, sim. Mas se o
senhor puder acompanhar a sessão, ainda que a distância. VEREADOR MOISÉS LAZARINE:
Sim. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu estou preocupado aqui com adiantar da
hora. O quórum dos Srs. Vereadores, reduzindo aqui, poderá comprometer aqui a nossa votação,
então eu peço a gentileza de Vossa Excelência para acompanhar os debates aí, ainda que no trânsito,
para o senhor poder participar do processo de votação, tá bem? O senhor pode ir, sim, a gente
acompanha aqui. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Obrigado, presidente. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Então está com a palavra o vereador Gustavo Pozzi pelo tempo
regimental de até três minutos. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Na verdade, eu quero aqui só
manifestar o meu respeito muito grande que eu tenho ao vereador Azuaite Martins de França. Um
político que tem uma história na nossa cidade, foi presidente da Câmara Municipal, um político que
a gente tem que admirar pela habilidade sempre, muitas vezes, contando as histórias da cidade e,
aqui, eu queria deixar muito bem claro essa admiração que eu tenho ao Prof. Azuaite e entender
esse processo como lei possível nesse momento, né? Então quero, primeiramente, deixar registrada
essa minha admiração ao vereador Azuaite, pela bela história que ele tem aqui na nossa cidade,
como político. Quero e foi muito importante nesse processo, também, da eventual aprovação,
acredito que vamos aprovar, desse conselho. Quero também parabenizar a vereadora Raquel, é uma
vereadora Raquel, que está aí no primeiro mandato, mas demonstra muita habilidade de diálogo. Eu
acho que isso que é importante. Na política, a gente não faz sem diálogo. E isso que me deixa
bastante, apesar de muitas vezes discordar, a gente discorda sempre no diálogo. A gente vai
conversando, vai ajeitando, vai endireitando e eu acho que isso que é a boa política, né? A boa
política é construída nesse diálogo, então eu quero aqui só deixar registrado, viu, presidente Roselei,
o quanto foi benéfico para a Câmara Municipal esse diálogo. Eu aqui confesso que não participei de
nenhuma Audiência Pública, mas, em hipótese alguma, eu desmereço a audiência como um veículo
muito importante para ouvir a população. Então eu quero parabenizar, também, o vereador Azuaite
pelas duas audiências que aconteceram nessa Casa. Obrigado, Roselei. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Gustavo Pozzi. Eu também quero relatar aqui. Acho
que o vereador Azuaite, que é uma pessoa que tem aqui, teve oportunidade de ter vários mandatos
aqui nessa Casa, a vereadora Raquel é o primeiro mandato, então esse contraste, Gustavo, entre o
primeiro o mandato e quinto, sexto mandatos que o Azuaite já teve, nos ajuda muito a crescer. É
cinco mandatos, professor? Quantos? Oito? O professor, oito mandatos, então essa experiência que
professor traz para nós aqui. São oito mandatos de luta pela educação, pela cultura, pela
manutenção do patrimônio histórico e cultural, então penso eu que o Prof. Azuaite é uma pessoa
que tem o nosso respeito aqui na Casa e que esses debates, que o professor traz, sob vários aspectos,
vários aspectos de drenagem urbana, cultura, de saúde, frente parlamentar, né? Isso é um exemplo a
todos nós a ser seguido para o bem dessa Casa, né? Como dizia o Marquinho, dizia e diz, continua
dizendo para nós aqui, que o nosso sempre também presidente Marquinho Amaral, que o nosso
papel é parlar, nós somos o parlamento. O parlar, nós temos que parlar o tempo todo. E haja... A
gente tem discutido muita coisa. Fizemos aqui, salvo engano, 23 audiências já, essa Casa. Esse som
ligado aí, hein? Um som ligado aí. Acho que... Marquinho? Acho que é o seu som que está vazando.
Obrigado, Marquinho. Então eu queria, na verdade, dizer, Azuaite, os meus agradecimentos aqui ao
senhor, ao vereador Gustavo Pozzi, a vereadora Raquel, mas, acima de tudo, externar o meu
agradecimento ao vereador Bira por ter se sensibilizado, declinado desse atraso de mais uma
semana, ou melhor, mais um mês, para a gente poder discutir esse projeto aqui. Então, Bira, entenda
aqui que é o agradecimento muito sincero no sentido de valorizar aí o setor da cultura, no município
de São Carlos. Eu tive uma informação aqui que muitos representantes dos fóruns culturais estão
acompanhando essa sessão e aguardam ansiosamente pela votação do PL, tá? Eu consulto os Srs.
vereadores se tem mais algum vereador para discutir o projeto? Não havendo... VEREADOR
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MARQUINHO AMARAL: Sr. Presidente, pela ordem. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Pois não, Marquinho. Pela ordem, vereador Marquinho Amaral. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Eu gostaria de solicitar a palavra. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: O senhor tem a palavra. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Eu gostaria, Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Vereadores. Eu gostaria somente ocupar, agora, os microfones para
enaltecer esta Casa de Leis, enaltecer os vereadores citados por Vossa Excelência. E algumas vezes,
durante esses últimos dias, eu liguei para Vossa Excelência, vereador Roselei, algumas vezes. E
nós, por conta da CPI da Saúde, por conta de outros projetos, por conta da nossa Comissão de
Finanças e Orçamento, e várias dessas vezes o senhor falou assim: "Eu não posso atender; eu não
posso ir nesse evento; eu não posso estar junto neste horário, porque eu estou cuidando com os
vereadores para ter uma união do projeto sobre a votação do conselho". Desde quando sou
presidente dessa Casa, em 2013, vereadora Raquel, e 2014, existe esse impasse. Existiu, inclusive,
reuniões que não são dignas de serem relembradas. Quando o ex-prefeito, que antecedeu o atual
Airton Garcia, de uma forma digna da época do coronelismo mandou os seus jagunços participarem
das reuniões e nunca deixou com que o conselho atuasse na cidade de São Carlos, uma área de
extrema importância que é área cultural. Então eu não posso deixar, vereadora. Nós estivemos
alguns dias atrás em uma reunião Sindspam, nós voltamos conversando e falei com você da minha
preocupação sobre esse conselho. Eu não posso deixar de parabenizá-la pela grande luta, pelo
grande esforço, pelo grande trabalho, bem como ao vereador Azuaite, o vereador Gustavo Pozzi,
vereador Robertinho Mori Roda e tantos outros que participaram. Mas eu não posso deixar de
parabenizar com mais intensidade um vereador de primeiro mandato, mas que já esteve nesta Casa,
substituindo o vereador Júlio César, que é o vereador Bira, pela sua firmeza, pela sua maneira de
tentar entender a mudança, o que é justo, porque nós temos que votar aquilo que nós conhecemos.
Nós não podemos votar no escuro. E o vereador Bira dá hoje, nessa Casa, um exemplo de como é
importante, vereador presidente Roselei Françoso, como é importante o parlar, o falar, o
Parlamento. Os debates que aconteceram foram necessários para mostrar ao vereador Bira que as
mudanças com a emenda proposta pelos nobres vereadores educadores que são e amantes da
cultura, Raquel e Azuaite, eles demonstraram, ao ler, ao fazer com que o secretário lesse a emenda
de que ao vereador Bira de era possível nós entrarmos no entendimento. E esta Casa que é plural e
que eu sempre defendi a vinda de 21 vereadores, eu era contra, mesmo com a população clamando
por 13 vereadores. Eu fui vereador quando era 13 e fui vereador quando era 21, fui vereador quando
era 19, esta Casa hoje tem uma pluralidade. Ela é plural, ela tem pessoas que pensam numa
maneira, que agem de uma maneira e tem pessoas que agem de outra maneira. Tem a ideologia de
cada um, tem a área de atuação de cada um. Então não só na votação desse projeto mas em tudo,
presidente Roselei, nós votamos hoje, analisamos hoje diversos e diversos projetos oriundos da
Prefeitura Municipal que são de suma importância para cidade de São Carlos. Eu poderia ficar aqui,
se o tempo não fosse curto, mas a população acompanhou e nós vamos divulgar no site da Câmara
Municipal, nas redes sociais e na imprensa tudo aquilo, eu acredito que Vossa Excelência fará o
balanço desses últimos seis meses, de tudo aquilo que a Câmara representou e votou em favor da
cidade de São Carlos. Então não poderia... Eu tenho um compromisso, até adiei o compromisso, eu
iria sair antes, deixar de participar desse momento histórico, vereadora Raquel, que é a votação e a
criação do conselho. Não é aquilo que nós queríamos? Não é. Falta muita coisa, mas o primeiro
grande passo está sendo dado, e eu tenho certeza de que nós poderemos nos unir cada vez mais em
benefício da cidade de São Carlos. Como disse com muita propriedade a vereadora Raquel, nós
temos, a política é arte da conversa, nós temos que conversar, conversando a gente se entende. Nós
não podemos nunca fazer com que questões pessoais, com que questões ideológicas e partidárias
interferiram nos nossos posicionamentos quando nós precisamos da união. Quando nós precisamos
da união, nós temos que nos unir pelo bem da cidade de São Carlos. Então eu quero parabenizar, eu
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que tenho quase 30 anos de vida pública, eu quero parabenizar esta Casa de Leis nesta noite pelo
exemplo de democracia, pelo exemplo de independência, pelo exemplo de seriedade com que todos
nós, 21, tratamos problemas da cidade neste memorável dia 29, dia de São Pedro, que nós, sem
dúvida nenhuma, marcaremos na história política da cidade como um dia que ressurgiu um
conselho que nunca deveria tenho ter sido extinto. Parabéns, parabéns e parabéns! SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Marquinho Amaral, pelas brilhantes
e sábias palavras. Eu quero aproveitar o discurso de Vossa Excelência apenas para também fazer
aqui uma menção a um importante colega de trabalho, companheiro de trabalho, irmão de trabalho,
pessoa que está sempre aqui buscando essa convergência dentro do Poder Legislativo, e também do
Poder Executivo quando há os conflitos, porque não buscar sempre a convergência, o entendimento
para que a gente possa fazer a boa política. Então, eu quero aqui agradecer, um agradecimento
público ao Rodrigo Venâncio, que buscou sempre o diálogo, buscou o bom entendimento, boa
política, dialogando sempre não só com os três mas com os outros vereadores também, mostrando a
preocupação com essa votação no dia de hoje. Então, Rodrigo, eu quero externar aqui a você o meu
sincero agradecimento. Estamos falando desse processo, mas nós não votamos hoje, né? Não
votamos ainda o processo da Cultura, nós vamos votar agora, mas nós votamos hoje, Marquinho, 37
processos. Nós votamos processo que era um compromisso nosso assumido no dia primeiro de
janeiro de 2021, que era promover as obras de combate à enchente na cidade. Nós votamos hoje 4,5
milhões praticamente para ajudar no combate às enchentes na cidade de São Carlos. Uma
importante obra ali na Travessa 8, na Rua Itália. A Profa. Neusa vai falar sobre esse projeto depois.
Mas o importante, votamos conselho, votamos recurso de quase 2 milhões, 1,8 milhão e alguma
coisa para o hospital universitário, então eu concordo plenamente com as palavras do Marquinho,
em dizer que essa Câmara deu um exemplo de democracia, de respeito e de unidade a bem do
interesse da nossa coletividade. Rodrigo Venâncio, meus agradecimentos mais uma vez por tudo
que você tem feito aqui na Casa, em respeito a cada parlamentar sem distinção de cor partidária.
Nós dialogamos sempre com todos os nobres vereadores. Depois eu passo lá. Eu quero agradecer
imensamente mais uma vez ao Rodrigo e a todos os parlamentares que buscaram essa convergência
a bem da nossa cidade. Mais algum vereador para discutir o projeto? Então eu coloco em votação a
emenda modificativa do PL 233, que cria o Conselho Municipal de Cultura de São Carlos e dá
outras providências, de autoria dos vereadores Raquel Auxiliadora, do PT, e Azuaite Martins, do
Cidadania. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Pela ordem, Sr. Presidente? SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem solicitado pelo vereador Azuaite Martins de França.
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Antes disso e, como foi combinado, precisa fazer uma
orientação do processo, até porque existe a precedência da apresentação cronológica das emendas
no sistema, no sistema Alfa, então as emendas, as emendas, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Professor, estou atento aqui, pode falar. VEREADOR AZUAITE
FRANÇA: Uma a uma, eu vou dizendo para o senhor o que foi incorporado, o que não foi
incorporado e o que houve desistência. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Ah, perfeito.
Então eu vou buscar aqui emenda uma a uma. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Isso. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então vamos lá. A emenda... Que tem várias emendas.
São todas do Azuaite. É isso, Azuaite? VEREADOR AZUAITE FRANÇA: São nove emendas
iniciais, oito emendas e a nona emenda englobada, então vamos lá. A primeira, presidente. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pois não, professor? VEREADOR AZUAITE
FRANÇA: É o nome do conselho. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Ah, perfeito.
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Que é Conselho Municipal de Política Cultural de São
Carlos. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. VEREADOR AZUAITE
FRANÇA: Então durante todo o corpo do projeto onde estiver Conselho Municipal de Cultura, é
Conselho Municipal de Política Cultural de São Carlos. SR. PRESIDENTE ROSELEI
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FRANÇOSO: Perfeito. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Essa emenda sai, porque ela foi
incorporada. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Isso. Todas essas emendas estão na
emenda final aí, certo? VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Depois, depois. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Tá. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Depois. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Depois. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Que diz o seguinte:
"Aprovar proposta orçamentária anual para o investimento no setor, como também na elaboração do
Projeto de Lei sobre o Plano Plurianual e sobre as diretrizes orçamentárias". Isso está no texto da lei
proposta, então esta não é nem incorporada e nem nada, ela não segue. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: O texto original? VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Depois tem a
emenda da composição, emenda da composição, em que entra a diretoria regional de ensino, como
ente público e as escolas de ensino básico privadas. Elas entram na composição do emendão,
permanecendo as 14, não é, Raquel? Então no emendão a substituição de algumas, por exemplo,
para que o conselho fique compacto com 14 e não com 16, porque eu estava propondo 16. A
emenda do 16 sai, porque fica 14, porque as duas, a diretoria de ensino e o ensino básico privado, é
para dar oportunidade para essas escolas que tem estruturas, viu, presidente? Escolas que tem
estrutura e tem que ser parceiras, elas têm que estar representadas no conselho. Então... SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Com certeza. VEREADOR AZUAITE FRANÇA:
Indicação para que coubesse tudo sem prejuízo. Depois tem a das eleições e do... das eleições serem
feitas na conferência de cultura, ser chamada pela prefeitura e, depois, só depois disso, está lá no
Parágrafo Único, é que a prefeitura irá indicar os seus representantes. Depois, Sr. Presidente, tem a
emenda do conselho deliberativo, emenda do caráter deliberativo, outra do caráter normativo, outra
do caráter fiscalizador, que deixam, com meu próprio lamento e protesto, eu deixarei de apresentar
desde que seja aprovado a emenda consensual e vacinada pela vereadora Raquel e por mim mesmo
que é o resultado, que é o produto desse consenso, dessa articulação e viabiliza aprovação do
projeto. Era isso que eu tinha a dizer. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito, Prof.
Azuaite. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Questão de esclarecimento, Sr. Presidente? SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Quem está falando? Moisés? Está escuro aí.
VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Isso. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pode
falar. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Só para entender a emenda, tem uma emenda, foi
tirado o caráter deliberativo, né? Mas uma emenda que fala sobre aprovar o orçamento, ela foi
aprovada, é isso? Ela está inclusa, é isso? VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Eu posso explicar.
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Prof. Azuaite vai explicar, Moisés. VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: Ela está no projeto da prefeitura. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Está como veio da prefeitura, Moisés. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Ah,
ok. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu queria... [falas sobrepostas] VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Roselei? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pois não,
Marquinho? VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Estou achando que ele está lá no
quilombo. Pela escuridão que está. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Com todo
respeito aí, Moisés, você está caçando rã no quilombo essas horas? VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Deve estar lá em Santa Eudóxia, no quilombo. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: É, então vamos lá. Obrigado, Moisés, por estar aqui conosco ainda, tá? Ainda que
esteja aí no escuro, a gente aproveita para fazer aqui um requerimento verbal para colocar
iluminação no local que o Moisés está, viu, Marquinho? Agradecer aí ao Prof. Azuaite pelas
explicações, eu acho que, pelo que eu entendi nas discussões, há um entendimento para que a gente
vote essa emenda consensual, para que o Prof. Azuaite decline das demais emendas, é isso,
professor? VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Isso, perfeito. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Então eu coloco em votação a emenda consensual que, em termos, engloba as
emendas do Prof. Azuaite, trata desses assuntos já, né, professor? Então coloco em votação a
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emenda. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Aquelas três do caráter deliberativo, do caráter
fiscalizador e do caráter normativo, eu deixo de apresentar em nome da aprovação do projeto que
está aí contrariado, frustrado, mas me submeto àquilo que foi acordado, como sempre fiz na vida.
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Feito, professor. Então, eu coloco em votação a
emenda modificativa, consensual dos senhores, das Sras. Vereadoras, ao Projeto de Lei 223, que
cria o Conselho Municipal de Cultura e dá outras providências, autoria de Raquel Auxiliadora e
Azuaite Martins de França, do Cidadania. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Então está aprovada a emenda modificativa. Agora, eu coloco em
votação o projeto de lei ordinário com a emenda englobada, o Projeto de Lei 233 da Prefeitura
Municipal de São Carlos, que cria o Conselho Municipal de Cultura e dá outras providências. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado, então,
por unanimidade, dos vereadores presentes, o presente projeto que cria o Conselho Municipal de
Cultura, no município de São Carlos e dá outras providências. Projeto de Lei 233, de autoria da
prefeitura, Processo 1.699. Nós votamos todos os projetos que estavam na Pauta, como eu já disse,
37 projetos. Tem inscrito para a declaração de voto a vereadora Neusa, e, também... A vereadora
Neusa só que está para a declaração de voto, referente a PL... VEREADOR GUSTAVO POZZI:
Eu. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Gustavo também? VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Declarar voto. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Ah, o Gustavo também.
Desculpa, Gustavo. O Projeto 1.900, Decreto Legislativo 08, certo? VEREADOR ROBERTINHO
MORI: Pela ordem, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem,
solicitado pelo Robertinho Mori Roda. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Eu peço licença,
que eu tenho um compromisso agora, às 20h15min, eu precisava sair. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Deferido o pedido de Vossa Excelência. O senhor pode cumprir o
compromisso. [falas sobrepostas] VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sr. Presidente? SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem, vereador Marquinho. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pois não,
vereador Marquinho, primeiro, depois, na sequência, Rodson Magno do Carmo. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Eu também peço autorização, vou passar o livro a Vossa Excelência aí
de chamada e vou me ausentar. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. Está
deferido o pedido de Vossa Excelência. Vereador Rodson Magno. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Eu sou o primeiro, Sr. Presidente, que eu pedi declaração de voto. [falas sobrepostas]
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor e a vereadora Neusa... VEREADOR
RODSON DO CARMO: Azuaite? O seu microfone está ligado, Azuaite. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: O senhor... Vereador Rodson e a Profa. Neusa, por incrível que pareça
pediram no mesmo instante. Então, Rodson, vamos dar prioridade a vereadora? VEREADOR
RODSON DO CARMO: Então eu passo a palavra, com certeza. Vereadora Neusa. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tá. VEREADOR RODSON DO CARMO: Tá. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tá. Eu quero já deixar registrado que tem alguns
vereadores que pediram a explicação pessoal, por conta do horário da sessão, ele ficou
comprometido, então não teremos a explicação pessoal. Mas os vereadores que estão presentes e
que solicitaram o tempo do partido, passarei a palavra ainda, tá? Os que inscreverem até a discussão
dos projetos, tá? VEREADOR RODSON DO CARMO: Muito bem. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Então, eu passo a palavra, primeiro, para a vereadora inscrita, vereadora
Neusa, pelo tempo regimental de até três minutos, dois minutos, para a declaração de voto.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Eu só ia falar em relação ao Projeto 2.113/21(F), né? Eu
declarei voto de elogio dessa conquista do trabalho sendo feito lá por uma luta. Primeiro, em
relação a um espaço que precisava, então eu agradeço a todos. Também quero falar uma situação
que foi colocada, aproveitar esse momento bem rápido, que por participar da CPI da Saúde, eu
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estive presente no dia que foi chamada a Izaulina, e um dos comentários foi na situação dos 28
milhões, que eu deixei bem claro, eu escrevi mais ou menos por cima para o Bira, que foi mais ou
menos o seguinte. Ela falou que foi direcionado à Saúde 2,777 milhões e uns trocados, que não
lembro o total, e 800 mil para a Secretaria da Cidadania. Portanto, a Saúde recebeu, desses 28
milhões, 3,600 milhões e poucos mil para ser trabalhado, tanto a Cidadania como a Saúde. Os
outros 24 milhões [ininteligível] foram utilizados pelo Dr. Mario Antunes em equilíbrio de finanças
da situação do município em questões de enfrentamento da Covid, então eu queria fazer esse aparte
só. E justificar e agradecer a todos pela votação daquele projeto, que é um trabalho também
conquistado para evitar as enchentes. Eu não estou muito bem hoje. Eu agradeço a todos.
Parabenizo a Raquel e ao Azuaite. Fiz parte das Audiências Públicas, sim, sabe? Luto mesmo pela
cultura e, como professora, sempre foi assim. Então agradeço toda a atenção, obrigada. Eu não
estou muito bem agora, então eu estou pedindo, já vou sair, tá? Um abraço a todos. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, Profa. Neusa, pelas palavras, pelo apoio aí a
esse projeto brilhante de investimento nas drenagens urbanas do município de São Carlos e todos
demais assuntos trazidos por Vossa Excelência. Passo, agora, a palavra ao vereador Rodson Magno
do Carmo para declaração de voto pelo tempo regimental de até dois minutos. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Boa noite, Sr. Presidente, boa noite, vereadores, população que nos
acompanha. Hoje é um dia muito feliz, depois de quase sete anos de luta, nós vamos ter agora um
novo camelódromo. Camelódromo, para quem não sabe, fica ali em frente ao Magazine Luiza,
beirando o nosso Rio Gregório, e nós vamos ter, Sr. Presidente, essa reforma tão merecida. Foi um
descaso total montar um camelódromo nas outras gestões passadas e não se teve uma reforma, não
se teve um acompanhamento arquitetônico de reforma, então ficou tudo abandonado. Mas, graças a
Deus, ao trabalho do Coca, que é o secretário que teve palavra, cumpriu com a sua palavra, nós
vamos ter agora essa liberação de mais de um 1,5 milhão para que nós possamos fazer o novo
shopping Beira Rio. E os camelôs que lá trabalham, que dedicam e sustentam os seus familiares vão
ter uma estrutura nova e renovada, juntando com o terminal de ônibus que ali teremos em breve.
Meu muito obrigado e uma boa noite a todos. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, vereador Rodson, tem razão, uma grande conquista para esses profissionais liberais que
atuam ali na baixada do mercado, hoje, conhecido acho que, nacionalmente, como o nosso shopping
Beira Rio, que contribui muito aí para a economia da nossa cidade também, né? Então quero passar,
agora, a palavra ao vereador Gustavo Pozzi, para declarar o voto no Processo 1.900, Decreto
Legislativo 08, de autoria do professor Gustavo Pozzi, pelo tempo regimental de dois minutos,
Gustavo. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Boa noite, vereadores e vereadoras, pessoas que nos
acompanham em suas residências. Rapidamente, eu quero aqui dar destaque a esse decreto
legislativo, porque nós sabemos da desigualdade que existe entre homens e mulheres no mercado de
trabalho, né? Diante disso, a vereadora Quezia, de Limeira, do PL, propôs esse projeto lá, em
Limeira, não, desculpe, Jundiaí. Propôs esse projeto lá na cidade dela. E como eu acompanho vários
mandatos de vereadores, do Partido Liberal, eu achei interessante que a Câmara Municipal também
tivesse esse Selo da Empresa Amiga da Mulher, para valorizar as empresas, incentivar que as
mulheres tenham aí, também, espaço no mercado de trabalho. Diante dessa desigualdade entre
homens e mulheres, eu acho que a Câmara Municipal traz um pouquinho aí, busca, pelo menos,
trazer um pouquinho de justiça a esse fenômeno social que nós temos, né? Eu acredito que a
mulher, muitas vezes, ela é desvalorizada também no mercado de trabalho pela própria condição
biológica, no sentido de que muitas vezes a mulher quando ela engravida, ela tem a licençamaternidade, que é necessária, e algumas empresas acabam para evitar que tenham aí esse
afastamento, elas acabam evitando de contratar mulher. Muitas vezes, as empresas que contratam
mulheres, contratam... Não que naquela empresa o salário da mulher é menor, mas se você fizer
uma média pelo cargo em todos... se percebe que a mulher recebe menos que o homem, né? Então
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eu acho que a Câmara Municipal, nesse momento, ao aprovar esse decreto legislativo, presidente
[interrupção no áudio]. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pode concluir, Gustavo.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: A Câmara Municipal, quando aprova esse decreto legislativo
para valorizar a mulher e para tentar trazer, restabelecer um pouquinho da justiça do mercado de
trabalho, ela acerta e gostaria de tão já... Eu coloquei aí, deixei bastante amplo, para que nós
possamos construir melhor isso daí. A Mesa Diretora colocar aí essas diretrizes de como que vamos
fazer essa análise. Mas aqui eu quero parabenizar todos os vereadores que me apoiaram nessa
iniciativa. Muito obrigado, Roselei, vereadores e vereadoras dessa Casa. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Gustavo. Você pode ter certeza de que nós faremos o
melhor possível para regulamentar esse decreto legislativo agora, para estudar a composição, como
será elaborado, né? A Câmara, também, nesses casos, é executiva, então nós vamos precisar sentar
depois e buscar aí o melhor entendimento para entrega desse prêmio, esse reconhecimento à mulher
aí, na nossa cidade, na nossa Câmara Municipal, tá? Obrigado, Gustavo, por mais esse trabalho
desenvolvido. Eu tenho certeza de que isso também enobrece muito o papel da Câmara na
sociedade, em especial, as diferenças aí que hoje existe entre homens e mulheres, né? Esse
reconhecimento, eu tenho certeza de que busca a igualdade, busca trabalhar com certeza a
valorização da mulher e o seu papel na sociedade. Nós temos... Acho que não temos mais nenhum
vereador inscrito para declaração de voto. Eu tenho aqui inscrição para tempo do partido da
vereadora Cidinha do Oncológico e eu passo a palavra, então, a vereadora Cidinha do Oncológico
pelo tempo de até cinco minutos. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Questão de ordem,
presidente? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Questão de ordem, vereador Gustavo
Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Pelo horário, eu acredito que precisamos que a Câmara
estenda o horário para... SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Nós votamos todos os
processos, Gustavo. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Ah, tá. Perfeito. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Então não há prejuízo de ficar processo para trás. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Perfeito. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, eu só vou
pedir, se possível, Cidinha, acabei de receber aqui uma notícia muito triste, o falecimento de um
amigo, um empresário muito importante aqui na cidade de São Carlos, esposo de uma grande
amiga, que é servidora pública, trabalha lá na Fundação Pró-memória, do Windson Bernardo, é um
dos grandes idealizadores da empresa Dinâmica Energia Solar, infelizmente, vítima da Covid,
também. Então eu sou muito amigo da família e gostaria muito de poder prestar a minha
solidariedade à família. Então, eu quero pedir aos Srs. Vereadores, se for possível, maior brevidade
possível nessa declaração de voto para que a gente possa prestar solidariedade a essa grande
servidora, que é a Adriana Custódia, Rodson, lá da Fundação Pró-Memória, esposo dela foi a óbito
vítima, também, da Covid, na cidade de São Carlos. Vereadora Cidinha. VEREADORA
CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Roselei, boa noite a todos, né? Eu só queria fazer dois
comentários. Que está aberto o edital, no Ministério da Saúde, de adesão ao Programa Saúde Com
Agente, que ele é voltado para agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, né? E São
Carlos não se inscreveu para que os funcionários façam esse curso. É um curso de qualificação para
profissionais dessas áreas. Tanto é que inscrição foi prorrogada, 30/4 até dia 2/7. E eu acho que essa
qualificação vai ser muito boa para os funcionários públicos que atuam nessas áreas, né? E mais de
90% dos municípios brasileiros se inscreveram, aderiram a esse programa. E só que os funcionários
das endemias querem fazer essa qualificação, mas até agora a secretaria... E elas querem fazer, tanto
é que o próprio sindicato, o Odair fez um ofício, pedindo explicação para a vigilância, né? Eu
também gostaria de que eles participassem disso daí. É oferecido pelo município e quem vai sair
ganhando com isso é a própria população também e os funcionários que vão adquirir mais
qualificação ainda. Uma coisinha que queria deixar claro é isso e a outra é que, ontem, eu entreguei
lá, no São Carlos 8, 11 carrinhos para os coletores lá de recicláveis e que vai ser muito útil, né? E
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que eu espero que a gente regularize logo a... se organize para eles poderem usar os carrinhos e,
também, a gente quer pedir ajuda para os demais vereadores e tudo, para que possa, no futuro, seja
montada lá uma cooperativa, que eles se organizam nesse trabalho, que vai ser grande benéfico para
a renda dos moradores lá do São Carlos 8. E a última coisinha que hoje o abrigo Helena Dornfeld
está completando 46 anos de existência. E eu sou muito grata àquele abrigo. Eu quero deixar claro
aqui, porque meu pai morou lá durante 15 anos, e a minha mãe três anos. E, hoje, eu fiquei tão
contente que eu recebi um vídeo de uma amiga e está, assim, eles mandando soltar balões com
semente de girassóis e com nome de moradores lá. Eu fico muito grata a todos, quero... Eu vou
fazer uma moção para esse abrigo por tudo que fez pelos meus pais, né? Eu sou muito grata de
coração a todos. Tá bom? Uma boa noite a todos. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, Cidinha, pelas palavras. Emocionante o seu discurso, o reconhecimento do abrigo de
idosos Helena Dornfeld, né? Trabalho lá da Malu. Malu ou Manu? Eu sempre confundo. Malu?
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Malu. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Malu, né? Malu é realmente uma lutadora lá, no abrigo, a gente reconhece o trabalho do abrigo de
idosos Helena Dornfeld e, também, do Cantinho Fraterno, que faz um trabalho excepcional frente aí
o trabalho do pessoal dos Vicentinos, do Botega, né, Gustavo? Também faz um trabalho
maravilhoso. Mas, Cidinha, da sua fala, eu penso que a gente precisa depois dialogar com a Andrea,
que é a responsável pelos agentes de comunitários de saúde, para a gente poder verificar o porquê
São Carlos não vai ter esse treinamento. Eu acho que, nesse momento de pandemia, treinamento,
qualificação, formação continuada é essencial, então você tem meu apoio aqui para a gente poder
conversar. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Roselei. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Pois não. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Teria um
prazo de até dia 2 para inscrever a cidade... SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: De
julho? VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: E os funcionários querem fazer. É, 2/7.
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Dois do sete é sexta-feira. VEREADORA
CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Por isso eu trouxe agora. Até sexta-feira para fazer inscrição.
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Terminando a sessão, eu entrarei em contato com o
secretário, com a Andrea, para verificar o porquê não foi feita a inscrição de São Carlos para a
formação desses agentes de saúde, que cobre hoje cerca de 40% da nossa população. É fundamental
garantir a esses agentes formação para poder dar melhor qualidade no atendimento do nosso povo.
VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Com certeza. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Nós tínhamos inscrito aqui também o vereador Lucão Fernandes no tempo do
partido, ele nos deixou, porque tinha um compromisso, devido ao seu tratamento de saúde. O
vereador Djalma Nery, eu quero agradecer aqui, que ele acabou declinando desse uso do tempo do
partido, e vereadora Neusa pediu licença, estava passando mal aí, na sessão, a gente pôde observar e
justificou aqui a sua saída, então nós não temos mais vereadores inscritos pelo tempo do partido.
Quero aproveitar a oportunidade, essa sessão está sendo transmitida ainda, convidar os nobres
vereadores para a reunião, ou melhor, a sessão extraordinária que deve ocorrer amanhã às 10 horas
aqui, no Plenário da Câmara Municipal, ou melhor, on-line, né? Eu estarei aqui no Plenário, mas a
sessão on-line para a votação do segundo turno de Lei de Diretrizes Orçamentárias e também do
Plano Plurianual apresentado pela Prefeitura Municipal de São Carlos e as suas respectivas emendas
feitas aqui na Casa, pelo nobre vereador Azuaite e por outros vereadores também de lideranças
partidárias. Eu quero dizer que nós estamos na captura, Gustavo, também para a realização de uma
Audiência Pública que deve acontecer, na quinta-feira, com a presença aí do pessoal da CPFL.
Estamos vendo os meios para poder fazer o máximo de divulgação possível, dado o tempo aí
aguardando o agendamento com o gerente da CPFL, mas nós estamos fazendo esforço para que, na
quinta-feira, às 10 horas da manhã, nós possamos realizar também de forma on-line a discussão em
torno dos problemas de iluminação pública no município de São Carlos. Na quinta-feira? O Emílio
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também, sempre atento, Gustavo, está dizendo aqui que tem uma reunião da CPI marcada às 10
horas da manhã, na quinta e na sexta. Você acha que teria prejuízo de a gente deixar essa reunião
para a semana que vem, que nós não teremos sessão ordinária? VEREADOR GUSTAVO POZZI:
Pode ser. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Poderia até fazer na própria terça-feira
essa Audiência Pública. Assim, a gente tem tempo para poder fazer uma divulgação melhor.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Podemos dialogar para semana que vem, sim. Vamos acertar
depois do horário então. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. Muito obrigado.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Oi? VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Pela ordem. Terça-feira, nós temos Audiência Pública
do Mais Acesso às 18 horas. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Dezoito? Então a da
CPFL seria no período da manhã, às 10 horas. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Ah, ok. Ok.
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Mas é só uma proposta. Nós vamos verificar com o
Júlio, da CPFL, e, depois, a gente conversa com o Gustavo para ver se há um entendimento para
fazer na terça, na quarta ou na quinta, tá? VEREADOR GUSTAVO POZZI: Perfeito, perfeito.
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É, mas aproveitar aqui também a fala do meu
assessor, chefe de gabinete aqui a presidência, o Rogério, que está lembrando que nós teremos uma
visita à Câmara, on-line, acho que vai ser a primeira desse ano, né? Com a escola Gasparini, como é
o nome da escola? Escola estadual, você falou ontem. João Batista Gasparini. Acho que foi um
nome aí sugerido pelo Prof. Azuaite Martins de França, uma pessoa que lutou muito pela educação
aqui no município de São Carlos. É uma escola do Jardim Zavaglia. Participará conosco do projeto
Visite a Câmara Virtual. Eu quero agradecer muito, nesses seis meses frente à presidência dessa
Casa, agradecer aos Srs. Vereadores, aos funcionários dessa Casa na pessoa do Rodrigo, na pessoa
do Emílio, que está sempre aqui nos assessorando. Eu acho que mais que nunca esse número de
audiência on-line, né, Emílio? Haja audiência. Às vezes duas, três, no mesmo dia, fazendo aí
malabarismo danado, então nós só temos aqui a agradecer muito ao Emílio pela contribuição que
nos dá de maneira brilhante, sempre dando toda a atenção a todos os parlamentares. Eu quero
agradecer demais ao nosso departamento jurídico, os analistas, a nossa procuradora, a Samanta, em
nome do Dr. Fábio, que também nos assessora aqui de maneira espetacular, sempre procurando o
caminho melhor para a gente seguir, com olhos voltados à legalidade, aos princípios que norteiam a
administração pública. Falando em administração pública, também, quero agradecer muito o nosso
diretor administrativo, Paulo Bolzan, pelo trabalho que faz, pelo cuidado que tem aqui com as
contas da Câmara. Nós tivemos informações, e é motivo de comemoração, que as contas da Câmara
Municipal, dos ex-presidentes, né? Vereador Marquinho Amaral, vereador Júlio César, do vereador
Lucão Fernandes, todas elas foram aprovadas. E as contas não são aprovadas porque o tribunal
gosta da gente, é porque existem pessoas competentes para tocar o negócio. E o Paulo Bolzan,
muitas vezes, é até durão com a gente aqui, com a presidência, com o Rodrigo Venâncio, mas eu
não tenho dúvida nenhuma do motivo que faz com que Paulo seja durão, né? A preservação sempre
do presidente, que é aquele que assina todos os compromissos aqui, e o Paulo tem absoluta
convicção que preza muito por isso. Então, aqui, Paulo, eu não sei se você está nos ouvindo, mas
meus sinceros agradecimentos pelo seu comprometimento, seu empenho, ao lado do Rodrigo
Venâncio, sempre prezando muito pela boa política, pela legalidade, pela impessoalidade, pela
publicidade, enfim, pela moralidade. Enfim, por todos os princípios que norteiam a administração
pública e, no campo pessoal, pela lealdade que o senhor sempre teve conosco. Quero agradecer
também... VEREADOR GUSTAVO POZZI: Deixa eu só... Desculpa. Eu preciso fazer um
comunicado à Casa, tá? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Deixa só eu concluir o meu
agradecimento aqui, Gustavo, aí eu já... Nós estamos finalizando aqui, né? Essa é a última sessão
ordinária. Eu faço questão de agradecer aos funcionários da limpeza, que estão sempre nos
ajudando muito aqui, mantendo o prédio em ordem, limpo, organizado. Agradecer a Ana, que
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sempre com toda a dificuldade que a gente está tendo aqui, com as perdas que ela também teve esse
ano, nunca deixou a peteca cair, sempre cuidando muito dos processos, da tramitação das coisas
aqui na Casa, cuidando de cada um de nós. Eu quero agradecer também, voltado ao Poder
Executivo, ao Dr. Edson Fermiano, pela sensibilidade, pela boa política, pela pessoa mestre que é
no sentido de respeito ao Poder Legislativo. O Dr. Edson, a exemplo do Prof. Azuaite, tem uma
história de vida com o Legislativo, tem uma história de vida com a justiça, tem uma história de vida
com a legalidade e com a boa prática dos atos de uma administração pública, então eu quero
agradecer muito ao senhor pela paciência conosco também. A gente sabe, a gente vai à prefeitura às
vezes e encontra o vereador no primeiro, segundo, no terceiro andar, no quarto, no quinto, sempre
tratando de assuntos do interesse da coletividade. E eu tenho certeza de que esse tratamento não é
pessoal. Ele é impessoal, ele é suprapartidário e atende a todos interesses da nossa cidade. Quero
dizer também que eu quero agradecer aqui, apesar das dificuldades que vem tendo aí nesse
momento, a um cara que a gente tem profundo respeito. Lógico que as divergências, elas
acontecem, e a gente respeita as divergências, mas agradecer também ao prefeito Airton Garcia, ao
vice-prefeito, Edson Ferraz, que tem, sim, dado atenção a todos os vereadores. Às vezes tem, sim,
como eu já disse, uma divergência aqui, outra divergência ali, mas no campo geral a gente está
sempre construindo política com olhos voltados ao interesse da nossa coletividade. Meus
agradecimentos. E também conheci há pouco tempo, mas eu tenho que externar aqui os meus
agradecimentos a outra pessoa do governo municipal, que é o José Espírito Santo, é isso? José
Espírito Santo ninguém conhece, mas todo mundo conhece o Carneirinho. E eu, sinceramente, nos
últimos tempos, tenho presenciado aí o comprometimento do Carneirinho com os atos do Poder
Executivo, buscando recursos junto ao governador João Doria, junto ao Vinholi, Vinholi?
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Marco Vinholi. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Marco Vinholi. Às vezes eu confundo com Risoli, mas é Vinholi. Me desculpa a
brincadeira, mas eu confundo mesmo. Já cheguei a chamá-lo de Risoli, mas é Vinholi. Desculpa,
Carneirinho, é brincadeira, tá? Mas os meus agradecimentos aqui a tudo que o Vinholi tem feito
também a nossa cidade. Eu sei que nós vamos ter uma agenda bastante extensa aí na sexta-feira, e
eu tenho, com o vice-governador Rodrigo Garcia, né? E eu quero aqui fazer o meu agradecimento
por essa articulação. Tenho certeza de que isso faz... Desculpa, gente. Faz com que a cidade ganhe
muito, né? Inclusive hoje de manhã recebi a ligação do nosso decano aqui da Câmara, o vereador
Catarino, depois do Panone, também secretário de Planejamento, na perspectiva de a gente fazer e
elaborar um documento da Câmara Municipal, solicitando aqui investimento das marginais em todo
o perímetro da Rodovia Washington Luís. Nós vamos aproveitar esse evento para fazer em nome da
Câmara Municipal esse pedido ao governador, e tenho absoluta convicção que dado a essa liderança
que está sendo construída pelo Carneiro, pelo Ferraz e pelo Dr. Edson Fermiano, nós vamos
conseguir viabilizar muitas coisas boas para a nossa cidade, a exemplo do que nós fizemos hoje.
Tem, Rodson, eu não posso dar a notícia aqui, porque eu não estou aqui falando em nome do
Executivo, mas, com certeza, investimentos muito interessantes na área da saúde para ser realizado.
O Azuaite abre o ouvido, porque o senhor luta muito por isso. Lá no Citesc, um investimento muito
importante que está para ser anunciado aí. Eu peço até depois que o senhor, como pessoa que
acreditou nisso, buscou diálogo frente a instituição lá, o pessoal do Instituto Inova, na pessoa da
Bruna e também do Marcelo da Paz, investimentos importantes aí devem ser anunciados para a
instalação de leitos, instalação de processos importantes de UTIs, inclusive, de cursos, enfim, lá, no
instituto. Eu falei Itesc? Citesc. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Roselei, nós não
podemos esquecer do AME Cirúrgico, hein? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O
AME Cirúrgico já está na nossa Pauta também, Cidinha, e nós vamos fazer. VEREADORA
CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Porque o ofício já foi enviado. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Nós temos o AME Cirúrgico, nós temos a Vila Dignidade, que deve ser anunciada
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na sexta-feira também. Já estou anunciando aqui, está vendo? Boas informações nos ajudam.
Carneiro, muito obrigado. E agradecer, por fim, já citei aqui de uma forma muito genérica, mas ao
prefeito Airton Garcia pela escolha dos secretariados, por ter colocado pessoas que têm
compromisso com a cidade. Às vezes a gente dá um puxão de orelha aqui, dá um puxão de orelha
ali, mas com o puxão de orelha às vezes a coisa anda. Então nós queremos agradecer ao prefeito
Airton Garcia pelo empenho que tem feito para ajudar a nossa cidade, pela autonomia que tem dado
aos secretários para buscar recursos importantes, a exemplo do que nós aprovamos aqui hoje. Eu
não tenho dúvida nenhuma que o prefeito Airton Garcia, com autonomia que dá aos secretários, tem
condições de fazer aí uma boa gestão. É o começo de uma segunda gestão, a gente tem muito que a
ser feito nesta cidade. Nós tomamos, agora, seis meses de gestão, mas eu tenho absoluta convicção
que nós temos aí mais um período muito grande e a gente gritando aqui, esperneando ali, cobrando
aqui, fiscalizando, nós vamos conseguir melhorar muito ainda essa gestão, de acordo com a
autonomia que cada parlamentar tem, de acordo com o comprometimento que a gente precisa exigir
da Prefeitura Municipal de São Carlos. Então os meus agradecimentos também ao prefeito. Eu
quero dizer que é motivo de muito orgulho ser presidente desta Casa em um período tão difícil que
nós estamos vivendo, perdendo pessoas queridas, mas, ao mesmo tempo, lutando para melhorar não
só nesse momento de pandemia mas também no pós-pandemia a qualidade de vida das pessoas.
Hoje, nós aprovamos aqui 2 milhões para criar mais 20 leitos no nosso hospital universitário. Esses
leitos não vão embora depois que passar a pandemia e, com certeza, eles ficarão para poder dar a
qualidade que nós almejamos para o nosso hospital universitário. Então os meus sinceros
agradecimentos a todos. Digo que tenho orgulho, sim, de estar aqui frente à esta Câmara Municipal,
trabalhando manhã, tarde e noite para poder dar a assistência que à população de São Carlos
merece. Eu quero passar agora para declaração de voto, Gustavo? VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Não, comunicado à Casa. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Comunicado à
Casa do vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Em decorrência do recesso, a
Comissão de Legislação e Justiça se reuniria amanhã, mas como nós não teríamos processos para
examinar amanhã, nós vamos voltar uma semana antes do recesso, para que, ao decorrer do mês, os
projetos que forem entrando... Então uma semana antes do fim do recesso nós vamos fazer a nossa
reunião para que dê tempo também que as outras comissões analisem aí para que nós tenhamos, na
primeira terça-feira após o recesso, projetos já para serem votados na Pauta. Então é esse o
comunicado. Quero aqui aproveitar o momento e agradecer ao André e ao Azuaite por esses seis
meses de parceria dentro da comissão, né? Também ao Dr. Fábio, onde eu agradeço todo o corpo
jurídico da Câmara. E agradecer a atenção e o carinho que o Rodrigo sempre tem dado para a gente,
o Rodrigo Venâncio, para que nós possamos trabalhar com toda a atenção necessária. E agradeço a
você, Roselei, pelos seis meses, né? Parabenizar um mandato bastante parceiro, onde você tenta
ouvir todo mundo na medida do possível, tentar aí conciliar todas as forças. Parabéns aí pelo belo
trabalho nesses seis meses. Obrigado. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado,
vereador Gustavo. Quero pedir agora ao meu honroso vice-presidente, Rodson Magno do Carmo,
que nos honra muito aqui tê-lo como vice-presidente, tem, também, trabalhado muito e lutado
muito. Aprovamos um projeto importante aí hoje na questão do camelódromo, que traz dignidade
para as pessoas, assistência aos serviços prestados, Rodson, e, também, agradecer a todos os
membros da Mesa Diretora, a vereadora Raquel, ao vereador Robertinho Mori Roda, ao vereador
Marquinho Amaral, pelo companheirismo nesses seis meses que nós passamos juntos aí. Então,
passo agora a palavra a chamada final do vereador Rodson Magno do Carmo, ao vereador Rodson
Magno do Carmo. VEREADOR RODSON DO CARMO: Agradeço pelas palavras, Sr. Presidente
Roselei, sempre companheiro aqui dessa Casa. Nós vamos fazer a última chamada do dia 29 de
junho de 2021. Nobre vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE
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FRANÇA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Bira. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Bruno Zancheta. VEREADOR
BRUNO ZANCHETA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Cidinha do
Oncológico. Dé Alvim. Dimitri. Djalma. VEREADOR DJALMA NERY: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Elton Carvalho. Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI:
Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Lucão Fernandes. ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: [ininteligível] está presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO:
Malabim. Marquinho Amaral. VEREADOR MALABIM: Presente, Malabim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Moisés Lazarine. Profa. Neusa. Raquel Auxiliadora. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Robertinho Mori,
ausência justificada. Rodson, presente. Roselei Françoso. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sérgio Rocha e Tiago Parelli,
ausência justificada. Chamou. Respondeu, Djalma. Boa noite a todos vereadores. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Rodson. Sob a proteção de Deus, eu
declaro encerrada a presente sessão.-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

