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SESSÃO ORDINÁRIA 17 DE AGOSTO DE 2021
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Marco Amaral, 1º Secretário
Aos dezessete dias do mês de agosto de 2021, às quinze horas, no plenário “Dr. Antonio
Stella Moruzzi” da Câmara Municipal, realizou-se a presente sessão ordinária.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Boa tarde, Srs. Vereadores e vereadoras. Dando
início à 26ª Sessão Ordinária, realizada hoje, 17/8/2021. Eu peço ao secretário, vereador
Robertinho Mori, que faça a chamada dos Srs. Vereadores. Por favor, silêncio para que
possamos fazer a chamada. Vereador Azuaite. VEREADOR ROBERTINHO MORI: André
Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente. VEREADOR ROBERTINHO
MORI: Azuaite Martins França. Presente on-line? PRESIDENTE RODSON DO CARMO:
Vereador Azuaite, por favor, o senhor pode responder? Nós já estamos no ar. Presente.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Vereador Bruno Zancheta.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI:
Vereadora Cidinha do Oncológico. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vereadora
Cidinha do Oncológico, ausente do Plenário e do on-line. VEREADOR ROBERTINHO
MORI: Ela está entrando. Presente. Dé Alvim. Vereador Dé Alvim? Vereador Dimitri Sean.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente.
Vereador Djalma Nery. On-line? Vereador Elton Carvalho. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Elton Carvalho está presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente.
Vereador Gustavo Pozzi, presente on-line. Está presente on-line? Gustavo Pozzi?
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Sr. Secretário, só um minutinho, por favor. Eu
peço a atenção de todos os vereadores on-line, que estiver on-line. Por favor, vereador
Azuaite, todo o som do senhor está saindo aqui. Eu peço que o senhor desligue o seu som, por
gentileza, para que a gente possa prosseguir a sessão. Muito obrigado. Vereadora Cidinha está
presente? VEREADOR ROBERTINHO MORI: Já está. O vereador Djalma e o Dé Alvim
que não estão ainda, né? PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Não estão presentes.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente. Vereador
Malabim. Vereador Malabim? PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Não está presente.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Vereador Marquinho Amaral. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Ausente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Marquinho
Amaral? PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vereador Marquinho Amaral. Está
presente. Eu acho que ele não está com o microfone aberto. VEREADOR ROBERTINHO
MORI: Vereador Moisés Lazarine. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vereador
Moises Lazarine está presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente. Vereadora
Prof. Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Presente. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Presente. Vereadora Raquel. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Raquel, presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente. Robertinho
Mori, presente. Vereador Rodson Magno. PRESIDENTE RODSON DO CARMO:
Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Vereador Roselei, ausência justificada. É
isso? PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Isso. VEREADOR ROBERTINHO
MORI: Vereador Sérgio Rocha. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vereador Sérgio
Rocha está ausente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Vereador Tiago Parelli.
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VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Presente. VEREADOR ROBERTINHO
MORI: Presente. Dezesseis vereadores presentes, Sr. Presidente. PRESIDENTE RODSON
DO CARMO: Sr. Secretário, eu gostaria, por favor, que o senhor lesse a justificativa do
presidente titular dessa Casa, vereador Roselei Françoso. VEREADOR ROBERTINHO
MORI: Pois não. Vou tirar a máscara aqui. "São Carlos, 17 de agosto de 2021. Assunto:
ausência justificada. Ao cumprimentar cordialmente as vereadoras e vereadores presentes,
assim como a todos que acompanham a 26ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São
Carlos, apresento a seguinte justificativa para a minha ausência da Sessão na data de hoje,
terça-feira, 17 de agosto de 2021, e o cancelamento de minha viagem a São Paulo para a
agenda previamente marcada para tratar de assuntos referentes ao município. Minha filha
Agatha testou positivo para o Covid-19 na manhã desta terça-feira. Diante dessa confirmação,
tomei a decisão, juntamente com minha família, de entrarmos em isolamento até que façamos
os testes e estejamos liberados para voltar ao convívio social. Certo de contar com a
compreensão de todos na certeza de que o vereador Rodson Magno do Carmo, com o apoio da
Mesa Diretora, conduzirá a Sessão com o equilíbrio necessário. Aproveito para informar que
acompanharei a Sessão de forma remota. Atenciosamente, Roselei Françoso, presidente da
Câmara Municipal de São Carlos." PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Muito bem.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos
nossos trabalhos e, em pé, cantaremos e ouviremos o Hino Nacional e o hino à São Carlos.
[execução do Hino Nacional]. [execução do Hino de São Carlos]. PRESIDENTE RODSON
DO CARMO: Pediria, por gentileza, ao nobre vereador, o vereador mais jovem desta Casa,
vereador Bruno Zancheta, que faça a leitura da Bíblia. Antes que o senhor faça a leitura da
Bíblia, nobre vereador, gostaria que o senhor fizesse a higiene do microfone e todos os
vereadores que usarem, por gentileza, não esqueçam de fazer a higiene. Vamos se cuidar.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Leitura da Bíblia. Salmo 72, 9: "Diante dela, a fera se
curvará e seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarsis e das ilhas vão trazer ofertas; os reis
de Sabá e Sebá vão pagar-lhes tributos. Todos os reis se prostrarão diante dele, as nações
todas o servirão. Pois ele liberta o indigente que clama e o pobre que não tem protetor. Tem
compaixão do fraco e do indigente e salva a vida dos indigentes. Ele redime da astúcia e da
violência e o sangue deles é valiosos aos seus olhos. Que ele viva e lhe seja dado o ouro de
Sabá; e orem por ele continuamente, que bendigam todo o dia". Palavra do Senhor.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Graças a Deus. Muito obrigado, vereador Bruno
pela leitura da Bíblia. Peço agora ao nobre secretário que faça a leitura dos votos de pesar.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sr. Presidente, tenho aqui ainda uma justificativa.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Justificativa...VEREADOR ROBERTINHO
MORI: Estou colocando aqui presença ao vereador Malabim e um Ofício 24/2021. "São
Carlos, 17 de agosto de 2021. Ao Excelentíssimo Sr. Vereador Roselei Françoso, presidente
da Câmara Municipal de São Carlos. Excelentíssimo presidente, venho por meio deste ofício
justificar minha ausência da Sessão da Câmara no dia 17/8/2021, devido a problemas técnicos
para acessá-la virtualmente. Sem mais para o momento, aproveito para estender meus votos
de estima e consideração. Atenciosamente, Djalma Nery, vereador PSOL. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Vereador Roberto Mori, eu quero só contestar a ausência do
vereador. O vereador Djalma Nery está presente, acabou de sair, mas está presente aqui online, tá? Leitura de pesar. Vereador Djalma, tudo bem aí? VEREADOR ROBERTINHO
MORI: É para colocar presença, é isso? PRESIDENTE RODSON DO CARMO: É. Só um
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minutinho. Só um minutinho, Sr. Secretário. Pois não, vereador. Vereador Djalma, tudo ok? O
senhor vai participar? Ok, então está bom. Leitura de pesar, por favor, e o vereador Djalma
acabou de entrar. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente, então, vereador Djalma
Nery. Relação de votos de pesar. Antônio José dos Santos. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Um minutinho só. Pela ordem. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Antônio
José dos Santos; Natal Coelho; Maria Amália Vicentin Casale; Dorvalino Pedro; Clésio Jesus
Boni; Nelson Yamada; José Brevilieri Jorge; Alcides Mininel; Paulo Henrique de Souza;
Mauro Vieira de Menezes; Emiliano Nilton Pereira; Paulo Gilmar Fernandes; Antônio Carlos
Aiello; Durvalina de Fátima Moralles Sgobbi; José Ariovaldo Affonso; Luciano Botta Correa
de Souza; Maria Madalena Mateus Moreira; Ismar Tavares da Silva; Maria de Oliveira
Floriano; Eunice Rueda Prieto; Luis Francisco; Maria Carvalho de Jesus; Maria de Lourdes
Sobreira Beatrice; Wilson de Arruda; Alicia de Souza Santos; Vera Lúcia; Rondinelli Martins
Pereira; Dulcineia Maria Bianchi Chiuzi; Jaime Roberto Mattos; Ângela Maria Pereira
Cornachione; Isael Chiusi; Nelson Peruzzi; José Roberto Peruci; Suely Aparecida Hasiler;
Alexandre Ladislau Arcoleze; José Glaube Coelho Cardoso; Juarez Vitor dos Santos; Carolina
Aiello Custódio; José Vanilço Bueno Vidal; Nilde Conceição Ferro; Severino José de Lima;
Iolanda Cione Bianco; Ibraim Alexandre dos Santos Neto; Alessandro Rodrigues de Castro;
Juvenal Vareda; José Fua de Lima; Maria Dionísia da Silva; Maria de Lourdes Barros Roda;
Orlando Rizzato Silva; e o quinquagésimo, Antônio Ernesto. São esses, Sr. Presidente.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Muito obrigado, nobre vereador Robertinho Mori.
Peço a todos que fiquem em pé por um minuto. [um minuto de silêncio]. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Pela ordem, nobre vereador Azuaite Martins de França.
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Sr. Presidente, quando foi feito a chamada estava sem
som e não pude respondê-la. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Já foi registrada a
presença de Vossa Excelência. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Muito obrigado.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Passo agora a aprovação da proposições de
destaque. Por favor, nobre secretário, faça a leitura por gentileza. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: São 73 proposições, Sr. Presidente, sendo 11 projetos de lei
ordinária, 50 requerimentos, quatro indicações e oito moções, totalizando as 73 proposições.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Coloco em votação a Ata da Sessão Ordinária do
dia 3 de agosto de 2021. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se
os contrários. Aprovada a Ata do dia 3 de agosto de 2021. Então, agora a gente abre para o
grande... as proposições também foram aprovadas pelos Srs. Vereadores. Muito obrigado,
Rodrigo, por me lembrar. GRANDE EXPEDIENTE – INSCRIÇÃO DE ORADORES –
PRESIDENTE RODSON DO CARMO - Agora, o primeiro vereador inscrito dessa tarde é
o vereador Ubirajara Teixeira por até dez minutos. O senhor está com a palavra, nobre
vereador. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Registrando a presença do vereador Sérgio
Rocha, Sr. Presidente... vereador Dé Alvim. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Boa
tarde. Boa tarde a todos, vereadores, vereadoras, as pessoas que nos acompanham em casa, de
qualquer lugar aqui, pelas redes sociais. Bom, pessoal, na tarde de hoje, todo mundo viu que
eu postei nas minhas redes sociais que eu traria uma bomba para a Câmara Municipal. Para
mim, é uma bomba e, às vezes, para algumas pessoas não, mas às vezes também pode ser uma
bomba atômica, ou também não. O que importa, o assunto que eu sempre trago, procuro trazer
na Câmara, presidente Lucão, é sempre baseado em fatos e documentos, eu nunca procuro
criar história, eu sempre baseei em fatos e documentos. Eu fui procurado pelo Sr. Jorge
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Fernando e seu advogado, eles representaram contra quem de novo? Edson Ferraz e a Terra
Plana. Bom, os documentos são bens extensos, mas eu vou tentar dar uma resumida e, depois,
quem quiser esses documentos, está disponível no gabinete à vontade, tá, para todo mundo; eu
passo por PDF e tudo. Então, vamos lá, vou dar uma resumida. Eles convocaram... vai ser
convocado, né? Então, tudo o que eu falar aqui, simplesmente quem vai julgar é o Ministério
do Trabalho. Aqui, eu vou colocar... fazer as colocações do que eu recebi do Sr. Jorge
Fernando e seu advogado contra o vice-prefeito Edson Ferraz e a Terra Plana. Então, vou ler
alguns trechos e depois teremos o julgamento através das autoridades, né, do Ministério do
Trabalho. Então, mais ou menos, conta aqui que o Sr. Jorge Fernando, através do Edson
Ferraz foi convocado... Emílio, não tem o tempo, não, né? Ah, obrigado. Desculpa. Foi
convocado... foi chamado, né, através... antes de tudo, eu fui procurado porque envolve
dinheiro público e envolve também, na minha opinião, mas quem vai julgar é o Ministério do
Trabalho, abuso de poder. Isso daí, quem vai julgar é eles. Eu, na minha opinião... então, está
aqui, ó... vou olhar o contexto. "Nesse contexto, o reclamante manteve conversa pessoal com
o vice-prefeito dessa cidade, o Sr. Edson Ferraz, pessoa do seu círculo de amizades,
afirmando que era proprietário de um caminhão - Sr. Jorge, o proprietário do caminhão através do Sr. Edson Ferraz..." por algum motivo, pelo círculo de amizades, Sr. Edson Ferraz
encaixou ele na Terra Plana... é o que está escrito nos documentos do advogado. Tem muito
documento que a gente chaga aqui já se perdendo. Foi no dia 04/09; 04/09... setembro, né, de
2020? Me estranha que é muito perto de eleição, né? Muito perto de eleição. Mas tudo bem,
quem vai julgar é a Justiça. Então, Sr. Jorge começou a trabalhar através de indicação, que
consta aqui nos documentos, pela indicação do Sr. Edson Ferraz, que ligou para o Sr.
Emerson e, de imediato, começou a trabalhar na Terra Plana. Para ainda complementar o
assunto, Sr. Jorge não é habilitado e, mesmo assim, como diz o vice-prefeito, vamos tocar o
serviço. Sr. Jorge trabalhou com o caminhão dele... dá um close aí, Emílio. Deixa eu ver.
Aqui, espera aí. Olha para a câmera. Aqui, desculpa. O Sr. Jorge, aqui as fotos do caminhão,
prestando serviço pela Terra Plana pelo Sr. Edson Ferraz, indicação dele, que consta aqui nos
documentos. Eu falei: quem vai decidir é a Justiça do Trabalho. O que me estranha é que é
perto das eleições, não é? É estranho. Mais fotos do Sr. Jorge com o caminhão, carregando...
mais... deixa eu ver essa aqui... voltar essas. Bom, aqui. Quem quiser mais fotos, só para o
pessoal de casa ver, a gente foi procurado como vereador para... Por que eles nos procurou?
Porque eles cansaram de procurar o vice-prefeito. Depois das eleições, agora, mandaram o
menino embora sem pagar. Ele correu atrás do Sr. Edson Ferraz e... para tentar ajudar... vou
provar com áudio, em voz, do vice-prefeito Edson Ferraz. Vou colocar primeiro a do Jorge.
[execução de áudio]. SR. JORGE: É até chato falar com você, né, rapaz, Deus me livre.
Rapaz, não sei o que acontece. Até agora eu não recebi... Ô Edson, bom dia... PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Vereador Bira, por favor. O som é debaixo do telefone. Aí. Mas
não está saindo. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Ei. PRESIDENTE RODSON
DO CARMO: Aumenta o volume do seu celular. Começa.. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Está no último. [execução de áudio]. SECRETÁRIO EDSON FERRAZ: Ô
Jorge, é assim, ó. O que eu pude fazer, eu fiz. Eu só indiquei você para trabalhar na empresa.
Eu não posso ficar ligando na empresa, porque eu não tenho nem o contato da pessoa, e fica
até ruim para mim eu ficar ligando para pedir para pagar os outros. Isso aí eu não fiz para
você, e não vou fazer. É assim, o que eu fiz foi encaminhar você lá para que você trabalhe. Eu
não sei quanto que é o contrato, entendeu? Assim, é uma coisa que você tem que acertar com

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo

o dono da empresa lá, porque senão fica ruim para mim. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Bom, o áudio está aqui. Se deu para ouvir... obrigado, viu, Emílio, pela ajuda?
Aqui, o vice-prefeito fala: Jorge, eu te indiquei lá, mas não posso te pagar. Ele indicou o Jorge
em outubro... em setembro... mês nove, setembro, para trabalhar. Agora, o menino saiu, a
empresa socou o pé nele, ele não consegue receber. Ele procurou a Justiça do Trabalho e se
recorreu a mim, por ser dinheiro público, talvez pode configurar algumas outras coisas, que
quem vai julgar é a justiça. Então, essa é a bomba... uma das bombas. Está aqui na íntegra, é
que o tempo é curto e é capaz que não dê para eu falar tudo, mas está aí, pessoal, o Jorge não
tinha carta, toca o serviço. Aí... você entendeu, trabalhou até agora com o caminhão dele, lá
em setembro. Recebeu algumas coisas... tem uns valores aqui que ele pede na Terra Plana,
mais de R$ 30 mil que a Terra Plana deve para ele. Ele procurou o Edson, está aqui o áudio
do Edson falando, falando, que não pode fazer nada, que só colocou ele lá. Daqui a pouco, vai
colocar para carpir, vai colocar para pintar, vai colocar de pedreiro e aí vai colocando todo
mundo? Dá para ver que o vice-prefeito faz a casa dele o puxadinho da Prefeitura. O viceprefeito Edson era secretário... eu não sei se ele tem pretensão política... já pensou esse
homem com a Prefeitura na mão? Já sem a Prefeitura, está fazendo isso, hein, presidente
Rodson? Sem a caneta na mão já está assim, mas quem vai julgar tudo isso, estou aqui
trazendo os fatos, porque cidadão está sem receber, procurou o vereador porque é dinheiro
público. Então, Sr. Fermiano, o senhor deve estar assistindo, hein? Seu aluno, reprovado.
Nota zero, né? Não aprendeu nada. Rapaz, como chama aquele... que voa de capa, lá,
Superman... Superman! Em São Carlos, temos o Superesperto... Superesperto! Só que eu
tenho 46 anos de idade, presidente eterno Lucão, eu nunca vi a esperteza ir longe, viu? Ela vai
bem... ela vai bem, mas para; uma hora, a casa cai. Nosso vice-prefeito Edson vai ser ouvido
na CPI da Saúde, vai ser ouvido, agora, no Ministério do Trabalho e mais um lugar que ele foi
ouvido... vai pedir música no Fantástico no domingo. Que música será que ele vai pedir?
Quem diz as pessoas por aí: Vai bem! Está indo bem. Então, está pouco dos documentos aqui,
o tempo é muito curto para eu falar tudo, mas estou à disposição de a qualquer vereador.
Quem vai julgar... ele já deve ter sido intimado pela Justiça do Trabalho para responder lá. A
Justiça que vai... talvez vire alguma coisa, talvez não vire nada, mas pelo Poder Público, como
vereador, provocado e procurado, eu tenho que vir aqui nessa sala de leis, legislar, para poder
representar o povo, que nós fomos eleitos pelo povo. Então, eu [interrupção no áudio].
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Só para concluir, nobre vereador Bira.
VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Então eu venho aqui para representar o povo,
porque o poder passa, o poder passa, mas as amizades, o povo vai sempre procurar. Em
relação ao Sr. Jorge, que está desempregado, está sem dinheiro, a empresa não pagou, tem que
passar por isso, procurou o vice-prefeito, não conseguiu se ajeitar, já que o vice-prefeito que
indicou ele. Precisamos chegar nesta posição. Então, fica aqui o que seria a bomba para
alguns, ou se não é, a minha parte eu fiz. Boa tarde e obrigado a todos. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Antes de eu passar a palavra para o vereador, eu gostaria de saber
se a nobre vereadora Cidinha está nos ouvindo, se está tudo ok na sua casa, a sua residência.
Vereadora Cidinha, dá um sinal, por gentileza. Sim? Muito obrigado, vereadora Cidinha. Ok,
muito obrigado. Próximo vereador inscrito, o vereador mais jovem desta Casa, vereador
Bruno Zancheta por até dez minutos. O senhor está com a palavra. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Boa tarde. Boa tarde, vereadoras, vereadores. Boa tarde, presidente Rodson.
Muito bom ver o senhor na presidência, um vereador jovem, assim como eu, eu já disse em
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algumas oportunidades que a população entendeu os vereadores que estavam trabalhando e
continuam, mas ela entendeu também essa renovação e, apesar de o senhor já ter mais de um
mandato, o senhor faz parte desta renovação também. Bom, antes de entrar nos temas
específicos da tarde, o que o vereador Bira trouxe aqui é muito sério, é algo que nos deixa, no
mínimo, preocupados, vereador André, enquanto legisladores, enquanto pessoas que prezam
pela isonomia, pela economicidade, é algo que nos deixa, no mínimo, preocupados. Aí,
vereador Bira, fiquei com uma pergunta enquanto o senhor falava e que eu não consegui
responder para mim mesmo, mas o ano passado, o vice-prefeito era secretário de Esportes,
Correto? O que a Secretaria de Esportes tem a ver com a Terra Plana? Não tem nada a ver.
Então, é algo que nos deixa no mínimo preocupados, vereador Tiago. A gestora do contrato
com a Terra Plana, até onde eu sei, é a Secretaria de Serviços Públicos, que tem feito um
trabalho muito bacana com o Mariel. Então, acredito que o Mariel tem dado conta do serviço
e ninguém precisa gerir o contrato da Terra Plana por ele. Entrando nos temas da tarde que eu
trouxe para hoje, queria primeiro falar sobre o Dezembro Verde. O que é isso? O que é o
Dezembro Verde? Que os vereadores, e quero agradecer, aprovaram aqui nessa Câmara. O
Dezembro Verde vem no sentido de conscientizar toda a população com a questão dos maustratos aos animais, Tiago. Por que o mês de dezembro, vereadora Neusa, que tem um trabalho
nessa área? Principalmente no mês de dezembro, as pessoas abandonam os animais em razão
das festas de final de ano, né? Tem que ir para uma chácara, para um clube, para uma cidade...
para uma outra cidade e os animais acabam sendo abandonados. Então, no mês de dezembro,
e conto com a ajuda de todos os vereadores, das ONGs, das protetoras; o vereador Dimitri
também tem um trabalho nesse sentido, vereador Bira também destinou recursos; de nós
fazermos uma força-tarefa no mês de dezembro para conscientizar a população que maustratos é crime. Então, se é crime, nós precisamos conscientizar as pessoas de que assim como
nós temos os cuidados com as pessoas da nossa família, nós precisamos cuidar dos animais
também. Então, esse é o primeiro tema que eu queria trazer nessa tarde de hoje. Já tive uma
conversa preliminar tanto com o secretário Mateus como com o secretário Mariel de nós
realizarmos uma campanha um tanto quanto expressiva no mês de dezembro, vereadora
Neusa, depois vamos conversar um pouquinho melhor sobre isso. Outro tema que eu queria
trazer nessa tarde... realizei recentemente uma visita ao SITS. O que é o SITS? É o Serviço
Integrado de Transporte Sanitário. O que o SITS faz? O SITS realiza o transporte dos
pacientes, vereador André, de São Carlos para outras cidades, principalmente pacientes que
estão enfermos, que tem uma enfermidade e não conseguem se locomover e o que eu pude
constatar lá? Dois fatos que me deixaram muito preocupados, o primeiro deles é a
precariedade do prédio, né, eles estão instalados ali no Bairro Jardim Paulista, bem próximo
ao Diocesano La Salle e eu constatei uma precariedade no prédio. Não tem como. Trabalham
por volta... entre 30 e 35 servidores ali, não tem como, vereadora Neusa, 35 pessoas
trabalhando naquele ambiente, um ambiente insalubre, o teto está caindo, enfim, salas... é uma
casa que foi adaptada e adaptações, em um primeiro momento, são importantes, mas em um
segundo momento, quando nós precisamos realizar um atendimento expressivo para a
população, nós não conseguimos porque nós estamos trabalhando de forma adaptada e essa é
uma situação que não resolve, vereador Bira. O outro ponto é a questão das ambulâncias, né?
Eu, inclusive, conversei com o secretário Marcos Palermo sobre isso, Lucão: o SITS precisa
de duas ambulâncias, né? Para que vocês tenham uma ideia, a principal viatura do SITS hoje
está com a porta traseira quebrada; a principal viatura; isso não sou eu que estou dizendo, os
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próprios servidores do SITS, na visita que eu realizei lá, vereadora Neusa, me mostraram a
ambulância: a porta traseira tem que amarrar, porque ela não fecha. Então, é uma situação que
nos deixa no mínimo preocupados. Prefeitura, Dr. Edson, como o vereador Bira disse, está
assistindo, vamos fazer uma força-tarefa. A Câmara, a Prefeitura, a Secretaria de Saúde,
enfim. Vamos fazer uma força-tarefa, vamos resolver, né? Então, essa questão do SITS é algo
que também nos deixa, no mínimo, preocupados, vereador Bira. Meu compromisso não só
com aqueles servidores, mas com as pessoas que são diariamente transportadas, nós
precisamos ter um olhar diferente com essas pessoas. Pessoas que, muitas vezes, em razão
da... estão adoecidas e em razão disso já estão fragilizadas psicologicamente e quando entram
em uma ambulância e a porta tem que amarrar com cadarço é, no mínimo... nós estamos
falando da capital da tecnologia e a porta da ambulância é amarrada com o cadarço. Eu queria
falar um pouquinho, vereador Bira, sobre algo que eu vi no jornal e me deixou muito feliz.
"Prefeitura promove Corujão da Saúde". Eu vi isso aqui e fiquei muito feliz, vereador
Robertinho. Aí, eu fui ler. "A Prefeitura de Itirapina realiza, no próximo dia 23, o Corujão da
Saúde". Nós temos uma estrutura, vereador Bira, nós temos servidores dedicados e eu fiz uma
sugestão ao Executivo que faça... nós não precisamos inventar a roda, só vamos copiar o que
Itirapina está fazendo: um Corujão da Saúde não só para a vacinação, mas para exames, para
diagnósticos. O município de Itirapina está fazendo, vereador André. Será que nós não temos
condições de fazer? Nós sabemos, claro, de todas as dificuldades que a Saúde enfrenta,
principalmente o vereador Lucão, que tanto luta, presidente da Comissão de Saúde desta
Casa, para a questão das cirurgias eletivas, os pacientes não aguentam mais. Eu recebo
diariamente, vereador Lucão com certeza recebe muito mais do que eu, pacientes todos os
dias se queixando dessas cirurgias, é vesícula, enfim, uma série de coisas. Nós precisamos
achar uma saída e essa ideia do Corujão, além de otimizar tempo, otimizaria recursos também.
Então, protocolei uma indicação ao secretário de Saúde para que faça pelo menos um estudo
nesse sentido. Se preciso for, de novo, essa Câmara é parceira, assim como sempre foi; se
preciso for, indicando recurso, auxiliando, buscando recursos com deputados, o que preciso
for, faremos, mas a prefeitura precisa, também, estender a mão nesse sentido. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Vereador Bruno, eu estava sem o fone. O Marquinho Amaral,
vereador Marquinho Amaral, está fazendo um pedido de aparte. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Por favor. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Bruno.
Vereador Bruno? Pode deixar para depois, Robertinho. Depois eu falo. Está impossível de
falar. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Você... fala depois, Marquinho? Ele fala
depois, então. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Bom, então para encerrar esse assunto
do Corujão, é isso. Nós precisamos unir força, é momento de união. Como eu sempre digo:
não estou para atravancar, para atrapalhar nada, Bira, mas na CPI da Saúde nós temos feito a
nossa função, que é investigar, mas essa questão do Corujão da Saúde é algo que, com
certeza, somaria para toda a população. Então, nosso intuito é esse: somar força. Estamos aqui
para auxiliar, para ajudar e para somar força. O penúltimo tema que eu queria trazer nessa
tarde de hoje, eu recebi aqui na cidade dois deputados, né, e o vereador... quero agradecer
aqui publicamente o vereador Roselei, que foi muito solicito; nós recebemos aqui os
deputados Artur Do Val e o deputado federal Kim Kataguiri. Solicitamos aos deputados a
visita; a gente já aproveita, né, Lucão, solicitamos recurso para a cidade, sem dúvida
nenhuma; e quero agradecer aos deputados que, de pronto, nos atenderam. O deputado Kim
Kataguiri, inclusive, destinou R$ 500 mil para a EMBRAPA de São Carlos para auxiliar no
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fomento à pesquisa, mas eu solicitei recursos principalmente para a malha asfáltica e para a
Saúde, que são dois temas fundamentais nesse momento, e os deputados estão com algumas
leis... propostas, projetos de lei, e um deles é o que autoriza, vereador Lucão, a utilização de
veículos da Prefeitura para quem não consegue ir até o local de vacinação; aquela pessoa
idosa, aquela pessoa que tem algum tipo de deficiência, mobilidade reduzida, e que não
consegue se locomover até o local de votação (sic) ela poder utilizar os veículos da Prefeitura
e a Prefeitura poder realizar esse serviço. Então, protocolei essa lei na última semana aqui na
Câmara, vai passar pelas comissões, mas essa é uma ideia que surgiu dos deputados Arthur do
Val e do deputado Kim Kataguiri, que são jovens como eu e que têm feito a diferença, um na
Assembleia Legislativa e o outro na Câmara dos Deputados. Então, nós vamos lutar pela
aprovação dessa lei, e quero contar com o apoio dos vereadores, o objetivo nosso é o de todo
mundo, que a vacinação atinja toda a população e mais do que isso, depois de imunizados,
que a gente possa voltar a esse novo normal que todo mundo está falando desse novo normal.
Eu queria encerrar, vereador Bira, e falar um pouquinho sobre algo que vem acontecendo
entre dois setores da Prefeitura, vereador Dé: o departamento, principalmente do Anderson, de
Iluminação, e a Vigilância, comandada pela Crislaine. Já conversamos com a Crislaine,
acredito que outros vereadores também foram procurados, sobre uma possível perseguição
que está havendo ali no setor, vereador Dé, por algo pessoal. Vereador Bira, se quiser uma
aparte, por favor fique à vontade. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Obrigado,
vereador Bruno. Eu também estive acompanhando, tenho muito... estou sempre direto ao
cemitério lá fazendo visitas e os coveiros lá sempre solícitos a gente, atendendo, e a gente
vem recebendo reclamação desse fiscal da vigilância sanitária, que ele acha que é o dono,
também, da vigilância e a vigilância tem uma pessoa muito competente, que é a D. Fernanda,
e esse fiscal, presidente Lucão, vem multando o próprio cemitério. O senhor sabe por quê?
Porque ele simplesmente quis lá impor que tinha que construir um túmulo para um amigo dele
e o diretor, as autoridades do DSU, seguindo a lei, simplesmente, né, vereador? "Ó, a gente
não pode. Tem uma lei"; senão daqui a pouco está todo mundo querendo construir seu túmulo
e aí constrói uma castelo lá; simplesmente ele começou a perseguir o diretor, perseguir os
coveiros, fotografar e falar que está sem máscara, multando lá a própria...[troca de
presidência]. PRESIDENTE ROBERTINHO MORI: Pode... mais um minuto, por favor.
VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: O diretor respondendo e ele continuando
multando. Então, pedimos ao corregedor Dr. Alexandre que tome conta disso, Dra. Fernanda,
Não deixe... diretora Fernanda, não deixe a sua secretaria manchar a imagem do trabalho que
vem fazendo. Obrigado, vereador. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Para finalizar,
vereador Robertinho, é isso. Só para você ter uma ideia, vereador Lucão, nós recebemos, tanto
eu quanto o vereador Bira e acredito que outros vereadores, quando esse fiscal chega lá, fica
todo mundo assim com a mão para trás e com medo. Poxa, os coveiros estão realizando,
infelizmente, vereador Lucão, o enterro... entre 200 e 220 pessoas todos os meses e ficar
preocupado com o fiscal da Prefeitura? Nós não podemos aceitar isso. Nós passamos até para
a Crislaine, o Anderson... o Malabim está aí, né, Malabim, o Anderson realiza um grande
trabalho e infelizmente a gente ficar lidando com essas questões pessoais, como o vereador
Bira muito bem colocou, acho que a Prefeitura, a administração, enquanto prefeitura, é algo
muito maior que isso. Então, nós precisamos, isso já foi passado para a Crislaine, e a Crislaine
é muito competente, e com certeza vai tomar uma medida em relação a isso. Era isso que eu
queria trazer nessa tarde. Muito obrigado, vereador Robertinho. PRESIDENTE

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo

ROBERTINHO MORI: Pois não, Bruno. A palavra está com a vereadora Cidinha do
Oncológico para uso da palavra. Abriu mão. A palavra está com o vereador Dé Alvim pelo
tempo regimental de até dez minutos. VEREADOR DÉ ALVIM: Sr. Presidente vereador
Robertinho, em exercício nesse momento, Srs. Vereadores, vereadoras, população que nos
acompanha, a imprensa escrita e falada. Sr. Presidente, quero hoje aqui fazer um
agradecimento e cumprimentar o trabalho do SAMU. A equipe que tem percorrido toda a
cidade de São Carlos, seja com Covid, com infarto, com AVC, e eu tenho acompanhado,
muitas vezes, em alguns acidentes, a chegada deles, da motolância. Então, eu queria
cumprimentar todos os profissionais do SAMU, das ambulâncias, da USF avançada, dos
médicos, todos os profissionais que trabalham no SAMU, que é um trabalho brilhante, que é
salvando vidas. Cumprimentar todos os médicos das UPAs, enfermeiros, enfermeiras. Já
tiveram momentos mais difíceis, agora não que a Covid não exista mais, não que a doença
não está aí, mas já tiveram momentos muito mais difíceis nas UPAs, no Covidário, no ginásio
Milton Olaio. Então, quero estender os agradecimentos a todos esses profissionais da saúde
que, com muito trabalho, com muito esforço, muitas vezes deixando seus familiares, para
salvar vidas. Então, em nome do meu mandato, do Partido Solidariedade, quero estender o
agradecimento a todos esses profissionais da área da saúde, em nome da Vanessa, que hoje
ocupa a Secretaria da Saúde porque o Marcos está com Covid também, está afastado, mas tem
se desdobrado para atender toda a nossa população. De outro lado, Sr. Presidente, a gente tem
muita tristeza de ver algumas ocorrências já faladas pelo vereador Elton desta Casa,
acompanhada pelo vereador Lucão, que é o presidente da Saúde... da Comissão de Saúde,
acompanhada por outros vereadores, que é a situação da Santas Casa. Muitas vezes... e não é
ninguém fazendo terrorismo, porque eu tenho a certeza de que o vereador Bruno, o vereador
Elton não estiveram na Santa Casa para fazer terrorismo. Um belo de um dia, também, logo
que eles estiveram lá, o vereador Bira também, muitas pessoas ligando para ele que estavam
lá no corredor. Ele chegou até a me ligar: "Vereador, você me acompanha até a Santa Casa?".
Eu estava proposto a acompanhar o vereador Bira até a Santa Casa também por muitas
pessoas estarem ligando em seu gabinete e eu em coloquei à disposição, mas ele,
imediatamente, os médicos, conseguiram encaminhar aquela paciente que estava no corredor
e conseguiram uma vaga... um quarto, lá, um leito na Santa Casa. Muita gente acha que é
pouco, mas se nós pegarmos fonte um, fonte dois e fonte cinco, se nós somarmos, nós vamos
dar um total de R$ 67 milhões por ano, fora as emendas parlamentares, fora o 0800 que
arrecada a Santa Casa. Mesmo assim, sabemos a dificuldade da Santa Casa, sabemos que é
difícil, que não é só a população de São Carlos, é Ribeirão Bonito, é Dourado, é Descalvado,
é Porto Ferreira, que vêm para cá, mas tenho a certeza de que os prefeitos dessas cidades
vizinhas também.... eu não conheço o conteúdo dos contratos, gostaria muito de conhecer, e
tenho a certeza de que os prefeitos dessas cidades vizinhas também nunca se negaram a ajudar
a Santa Casa, mas é inadmissível. Um dia estive lá, uma senhora ficou na UPA três dias,
depois foi para a Santa Casa, ficou numa maca mais dois ou três dias, o filho precisou ir lá, ia
ligar para a polícia para fazer um BO, um Boletim de Ocorrência. Aí liberaram o oxigênio
para ficar em casa e o médico dizer: "Olha, não tem leito para o SUS, mas particular tem".
Isso é muito ruim para a nossa sociedade que tanto sofre com essas doença, com a pandemia...
e não é só a pandemia, também os infartos, o AVC, outras doenças. Acompanhei essa senhora
em todo o processo. Foi feito um cateterismo e, no cateterismo, o médico disse: "Olha, ela
está 100% com a veia entupida. Precisa fazer uma angioplastia". Aí ela falou: "Mas como eu
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faço?". "Ora, a senhora vai para casa, porque faz mais de um ano que nós não estamos
fazendo este procedimento na Santa Casa". "Mas e se eu passar mal? Que eu estou com 100%
das veias entupidas?". "A senhora chama o SAMU". Puxa vida! Se já está lá dentro da Santa
Casa, se já tem todo o mecanismo, se já tem todos os apreparos, todos os medicamentos.
Graças a Deus, depois de um tempo, marcaram, fizeram a angioplastia, foi muito bem... muito
bem-sucedida, e disseram que voltaram a fazer agora. Eu acredito na Santa Casa, eu acredito
na gestão d Santa Casa e espero que essas coisas não possam estar ocorrendo no nosso
município. Muitas pessoas que são vaga zero, que estão nas UPAs, muitas vezes não
conseguem uma remoção para a Santa Casa. Olha, tem um convênio com a Prefeitura e
quando não é Covid não pode ficar mais de 24 horas na UPA e, muitas vezes, permanecem
dois ou três dias... e outras denúncias: que não tem alimentação, a UPA que está faltando a
porta, é outro que chega lá infartado e a pessoa estava com Covid e aí não tem cobertor.
Então, olha, é uma situação muito difícil. Então, Sr. Presidente Robertinho, tenho a certeza de
que logo o presidente da Comissão de Saúde desta Casa, vereador Lucão, com muita
propriedade, que acompanha muito o trabalho na Santa Casa, que tem um trabalho brilhante
na área da saúde e ele tem feito algumas audiências, tem acompanhado lá na área da saúde,
tenho a certeza de que vão encontrar o melhor caminho para essa situação não acontecer mais
na cidade de São Carlos. Agora, eu quero abordar um outro assunto, Sr. Presidente, é do
SAAE. Mandaram uma mensagem hoje em alguns celulares do grupo de vereadores: "Olha,
vai faltar água no Cidade Aracy porque estão em manutenção na bomba. Qualquer dúvida,
liga 0800-11-064". Gente, coloca o carro de som lá avisando. Na hora de entregar lá para
cobrar água, não entrega para cobrar água? Faz um panfletinho: olha, vai ter uma manutenção
na bomba. Se vocês... cuidado, economizem, porque vai ficar sem água dia tal e dia tal.
Coloca um carro de som. Como... se vai chegar no meu celular, como eu vou divulgar para a
população? Vocês têm os veículos de comunicação, vocês têm a rádio RCA do Cidade Aracy,
tem a rádio São Carlos, tem a Pop, vocês têm a Jovem Pan, vocês têm outras rádios para
divulgar. É simples! Não adianta mandar no celular do vereador que vai faltar água. Eu moro
lá, recebi a mensagem, mas será que todos os munícipes... que moram lá... todos os munícipes
que moram lá receberam, Lucão... vereador Lucão? Coloca um carro de som lá avisando:
olha, vai faltar água dia tal, dia tal, por manutenção na bomba tal, tal, tal, mas vamos colocar
os caminhões-pipa, vamos fazer aqui um QG do Cidade Aracy para não faltar água para a
população. Aí, a dona de casa chega cansada, trabalha o dia todo, vem para o comércio, vai lá
no Damha, trabalha o dia todo... chega em casa e quer lavar a roupa, quer fazer a comida,
talvez tenha alguém acamado em casa, e não tem água. Isso é uma tristeza. Essa falta de
comunicação não pode existir. Então, vereador Lucão, eu recebo isso com muita tristeza. É
simples, falta comunicação e olha que eu gosto do Marchezin, hein? Acho um profissional,
um técnico, mas não dá, né? Já sem arrumar a bomba, já falta água constante; sem arrumar a
bomba. Agora que arruma a bomba, piorou! Comunica, né, Sr. Presidente? Também, trago
outro assunto hoje aqui referente ao Caio, que é o secretário de Habitação. Ele fez e já
mandou para a secretária de Educação algumas áreas institucionais que têm no Cidade Aracy
para ser construída a creche Dário Rodrigues. Estive com a Profa. Wanda ontem, secretária da
Educação, por volta das 18 horas. Ela me disse que vai encontrar com o Ministro da Educação
no sábado e vai pedir para ele, implorar, para que ele coloque, no final de ano, em alguns
programas do Governo Federal, a construção desta creche Dário Rodrigues, até porque
precisa ter... é uma área que tem que ter perto da Dário Rodrigues. Eles estão apontando uma
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área institucional a oito quilômetros da Dário Rodrigues, quatro quilômetros, cinco
quilômetros. Como a mãe vai pegar essa criancinha e vai levar até lá? Então, tenho a certeza
de que o Caio vai encontrar o melhor caminho, acho que vai encontrar a melhor forma
[interrupção no áudio]. Um minuto para concluir, Sr. Presidente. Não tem mais condições
daquelas 316 crianças cadastradas na creche Dário Rodrigues. Lá tem escorpião dentro de um
buraco, ao lado de uma antiga 'entulheira'. Então é rato, é barata, é uma situação muito difícil.
A pessoas perguntam: "Mas e antigamente?". Antigamente, sempre existiu a Dário Rodrigues,
e sempre foi cuidada, mas se hoje tem a oportunidade para construir uma escola melhor,
temos que construir uma escola melhor, Sr. Presidente. Eu tenho a certeza de que o Caio,
junto com a Prof. Wanda, vai encontrar o melhor caminho para resolver essa situação no
grande Cidade Aracy. Era isso, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROBERTINHO MORI: Pois
não, vereador Dé. Agora, com a palavra pelo tempo regimental de até dez minutos, nobre
vereador Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sr. Presidente, boa tarde. Boa tarde
aos demais amigos, colegas vereadores, vereadoras, as pessoas que nos ouvem. Boa tarde a
todos e a todas. Sr. Presidente, hoje eu quero falar de algumas iniciativas que eu considero
positivas, boas para a cidade. Muitas vezes, eu venho aqui para criticar, e com razão, porque
muita coisa precisa acontecer e não anda. Mas, hoje, eu quero falar de algo que parece que
está andando. Quero falar, em primeiro lugar, da aquisição de um carro para o Canil
Municipal, para a fiscalização, porque eles têm uma viatura lá, um carro, mas é um carro
muito antigo. Precisa... está constantemente em manutenção e um só não dá também; a
verdade é essa; a demanda é muito grande. Quem mexe com esse assunto, quem conhece um
pouquinho, pelo menos, sabe que o tanto de pessoas que ligam lá, que precisam de ajuda, que
precisam de atendimento, é muito grande. Então, mais um carro vai ajudar muito... vai ajudar
muito a fiscalização e agora a aquisição desse carro está lá no DPL, Departamento de
Processos Licitatórios. Estou acompanhando, estou conversando lá, para que esse edital saia,
para que o edital seja publicado o quanto antes para que ainda esse ano, o mais breve possível,
esse carro chegue lá para os fiscais do canil para que eles tenham duas viaturas, para que eles
tenham mais condições de atender a população... a demanda...VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Um aparte. Um aparte, Dimitri. VEREADOR DIMITRI SEAN:
Pode falar, Neusa. Está deligado seu microfone. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: ...
ele conseguiu essa viatura e até agora... a gente precisa o quanto antes para a fiscalização. O
vereador Bruno falou sobre a lei de aumentar essa informação de que maus-tratos é crime e o
Dimitri agora fala desse veículo, né, tão necessário. Eu quero agradecer essa
atenção...VEREADOR DIMITRI SEAN: Obrigado. VEREADORA PROFESSORA
NEUSA: E quero fazer parte desses pedidos, viu, Dimitri? VEREADOR DIMITRI SEAN:
Obrigado, Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Porque a necessidade é grande.
VEREADOR DIMITRI SEAN: De fato, tem muita necessidade. Quem acompanha o
assunto, o Bruno gosta muito dos animais, a Neusa também gosta, quem acompanha esse
assunto sabe do tanto de necessidade, do tanto de problema que tem para ser resolvido, mas
pelo menos esse do veículo, do carro, parece que está bem encaminhado; está lá no DPL,
chegou no Departamento de Licitações dia 12/8, semana passada; e eu estou acompanhando,
estou conversando lá para que o quanto antes esse edital fique pronto para que esse carro seja
adquirido para que, sim, os fiscais do canil tenha uma condição melhor de trabalho, que eles
possam atender com mais qualidade a população. Então, o primeiro ponto é esse que, é claro,
não aconteceu ainda, mas está andando bem e vai acontecer, porque eu vou ficar em cima, eu
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vou cobrar. Sei que o pessoal lá das licitações tem muito serviço, é claro, a Prefeitura tem
muitos processos licitatórios para fazer, mas sei também que são capazes de tocar mais esse
assunto. Então, esse é o primeiro ponto que eu estou contente por estar encaminhado esse
assunto. Segundo ponto, que não é relacionado esse primeiro, mas também vejo como algo
positivo que está acontecendo, que vem acontecendo há algum tempo, na verdade, na cidade
de São Carlos: a Associação de Surdos de São Carlos tem uma atividade muito bacana, um
projeto muito legal, que é o voleibol...[troca de presidência]. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Vereador Dimitri. VEREADOR DIMITRI SEAN: Para os surdos.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: O senhor me permite interromper? VEREADOR
DIMITRI SEAN: Claro. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: O vereador Marquinho
Amaral está pedindo aparte. O senhor cede o aparte para ele? VEREADOR DIMITRI
SEAN: Claro que sim. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Por favor, vereador
Marquinho Amaral. O senhor está com a palavra. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereador Dimitri, eu gostaria de parabenizar a fala de Vossa Excelência e tenho visto que
vários vereadores, Vossa Excelência, o vereador Bruno, a vereador Neusa, têm trabalhado, e
outros vereador, nesta causa dos animais e é bom frisar sempre, e eu gosto de valorizar os atos
desta Casa, tanto nesse mandato como nos mandatos anteriores, que o veículo, o único veículo
que tem lá da defesa animal partiu de uma emenda da ex-vereadora Laide das Graças Simões,
que sempre trabalhou, durante seus mandatos nessa Câmara Municipal, pelos animais. Então,
se tem um automóvel hoje, deve-se à Casa de Leis, através da ex-vereadora Laide das Graças
Simões. A justiça seja feita. VEREADOR DIMITRI SEAN: [ininteligível] e puderem
ajudar, serão sempre bem-vindos. A gente tem tantas dificuldades com os animais que a gente
não pode negar ajuda de quem quer fazer o bem, de quem quer participar. Não faria o menor
sentido isso. Então, agora, eu estava falando já de um segundo projeto, né, que a Associação
de Surdos de São Carlos, muitos dos senhores devem conhecer o trabalho deles, mas eles têm
um projeto que é excepcional, que é o voleibol para surdos. Eu fui conhecer esse projeto que
já acontece há algum tempo em São Carlos e é um projeto de inclusão que, assim, é
maravilhoso por diversos aspectos. É uma equipe, os professores, treinadores de vôlei, que se
reúnem; essa equipe se reúne; para passar os fundamentos, para ensinar... que os surdos que
queiram participar, né, que tenham esse treino de vôlei que acontece ali no Santa Felícia perto
da pista de skate, tem tanto as quadras de areia como tem o ginásio. Eles vieram me procurar
porque estão com algumas dificuldades e eles não precisam de muita coisa para fazer isso,
precisam da cessão do espaço, né, porque a Secretaria de Esportes que agenda quem pode usar
o ginásio ali do Santa Felícia e em que horário, ou quem pode usar as quadras de areia e em
qual horário pode. Eles me relataram que tiveram algumas dificuldades, que sempre que
tentam agendar... PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vereador Dimitri. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Pois não. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Eu vou... peço
desculpas a Vossa Excelência. O presidente titular desta Casa, vereador Roselei Françoso,
pediu aparte. O senhor cede para ele? VEREADOR DIMITRI SEAN: Claro.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vereador Roselei Françoso. VEREADOR
ROSELEI FRANÇOSO: Muito boa tarde. Boa tarde a todos os vereadores desta Casa,
vereadoras. Eu agradeço o aparte, Dimitri. Quero, a exemplo do que fez o vereador
Marquinho Amaral, parabenizá-lo. A Associação de Surdos dessa cidade... Eu tenho o
seguinte entendimento, né, que tem um trabalho magnífico e existe, na cidade, uma demanda
muito grande que eu acho que poderia ser aproveitado melhor essa... esse trabalho que é feito
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pela Associação de Surdos na cidade de São Carlos. Eles... nós temos a demanda na Saúde,
nós temos a demanda nas audiências, nós temos audiências... nós temos demanda na própria
Educação, né, e nós sabemos que há um déficit muito grande desse profissional. Nós sabemos
também que quando se faz o concurso público, poucos interessados aparecem para participar
do concurso público e a Associação de Surdos poderia tranquilamente, Dimitri, fica a
sugestão, né? Já cheguei a fazer essa proposta para a secretária da Pessoa com Deficiência e
Mobilidade Reduzida, né, de fazer uma espécie de termo de parceria com essa associação para
prestar serviço à cidade de São Carlos. Então, fica aí a sugestão. Dimitri, não vou tomar todo
seu tempo. Quero agradecer aqui e depois eu falo sobre a minha questão aí com o Covid, tá?
Obrigado. VEREADOR DIMITRI SEAN: Obrigado, Roselei, até porque essa exigência de
acessibilidade está em lei; inclusive, a Lei de Improbidade Administrativa, art. 11, fala que é
ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração não promover
acessibilidade às pessoas com deficiência. Então, quem não coloca o intérprete de Libras,
quem não coloca a rampa para ter acesso e todas as... ou quem não luta para diminuir as
barreiras, comete ato de improbidade administrativa, está lá na 8.429. Mas o que eu estava
dizendo era outra coisa, até vou pedir, então, a ajuda do Roselei, que conhece a associação,
porque estou tentando marcar uma reunião com o secretário de Esportes para que ele conheça
o trabalho do vôlei para surdos, que compreenda a importância desse trabalho e para que eles
não tenham mais esse constrangimento de ter negado o acesso ou... negado não, as não
tenham dificuldades. É claro que muitas pessoas querem usar o ginásio, não tenho dúvida
disso, mas eles querem usar um horário por semana, um horário a cada 15 dias, para eles
estava bom; se eles tiverem duas horas por semana, duas horas a cada 15 dias, está ótimo.
Tem tantos horários, né? Imagino que seja possível conceder, também, esse espaço público a
esse projeto tão importante e eles me disseram também que eles têm dificuldades com bolas...
uma bola de vôlei simples, né, com a fita de marcação que delimita a quadra de areia. Então,
eu quero falar com o secretário de Esportes para mostrar para ele que tem função pública esse
projeto, esse esporte e, assim, estou tentando e eu sei que o secretário de Esportes também
tem muitos compromissos, muitas agendas, né, mas gostaria de falar com ele, se possível essa
semana, para que ele conheça o projeto e veja que é de verdade, que não são aventureiros
querendo se aproveitar da situação. É o pessoal que... os surdos gostam muito de jogar, viu,
Rodson? Então, assim, é muito importante que eles tenham esse resguardo da Secretaria de
Esportes. Acabou meu tempo. Obrigado, presidente. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Se o senhor...VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Posso só fazer uma fala...
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Só um minutinho, vereadora. Se o senhor quiser
concluir, o senhor pode concluir. Por favor, Emílio, libere o som para ele por gentileza.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Obrigado, Rodson. Então, é isso. Quando tem algo... uma
iniciativa positiva, algo bom acontecendo na nossa cidade, nada mais razoável que o Poder
Público incentive e o que eles estão pedindo, a Associação de Surdos, o vôlei da associação,
não é nada fora de quantia, é usar o espaço do ginásio a cada 15 dias, é ter bola de vôlei.
Quanto custa uma bola de vôlei? Eles são responsáveis, eles vão cuidar das bolas de vôlei que
tiverem, né? Então, é só isso. É tudo muito simples. Eu não sei por que tem que ter
dificuldade para que eles possam promover esse serviço à comunidade. É isso que às vezes eu
não entendo, Rodson. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Posso dar só um aparte,
Dimitri? PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vereadora, eu peço desculpa para Vossa
Excelência, mas o tempo dele já terminou, tá? Não tem como a senhora falar. Peço desculpas.
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O próximo vereador inscrito é o vereador Djalma Nery por até dez minutos. Vereador Djalma
Nery, o senhor vai usar a palavra? O senhor está no trânsito, o senhor consegue falar?
VEREADOR DJALMA NERY: Boa tarde, presidente. Boa tarde vereadores e vereadoras.
Eu precisei sair hoje para uma demanda urgente, estou fora da minha casa. Estou usando a
conexão móvel do meu celular, mas espero que vocês possam me escutar para que eu possa
fazer uso da palavra. Presidente Rodson, eu gostaria de falar de dois assuntos hoje,
rapidamente, e o primeiro deles não pode ser diferente de tratar do assunto das queimadas.
Tenho certeza de que todos os vereadores, vereadoras e a população de São Carlos como um
todo está acompanhando essa situação. Ontem foi mais um dia muito preocupante nesse
sentido em que a cidade toda foi vitimada pela fuligem, pela fumaça, o céu ficou alaranjado e
essa é uma situação que nos preocupa muito nesse momento de estiagem prolongada. Então,
eu gostaria de falar sobre isso hoje. Nós, nos últimos tempos, nos debruçamos sobre uma série
de possibilidades com que o nosso mandato poderia contribuir para esse problema crítico na
nossa região, que é uma região cercada por canaviais, pela monocultura de cana, São Carlos é
uma região de transição do cerrado e a incidência de fogo, ainda mais nessa época de
estiagem é maior e isso é muito preocupante. A qualidade do ar fica prejudicada, a qualidade
do sono, a fauna, a flora é prejudicada, enfim, né, o nosso patrimônio ambiental, natural, é um
problema gravíssimo e São Carlos precisa, de fato, conseguir responder esse desafio. Então,
queria primeiro fazer esses apelo ao Poder Público, a toda a população, para que a gente nossa
nos unir em busca de soluções efetivas para esse problema que assola toda a nossa cidade,
toda a região. Nesse sentido, eu gostaria de apontar algumas possibilidades com as quais nós
temos trabalhado de colaborar nesse processo e, nos próximos dias, nosso mandato vai
apresentar um pacote legislativo de combate às queimadas no município, composto por seis
itens: o primeiro, nós vamos elaborar um profundo requerimento com pedido de informações
à Prefeitura solicitando uma série de dados números de focos de incêndio, caminhos para
fiscalização, pessoal disponível para esse tipo de serviço, ações de educação ambiental que o
município tem desenvolvido para colaborar, para poder ter uma base de dados; o segundo
ponto é uma indicação para que se realize um aumento do efetivo e do investimento na Defesa
Civil de São Carlos, a gente sabe que pode e deve colaborar com essa questão do combate aos
incêndios com o apoio a criação de brigadas comunitárias voluntárias e o nosso mandato, já
vou divulgar aqui em primeira mão, se comprometeu em destinar uma parte de recursos para
Associação de Moradores do Jardim Embaré para estruturar uma brigada de incêndio... de
combate ao incêndio, voluntária, comunitária, com alguns itens básicos de proteção. O Jardim
Embaré é um bairro que é seguidamente atingido pela questão do fogo e o nosso mandato se
comprometeu a auxiliar a estruturar uma brigada de combate a incêndios e, além disso,
indicar para a prefeitura a realização de um convênio para que haja o apoio de brigadas
profissionais, sazonais, nesse momento de estiagens. Além disso, nós temos pesquisado a
legislação pertinente, São Carlos possui a Lei 15.751/2011, que prevê multa para terrenos
urbanos, no qual acontece, no qual existe um incêndio. No entanto, é um valor bastante
irrisório, é um valor que está bastante defasado, né? O valor-base previsto na multa é o valor
de R$ 1,50 por metro quadrado de terreno, no caso de incêndio, né, e uma correção, IPCA
etc., está falando de R$ 2,52 por metro quadrado, e isso acaba sendo um custo, e um terreno
de 250 metros quadrados, o valor de R$ 650,00 É um valor baixo. A gente sabe que o ideal
não é multar, mas a multa precisa também existir em um valor adequado para inibir esse tipo
de situação. Então, a gente quer propor também, dentro desse pacote legislativo, um projeto
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de lei com emendas e alterações a essa legislação, atualizando os valores-base e agregando
novos dispositivos a partir de construção coletiva com a sociedade civil para que a gente
possa ter um marco jurídico legislativo que, de fato, ajude a inibir a existência de queimadas
não só na região urbana, mas também na região... na área rural, né, aonde existir a legislação
municipal que diga a respeito, que consiga ajudar a combater, do ponto de vista das sanções,
os incêndios em áreas rurais. Além disso, nós temos um problema muito grave que o nosso
mandato, até sexta-feira, vai redigir e protocolar uma moção de apelo ao Governo do Estado
de São Paulo para que a gente possa ter um apoio para os bombeiros da nossa região.
Conversando ontem com uma série de profissionais, né, nós soubemos que existem apenas
três caminhões para atender cinco cidades da região: São Carlos, Dourado, Ibaté, Ribeirão
Bonito e uma quinta cidade que agora eu não me lembro... Descalvado. Isso. São cinco
municípios, três caminhões e um efetivo muito baixo. É preciso, de fato, que haja um
investimento por parte do governo estadual para garantir efetivo, caminhões, equipamentos
para isso e essas são algumas das ações que a gente está propondo. Além disso, uma
Audiência Pública como um item para discutir com a sociedade ações nesse sentido, né? São
Carlos tem um programa, São Carlos contra o fogo, que precisa ser retomado. É muito
importante e esse é um assunto que está na Ordem do Dia, a gente não pode esperar chegar o
ano que vem para pensar nisso de novo. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador
Djalma. VEREADOR DJALMA NERY: Oi, Marquinho. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Só para colaborar com a fala de Vossa Excelência, aliás uma fala muito positiva
e... sem dúvida nenhuma, vem tratar de um assunto que está em pauta. Nós podemos
também... estou sugerindo a Vossa Excelência, nós temos algumas indústrias na cidade que
têm brigadas de incêndio, também agregar essas indústrias, chamar esse pessoal para essa
Audiência Pública para que a gente possa estar construindo uma parceria pública e privada
com essas pessoas para combater, sem dúvida nenhuma, o incêndio. E quando Vossa Senhoria
fala da Defesa Civil, nós temos visto que a Defesa Civil, embora há um trabalho maravilhoso
feito pelo Pedro Caballero, ela ficou muitos anos esquecida. Agora, parece que com uma nova
sede, com uma estrutura maior, que o coronel Samir está dando, parece que vai haver uma
reestruturação, e vem em boa hora, vem em uma hora em que Vossa Excelência vai propor
essa audiência. Então, conte com o nosso apoio e parabéns pela bela iniciativa que Vossa
Excelência vem tomando na tarde de hoje. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Pela ordem.
Um aparte. VEREADOR DJALMA NERY: Obrigado, vereador Marquinho. Conto com...
pode falar, Azuaite. Fique à vontade, vereador. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Eu
acho... acho não, tenho certeza, eu protocolizei um pedido de Audiência Pública para discutir
queimada. Conto com a colaboração de todos, vamos organizar isso daí e discutir esse
problema que a cidade e a região, que é o nosso foco de trabalho, enfrenta. Apenas isso.
Obrigado. VEREADOR DJALMA NERY: Perfeito, vereador Azuaite. Eu não sabia e então
eu espero poder colaborar com essa audiência. Acho de extrema importância. Agradeço o
vereador Marquinho também e conto com todos e todas para que a gente possa criar um
marco legislativo, de fato, útil para o município para inibir esse tipo de ação no futuro e, por
último, gostaria de falar que a nossa Comissão de Meio Ambiente vai se reunir nessa quintafeira para apreciar uma possível proposição legislativa para que possa, também, ser proibido...
um outro assunto que preocupa muito, de uma vez por todas, no município, que é a circulação
de itens de amianto. O amianto é um material, um mineral, que já é proibido em mais de 70
países que é...VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Cancerígeno. VEREADOR DJALMA
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NERY: Cancerígeno, tóxico e que ainda está presente em caixas de água de 20 escolas no
nosso município. A vereadora Raquel, no começo do ano, fez um pedido de informações, um
requerimento, recebeu a resposta da prefeitura, que cita nominalmente as escolas; alguns
municípios da região têm legislação para inibir, também, a circulação e a utilização de itens
de amianto e São Carlos, infelizmente, não tem. Então, nós elaboramos uma proposta que vai
ser apreciada pela nossa comissão e a ideia é que a Comissão de Meio Ambiente apresente
também, ainda essa semana, uma legislação para ajudar nesse processo de banimento do
amianto, um material tóxico, cancerígeno e que traz muita preocupação para a saúde da
população, em especial em escolas e equipamentos de saúde. Conto também com a aprovação
da Casa e da população para que a gente possa realizar esse marco legislativo no município.
Por enquanto, é isso. Obrigado, presidente Rodson, vereadores e vereadoras. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Quero aqui parabenizar o nobre vereador Djalma Nery por essa
Audiência Pública para que nós possamos debater sobre essas queimadas que vêm
atormentando não só a nossa cidade, toda a região. É um assunto muito importante e pode
contar com o apoio dessa casa, o presidente titular desta Casa Roselei Françoso acabou de me
dizer que apoia e ajuda no que vocês precisarem para que a gente possa discutir esse assunto.
Antes de passar a palavra para o próximo vereador, comunicado à Casa do nobre vereador
Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sr. Presidente, muito rapidamente eu quero
comunicar que o secretário de Esporte já fez contato com meu gabinete e agendou reunião
para amanhã à tarde para resolvermos essa situação no vôlei para surdos de São Carlos. Tenho
certeza de que ele, depois de conhecer o projeto, dará todo o suporte a essa grande iniciativa.
Também, já que estou comunicando, comunicar que falei com o responsável da Secretaria de
Educação sobre... o responsável pela troca das caixas d'água, aquelas caixas de amianto, e ele
me disse que fizeram um cronograma e que a partir de quarta-feira, amanhã, quarta-feira desta
semana, já começariam os serviços. Então, está bem encaminhado esse assunto, claro que eu
vou acompanhar até ter certeza de que as caixas d'água foram substituídas. Obrigado, Sr.
Presidente. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Parabéns, vereador Dimitri Sean, por
essa demanda. Onde já se viu, né, nós estamos no século 21, e ter essas caixas ainda, que são
cancerígenas. Parabenizo Vossa Excelência pelo trabalho sem voltado à nossa população.
Agradecer também ao Dr. Edson, que prontamente nos atendeu para que nós possamos fazer
essa reunião. Então, o Dr. Edson, chefe de gabinete da Prefeitura Municipal, vai um forte
abraço aqui dessa Casa. Próximo vereador inscrito, vereador Gustavo Pozzi por até dez
minutos. Boa tarde, vereador. O senhor está com a palavra. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Boa tarde a todos os vereadores, vereadoras, público que nos assiste em suas casas e
nos escuta pelo rádio. Hoje, eu quero dedicar minha fala a uma equipe de profissionais que,
desde o início da vacinação, tem trabalhado e se dedicado muito com a nossa cidade e com a
população da nossa cidade. Hoje eu fui tomar a segunda dose da vacina contra o Covid,
acordei cedinho, fui 7h da manhã lá próximo ao posto da UBS, lá da Redenção, que estamos
utilizando, por enquanto, a escola Carmine Botta, e participei de todo aquele processo, né, da
fila até chegar o momento oportuno da vacinação. Em outras oportunidades, já tinha
percebido isso: o quanto esses profissionais, que estão na linha de frente vacinando a
população, tem trabalhado duro, porque infelizmente na nossa cidade nós não temos pessoal
suficiente para vacinar todo mundo e é onde acontece as filas e o número limitado de
vacinação por dia, né? Poderíamos avançar mais rápido se as condições fossem melhores, mas
infelizmente nós temos uma quantidade de pessoas, recursos humanos, um pouco limitada
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para esse momento de pandemia que pegou todo mundo de surpresa no ano passado. Então,
eu quero aqui parabenizar o esforço dessas pessoas que, diariamente, tem contato com
centenas e centenas e centenas de pessoas, vacinando cada uma, tentando sempre acolher da
melhor forma possível, da melhor maneira que dá, né? São profissionais técnicos de
enfermagem, o pessoal do dos postos de... pessoal do drive-thru e, assim, nós percebemos que
esses profissionais hoje estão trabalhando no limite do ser humano e, assim, percebemos
também que essa vacinação do Covid, e agora um alerta para a Prefeitura que vamos ter que
planejar isso: esse ano começou a vacinação. Então, a gente percebeu que condições humanas
nós temos limitados, né, as pessoas estão no extremo do extremo, mas também já estamos
sabendo que essa vacinação não vai parar esse ano, que provavelmente nós vamos avançar o
ano que vem, o outro ano. Pode ser que essa vacinação seja constante. Então, está na hora de a
gente começar a pensar no avanço, precisamos estruturar melhor os nossos postos de saúde,
precisamos abrir concurso público para enfermeiros, técnicos de enfermagem, para poder
acolher as pessoas de forma a contento, né? Que nem eu coloquei até nas minhas redes
sociais: Beleza, eu fiquei lá esperando três horas e ainda meu foi rápido, porque como eu era
segunda dose, minha fila era menor, mas a meninada de 18 anos ficou muito mais tempo. Está
certo que é o que dá para fazer agora, mas olhando o agora nós temos que planejar o futuro e
planejar o futuro é ver a necessidade de quantos profissionais nós estamos precisando para o
ano que vem para continuarmos a vacinação. Não podemos... PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Oi. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Eu gostaria de interromper o senhor por um minuto. O senhor cede
um aparte para a nobre vereadora Raquel Auxiliadora? VEREADOR GUSTAVO POZZI:
Por favor. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vereadora Raquel está com a palavra.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada, presidente. Obrigada, Gustavo. Só
complementando a importância de a gente também revisar a Lei 16.000, que tem aí o quadro
de servidores o número de vagas. Hoje, por exemplo, a gente tem só cem enfermeiros na rede
municipal e toda essa conjuntura que o senhor está colocando, vereador Gustavo, cem
enfermeiros é muito pouco. A gente precisa, de fato, fazer esse levantamento e, no começo do
ano que vem, alterar a Lei 16.000, ampliando o número de vagas, por exemplo, da
enfermagem e também de outras profissões da Prefeitura. Obrigada. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Nós sabemos que, por conta de Lei Federal, a gente não pode aumentar
salário, não pode contratar nada nesse momento. Então, assim, nós sabemos o que nós temos é
o que nós temos por agora. Não tem...VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Mas pode
substituir. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Por favor, Marquinho. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Pode substituir. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Ah, sim.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Nós temos algumas pessoas que faleceram, outras
que se aposentaram e que nós podemos substituir e nem isso, infelizmente, né, vereadora
Raquel, que é a diretora do sindicato, nem isso nós temos visto a Prefeitura fazer,
infelizmente. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Então, precisamos pensar aí essa dinâmica,
né? Esse ano a vacinação... chegamos hoje nos 18 anos, provavelmente avançaremos até os 14
anos de idade pelo que eu vi no cronograma de vacinação, mas o que está acontecendo agora?
É segunda dose com a idade. Então, gente que já foi vacinado... está tendo muita demanda e
isso nós temos que aprender com que a nossa cidade está passando hoje. Aprendendo com o
que nós estamos passando hoje, nós temos que pensar o futuro, pensar ano que vem. Então,
está na hora de, de repente, ver a questão aí, secretário de Planejamento, secretário de Saúde,
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começar a planejar... na possibilidade de um novo concurso público para suprir essa demanda
que antes nós não tínhamos e agora temos, né? Então, está na hora de a gente rever. Uma
outra preocupação que eu tenho: o Carmine Botta vai poder ser usado só mais uma semana,
né? Nós teremos aí, pelo que foi colocado pela Secretaria de Educação, o retorno das aulas.
No retorno das aulas, a escola Carmine Botta vai deixar de ser um ponto de apoio da UBS da
Redenção. E, infelizmente, a UBS da Redenção não tem condições de acolher todas aquelas
pessoas. Conversava lá com o pessoal hoje, aproveitei para bater papo com o pessoal, vai ter
que colocar tenda lá na UBS, vai ter que fazer uma adaptação. Então, o secretário, eu sei que
está com Covid, mas eu quero fazer um apelo para a Vanessa: precisamos planejar essa
semana e a próxima como vamos fazer essa vacinação na UBS da Redenção, porque a
demanda e a quantidade de pessoas que está procurando a Unidade Básica de Saúde, em
especial a da Redenção... não vai dar conta, vai ter fila espalhada pelo bairro inteiro. Nós
temos que pensar em como fazer isso da melhor forma possível sem sobrecarregar os
profissionais da saúde e, também, trazer aí o mínimo de atendimento humano para as pessoas.
Ressalto, eu sei que o momento é complicado, mas é nesses momentos que a gente tem que
fazer a gestão e a coisa acontecer. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador
Gustavo. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Por favor, Marquinho. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Nós temos ali, também, próximo - e fica até uma sugestão, não
sei se é possível tecnicamente, ou não - mas nós temos o ginásio de esportes, o Favorreto, que
é o ginásio conhecido como ginásio de esportes da Redenção. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Isso. Da Redenção...VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Poderia ser uma
opção para a vacinação. Você que tem lutado tanto por aquela região desde o início da
vacinação, você esteve lá acompanhando, você poderia estar dando essa sugestão também
para o pessoal da Saúde. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Bem lembrado, Marquinho.
Lá... de repente trabalhar para que os profissionais de Saúde não fiquem no sol, tudo, para que
a gente possa fazer e dar bom atendimento aí para essas pessoas. Agradeço aí a todos a
colaboração, Raquel, Marquinho, acho que é isso que a gente tem que fazer. Temos que ir
conversando, temos que avançar e precisamos nos unir agora à cidade e pensar o ano que
vem. O ano que vem não vai dar para falar que fomos surpreendidos. Esse ano dá, beleza, não
sabia como ia ser, mas o ano que vem a gente tem que estar preparado, tem que estar pronto.
Se tem que fazer o concurso público, a hora de planejar o concurso é agora. Não dá para
deixar mais para amanhã. Precisamos pensar a nossa cidade e tratar o cidadão com muito
respeito e dignidade; profissionais da saúde não estão de preguiça... isso eu percebi ontem e
todas as vezes em que eu estive acompanhando a vacinação. Presidente Rodson, muito
obrigado e por hoje é isso. Obrigado. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Eu que
agradeço, nobre vereador Gustavo Pozzi. Muito obrigado pelas palavras. O próximo vereador
inscrito, o ex-presidente dessa Casa, vereador Lucão Fernandes por até dez minutos. Muito
boa tarde, presidente. Seja... sempre bem-vindo a essa Casa e, graças a Deus, recuperado.
Presidente, só não esquece de higienizar o microfone, por gentileza. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Muito boa tarde, nobre vereador Rodson Magno do Carmo, que no dia de
hoje está, de uma maneira muito importante, conduzindo os nossos trabalhos nesta sessão,
nesta terça-feira. Em cumprimentá-lo, quero cumprimentar também os meus colegas
vereadores que estão aqui no plenário, vereadora Neusa, cumprimentar meus colegas
vereadores que estão on-line e, em cumprimentar meus colegas on-line, quero cumprimentar
também o nosso presidente que em uma reunião aqui com os Srs. Vereadores, tomou a
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decisão de que quem quer participar presencial, que venha aqui, e aqueles que querem ficar
em casa executando o mesmo trabalho que a gente exerce aqui, o fizesse dessa maneira.
Então, quero cumprimentar o nosso presidente por essa decisão acertada. Eu quero comunicar
a Vossas Excelências que a Comissão de Saúde, diante daquele quadro que foi apresentado
aqui pelos nobres vereadores Bruno Zancheta, vereador Elton Carvalho, que estiveram em
uma visita na Santa Casa, e também devido a alguns transtornos que nós estamos
encontrando nas nossas UPAs, com pacientes que às vezes precisam de leitos na Santa Casa, e
também do transporte desses pacientes até a Santa Casa, a Comissão de Saúde, presidida por
mim, no momento, que tem os meus colegas vereadores... vereador Sérgio Rocha e a
vereadora Cidinha, nós marcamos uma audiência para o dia 23/8, próxima segunda-feira, às
9h aqui no nosso plenário e os vereadores que quiserem participar estão convidados. Estamos
convidando aqui representantes dos nossos hospitais daqui da nossa São Carlos e, também,
estamos convidando o representante do Cross... Cross, né, é isso? Cross. Também estamos
convidando o secretário de Saúde de cada cidade que faz parte da região coração aqui da
nossa cidade, e que acaba utilizando, nobre vereador Dimitri - que no momento está
presidindo esta sessão - que utiliza também dos nossos hospitais. A gente percebe uma
demanda muito grande e então nós vamos estar fazendo essa reunião para que... a Professora
Neusa também é uma grande defensora, para que juntos nós possamos, quem sabe, extrair,
nobre vereador Bruno, alguns encaminhamentos melhores para essa demanda desse fluxo de
pacientes e também desses pacientes que ficam na UPA às vezes aguardando um leito tanto de
enfermaria como às vezes, também, um leito de UTI. Preocupados também com essa questão
dos leitos, nobre vereador Dimitri Sean, isso são palavras do secretário municipal de Saúde,
Marcos Palermo, que, em uma parceria com o Governo do Estado de São Paulo, vão ser
criados mais dez leitos de UTI geral; esse não é mais para o Covid, e sim geral, para todas as
patologias; e também na noite... no dia de ontem, fui informado que a Santa Casa, de cinco
leitos que tinha particular está transformando três em sistema SUS, em uma parceria também
com a Prefeitura Municipal de São Carlos e aí que eu achei que é uma decisão muito
importante, embora a gente... vidas são vidas em qualquer lugar que esteja no nosso país, mas
esses leitos, me parece que esses três que serão colocados à disposição da nossa população é
somente para pessoas de São Carlos, que a gente tem uma demanda muito grande e esses três
leitos ficarão à disposição das nossas UPAs para que haja, aí um conforto melhor e um
acolhimento melhor dos pacientes nossos aqui na cidade de São Carlos, e os outros dez vão
ser colocados à disposição da região coração que faz parte aqui da nossa cidade. Outra coisa
que eu queria dizer para os nobres colegas vereadores é que, infelizmente, nós temos aquela
lei, se não me engano.... acho que é a 173, não me recordo... 173, que veda aí, inclusive,
contratações de servidores, não pode ter concurso público... me corrijam se eu estiver errado,
e fruto disso a gente acaba, nesta estrutura já muito crítica que nós temos aqui na cidade de
São Carlos, às vezes as coisas acabam até piorando e onde nós estamos em um quadro muito
crítico, nobre vereador Dimitri Sean, é na questão dos nossos farmacêuticos. Então, nós
tivemos uma reunião, vereador Sérgio Rocha participou, vereadora Cidinha do Oncológico, e,
naquela tarde, representantes da Secretaria de Saúde nos colocaram o desconforto que estão
tendo com essa falta desses profissionais. Então, tomaram uma decisão, Prof. Neusa, que
estão transferindo aqui para a rua... onde era a Farmácia Popular, aqui acho que na Rua Bento
Carlos, no Santa Cruz; acho que a Santa Cruz é a que desce? É a Santa Cruz. Então, eles vão
concentrar ali a farmácia que era do Ceme será transferida para lá para atender todas essas
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patologias, todos os medicamentos serão entregues lá, e também a farmácia da Unidade
Básica de Saúde do posto da Redenção. Os paciente que precisarem, terão que se deslocar até
ali. Por que estão tomando essa decisão? Porque ali eles concentram talvez dois ou três
farmacêuticos para darem um atendimento de melhor qualidade e também um espaço mais
adequado para atender a população da nossa cidade diante dessa situação que nós estamos nos
encontrando no momento aqui na cidade de São Carlos. Então, relacionado à Saúde da nossa
cidade, seriam esses assuntos, que eu volto a dizer que é muito importante que os nobres
vereadores que puderem participar com a gente na próxima segunda-feira, será muito
importante. Agora, eu gostaria... o nosso grande secretário do governo, Dr. Edson Fermiano,
que foi plantonista nesta Casa aqui, vereador Bira, por vários mandatos esteve aqui dando
plantão; porque eu falo que nós somos plantonistas também, como o prefeito é plantonista,
como o vice-prefeito é plantonista; a gente fica aqui até o dia em que a população achar que
nós estamos fazendo um bom trabalho, nobre vereador Bruno, e que merecemos aí, através
das urnas e através do voto, a confiança da população para que a gente possa... para que
possamos juntos continuar desempenhando um bom trabalho aqui na cidade de São Carlos.
Então, novamente, o vereador trouxe esse assunto aqui e nós estamos com um problema com
falta de água novamente. Isso foi um terror no ano passado fruto inclusive de CPI aqui na
Câmara Municipal... falta d'água, contrataram esse caminhão para dar um jeito, mas eu acho
que nós estamos chegando em um momento em que nós precisamos, Dr. Edson Fermiano,
tomar uma decisão e resolver de vez esse problema; a população não pode mais chegar final
de tarde... de manhã cedo, quer pegar água para tomar um banho, para fazer a sua alimentação
ou qualquer tipo de higienização, e abrir a torneira. Recebi aqui alguns vídeos, vereador
Bruno, que sai aquela aguinha meio espirradinha e cheia de ar. Aí o que acontece? A conta
fica alta e água que é bom, nada. Então, eu quero aqui encarecidamente pedir ao nosso
secretário que converse, e eu estarei convocando também para que eles estejam comigo lá no
bairro Santa Felícia, onde está havendo essa reclamação, para que nó possamos, de uma vez,
sanar esse problema. Cidade Aracy está sempre reclamando com falta de água, santa... grande
Santa Felícia, que existe ali uma concentração de vários bairros naquela região também estão
vivendo, novamente, esse drama, vereador Tiago, esse drama da falta de água na torneira. Nós
não podemos conviver mais com essa situação. Então, ano passado foi colocado vários
caminhões à disposição para estar sanando esse problema, mas eu acho que isso não resolve o
problema de vez, né, é momentânea essa situação que é resolvida, mas passados alguns dias,
volta a ter problema e nós não podemos mais admitir situações como essas, Dr. Edson
Fermiano. Eu tenho aqui o endereço e estarei visitando essa família... são várias famílias que
têm reclamado e nós vamos convidar o presidente daquela autarquia, do SAAE, para que nos
acompanhe nessa visita para que ele possa dar explicações à população e que também leve ali
uma solução. Vereador Dé Alvim falou com propriedade aqui, Bruno, vereador Bruno, desse
problema do Cidade Aracy e alguns anos atrás Vossas Excelências não estavam aqui conosco,
os novos que chegaram aqui para compor aqui o nosso parlamento e que, por sinal, vêm
fazendo um diferencial muito grande e confesso que tenho uma admiração pelo trabalho de
Vossas Excelências, mas naquela oportunidade que nós trouxemos aqui o presidente, o
mesmo presidente...[troca de presidência]. PRESIDENTE DIMITRI SEAN: Vereador
Lucão, dois minutos para concluir. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Muito obrigado
pela gentileza. Naquela época, solicitamos a possibilidade de o presidente fazer um grande
levantamento no Cidade Aracy, como também em outros bairros carentes, na possibilidade de
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colocar à disposição da população, através de serviço social, nobre vereador Robertinho Mori,
uma caixa d'água... vamos ceder, a Prefeitura, uma caixa d'água para a população onde não
tem, porque lá acabou a água na torneira e acabou a água... não tem água em lugar nenhum.
Então, quem sabe uma parceria com a família.... a família entraria com a mão de obra e a
Prefeitura daria uma caixa d'água de 500/1.000 litros... não sei quantos litros, mas quando
acabar a água da torneira, essa pessoa ainda ter uma reserva. Ficou no tempo, não se resolveu
nada até agora e agora a falta de água e a população novamente reclamando da falta de água.
Então, acredito que são alguns pontos, nobre secretário, honroso secretário de Governo, Dr.
Edson Fermiano, acho que está na hora de começar a apertar o cinto aí e ver... se não
conseguir resolver, a gente precisa, quem sabe, colocar uma outra pessoa para que resolva o
problema de vez com a falta de água na cidade de São Carlos. Não estou aqui para demitir
ninguém e nem para contratar ninguém, mas o que nós precisamos é que os problemas que
surgem na cidade de São Carlos, a gente procure, de uma maneira, ir sanando de vez... e falta
de água não dá, algo abençoado por Deus. Eu quero agradecer aqui o tempo cedido a mais,
nobre vereador Dimitri Sean. PRESIDENTE DIMITRI SEAN: Obrigado, vereador Lucão.
Próximo orador inscrito, Malabim, por até dez minutos. VEREADOR MALABIM: Boa
tarde, meu amigo vereador e presidente em exercício, vereador Dimitri Sean, os demais
colegas vereadores, vereadoras, quem nos acompanha na rádio, na TV, nosso muito boa tarde
a cada um de vocês. Eu quero pegar, aí, o ensejo do nosso amigo Lucão e falar, pegar esse
vácuo e falar do SAAE e realmente, vereador Lucão, em relação à falta de água, nós sofremos
muito aqui na Câmara Municipal com cobranças... não tão distante assim, mas sofremos
muito aqui com essa questão de falta de água, toda a semana, até acabou aqui dando uma
melhorada... na estiagem... nas águas, nós tivemos falta de água, o que não era para acontecer;
não dá para entender muito bem; porque na época das águas é para se ter com abundância e na
época de estiagem é onde tínhamos que ter os maiores problemas; na verdade, o ano passado,
na época das águas, das chuvas, nós tivemos problemas de falta de água e na estiagem, agora,
deu uma melhorada e agora começou de novo e a volta das chuvas... logo estarão aí, que é
para ter água com abundância, que não é para ter falta de água nenhuma, né? Então, vamos
torcer para que o SAAE tenha feito um planejamento na época de estiagem para, quando
chegar a época das chuvas, ter o uso melhor dessas águas nos mananciais, enfim. Mas, na
verdade, o que eu queria falar do SAAE não era a respeito de falta de água. O que eu queria
falar do SAAE é que nós tivemos aqui já algumas cobranças de alguns vereadores
relacionadas ao SAAE... relacionado a vazamento de água, que tem muito vazamento de água
na cidade, né? O Bruno Zancheta foi um que fez essa cobrança a semana passada e com muita
propriedade. Realmente, Bruno. Como eu também tive cobranças, também fui atrás para que
questionar com o SAAE em relação a falta de água. Então, o que me foi passado
relacionado... a falta de água, não, relacionado aos vazamentos de água que têm pela cidade,
aí, quase 500 vazamentos de água... Quantos? É 1.500 segundo aqui o vereador Bruno
Zancheta, né, eu não fiz esse levantamento. Então, devido a muitos vazamentos e muitas
pessoas nos procuram. Aí, devido à fala dos vereadores, nós também fomos lá no SAAE para
falar com as pessoas lá que têm a responsabilidade, e falei com o Mola. O que o Mola passou?
"Malabim, a pandemia atrapalhou muito a administração". Existe um decreto do prefeito que
diz as pessoas trabalham cinco horas por dia, Robertinho Mori, entendeu, e o SAAE está com
três equipes trabalhando por causa das pessoas ou que tenham idade avançada ou aquelas que
têm comorbidade e que têm que ficar em casa. Ora, não dá para você fazer um trabalho em
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casa usando uma máquina para fazer a contenção de um vazamento de água. Uma professora
consegue dar uma aula em casa, um trabalhador do SAAE não consegue desentupir o esgoto
da casa dele. Então, faltou um pouquinho de planejamento de muita gente pensando nessa
questão. Por exemplo: dar uma dose única, Prof. Neusa, vereadora Neusa, de vacina para os
trabalhadores do SAAE, porque são trabalhos essenciais e que não podem faltar na cidade.
Como vai faltar na cidade, vereador Bruno, um esgoto que vaza na casa de uma pessoa, na
porta da casa de uma pessoa, e não têm pessoas para trabalhar, entendeu? Então, faltou aí, da
parte da administração do SAAE, da parte do comitê do Covid, da parte de Secretaria de
Saúde, acredito eu que faltou essa pauta aí para colocar para poder a gente amenizar os
problemas das pessoas que dependem do Poder Público e que dependem dos serviços da
administração pública e nós não tivemos. Tem pessoas que tomaram uma dose e ainda estão
em casa esperando a segunda. Vai receber em setembro, outros vão receber em outubro a
segunda dose e depois ainda tem mais 15 dias para voltar ao trabalho; e os que estão
trabalhando... está com de trabalhar cinco horas por dia. Tem três equipes para atender uma
cidade inteira, três equipes para atender uma cidade toda. Agora, existe um contrato com uma
empresa terceirizada, dentro de 20 a 30 dias a empresa terceirizada começa a trabalhar com
mais três equipes na contenção de vazamento de água e aí vai melhorar essa questão, mas vai
se arrastar ainda um tempo, porque 1.500 vazamentos não é do dia para a noite que você vai
tirar. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Vereador Malabim. VEREADOR MALABIM:
Mesmo que tenha uma força-tarefa aí das três equipes do SAAE, que esperamos que voltem
essas pessoas que estão aí... em comorbidade, essas pessoas que estão na idade de risco, na
área de risco relacionada ao Covid, que eles voltem e também possam somar.... tanto que o
prefeito venha fazer um novo decreto para que o SAAE volte a trabalhar até às 4h/5h, que é
seu horário normal, oito horas por dia. Nós esperamos a sensatez da administração
relacionado a essa questão, porque com três equipes e cinco horas por dia, os vazamentos só
vão aumentar aqui na cidade de São Carlos. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Apenas
para colaborar, vereador Malabim, e alguns dados que o senhor trouxe aí são reais, nós temos
hoje 1.500 vazamentos e, segundo dados do próprio SAAE, a cada dia nós temos 15 novos
vazamentos. Ou seja, se nós não sanarmos; agora nós teremos uma empresa terceirizada que
vai sanar; nós teremos, até o final do mês, mais de dois mil vazamentos, né? Então, a ideia é
que essa empresa realize um serviço pleno e dê conta dessa demanda. Nós temos mais de 50
servidores afastados, sendo... desses 50, são 22 encanadores que são essas pessoas que faziam
esse serviço de rua. VEREADOR MALABIM: Exatamente, e é onde a população acaba
sendo penalizada. Esses afastamentos aí que são justos; não estou falando aqui que é injusto,
são justos. É o que eu disse: faltaria uma coordenação relacionada a essa questão para quando
surgisse, dar uma dose só, a vacina que oferece uma dose só, e essas pessoas, passando o
prazo de 15 dias, voltarem a trabalhar, o prefeito fazer um decreto que as equipes que estão
trabalhando podem trabalhar não cinco horas, mas oito horas. Pode falar, vereador.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Esse assunto do SAAE aí, a gente está acompanhando.
Na verdade, vou te falar, viu, Bruno, acho que são mais de 1.500 buracos. Se bobear, a gente
vai ter aqueles chafarizes, só que é assim: o que está acontecendo lá também e que a gente
tem que prestar bem atenção, Malabim, que gente de corte está trabalhando de motorista, o
encanador está trabalhando... sobe escada, faz as coisas... rapaz, está uma loucura aquilo lá.
VEREADOR MALABIM: É, devido às ausências, acaba ficando meio bagunçado. [falas
sobrepostas]. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Complicado demais. VEREADOR
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MALABIM: Muito obrigado, vereador. Mudando esse assunto agora, nós esperamos o
decreto do prefeito e esperamos que essas três equipes dessa empresa possam fazer o melhor
aí e minimizar um pouco essa situação. É o que nós esperamos. Hoje, nós tivemos uma
ligação do deputado Luiz Carlos Motta, através do seu assessor, Alexandre, o qual nós
conseguimos aí 190 pneus para a frota aqui da administração, o qual foi ali pelo Kleber
Luchesi, da Secretaria de Transporte e Trânsito, buscar até a Receita Federal em Araraquara.
São pneus que a Receita Federal prende e depois, aí, através de solicitação de doação nossa, o
deputado Luiz Carlos Motta, com o ex-vereador desta Casa Júlio Cesar e com o Alexandre,
assessor do Motta, o qual nós temos uma boa amizade, aí conseguimos essa liberação e agora
nós já trabalhamos junto com a Secretaria de Trânsito também para a liberação de veículos
que estão presos e que precisam de uma liberação da Receita Federal e o deputado Luiz
Carlos Motta vai trabalhar também nessa através do nosso pedido e da nossa solicitação.
Então, agradeço, aí, o deputado Luiz Carlos Motta todo o trabalho, também o ex-vereador
Júlio César, o Alexandre, assessor também do deputado Luiz Carlos Motta. Outra notícia boa:
ontem à noite, recebi um telefonema da assessora Cristina, de Pirassununga, que já foi
Prefeita lá; inclusive eu a chamo de prefeita, mas é ex-prefeita, que é assessora do deputado
Celso Russomanno. Ela disse para mim: "Malabim, me manda um ofício até 10h da manhã
com a sua assinatura, com a assinatura do Elton Carvalho - que é do partido do deputado
Celso Russomanno - e do prefeito, que nós vamos liberar aí para vocês R$ 450 mil para
recapeamento". Então, é muito boa notícia, muito boa. Fiquei muito contente. PRESIDENTE
DIMITRI SEAN: Pode concluir, vereador. VEREADOR MALABIM: Obrigado. Então, é
uma notícia muito boa, né? Sempre atencioso o deputado Celso Russomanno. Ainda falei 15
dias atrás aqui do deputado Celso Russomanno, que nós não podemos esquecer daqueles que
ajudam a cidade de São Carlos e o deputado Celso Russomanno... parece até que o deputado
Celso Russomanno mora na cidade de São Carlos. Manda R$ 500 mil, meio milhão, para
fazer cirurgia eletiva, manda quase R$ 0,5 milhão para fazer recapeamento da cidade, mandou
mais R$ 250 mil para a gente reformar posto de saúde... enfim. Então, o deputado Celso
Russomanno tem sido presente na cidade de são Carlos através de suas emendas
parlamentares, através desse pedido desse vereador, do ex-vereador Edson Ferreira, o qual
estava aqui na Câmara, agora do vereador Elton Carvalho, que está no Partido Republicanos.
Então, são nossas forças somadas aí com o deputado Celso Russomanno...[troca de
presidência]. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Por favor, eu peço por gentileza,
libere o som. O senhor pode concluir? Fique à vontade, vereador. VEREADOR MALABIM:
Então, unidas as nossas forças, o deputado Celso Russomanno tem nos atendido e eu quero
aqui agradecer mais uma vez ao deputado Celso Russomanno e que as pessoas sempre
lembrem de quem ajuda a cidade de São Carlos. PRESIDENTE RODSON DO CARMO:
Vereador Malabim, quero aqui agradecer ao vereador que sempre trabalhando pela nossa
cidade, né, como o senhor bem disse, o deputado Celso Russomanno ajudando a nossa cidade,
agradeço em nome do povo são-carlense, milhões e milhões de emendas para a nossa cidade.
É isso aí, você vê, não é um deputado da nossa cidade e tem mandado recursos, graças ao
belíssimo trabalho que Vossa Excelência tem feito à frente lá em Brasília, lutando pela nossa
cidade. Comunicado à Casa, o nobre vereador Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN:
Sr. Presidente, me desculpe se é abuso do expediente de comunicado à Casa, mas se o faço é
por alguma razão. O secretário de Governo Dr. Edson Fermiano fez contato para dizer que, na
reunião de amanhã com o secretário de Esportes, a Secretária da Pessoa com Deficiência e

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo

Mobilidade Reduzida, a Lucinha Garcia, irmã do prefeito Airton Garcia, também estará
presente para fazer coro àqueles que esperam que a Secretaria de Esportes ajude um projeto
tão importante quanto o vôlei para surdos, né? Já estendo o convite, também, ao vereador
Bruno, ao vereador Robertinho Mori, ao vereador Bira, que fazem parte da Comissão
Permanente aqui da Câmara Municipal, que luta pelas pessoas com deficiência, e faço...
estendo o convite, também, aos demais vereadores que quiserem encampar essa luta, projeto
muito importante esse. Amanhã, na Secretaria de Esportes, dez para as cinco, com o secretário
de Esportes e com a secretária da Pessoa com Deficiência. Obrigado. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Eu que agradeço, nobre vereador Dimitri Sean. Agora, está com a
palavra por até dez minutos o ex-presidente desta Casa o vereador do meu partido, vereador
Marquinho Amaral. Boa tarde, vereador. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Boa
tarde, vereador Rodson. É um prazer vê-lo presidindo essa Sessão. Eu o conheci menino,
vindo nesta Casa engraxar os sapatos dos vereadores e do meu pai, que era o diretor da
Câmara e, para mim, é um orgulho muito grande poder presenciar a sua participação na
Presidência desta Casa. Meus parabéns. Eu tenho, ao longo desses 30 anos de vida pública,
procurado errar o mínimo possível. Tenho procurado ser um vereador independente e
procurado sempre defender os interesses da população, fazendo denúncias, comprovando
essas denúncias e, muitas vezes, fazendo com que a Câmara cumpra, na sua plenitude, o seu
principal papel, que é o de fiscalizador, através da CPI. Nós estamos em curso com a CPI.
Nós já presidimos outra CPI, em outras legislaturas; uma delas, infelizmente, acabou após o
relatório, culminando com a prisão de um ex-prefeito, na gestão do prefeito Dagnone de Melo
no primeiro mandato, juntamente com o vereador Lineu Navarro, nós conseguimos fazer uma
CPI contra a então Vega Sopave, que era responsável pela coleta do lixo. E, naquele
momento, nós provamos que havia um desvio de R$ 2 milhões que foram devolvidos aos
cofres públicos. Fizemos, na era do PT, a denúncia da multa, onde muitos secretários da época
tinham suas multas de trânsito canceladas e esse caso está tramitando no Tribunal de Justiça e
fizemos tantas outras denúncias, como, recentemente, a da hemodiálise da Santa Casa. Meu
presidente Roselei Françoso, alguns dias atrás, eu ocupei a Tribuna dessa Casa para denunciar
um certame licitatório que estava sendo realizado pela Secretaria Municipal de Educação. Eu
disse, naquele momento, que um edital estava completamente errado e que nós tínhamos
vários indícios de que materiais que estão estocados no almoxarifado da prefeitura, na
Educação, estavam utilização... e estão sem utilização, porque as aulas estão... vamos voltar
agora. Fizemos essa denúncia e essa denúncia foi compactuada e foi feita, também, pelo
radialista e ex-vereador Leandro Guerreiro no seu programa matinal, na Rádio São Carlos e
durante essa denúncia, eu cometi um equívoco, eu cometi uma injustiça, eu cometi um erro
que eu quero, aqui, publicamente, me redimir: eu falei, naquela ocasião, de algumas pessoas
que vieram de fora para ocupar cargos aqui na cidade de São Carlos e que gostariam de fazer
conluio, que gostariam de fazer maracutaias e, naquele instante, disse, de forma que eu não
percebi, e eu acabei colocando o nome de um cidadão que é extremamente honrado, que é
extremamente honesto, sério e que eu tive a satisfação de ser seu aluno na Faculdade de
Direito, saudosa Fadisc aqui da cidade de São Carlos. Eu me refiro ao ex-prefeito de Porto
Ferreira, meu amigo, meu irmão, meu companheiro de muitas lutas; estivemos juntos no PPS
quando eu fui vereador pelo PPS, quando fui candidato a deputado estadual pelo PPS, e o
Panone é uma pessoa que tem uma invejável folha de serviços prestadas à cidade de
Descalvado e, também, à cidade de São Carlos, um exemplar excelente, digno, honrado
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advogado... combativo advogado; e injustamente acabei citando a cidade de Descalvado e
muitas pessoas achavam que eu estava me referindo ao Panone e quero aqui dizer à
comunidade de Descalvado e à comunidade de São Carlos que, em nenhum momento, o Sr.
Luís Antônio Panone, ex-prefeito de Descalvado, ex-vereador, ex-professor, atual advogado e,
hoje, Secretário de Planejamento, estava envolvido nessa licitação. Eu recebi informações que
eu pequei, errei, prevariquei de não ter ido atrás se elas eram verdadeiras, ou não, e acabei
fazendo a denúncia da tribuna dessa Casa. Eu quero aqui publicamente dizer da seriedade do
Panone, quero aqui publicamente pedir desculpas ao Panone e dizer que o Panone... não só
ele, mas muito mais que ele, porque uma árvore deu um fruto melhor: o seu filho, Luizinho
Panone, que foi recentemente, no último mandato, presidente da Câmara Municipal de
Descalvado, disputou as eleições com meu apoio; eu tenho parentes e amigos que pedi que
votassem nele em Descalvado, coloquei nas minhas redes sociais e o Luizinho, com a sua
seriedade, a sua simplicidade, com a sua juventude, quase que ganhou as eleições; uma pessoa
também honrada que hoje trabalha na vizinha Porto Ferreira, ajudando o prefeito a fazer de
Porto Ferreira uma cidade cada vez mais pujante. A família Panone, o pai um pouco menos, o
filho muito mais, são pessoas que têm hoje a minha admiração, que têm o meu respeito, que
têm o meu testemunho na seriedade, da honradez e da honestidade. É uma família que se
dedicou à política; uma Política do 'P' maiúsculo; é uma família que mudou Descalvado nos
momentos em que estiveram tanto na Câmara como na Prefeitura daquela cidade. A família
Panone precisa voltar a administrar Descalvado, porque são pessoas muito dignas, muito
honradas e eu me orgulho, viu, meu caro professor e eterno amigo Luís Antônio Panone, de
ter você no círculo de amizade familiar. Temos amigos em comum que gostam de mim, que
gostam de você e que também vieram falar comigo, que me alertaram que eu estava
cometendo um grande equívoco e um grande erro. As pessoas sábias, as pessoas que sabem
reconhecer os seus erros, precisam e devem ter a humildade de vir à público dizer... para ter a
minha credibilidade até, como sempre tive durante esses 30 anos, de fazer denúncias e de
provar denúncias que eu faço, tanto é que o edital da licitação da Educação foi suspenso, não
aconteceu mais, por causa da nossa denúncia, da vereadora Raquel, do sindicato dos
funcionários e... PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vereador Marquinho, gostaria...
Desculpa interromper a fala de Vossa Excelência. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Pois não. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: O vereador Roselei Françoso gostaria de
pedir um aparte. O senhor cede um aparte para o Roselei? VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Só um minutinho. Então, eu quero aqui publicamente dizer que eu errei,
reconheço esse erro, tenho a humildade de pedir perdão ao Panone, à família do Panone, aos
amigos do Panone, porque até que me provem o contrário, Panone e seu filho são duas
pessoas honradas, sérias e que estão trabalhando muito, Panone por São Carlos, o Luizinho
por Porto Ferreira nesse momento, mas que vão voltar a trabalhar por Descalvado, eu tenho
certeza disso! Pois não, nobre presidente, vereador Roselei. Não estou ouvindo Vossa
Excelência. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Sr. Presidente, por favor... só para
concluir, por favor. Eu gostaria que o senhor ligasse o som, Roselei. Não estamos
conseguindo te ouvir... o som do senhor está desligado. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Nós não estamos ouvindo. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Está
conseguindo... na próxima? Eu vou pedir para a gente suspender a sessão por um minuto para
a gente fazer a nossa... daqui a pouco, um minutinho e a gente já volta. Boa tarde a todos e até
daqui a pouquinho. [sessão suspensa]. [sessão reaberta]. PRESIDENTE RODSON DO
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CARMO: Estamos de volta pela 26ª Sessão Ordinária, realizada hoje, terça-feira, 17 de
agosto de 2021. Eu peço ao secretário desta Casa, vereador Robertinho Mori, que faça a
chamada dos Srs. Vereadores. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Pois não. André
Rabello... Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Presente. Azuaite Martins de França, presente. Vereador Bira.
VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI:
Presente. Vereador Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presente.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente. Vereadora Cidinha do Oncológico.
Vereadora Cidinha está presente? Está presente a Cidinha? Presente on-line. Vereador Dé
Alvim, presente. Vereador Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente. Vereador Djalma Nery, presente on-line.
Vereador Elton. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Presente on-line. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Presente on-line. Vereador Gustavo Pozzi. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente on-line.
Vereador Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Presente.VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Presente. Vereador Malabim, presente. Vereador Marquinho
Amaral.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Presente on-line. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Presente on-line. Vereador Moisés Lazarine. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Presente on-line. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente
on-line. Vereadora Prof. Neusa, presente. VEREADORA PROF. NEUSA: Presente.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Vereadora Raquel, presente on-line. Vereador
Robertinho Mori, presente. Vereador Rodson Magno. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente. Vereador Roselei
Françoso, presente on-line. Vereador Sérgio Rocha, presente. Vereador Tiago Parelli.
VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Presente. VEREADOR ROBERTINHO
MORI: Presente... 21vereadores presentes, Sr. Presidente. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Muito bem, 21 vereadores presentes nessa Sessão. Eu passo, agora, ao comunicado
do partido, nobre vereador Bira, o senhor tem até cinco minutos. O senhor pode usar a
tribuna, por favor. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Boa tarde a todos, mais uma
vez, a todas as vereadoras, público que nos acompanha. Eu venho falar em nome do nosso
partido, PSB. Geralmente, eu não gosto... até tinha prometido comigo, vereador Lucão, que
não ia trazer nenhum assunto na esfera federal, né? A gente... vivemos o momento na nossa
cidade, mas também está acontecendo umas votações lá, já teve uma, a qual eles querem
trazer de volta as coligações; não sei se os vereadores acompanharam essa situação, mas eu
acho que, para nós, na política, é muito importante a gente ficar de olho nisso, porque eles
mudam, Malabim, e desmudam. Para nós, né, fica muda e desmuda. Então, eles veem que não
vai dar certo, eu acho que alguns, que nem diz o Malabim, os filhotinhos deles ganharem e
eles desmudam. Então, no meu ponto de vista, eu até gostei... para mim, não deveria existir
partido político, deveria ser um alistamento, que nem o alistamento militar, que chegasse lá,
mandava sua identidade e depois criasse uma lei em cima disso e resolvia como iria ser os
candidatos. Não devia existir partidos porque não daria agrupamento; era cada um que teria
seu mandato por si; mas eu achei, na minha parte, interessante do jeito de ocorreram essas
eleições, né, da forma que foi, sem coligação e sim com a coligação majoritária. Agora, quem
toma conta das eleições... dos decretos lá em cima, das leis, é o federal. Então, já venceram a
primeira para voltar as coligações, Lucão. Eu não sei o pensamento de cada um, cada um tem
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uma opinião, e vai ser votado hoje de novo... não, amanhã, quarta-feira, na segunda votação e
parece que a primeira ganhou em um ponto estendido, foi longo. Então, eu quero falar em
nome do PSD, que é um partido que votou contrário lá, que continuaria as eleições do jeito
que está, porque aí depois desfavorece ele, Robertinho, e eles voltam de novo. Então, eles não
têm uma firmeza, não tem um pulso firme, ou vai ou racha; não, eles veem que não deu
certo... ah, não, mas não vai conseguir eleger ninguém. Então fica esse vai e volta. Então, em
nome do PSD, que é um partido que votou contra essa mudança de novo, vereador Lucão,
eu... fica aqui também o repúdio em relação à aprovação dessa nova mudança eleitoral para
voltar o modo antigo. Agora, vamos acompanhar a votação de amanhã para ver o que vai
acontecer, para ver como é que eles vão agir de novo. Então, enquanto a gente está vivendo
uma situação de pandemia, uma dificuldade, eles estão votando lá na esfera federal, o que vai
e o que não vai: vai votar o que era antigo? Porque voltar ao que era antigo, Sérgio, juntava
todos os partidos, ficava pegando partido que nem candidato tem para poder ficar com o
fundo eleitoral. Então, se pensar bem, vai muito dinheiro. Então, desse jeito, conseguiram
controlar o fundo eleitoral, porque os partidos pequenos ficaram fora. Agora, voltando de
novo ao normal, coligação, eles pegam um partido pequeno e usam dinheiro eleitoral. Então,
eu sou contra isso, porque isso aí é mais distribuição de verba e quem sempre paga é a
população, meu presidente Rodson, é a população, como sempre a população paga com esse
enorme gasto com os partidos pequenos, mas eles veem que não dá certo, que não conseguem
eleger... eles viram que ficou difícil e para as próximas eleições eu tenho certeza de que vai
ser mais difícil candidatos, muito mais se continuar nesse padrão; eles viram que era difícil,
querem voltar a eleição normal e ter o fundo partidário dos partidos pequenos. Então, meu
partido votou contra, quer que continue normal... do jeito que ocorreu essas eleições de 2020 e
eu sigo a ideia do PSD lá na esfera federal. Então, hoje eu falei em nome do partido essa
votação. Obrigado a todos. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Agradeço a palavra do
nobre vereador Bira... Ubirajara Teixeira, conhecido como Bira, e passo comunicado à Casa à
nobre vereadora Prof. Raquel. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada, Sr.
Presidente... obrigada, que amanhã haverá um dia nacional de luta em defesa do serviço
público. Essa Casa já aprovou uma moção em repudio à PEC 32, a PEC da reforma
administrativa, uma moção assinada pela Frente Parlamentar em defesa do serviço público.
Então, no Brasil inteiro, os servidores públicos estarão mobilizados, aqui em São Carlos, o ato
será às 17h, na baixada do mercado e é importante, né, a gente se envolver nesse tema, porque
é a devastação do serviço público, né? Acabar com o concurso, acabar com a estabilidade dos
servidores. Então, é um tema muito importante que essa Câmara já se posicionou. Então,
convido a todos vereadores e a população que nos assiste a também se manifestar a favor do
serviço público. Obrigada, Sr. Presidente. PROCESSOS EM REGIME DE URGÊNCIA
ESPECIAL – ÚNICA DISCUSSÃO - PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Agradeço,
nobre vereadora, pelas palavras que Vossa Excelência acabou de proferir. Eu vou passar
agora, em votação o Requerimento, de urgência, 2.532/2021, moção da vereadora Raquel
Auxiliadora. Moção de apelo para a implantação de uma maternidade SUS/UFSCar com
centro de parto normal, centro obstétrico, leito de alojamento e conjunto de leitos de terapia
intensiva e cuidados intermediários neonatais. Está em votação. Os vereadores que são
favoráveis permaneçam como se estão e manifestando-se os contrários. Aprovado. Processo
nº 2539/21, emendas parlamentares: Moisés Lazarine, R$ 25 mil; Vereador Malabim, R$ 15
mil; vereador Thiago, R$ 9 mil, Prof. Neusa, R$ 2 mil; totalizando valor de R$ 51 mil...
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destinação para a Secretaria de Esportes. Está em votação. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovado. processo 2.511, emendas
parlamentares da ex-vereadora Laide, R$ 25 mil; vereadora Cidinha, R$ 10 mil; vereador
Marquinho Amaral, R$ 15 mil; vereador Rodson, R$ 10 mil; Professorta Neusa, R$ 5 mil,
vereador André Rebelo, R$ 15 mil... destinação para a Secretaria de Esporte... desculpa, me
perdoe, para a Acorde da nossa cidade. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado. Próximo processo nº 2.535/2021. Esse aqui é o
Fundo Municipal de Assistência Social, no valor de R$ 199.094,65. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Esse dinheiro vai para a
Divina Providência. VETO TOTAL APOSTO PELO SENHOR PREFEITO
MUNICIPAL – PRESIDENTE RODSON DO CARMO - Agora, os projetos em pauta.
Processo nº 1.773/2021, Projeto de Lei 233. Interessada: vereadora Raquel Auxiliadora.
"Dispõe sobre o direito de gestantes, puérperas e lactantes, com ou sem comorbidade, serem
incluídas na lista de prioridade do Plano Municipal de Imunização Covid-19". Eu vou ler aqui
o veto total aposto pelo Sr. Prefeito Municipal: "Trata-se de veto total sobre o projeto de lei
que busca garantir o direito dos gestantes, puérperas, lactantes, com ou sem comorbidades, a
serem incluídas na lista de prioridade do Plano Municipal de Imunização contra a Covid-19.
De acordo com atos, o veto se consubstanciou na alegação de que o município não detém
qualquer poder de interferência para redirecionamentos das destinatárias da vacinação
recebida do Governo do Estado, bem como... como um projeto de autoria parlamentar que
influi na maneira indevida na gestão administrativa, cuja a competência é privativa do Poder
Executivo" e o parecer da Comissão de Justiça, Redação e Legislação Participativa em sentido
de ser acatado o veto. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Por favor, Sr.
Presidente. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Pois não, vereadora Raquel? A senhora
está com a palavra. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada, Sr. Presidente.
Eu gostaria só de relembrar rapidamente o processo desse projeto de lei. Primeiro, esse
projeto de lei foi construído e escrito junto com o movimento das lactantes pela vacina, que se
organizaram nacionalmente e também aqui na nossa cidade. Esse projeto foi discutido
amplamente numa audiência pública aqui nessa Casa com grande participação, foi
apresentado ao Ministério Público junto, inclusive, com o nosso presidente Roselei, junto com
o secretário municipal de Saúde. Tivemos reuniões com a Secretaria Municipal de Saúde e o
fruto de todo esse diálogo intenso que a gente teve em torno desse projeto foi a aprovação por
unanimidade dessa Casa. Todos os vereadores entenderam a sua importância e votaram
favoráveis a esse projeto por entenderem que as gestantes foram um grupo que sofreu muito
com a pandemia da Covid, o Brasil foi o país que mais matou gestantes. Com a fragilidade
que a gente tinha na escassez de vacina, vacinar as lactantes era potencializar esse alcance, né,
alcançando as crianças também. Então, a Câmara Municipal entendeu a importância desse
projeto e, lamentavelmente, o prefeito municipal não entendeu, né? A gente discorda de que
esse veto é um veto jurídico, é um veto político, é um veto que a Prefeitura Municipal não
quis vacinar as gestantes, lactantes e puérperas como prioridade visto que o projeto, em
nenhum momento, invadia a seara dizendo como seria essa prioridade, o projeto garantia esse
direito. Por isso, é uma opção do prefeito em não realizar a vacinação. Nós entendemos, junto
com a Comissão de Redação, Legislação Redação e Justiça, que o objeto desse projeto,
felizmente, foi finalizado, porque essa semana, vacinaremos a maioria das gestantes e acho
que uma pequena parte que não está vacinada ainda e, também, nacionalmente, o Partido dos
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Trabalhadores aprovou um projeto de âmbito nacional que garante essa vacinação, que já foi,
inclusive, sancionado pelo presidente da República. Então, a gente lamenta que São Carlos
não teve essa... não priorizou essas mulheres, né, foi uma opção que outros municípios
priorizaram e que São Carlos poderia ter saído na frente e também garantido esse direito, mas
felizmente, nas próximas campanhas de vacinação, essas mulheres serão atendidas pelo
projeto nacional. Então, eu agradeço mais uma vez a todos os vereadores e vereadoras que
votaram favoráveis a esse projeto. A Câmara que entendeu essa prioridade nessa questão e a
Comissão de Redação, Legislação e Justiça, que dialogou, né, fez todo o aparato para a gente
discutir esse projeto. Obrigada. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Eu quem agradeço,
nobre vereadora Raquel Auxiliadora. Só para dizer para os Srs. Vereadores e vereadoras aqui
presentes que a Comissão de Justiça e Redação resolve acatar o projeto do veto nº 233. Então,
está em votação o Projeto de Lei Ordinária 233, que eu peço votação... pela ordem... Pois não,
vereador Azuaite? VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Estou sendo ouvido? Na Comissão
de Justiça e Redação, na reunião da qual a vereadora Raquel, propositora, participou a convite
do presidente e em nome de todos os componentes daquela comissão, foi discutido esse
projeto e eu disse que era contra o veto, mas do ponto de vista da legalidade, do razoável e
tudo mais, e do apelo do presidente Gustavo Pozzi, eu anuí à unanimidade de, na comissão,
dar pela legalidade do veto. Entretanto, política é uma coisa que é voltada para a sociedade.
Se a gente desconhecer a sociedade, o papel da sociedade, no ato de fazer leis, no ato de votar
leis, a gente não está legislando para ninguém. Legislar é um ato que se dirige ao povo e
quando a gente transforma alguma coisa, a gente está transformando a sociedade. Então,
embora eu tenha concordado com o vereador Gustavo, as minhas convicções continuam as
mesmas. Se o órgão executivo, se o prefeito municipal, ou a sua extensão na sua assessoria,
não conseguiu se sensibilizar com isso, com a questão que aqui esteja levantado, até... que
pode até estar superada no tempo, mas é uma forma de fincar a bandeira, de marcar posições.
Eu quero declarar aos senhores que voto pela derrubada do veto e peço aos demais
companheiros da Câmara que me acompanham. Muito obrigado. PRESIDENTE RODSON
DO CARMO: Eu coloco em votação. Peço ao secretário Dimitri Sean que faça... pois não.
Questão de ordem, vereador Roselei Françoso. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Na
verdade, vereador Rodson, só estava solicitando aqui a ordem pelo Gustavo, tá? Ele havia
solicitado e, por um lapso, acho que o Azuaite fez a colocação e, nesse momento, o Gustavo
também havia solicitado, vereador Rodson... presidente Rodson. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Só para que nós possamos aqui articular, o nosso parecer da comissão, uma vez que
perdido o objeto; a gente entende da importância do projeto; a gente entende que essa Câmara
aprovou esse projeto de lei, mas como a comissão, então - e agora, eu como vereador - sugiro
aos pares que votem favorável ao veto pela perda do objeto, uma vez que as pessoas já foram
vacinadas, né? Então, essa foi... o meu encaminhamento na Comissão de Legislação e esse é o
encaminhamento que eu faço para o Plenário: uma vez perdido o objeto, que nós possamos
votar favoravelmente ao veto para encerrar essa questão, que uma vez que já existe, inclusive,
uma legislação federal que vai acolher essa situação, a gente acolhe o veto e isso se encerra
porque provavelmente, depois, vem a Adin e então a gente encerra esse problema aqui na
nossa cidade e vai valer a lei federal. Em outra oportunidade, a gente vai estar, já, atendendo a
essas mulheres. Essa é a minha orientação como parlamentar e foi a orientação que eu passei
na comissão. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vereador Gustavo Pozzi... pois não.
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Questão de ordem também, vereador Rodson.
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PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Pois não, vereador Roselei. Está com a palavra.
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Eu quero, ouvindo a vereadora Raquel, o vereador
Azuaite e o vereador Gustavo Pozzi, que são as pessoas diretamente envolvidas nesse PL, e
também até pelo fato de ter participado da reunião com o Ministério Público juntamente com
outros vereadores dessa Casa e também representantes da Secretaria Municipal de Saúde, o
que ficou muito claro nessa reunião é... obviamente respeitando a vontade política da
vereadora Raquel, mas ficou muito claro que o município não tem um Plano Municipal de
Imunização, o município segue o plano estadual, o plano nacional de imunização. Então, com
todo respeito a esse posicionamento do vereador Azuaite Martins de França, neste caso eu
penso que a lei federal, que determina a questão da imunização em âmbito nacional, já supre a
vontade política da vereadora Raquel; não é esta lei especificamente, que pode correr o risco
de uma ADIN, que vai garantir, embora a gente sabe da vontade política da parlamentar, uma
pessoa que lutou muito; inclusive, eu estive do lado dela; mas derrubar o veto nessa questão, é
quase que...VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Aliás, Roselei, desde o início, né?
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Exato. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
A vereadora Raquel fez uma luta desde o início nesse sentido. Eu acompanhei também.
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Exatamente. Então, só para complementar, eu
conversava com a Raquel aqui pelo WhatsApp nesse momento, a derrubada do veto, nesta
questão, é inócua; é só uma questão política mesmo do posicionamento da Câmara, porque a
lei federal é superior a essa questão nossa, nesse momento, porque é ela que faz a gestão do
plano nacional e mais que isso, né, o promotor deixou muito claro para nós naquela reunião,
né, Raquel, que nós não poderíamos atrasar, né, poderia aprovar a lei, mas não poderia
interferir no plano estadual e nacional; ou seja, não poderia atrasar a faixa a ser vacinada
naquele momento. Então, só para clarear, eu gostaria muito de acompanhar a Raquel nessa
questão, mas uma questão de lógica, que existe a lei nacional, inclusive luta do Partido dos
Trabalhadores que a Raquel acabou de colocar. Eu vou votar, com certeza, pela manutenção
do veto. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Os vereadores favoráveis ao veto votam
"sim", os contrários votem "não". Por favor, vereador Dimitri Sean, o senhor faça a votação.
Atenção, Srs. Vereadores. VEREADOR DIMITRI SEAN: Vereador André Rebelo.
VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sim. VEREADOR DIMITRI SEAN: Vereador
Azuaite Martins de França. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Não ao veto.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Não. Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Sim.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO ZANCHETA:
Sim. VEREADOR DIMITRI SEAN: Cidinha do Oncológico. Dimitri Sean, sim.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Um minuto só. A vereadora Cidinha... vereadora
Cidinha, por favor, a senhora é sim? Vereadora Cidinha, sim. VEREADOR DIMITRI
SEAN: Cidinha, sim. Djalma Nery. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vereador...
não ao veto vereador Djalma. VEREADOR DIMITRI SEAN: Não. Elton Carvalho.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Elton Carvalho. Não ao veto. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Não. Gustavo Pozzi. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vereador
Gustavo? Não entendi, vereador. Sim ao veto? Sim ao veto. VEREADOR DIMITRI SEAN:
Dé Alvim. VEREADOR DÉ ALVIM: Não. VEREADOR DIMITRI SEAN: Não. Lucão
Fernandes, sim? Sim. Malabim, sim. Marquinho Amaral. Moisés Lazarine. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Desculpa, vereador. O vereador Marquinho Amaral votou sim.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. Marquinho Amaral, sim. PRESIDENTE RODSON
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DO CARMO: Moisés, por favor, liga seu microfone por gentileza, querido. Estou esperando
sua... seu voto. Sim ou não? Sim. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. Moisés, sim.
Professora Neusa Valentina. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Não. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Não. Raquel Auxiliadora. PRESIDENTE RODSON DO CARMO:
Vereadora Raquel não. VEREADOR DIMITRI SEAN: Não. Robertinho Mori, sim. Rodson
Magno. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: No exercício da presidência, não voto.
Dois turnos, né? Sim. VEREADOR DIMITRI SEAN: Rodson, sim. Roselei Françoso.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Roselei Françoso, sim. VEREADOR DIMITRI
SEAN: Sim. Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Sim. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Sim ao parecer da
comissão. VEREADOR DIMITRI SEAN: Tiago Parelli. VEREADOR TIAGO
ORLANDI PARELLI: Sim. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim, também. Sr. Presidente,
15 votos "sim" e seis votos "não". PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Então, está
acatado o veto de 15 votos a 6. Muito obrigado. PEOXWAAOA WM EWGIME DE
TRAMITAÇÃO COMUM – ÚNICA DISCUSSÃO – PRESIDENTE RODSON DO
CARMO - Vamos passar para o próximo projeto de lei, vereador Djalma Nery, (processo nº
833/21) que "cria a campanha permanente de frente ao assédio e à doença sexual no
município de São Carlos Não é Não". É isso? Correto? Trata-se de projeto de lei
substitutivo... Pois não, vereador? Ah, pensei que fosse comigo. "Trata-se de projeto
substitutivo da autoria do próprio propositor do projeto original do vereador Djalma Nery que,
atendendo ao apontamento efetuado pela Conan, pela procuradoria Legislativa desta Casa,
busca criar campanha permanente de enfrentamento ao assédio e à violência sexual no
município de São Carlos, denominada de Não é Não. Eu peço ao vereador Dimitri Sean,
secretário desta Casa, em exercício, que faça a leitura do projeto, por gentileza. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Projeto substitutivo: "Submeto à consideração do Plenário o seguinte
substitutivo ao PL 090/2021, Processo 833/2021. Projeto de lei cria a campanha permanente
de enfrentamento ao assédio e à violência sexual no município de São Carlos Não é Não. O
prefeito municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e
ele sanciona e promulga a seguinte lei: art. 1º - Fica criada a campanha permanente de
conscientização e enfrentamento ao assédio e à violência sexual no município de São Carlos
'Não é Não'. Art. 2º - A violência sexual de que trata esta lei é aquela entendida como
qualquer conduta de constranja alguém a presenciar, a manter ou a participar de relação
sexual ou ato libidinoso não desejados mediante intimidação, ameaça, coação ou uso de força
consubstanciada nos seguintes dispositivos legais: inciso I - Constranger alguém mediante
violência ou grave ameaça a ter conjunção carnal ou a participar ou permitir que, com ele, se
pratique o ato libidinoso, de acordo com o art. 213 do Código Penal; inciso [...] - Ter
conjunção carnal ou participar de outro ato libidinoso com alguém mediante fraude ou outro
meio que impeça ou dificulte a livre manifestação de vontade da vítima, de acordo com o art.
215 do Código Penal; inciso III - Constranger alguém com o intuito de obter vantagem ou
favorecimento sexual, prevalecendo se o agente de sua condição de superior hierárquico ou
ascendência inerentes ao exercício do cargo ou função, de acordo com o art. 216-A do Código
Penal; inciso IV - Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14
anos, de acordo com o 217-A da mesma lei; V - Induzir alguém menor de 14 anos a satisfazer
a lascívia de outrem de acordo com o 208, do Código Penal; Inciso VI - Praticar na presença
de alguém menor de 14 anos, ou induzi-lo a presenciar conjunção carnal ou outro ato
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libidinoso a fim de satisfazer lascívia própria ou de outrem de acordo com o 218-A do Código
Penal; Inciso VII - Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo
de satisfazer a lascívia própria e de terceiros; VIII - Demais casos previstos na legislação
específica. Art. 3º - A campanha de que trata esta lei terá como princípios: Inciso I Enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres; II - A responsabilidade do
poder público municipal no enfrentamento ao assédio e a violência sexual; III Empoderamento das mulheres através de informações e acesso aos seus direitos; IV - A
garantia dos Direitos Humanos das mulheres, no âmbito das relações domésticas e familiares
no sentido de resguardá-las de toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão; V - O dever do município de assegurar às mulheres as
condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, à segurança, à saúde, à alimentação, à
educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à
cidadania, à liberdade, à dignidade e ao respeito, à convivência familiar e comunitária; Inciso
VI - A formação permanente quanto às questões de gênero, raça ou etnia; VII - A promoção
de programas educacionais que disseminem valores éticos de restrito respeito à dignidade da
pessoa humana, com a perspectiva de gênero e de raça ou etnia. Art. 4º - A campanha de que
trata esta lei trará como objetivos: I - Enfrentar o assédio e violência sexual em todas as suas
formas de manifestação, sobretudo nos equipamentos de espaços públicos e transportes
coletivos no município de São Carlos; II - Divulgar informações sobre o assédio e a violência
sexual; III - Disponibilizar os meios de contato com os órgãos públicos responsáveis pelo
acolhimento e atendimento das vítimas de assédio e violência sexual; IV - Incentivar a
denúncia das condutas elencadas no Art. 2º; V - Formar os servidores públicos municipais, os
prestadores de serviços sobre a necessidade do combate ao assédio e à violência sexual. Art.
5º - As despesas decorrentes da execução desta lei ocorrerão por conta de votações
orçamentarias próprias, suplementadas se necessário. Art. 6º - Esta lei entra em vigor na data
de sua publicação. Vereador Djalma Nery." É esse o projeto. PRESIDENTE RODSON
MAGNO DO CARMO: Muito obrigado, nobre secretário Dimitri Sean. Está em votação o
projeto substitutivo. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do
microfone]. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Está em votação o projeto
substitutivo. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Agora, eu peço ao vereador que faça a leitura das emendas, é isso?
Correto? Por favor, vereador. VEREADOR DIMITRI SEAN: Emenda supressiva.
Submetemos à consideração do Plenário, aos termos do art. 203, do regimento interno da
Câmara Municipal de São Carlos, a seguinte emenda modificativa ao art. 1º, do projeto de lei
epígrafe. Emenda supressiva. "Suprime-se o inciso VI, do art. 3º, do Projeto de Lei 90, de
2021. Autor: André Rebello e vereador Gustavo Pozzi. Dois autores. PRESIDENTE
RODSON MAGNO DO CARMO: Está em votação as emendas substitutivas. Vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. A segunda
emenda, por favor, vereador, eu peço que Vossa Excelência faça a leitura. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Emenda modificativa. "Modifica-se o inciso VII, do art. 3º, do Projeto de
Lei 90, de 2021, que passa a vigorar com a seguinte redação: art. 3º, inciso VII - A promoção
de programas educacionais que disseminem valores éticos de restrito respeito à dignidade da
pessoa humana." Autores: vereador André Rebello e vereador Gustavo Pozzi.
PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Está em votação a segunda emenda.
Vereadores favoráveis permaneçam como estão, e se manifestando os contrários. Aprovado.
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Peço a Vossa Excelência que leia a terceira emenda. VEREADOR DIMITRI SEAN:
Emenda modificativa. "Modifica-se o inciso III, do art. 3º, do Projeto de Lei 90, de 2021, que
passa a vigorar com a seguinte redação: art. 3º, inciso III - A promoção de autonomia das
mulheres através de informações e acesso aos seus direitos." Autores: Moisés Lazarine e
Sérgio Rocha. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Está em votação a
terceira emenda. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovada. Então, aprovado o Projeto de Lei nº 90, "que cria a campanha
permanente ao enfrentamento ao assédio e à violência sexual no município de São Carlos.
Dizendo: Não é não." E suas emendas, três emendas, né, foram votadas. Vamos para o
próximo projeto. Comunicado à Casa, vereadora Raquel. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Obrigada, Sr. Presidente. Eu queria comunicar que acabou de sair, de ser
publicado, no Diário Oficial do município, com as normativas para o retorno das aulas
presenciais na rede municipal. Coincidentemente, no mesmo tempo que agora, às 18h15, o
Conselho Municipal de Educação estará reunido para votar as normativas do retorno das
aulas. É impressionante a capacidade desse governo em não dialogar sobre as questões
públicas. Hoje, o Conselho vai votar as normativas que foram construídas coletivamente com
pais, alunos, nosso mandato está junto, sociedade civil, enfim, uma comissão intersetorial que
durante mais de um mês trabalhou nas normativas. O conselho é composto pela Secretaria
Municipal de Educação e ela publica hoje, no mesmo instante, as normativas sem ouvir o
Conselho Municipal de Educação. É lamentável mais uma vez a postura desse governo em
não ouvir as pessoas, não ouvir os conselhos municipais. Ainda não pude ler porque acabou
de sair no Diário Oficial, mas a reunião do Conselho Municipal agora vai discutir, também,
isso. Então gostaria que todos os vereadores se debruçassem nesse tema porque a gente está
botando a vida das nossas crianças, jovens e adultos e dos nossos profissionais de educação se
a gente não fizer um retorno seguro das aulas, como a gente discutiu, inclusive, na sessão
passada. Obrigada, Sr. Presidente. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: As
palavras da nobre vereadora Raquel Auxiliadora. Pois não, vereador Gustavo. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Desculpa interromper assim. Eu gostaria de me inscrever no tempo do
partido para poder dar apoio à fala da vereadora Raquel, por favor, após a votação.
PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Vereador, pode ser explicação pessoal?
Gustavo? Ah, de outro assunto. Ok. Está em votação... Me perdoem. Está em votação o
Projeto de Lei 316, (processo nº 2384/21) "que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
adicional suplementar à Prefeitura Municipal." Esse crédito adicional busca autorização do
Legislativo para abertura de crédito adicional suplementar da Prefeitura Municipal de São
Carlos, mais precisamente a Secretaria Municipal de Obras Públicas, no valor de R$
14.500,00 (quatorze mil e quinhentos reais) para a implantação do sistema na base avançada
da guarda municipal. Para tanto, serão utilizados recursos oriundos e de anulação de dotações
orçamentárias da Secretaria Municipal de Segurança. Está em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os vereadores contrários. Aprovado.
Processo 2.385, Prefeitura Municipal. "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar na prefeitura, buscando autorização do Legislativo à abertura de crédito
suplementar, precisamente na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, no
valor de R$ 99.800,00 (noventa e nove mil e oitocentos reais) para a aquisição de luvas,
macacão, colete salva-vidas, flutuador. Para tanto, serão utilizados recursos oriundos do
superavit financeiro." Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
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manifestando-se os contrários. Aprovado. Processo 2.404. Interessado: vereador Djalma
Nery. "Institui o uso do colar de girassol como instrumento para auxiliar a orientação para
identificação de pessoas com deficiências não visíveis, não visível, ou oculta. Estabelece o
direito às pessoas com deficiências, ocultas ou não visíveis, que se utilizam o colar de girassol
como instrumento auxiliar de identificação de tal qualidade." Está em votação. Vereadores
favoráveis permaneçam como estão, e se manifestando os contrários. Aprovado. Processo
2408, Prefeitura Municipal de São Carlos. "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
adicional à Prefeitura Municipal. É um crédito adicional para a Secretaria de Obras Públicas,
no valor de R$ 27 mil. Recurso necessário para execução de obras na Avenida Dr. Teixeira de
Barros, na Vila Prado, conforme emendas parlamentares do vereador Azuaite Martins de
França." Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, e se
manifestando os contrários. Aprovado. Processo 2.438. "Autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito adicional suplementar à prefeitura, a busca de abertura de crédito no valor de R$ 70
mil mais 10 mil, totalizando R$ 80 mil para a Secretaria de Esporte e Cultura. Destinado à
bocha, conforme emendas parlamentares do vereador Marquinho Amaral, no valor de R$ 5
mil; para integrar o orçamento, no valor de R$ 10 mil, material esportivo, na modalidade do
judô; R$ 10 mil para o custo de futsal, conforme emenda parlamentar do vereador Bira; no
valor de R$ 10 mil, para custeio de atividades esportivas relacionadas ao tênis de mesa; no
valor de R$ 5 mil, para custear materiais esportivos conforme emendas parlamentares do
vereador Lucão Fernandes; no valor de R$ 20 mil para integrar o orçamento desta Pasta."
Está... Me perdoe. Tem, também, "o valor de R$ 10 mil, do vereador Dé, destinando para a
Secretaria de Esporte." Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, e
se manifestando os contrários. Aprovado. Próximo, Processo 2.439/2021. "Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito adicional na Prefeitura Municipal de São Carlos. Busca autorização
do Legislativo, da Prefeitura Municipal de São Carlos, precisamente a Secretaria Municipal
de Saúde, no valor de R$ 116.300,00, sendo que R$ 15 mil para implantação de PIX nas
Unidades Básicas de Saúde de São Carlos, para atender a demanda pós-covid, além de
pacientes reverenciados com o Caps, conforme emendas parlamentares da nobre vereadora
Cidinha do Oncológico; no valor de R$ 15 mil para a UPA do Santa Felícia e para a compra
de computadores e materiais de consumo. De emendas parlamentares da Professora Neusa, no
valor de R$ 50 mil, para a compra de equipamentos, diversas demandas de várias áreas da
saúde da população de São Carlos. Essas emendas são: vereador Lazarine, R$ 10 mil;
vereadora Raquel Auxiliadora, R$ 7 mil; vereador Elton, R$ 10 mil." Está em votação. Os
vereadores que são favoráveis votem sim, e os contrários permaneçam como estão. Aprovado.
Processo 2.440. "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar à
Prefeitura Municipal de São Carlos. É um crédito adicional para a Secretaria de Serviços
Públicos no valor de R$ 10 mil, destinado à ficha de serviço conforme emendas parlamentares
do vereador Bira." R$ 10 mil. Está indo bem, vereador Bira. Os vereadores favoráveis
permaneçam com o estão, e se manifestando os contrários. Aprovado. Processo 2.441.
"Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar à prefeitura. É um decreto
adicional no valor de R$ 197 mil, sendo que R$ 22.680 (vinte e dois mil e seiscentos e oitenta
reais) para a construção de calçamento do passeio do estacionamento público em frente à
Escola Dom Gastão Bispo, conforme emenda do vereador Robertinho Mori, no valor de R$
74 mil para a construção...VEREADOR ROBERTINHO MORI: [pronunciamento fora do
microfone]. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Então, vereador, aqui está
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constando 74 mil... O senhor pode vir aqui para o senhor ver. R$ 74.500,00 (setenta e quatro
mil e quinhentos reais). VEREADOR ROBERTINHO MORI: [pronunciamento fora do
microfone]. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Ah, é a soma de todos.
Desculpa. VEREADOR ROBERTINHO MORI: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Eu peço desculpa para os Srs.
Vereadores, então é "R$ 22.680,00 (vinte e dois mil seiscentos e oitenta reais) para a
construção de calçamento da Escola Dom Gastão Bispo, vereador Robertinho Mori; vereador
Paraná, R$ 74.500,00 (setenta e quatro mil e quinhentos reais) para a reforma de vestiário da
base da guarda municipal; vereador Tiago Parelli, R$ 100 mil para a Secretaria Municipal de
Serviços Públicos." Correto? Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, e se manifestando os contrários. Aprovado. Me perdoe, viu, vereador. ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE RODSON
MAGNO DO CARMO: Qual número que eu parei? ORADOR NÃO IDENTIFICADO:
[pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: O
2.442. "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar à Prefeitura Municipal de São
Carlos. O crédito no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para a manutenção de
vias e pavimentação, redes de drenagem e estradas rurais. Para tanto, serão utilizados recursos
oriundos de anulação, de dotações orçamentárias do Fundo Social de Solidariedade." Está em
votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, e se manifestando os contrários.
Opa! Desculpa, vereador. Me perdoe porque eu não tinha ouvido. A pedido do vereador
Azuaite Martins de França, votação nominal. Eu peço ao vereador secretário em exercício,
Dimitri Sean, que faça a votação nominal. Acatado o pedido de Vossa Excelência. Me perdoe
que eu não tinha ouvido. Processo que vai entrar em votação nominal, 2.442. VEREADOR
BRUNO ZANCHETA: Sete mil e quinhentos para a estrada rural. PRESIDENTE
RODSON MAGNO DO CARMO: Srs. Vereadores, essa votação, por gentileza. Essa
votação é para a aprovação de um crédito adicional no valor de R$ 7 mil. Vereador Bira, por
gentileza, eu estou explicando. Essa votação é uma "abertura de crédito no valor de R$
7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) para pavimentação de redes de drenagem e estradas
rurais. Para tanto, serão utilizados recursos oriundos de anulação e dotação orçamentária do
Fundo Social de Solidariedade." Está em votação. VEREADOR DIMITRI SEAN: Srs.
Vereadores. André Rebello? VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sim. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Sim. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Um minutinho.
Pela ordem, vereador Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: O
processo fala qual que é a estrada que vai ser... onde vai ser feito o serviço? E eu não estou me
recordando, salvo melhor juízo, eu quero até pedir ao vereador Moisés Lazarine, e também ao
vereador Bira, eu não me recordo de ter passado pela Comissão de Finanças esse processo.
Então, nós olhamos 28 processos... PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Só
um minutinho. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: E eu não estou recordando. Você
se recorda, vereador Moisés? PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Só um
minutinho. Acatando o pedido de Vossa Excelência, eu vou conferir o processo e
já...VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Está com o microfone desligado, vereador
Moisés. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Eu me recordo sim, Marquinho, a não ser que
eu esteja me confundindo com algum outro. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Não
tem o local, então, onde vai ser feito? VEREADOR MOISÉS LAZARINE: O local, eu não
me recordo. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: E o valor é só de R$ 7.500,00?
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PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Vereador Marquinho, ele passou por
essa comissão, passou no dia... Espera aí, qual que é a... Espera aí. Deixa só ver a data aqui.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: É, nós fizemos a reunião na sexta-feira.
PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Dia 13 de agosto, ele passou por essa
comissão. Está relatado aqui. E o valor é R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais).
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Tá bom. PRESIDENTE RODSON MAGNO
DO CARMO: Ok? Por favor, siga com a votação. VEREADOR DIMITRI SEAN:
Vereador André Rebello? VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sim. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Azuaite Martins de França? PRESIDENTE RODSON MAGNO DO
CARMO: O vereador Azuaite diz: "Não." VEREADOR DIMITRI SEAN: Não. Bira?
VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Sim. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim.
Bruno Zancheta? VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Sim. VEREADOR DIMITRI
SEAN: Cidinha do Oncológico? PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO:
Cidinha do Oncológico, sim. Desculpa. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. Dimitri Sean,
sim. Djalma Nery? PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Não. Djalma Nery,
não. VEREADOR DIMITRI SEAN: Não. É que está como José Alvim Filho, o vereador,
desculpe. Elton Carvalho? Vereador Elton? PRESIDENTE RODSON MAGNO DO
CARMO: Elton Carvalho? VEREADOR DIMITRI SEAN: Gustavo Pozzi? PRESIDENTE
RODSON MAGNO DO CARMO: Espera só um pouquinho. Vereador, o projeto já foi
explicado, mas eu vou explicar para o senhor o projeto que estamos votando. O que o senhor
não entendeu? Eu não estou ouvindo o senhor. O projeto já está em votação, meu querido.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Vereador Elton Carvalho? PRESIDENTE RODSON
MAGNO DO CARMO: O vereador Elton Carvalho, não. VEREADOR DIMITRI SEAN:
Não. Gustavo Pozzi? PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Gustavo... Sim.
VEREADOR DIMITRI SEAN: José Alvim Filho? Não. Lucão Fernandes? VEREADOR
LUCÃO FERNANDES: Sim. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. Malabim?
VEREADOR MALABIM: Sim. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. Marquinho Amaral?
PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Espera só um pouquinho que eu estou
sem o som aqui. Vota sim. VEREADOR DIMITRI SEAN: Marquinho, sim. Moisés
Lazarine? VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Sim. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim.
Professora Neusa Valentina? VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Sim. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Raquel Auxiliadora? PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO:
Raquel Auxiliadora. Desculpa, vereadora, a senhora poderia abrir o som? Não. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Raquel, não. Robertinho Mori? VEREADOR ROBERTINHO MORI:
Sim. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. Rodson não vota nesse projeto. Roselei
Françoso? Roselei pode fazer um sinal, eu não estou ouvindo. PRESIDENTE RODSON
MAGNO DO CARMO: Por favor, quem que é? Roselei, sim. VEREADOR DIMITRI
SEAN: Sim. Vi um positivo dele. Ótimo. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO
CARMO: Sim. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sérgio Rocha? Sim. Tiago Parelli.
VEREADOR TIAGO PARELLI: Sim. VEREADOR DIMITRI SEAN: Quinze votos sim,
cinco votos não. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Aprovado então por
quinze a cinco. Agradeço o senhor secretário. Muito obrigado. Próximo projeto. Pela ordem,
vereador Azuaite. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Sr. Presidente, Srs.
Vereadores, eu estou achando muito estranho esse projeto, me desculpe essa intervenção,
porque está tirando dinheiro do Fundo Social de Solidariedade. Eu não sei se tem o parecer do
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conselho gestor desse fundo, porque o valor é exíguo, R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos
reais), mas vai tirar do Fundo de Solidariedade, que está pedindo dinheiro para todo mundo,
para dar para asfalto? Eu não estou..VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Eu também
acho muito estranho, vereador Azuaite. E não estou me recordando...VEREADOR
AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Por isso que pedi a votação nominal. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Eu não estou recordando de ter passado na comissão. Eu não me
recordo desse processo. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Eu tenho tudo
a... PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Como a gente já votou a
favor...VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Se o fundo está precisando, as
pessoas, a sociedade civil ajuda o fundo, existe uma gestão do fundo, como é que se tira
dinheiro do fundo de solidariedade para dar para o asfalto? VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Não deu uma explicação lógica, né? VEREADOR AZUAITE MARTINS DE
FRANÇA: Pois é. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: No processo não tem um
parecer do fundo, do conselho do fundo gestor liberando esse recurso. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Pessoal, pelo nosso regimento, ainda está em processo de
votação. Não foi ainda dado o resultado. Já foi dado o resultado 15 a 5, né? Foi isso? Então
não há mais como a gente pedir o adiantamento, porque já foi programado o resultado.
PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Como já foi votado o projeto, cabe aos
vereadores fazerem a fiscalização para a gente verificar o que houve. VEREADOR DÉ
ALVIM: Questão de ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO
CARMO: Questão de ordem, vereador Dé. VEREADOR DÉ ALVIM: Isso me preocupa,
Sr. Presidente, sabe por quê? O vereador Marquinho, ele tem razão. Ele não recorda que
passou na comissão dele. Como que pode subir para a pauta se não passou pela comissão
dele? Ele não está recordando. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Eu
acabei de ler que está aqui foi dia 13 de agosto, passou pela comissão, está aqui para os
vereadores que quiserem ver. VEREADOR DÉ ALVIM: Não...PRESIDENTE RODSON
MAGNO DO CARMO: E o processo já foi votado, gente, não tem como a gente recuar o
processo. VEREADOR DÉ ALVIM: Tirar dinheiro da comida para pôr... é complicado. Ele
não recorda. Isso que eu queria entender. Você acha que deu o parecer? Se deu o parecer, está
tudo em ordem. Isso que eu quero discutir, entendeu? Ele deu o parecer? PRESIDENTE
RODSON MAGNO DO CARMO: Está tudo ok. Próximo. Processo 2.444. "Autoriza o
Poder Executivo..." Pois não, Vereadora Raquel. Questão de ordem. Pois não, vereador
Roselei. Questão de ordem. VEREADOR ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO:
Vereador Rodson, apenas para título de esclarecimento. Na sexta-feira, estava eu, o Dr. Fábio
e o Rodrigo Venâncio, nos sentamos para fazer o fechamento de pauta e também foi
aproveitado, na verdade, a reunião da Comissão de Legislação, Redação e Justiça. Tinha
muitos processos, Marquinho, mas esse processo, eu me recordo dele. Eu até questionei,
naquele momento, para o local que seria colocado o recurso. Mas, em decorrência do valor ser
pequeno, ficou ali: Ah, vamos... Pode pôr na pauta. Tiramos dois processos naquele dia, mas
eu me recordo desse processo ter tido autorização de Vossa Excelência, mas eu também
entendo, pela quantidade de processos que passou, né, pode ser que tenha caído, sim, por um
lapso aí no esquecimento. Mas eu me recordo deste processo exatamente nos termos aí, falado
pelo próprio Moisés, Moisés chegou anteriormente. Chegou depois, né? Eu acho que o Bira
que chegou no final. Mas nós fizemos a conversa juntos lá. Eu, o vereador Marquinho
Amaral, o Rodrigo Venâncio e o Dr. Fábio. Então passou...VEREADOR MARQUINHO
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AMARAL: E o vereador Lucão também. VEREADOR ROSELEI APARECIDO
FRANÇOSO: E o vereador Lucão também estava presente. Muito bem lembrado,
Marquinho. Então, assim, apenas para clarear. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Não, mas passou desapercebido para mim. VEREADOR ROSELEI APARECIDO
FRANÇOSO: Exatamente. VEREADOR PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Eu
confio plenamente na palavra de Vossa Excelência. VEREADOR ROSELEI APARECIDO
FRANÇOSO: Perfeito. Mas só para clarear, o Dé está questionando, cabe razão o
questionamento dele, mas, neste caso específico, foi passado pela Comissão. Entendo que
tinha muitos processos, tanto é que nós estamos votando aqui agora, mas passou pela
Comissão, sim. VEREADOR DJALMA NERY: Questão de ordem também, vereador
Rodson. Com licença. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Próximo,
Processo 2.444. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Rodson, o seu microfone
está desligado. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: O microfone do presidente
Rodson está desligado. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: O meu
microfone não está... Ué, mas você desligou? Próximo projeto de lei... Pois não. Questão de
ordem, vereador Djalma Nery. VEREADOR DJALMA NERY: Nobre vereador Rodson,
presidente em exercício, eu peço que, se possível, Vossa Excelência me libere. Eu estou com
um problema técnico no meu equipamento, com menos de 5% de bateria. Minha conexão
deve cair a qualquer instante. Eu peço autorização de Vossa Excelência para deixar a sessão.
PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Um boa noite para o senhor. Processo
2.443. "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional ao município, à Prefeitura
Municipal. É um crédito adicional no valor de R$ 50 mil para viabilizar a destinação de
repasses para a Acorde. Para tanto, serão utilizados recursos oriundos superávit financeiro."
Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, e se manifestando os
contrários. Aprovado. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do
microfone]. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Processo 2.444. "Autoriza
o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar à Prefeitura Municipal de São Carlos.
É um crédito de R$ 200 mil para a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda." Está em
votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, e votando os contrários.
Aprovado. Processo 2.445. "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar
à prefeitura. É um crédito de R$ 290 mil da Secretaria de Segurança para aquisição de viatura
do programa Ramu. Para tanto, serão utilizados recursos oriundos do superávit financeiro."
Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, e se manifestando os
contrários. Aprovado. Processo 2.446. "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar à prefeitura. Busca autorização do Poder Legislativo para abrir crédito adicional
à prefeitura no orçamento municipal de São Carlos, mais precisamente da Secretaria
Municipal de Saúde, no valor de R$ 315.964,00 (trezentos e quinze mil e novecentos e
sessenta e quatro reais). Crédito adicional suplementar no valor de mais R$ 199.320,00 (cento
e noventa e nove mil e trezentos e vinte reais) visa a aquisição de equipamentos de material;
crédito adicional especial no valor de R$ 116.640,00 (cento e dezesseis mil seiscentos e
quarenta reais), destina o custeio de ações integradas para o regramento de detecção precoce
no controle do câncer no SUS, conforme repasses recebidos pelo governo do estado. Para
tanto, serão utilizados recursos oriundos de excesso de arrecadação." Está em votação. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, e se manifestando os contrários. Aprovado.
Processo 2.468. "Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional. Esse crédito adicional
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é para a Secretaria de Comunicação, no valor de R$ 1 milhão." Está com a palavra o vereador.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE
RODSON MAGNO DO CARMO: Por favor, o senhor pode usar? Vereador Marquinho, o
senhor pode abrir o... que o vereador Dé. VEREADOR DÉ ALVIM: Eu gostaria de pedir ao
vereador Marquinho que na hora que estava no acordo de pauta, Vossa Excelência usou a fala,
e eu não consegui ouvir. De repente, eu posso até mudar de ideia, se eu entender que é
necessário a divulgação se o Ministério Público pediu para divulgar e se pediu para pôr R$ 1
milhão lá. Se eu entender que assim, eu não peço para três semanas, a gente pode mudar de
opinião, eu sou bastante... Então eu gostaria de ouvir a opinião do vereador Marquinho, que
ele discursou a respeito desse projeto, eu queria ouvir ele. PRESIDENTE RODSON
MAGNO DO CARMO: Só para os vereadores estarem atentos, nós vamos votar um crédito
adicional no valor de R$ 1 milhão. Esse dinheiro será usado durante a pandemia para um
atendimento de Decisão Judicial nº 100410386/2020. Para tanto, serão utilizados recursos
oriundos de anulação de dotações orçamentárias em cargos gerais do município. Está com a
palavra o nobre vereador Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sr.
Presidente, vereador Rodson. Senhoras e Srs. Vereadores, população que nos acompanha. Aí
eu, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento dessa Casa, quando tomei ciência
da entrada desse projeto, eu procurei informações para ver o motivo de nós estarmos votando
mais uma suplementação para a secretaria. Primeiro lugar, se nós analisarmos os orçamentos
de anos anteriores da prefeitura municipal, nós vamos ver que a Secretaria de Comunicação,
nesse ano, ela está com o seu orçamento muito comprometido e muito abaixo daquele
necessário. Foi um ano tipicamente com mudanças, onde nós tivemos a pandemia. Onde nós
tivemos que anunciar o fechamento do comércio. Nós tivemos que anunciar reabertura do
comércio. Nós tivemos que anunciar os cuidados de higiene que as pessoas tinham que ter. E
acabou tendo dificuldades orçamentárias a secretaria que, diga-se de passagem, vem gastando
muito menos do que aquilo que se gastavam em governos anteriores. Inclusive, nos quatro
primeiros anos do governo do prefeito Airton. Aí eu ouvi uma interferência do Ministério
Público, dizendo que a Prefeitura Municipal teria que fazer algumas propagandas e teria que
divulgar ações de vacinação, ações do covidário, enfim, de várias atitudes que a Secretaria
Municipal de Saúde também a Secretaria de Cidadania estavam tomando. Há uma decisão da
Vara de fazenda local, onde obriga a Prefeitura Municipal a investir esse valor. E essa decisão
já está tramitando, inclusive, no Tribunal de Justiça do estado de São Paulo, como muito bem
colocou com bastante propriedade e bastante didática, o nosso presidente, o também
advogado, Roselei Françoso. E caso, vereador Dé, nós não coloquemos agora em votação esse
projeto, nós também corremos o risco, porque engloba a volta às aulas que foram suspensas
devido à Covid. A rede municipal ficou um grande período sem as aulas. E agora, no final de
agosto, nós vamos voltar com alguns setores da prefeitura, da rede municipal, com as suas
aulas presenciais. Isso precisa ser amplamente divulgado, bem como a maneira com que os
alunos, seus pais, os professores, diretores, funcionários terão que agir dentro das escolas até
com higiene, com a maneira que vai ser feita gradativamente até outubro a volta a essas aulas.
Então a não aprovação desse projeto, além de contrariar uma decisão judicial, vem trazer um
sério e irreparável prejuízo à volta às aulas. E principalmente, à saúde das pessoas que
precisam e devem ser bem-informadas. Inclusive, agora, nós já temos suspeitas, vereadora
Raquel, comentávamos ontem na reunião que nós fizemos no Plenário da Câmara, a variante
Delta que já circula em várias cidades da nossa região. Então é de suma importância, de suma
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responsabilidade, a Câmara Municipal de São Carlos, nesse momento, acatar uma decisão
judicial, e também mais uma vez demonstrar a sua boa vontade, o seu papel de estar
colaborando com os atos do Poder Executivo na divulgação e também no interesse do
combate à Covid. Eu acredito que, com essas explicações, o processo já passou também por
análise da Comissão de Justiça e Redação e teve parecer favorável dos três integrantes da
comissão, vereador Azuaite, vereador André Rebello, e também o vereador Gustavo Pozzi.
Portanto, eu peço aos meus pares que nós possamos estar votando favoravelmente e nós
termos, inclusive, eu falava há pouco com a vereadora...ORADOR NÃO IDENTIFICADO:
[pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Nós temos
condições de estar, inclusive, incluindo, vereador Dé, que pertence à CPI, toda a fiscalização
desses gastos, da comunicação com a Covid, nós podemos incluir também na fiscalização que
a CPI está fazendo. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Muito bem. Emílio,
por gentileza, põe o cronômetro aqui, por favor. Não, eu não estou falando a respeito do
senhor, eu estou colocando para cronometrar e saber quanto tempo o senhor vai falar.
VEREADOR DÉ ALVIM: Ah, entendi. Olha, eu respeito muito o vereador Marquinho.
PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Só um minutinho, por favor. Por
gentileza, Emilio. O senhor está com a palavra até cinco minutos. VEREADOR DÉ ALVIM:
Respeito muito o vereador Marquinho Amaral, vereador experiente, ex-presidente desta Casa,
meu amigo, um vereador que faz a diferença também no Poder Legislativo, porque sabe e fala
com muita propriedade. Eu concordo com o vereador Marquinho, mas eu discordo em
algumas ações do governo. Esse projeto chegou na Casa no dia 10 de agosto, faz apenas...
hoje? Vamos pôr uma semana. Então já tem o orçamento, embora gastou pouco nos outros
governos, já tem um orçamento votado para o ano passado para ser gasto este ano. Se não me
engano, eu não tenho essa certeza, se veio alguma suplementação já este ano, para a
Secretaria de Comunicação. Eu acho que já veio. Então, o Ministério Público, ele alerta a
prefeitura, é uma ação, mas assim, para divulgar onde está tendo vacina, para divulgar o
calendário escolar, ótimo. Tem que divulgar mesmo, mas faz uma parceria com as empresas
que prestam serviço para a Prefeitura, pede para eles entrarem com a contrapartida para
divulgar. A Paraty, a Susan Tour, pede para as empresas que já contribuíram tanto no nosso
município, como a Tecumseh. Mas essa não tem nada a ver com a prefeitura. Como a
Electrolux já contribuiu com os respiradores, mas não tem nada a ver com a prefeitura. Mas
essas empresas que prestam serviços para a prefeitura, essas deveriam entrar com a
contrapartida e divulgação. Nós estamos sofrendo, que nem agora disse aqui, com muita
propriedade, inclusive o vereador Marquinho, o vereador Azuaite, tirar dinheiro que o povo
está morrendo de fome, o povo da periferia. Não tem dinheiro para por lá. Agora, eu vou pôr
dinheiro para divulgar, ótima divulgação. Vamos pedir uma contrapartida, tenho certeza,
absoluta, Sr. Presidente, de que todos os empresários que são são-carlenses, outros que são de
fora da cidade de São Carlos, mas que vem aqui prestar serviço no nosso município, que o
dinheiro do imposto suado do nosso povo trabalhador, seja no recape, seja no tapa-buraco,
seja onde presta serviço no SAAE, onde... Em contrapartida, para fazer a divulgação, é uma
pandemia, temos que somar força, e não tirar mais dinheiro público que o povo está
morrendo. Por isso, eu peço umas três semanas, regimento, dentro do regimento. Eu não sou
contra divulgação de nenhuma campanha. Eu não sou contra nenhuma emissora de rádio. Pelo
contrário, eu sou a favor de ampla divulgação. Mas tem que entrar com as parcerias neste
momento. Não é o momento de tirar dinheiro público, Sr. Presidente, na divulgação. Já tem o
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orçamento do ano passado. Já veio uma suplementação de R$ 1 milhão este ano. Agora, chega
mais R$ 1 milhão aqui, Sr. Presidente. Então, eu concordo com o vereador Marquinho Amaral
de que tem que ter divulgação mesmo, calendário escolar está voltando, tem que ter
divulgação de que está tendo vacinação. Tem que ter divulgação porque a pandemia está aí.
Mas tenho certeza que o Dr. Edson, que é um secretário de governo competente, tenha certeza
que ele pode chamar os empresários que prestam serviço na Prefeitura Municipal de São
Carlos e entrar com essa contrapartida para que nós possamos junto com o Ministério Público,
também fazer uma campanha para o povo que está passando fome na periferia, o comércio
que ficou fechado tanto tempo, nós podemos fazer uma campanha ampla de divulgação, juntar
as forças com as empresas que prestam serviço, no município e na cidade de São Carlos. E
nós unir forças com o Ministério Público, prefeitura, que muitos empresários irão entender,
porque é um contrato. Para você ver, a Paraty, só no ano passado, ela recebeu R$ 3,057
milhões (três milhões e cinquenta e sete reais). Aí eu fui questionar, me disseram assim:
"Olha, mas é um contrato, que como recebe do governo do estado, não puxou nenhum aluno,
mas não tem jeito, tem que continuar pagando". Então, Sr. Presidente, era hora dessas
empresas também, a Suzantur entrou com uma contrapartida de setecentos e poucos mil. Foi
aceita, a prefeitura pagou. Então é hora também dessas empresas contribuírem na divulgação.
Não só prestar serviço município de São Carlos, levar do dinheirinho sagrado do nosso povo,
da nossa gente, mas ajudar na divulgação. E sou a favor da ampla divulgação do combate à
Covid. Da ampla divulgação também da geração de emprego e tudo, Sr. Presidente.
Ministério Público tenha certeza de que está certinho, tem que ter divulgação mesmo. Então,
essa é a minha posição. Por isso estou pedindo retirada de três semanas, quem sabe, a gente
convence nessa parceria junto com o Dr. Edson, que é competente, com todos os secretários,
de chamar esses empresários, para ter essa contrapartida e nós darmos uma analisada melhor
nesse projeto. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Muito obrigado. Vai fazer
uso da palavra agora o presidente dessa Casa, vereador Roselei Françoso. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Sr. Presidente, pela ordem. PRESIDENTE RODSON
MAGNO DO CARMO: Pela ordem. PRESIDENTE MARQUINHO AMARAL: Pela
ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Pela ordem,
vereador Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Existe uma
solicitação de adiamento do projeto, porque na minha opinião é um crime contra a saúde
pública. Desculpa, vereador Dé, por quem eu tenho respeito, mas nós já deveríamos lá,
quando votamos atrás a primeira vez, ter feito esse movimento, vereador Dé. Por que Vossa
Excelência não procurou a Prefeitura Municipal e propôs isso, fez uma reunião com esses
empresários? Por que o senhor não chamou os empresários para virem nessa Casa para que
eles pudessem estar usando? Então, nós esperamos todo esse tempo para agora, no momento
em que nós estamos necessitando ter orçamento para volta às aulas, nós não podemos ter esse
adiamento. Mas há uma solicitação regimental que eu respeito, e Vossa Excelência, vereador
Rodson, tem que a colocar em votação antes de passar a palavra para outro inscrito. Porque,
caso seja aceita a solicitação do vereador Dé, nós temos que interromper a discussão do
projeto. Porque, repito, traria sérios prejuízos à cidade de São Carlos. Eu quero aqui me
colocar à disposição do vereador Dé Alvim, a partir de amanhã, nós começarmos a fazer
reuniões com a iniciativa privada, buscando essa parceria que já existe com muitas empresas
que estão ajudando a prefeitura desde o início da pandemia. PRESIDENTE RODSON
MAGNO DO CARMO: Ok. Então, eu vou colocar em votação...VEREADOR DÉ ALVIM:
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Questão de ordem, Sr. Presidente, vereador Rodson. PRESIDENTE RODSON MAGNO
DO CARMO: Só um minutinho. Comunicado à Casa, vereador Azuaite Martins de França.
VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Ao mesmo tempo... Estão me
ouvindo?
PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Estou te ouvindo.
VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Na reunião da Comissão de Justiça e
Redação, eu propus que se ouvisse o secretário, então essa questão era para ter sido discutida
juntamente com a comissão presidida pelo vereador Marquinho Amaral para maiores
informações a respeito dessa questão. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: E ela foi
discutida, vereador, nós conversamos com o secretário, eu estive pessoalmente conversando
com o secretário, ele nos passou essas informações e, inclusive, ele me forneceu cópias da
decisão judicial do vereador Roselei também tem. Então, houve essa conversa por parte da
comissão. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Com a Comissão de
Justiça? VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Da Comissão de Finanças e Orçamento.
Eu não faço parte da Comissão de Justiça. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE
FRANÇA: Não, vereador Marquinho, o que estou dizendo, que a Comissão de Justiça iria
entrar em contato com Vossa Excelência para discutir exatamente esse projeto. Aliás, quando
Vossa Excelência esteve no programa [ininteligível], depois do programa eu disse a
Vossa...VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Nós falamos isso. VEREADOR
AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Olha, tem essa questão assim, assim, assim.
PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Eu vou colocar em votação.
VEREADOR DÉ ALVIM: Questão de ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE RODSON
MAGNO DO CARMO: Questão de ordem. VEREADOR DÉ ALVIM: Como o Marquinho
pediu e eu tenho a certeza de que o Marquinho é um grande companheiro e, a partir de
amanhã, ele vai estar comigo, com o prefeito e o vice-prefeito para que nós possamos ver
quais são as empresas que são parceiras da prefeitura, que já está ajudando a prefeitura, no
que está ajudando. No que foi ajudado a prefeitura até agora e o Marquinho com muita
propriedade talvez perguntou por que eu não procurei os empresários, vim trazer isso agora,
até porque eu não sou o prefeito da cidade, não tenho gerenciamento sobre nenhum contato,
eu não estou nem... não sou nenhum secretário. Eu sou simplesmente um vereador aqui, com
o mesmo mandado de qualquer outro vereador, com as mesmas prerrogativas e já trouxe a
preocupação que, muitas vezes, falando da Suzantur, falando da Paraty, a minha
preocupação... Mas eu agradeço, Marquinho, se colocou à disposição a partir de amanhã a
estar junto comigo. Eu tenho a certeza de que eu e ele, de braços dados, nós vamos conseguir
muita ajuda, de muitos empresários...PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO:
Muito bem. VEREADOR DÉ ALVIM: Para a cidade de São Carlos. PRESIDENTE
RODSON MAGNO DO CARMO: Muito bem. Pela ordem, vereador Robertinho Mori.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Olha, eu ficaria então uma semana, pode ser? Para a
gente... PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Uma semana? VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Ao invés de três semanas, eu acho que daria já para ver em uma
semana para também não ter prejuízo. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO:
Uma semana. Então está em votação o Processo dois mil... Espera um pouquinho para não
errar, 2.468, "que prorroga para uma semana o prazo". Por favor, vereador Dimitri Sean,
votação nominal. Votação nominal, vereador Dimitri. VEREADOR DIMITRI SEAN:
Votação nominal. Vereador André Rebello? VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sim.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Azuaite Martins de França? PRESIDENTE RODSON
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MAGNO DO CARMO: Azuaite? VEREADOR DIMITRI SEAN: Desculpe, vereador. Nós
estamos votando pela retirada de pauta por uma sessão. PRESIDENTE RODSON MAGNO
DO CARMO: Gente, eu acabei de explicar. Por favor, eu vou explicar de novo. Por favor,
preste atenção no que eu vou falar. Por gentileza, peço atenção de todos os vereadores. Nós
vamos votar o Processo 2.468, que pede a prorrogação de prazo de até uma semana. Os
vereadores favoráveis votem sim, os contrários votem não. Está entendido? Todo mundo
entendeu? Beleza? Por favor, vereador Dimitri Sean, o senhor pode fazer a votação nominal.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Vereador André Rebello? VEREADOR ANDRÉ
REBELLO: Sim. VEREADOR DIMITRI SEAN: Azuaite Martins de França?
PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Azuaite? Sim. VEREADOR DIMITRI
SEAN: Bira? VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Sim. VEREADOR DIMITRI
SEAN: Desculpa, eu não ouvi Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Sim.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. Bruno Zancheta? VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Não. VEREADOR DIMITRI SEAN: Não. Cidinha do Oncológico?
PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Sim. VEREADOR DIMITRI SEAN:
Dimitri Sean? Sim. Djalma Nery? PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO:
Vereador Djalma Nery, ausência justificada. VEREADOR DIMITRI SEAN: Elton
Carvalho? PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Vereador Elton? Sim.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Gustavo Pozzi? PRESIDENTE RODSON MAGNO DO
CARMO: Vereador Gustavo Pozzi? Sim. VEREADOR DIMITRI SEAN: José Alvim
Filho? Sim. Lucão Fernandes? Não. Malabim? Não. Marquinho Amaral? PRESIDENTE
RODSON MAGNO DO CARMO: Desculpa. Marquinho Amaral, não. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Não. Moisés Lazarine? PRESIDENTE RODSON MAGNO DO
CARMO: Moisés Lazarine, não. VEREADOR DIMITRI SEAN: Não. Neusa? Professora
Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Sim. VEREADOR DIMITRI SEAN:
Sim. Raquel Auxiliadora? PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Sim.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. Robertinho Mori? Sim. Rodson Magno do Carmo não
vota. Roselei Françoso? PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Roselei
Françoso, não. VEREADOR DIMITRI SEAN: Não. Sérgio Rocha? Sim. Tiago Parelli?
VEREADOR TIAGO PARELLI: Sim. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. Sr.
Presidente, 13 votos favoráveis e 6 votos contrários. PRESIDENTE RODSON MAGNO
DO CARMO: Então, aprovado a prorrogação por uma semana, 13 a 6. Processo 2.471, "que
autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional à Secretaria Municipal de Trânsito, no
valor de R$ 300 mil, para manutenção dos veículos utilizados em diversas prestações de
serviço." Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, e se
manifestando os contrários. Aprovado. Processo 2.472, "que autoriza o Poder Executivo a
abrir crédito adicional à Procuradoria Geral do município, no valor de R$ 100 mil para
modernização do mobiliário". Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, e se manifestando os contrários. Aprovado. Processo 2.473, "que autoriza Poder
Executivo a abrir crédito adicional à prefeitura, no valor de R$ 5 mil. Essa destinação da
Secretaria Municipal de Educação, que destina R$ 5 mil para a Cemei Victório Rebucci,
conforme emenda parlamentar do vereador Tiago Parelli". É isso, vereador? Vereadores
favoráveis permaneçam como estão, e se manifestando os contrários. Aprovado. Processo
2.085. Autor: vereador Azuaite Martins de França. Assunto: "institui o Prêmio Paulo Freire de
Educação e Inovação, e dá outras providências". O intuito do âmbito da Câmara Municipal, o
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Prêmio Paulo Freire de Educação, que coordenado da Comissão de Educação e Cultura,
Ciências e Tecnologia, que será concedido na segunda quinzena do mês de setembro de cada
ano aos cidadãos que se destaque em suas atividades profissionais no campo da educação.
VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Questão de ordem, Sr. Presidente.
PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Questão de ordem, vereador Bira.
VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: O senhor falou bem rápido, não deu tempo de eu
parar o senhor, aí deixei o senhor concluir esse projeto, esse processo. O Projeto de Lei 343,
crédito adicional à Secretaria de Trânsito, eu pedi a retirada lá com o Dr. Fábio. Ele enviou o
projeto... PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Mas aqui para mim, vereador,
como nós já votamos, não chegou. Espera aí que eu vou dar uma olhada. VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA: Talvez ele deve ter esquecido. PRESIDENTE RODSON
MAGNO DO CARMO: Esqueceu. Como já foi em votação...VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Eu não consegui falar...PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: É
o projeto do trânsito. Foi esse aqui, de R$ 300 mil. Esse aqui. No valor de R$ 300 mil para o
conserto de viaturas. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Se quiser, o nosso diretor
pode até comunicar o Dr. Fábio que eu tinha pedido a retirada e falei com os meus pares
individual. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Agora, como a gente já
aprovou o projeto, vereador Bira, o regimento dessa Casa é bem claro, não tem como a
gente..VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: O senhor falou rápido, que na hora eu não
quis te cortar, a hora que... PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Eu peço
desculpa para Vossa Excelência, mas como já foi votado...VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Mas podem consultar o Dr. Fábio que eu pedi a retirada na comissão.
PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Certo. Então está em votação, o projeto
de lei do vereador Azuaite Martins de França, (processo nº 2085/21) "que instituiu o Prêmio
Paulo Freire de Educação e Inovação, e dá outras providências". Votação nominal a pedido do
vereador André Rebello. Atenção, Srs. Vereadores, atentos à votação. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Votação nominal. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO:
Favoráveis votem sim, os contrários votem não. Pode começar, secretário, por favor.
VEREADOR DIMITRI SEAN: André Rebello? VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Não.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Não. Azuaite Martins de França? PRESIDENTE
RODSON MAGNO DO CARMO: Pode continuar, por favor. VEREADOR DIMITRI
SEAN: Azuaite Martins de França? PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO:
Sim. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. Bira? VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA:
Não. VEREADOR DIMITRI SEAN: Não. Bruno Zancheta? VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Abstenção. VEREADOR DIMITRI SEAN: Abstenção. Cidinha do
Oncológico? PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Não. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Não. Dimitri Sean, sim. Djalma Nery está ausente. PRESIDENTE
RODSON MAGNO DO CARMO: Ausente. VEREADOR DIMITRI SEAN: Elton
Carvalho? PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Vereador Elton? Sim.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. Gustavo Pozzi? PRESIDENTE RODSON MAGNO
DO CARMO: Sim. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. José Alvim Filho? O Dé.
PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Por favor, vereador, se manifeste.
VEREADOR DÉ ALVIM: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR DIMITRI
SEAN: Não. Lucão Fernandes? Não. Malabim? Marquinho Amaral? PRESIDENTE
RODSON MAGNO DO CARMO: Vota sim. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. Moisés
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Lazarine? PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Não. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Não. Professora Neusa? VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Sim.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. Raquel Auxiliadora? PRESIDENTE RODSON
MAGNO DO CARMO: Sim. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. Robertinho Mori? Não.
Rodson Magno não vota. Roselei Françoso? PRESIDENTE RODSON MAGNO DO
CARMO: Sim. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. Sérgio Rocha? Não. Tiago Parelli?
VEREADOR TIAGO PARELLI: Não. VEREADOR DIMITRI SEAN: Não. Sr.
Presidente, 8 votos sim; 9 votos não. Uma abstenção. PRESIDENTE RODSON MAGNO
DO CARMO: Então, rejeitado. É isso? Então, está rejeitado o projeto de lei que institui o
Prêmio Paulo Freire de Educação e Inovação, e dá outras providências. Está em votação o
Processo nº 2.086. Autoria: vereador Azuaite Martins de França, "que institui, no âmbito do
centenário de Paulo Freire na Câmara Municipal de São Carlos, e dá outras providências.
Institui o ano do centenário de Paulo Freire, a ser comemorado no presente ano pela Câmara
Municipal de São Carlos, mediante a coordenação da Comissão de Educação, Cultura,
Ciências e Tecnologia". Está em votação. Votação nominal a pedido do vereador Robertinho.
Votação nominal a pedido dos dois vereadores, vereador Azuaite e a vereador Robertinho
Mori. Está em votação. Atenção, Srs. Vereadores. VEREADOR DIMITRI SEAN: Vereador
André Rebello? VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sim. VEREADOR DIMITRI SEAN:
Sim. Azuaite Martins de França? PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO:
Azuaite, sim. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. Bira? VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Sim. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. Bruno Zancheta? VEREADOR
BRUNO ZANCHETA: Sim. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. Cidinha do Oncológico?
PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Sim. VEREADOR DIMITRI SEAN:
Sim. Dimitri Sean, sim. Djalma Nery ausente. Elton Carvalho? PRESIDENTE RODSON
MAGNO DO CARMO: Elton? Não entendi, vereador. Sim. VEREADOR DIMITRI
SEAN: Sim. Gustavo Pozzi? PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Sim.
VEREADOR DIMITRI SEAN: José Alvim Filho, o Dé? VEREADOR DÉ ALVIM: Sim.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Lucão Fernandes? Sim. Malabim? Marquinho Amaral?
PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Sim. VEREADOR DIMITRI SEAN:
Sim. Professora Neusa? VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Sim. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Moisés Lazarine? PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO:
Moisés Lazarine, não. VEREADOR DIMITRI SEAN: Não. Raquel Auxiliadora?
PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Sim. VEREADOR DIMITRI SEAN:
Sim. Robertinho Mori? Sim. Rodson Magno não vota. Roselei Françoso? PRESIDENTE
RODSON MAGNO DO CARMO: Roselei Françoso, sim. VEREADOR DIMITRI SEAN:
Sim. Sérgio Rocha? Não. Tiago Parelli? VEREADOR TIAGO PARELLI: Não.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Não. Foram 15 votos favoráveis e 3 contrários.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Então, aprovado o projeto de lei de interesse do
vereador Azuaite Martins de França, que "institui o Ano Centenário Paulo Freire na Câmara
Municipal de São Carlos e dá outras providências". Muito obrigado. Agora, justificativa de
voto, vereador inscrito, vereador Lucão Fernandes, tem até três minutos para justificar seu
voto. Vereador Lucão? Dois minutos para justificativa de voto, depois é a vereadora Neusa e
depois o vereador Roselei Françoso. Hã? O senhor também? VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Na verdade, meu caro vereador Rodson Magno do Carmo, que no momento
está presidindo esta sessão, queria agradecer os nobres colegas vereadores, inclusive os novos
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que chegaram a essa Câmara, para que juntos nós possamos estar ajudando a construção da
cidade de São Carlos, que tem dois processos aqui muito importantes, vereador Robertinho
Mori, que faz parte da legislatura passada, onde, com muita responsabilidade, os nobres
vereadores que faziam parte daquela legislatura, tenho certeza de que essa também, com a
chegada dos novos vereadores que também têm tratado os mandatos de Vossas Excelências
com muita responsabilidade, foram destinados de economias dos Srs. Vereadores e também
de nossos assessores... e também dos funcionários da Câmara Municipal, onde nós destinamos
no Processo 2.443, R$ 50 mil para a Acorde. Então, é fruto de um trabalho realizado pelos
vereadores desta Casa, e também o Processo 2.444... Não, desculpa, Processo 2.445, onde nós
também destinamos R$ 290 mil para a aquisição de uma viatura para a Guarda Municipal para
atender o programa da Romu. Então, são também economias da legislatura passada que, com
muita responsabilidade, os nobres colegas vereadores ajudaram, eu na presidência fazia essa
economia e, fruto disso, nós destinamos esse recurso tanto para a compra dessa viatura para
dar um respaldo maior para a Guarda Municipal, como também R$ 50 mil para atender essa
grande instituição, que é a Acorde, que trata das crianças especiais. É isso. Muito obrigado.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Próximo vereador inscrito é a vereadora Neusa,
por até dez minutos. Não vai? Renunciou a palavra. Próximo vereador, Roselei Françoso, por
até dois minutos. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sr. Presidente, pela ordem.
Pela ordem, Sr. Presidente. Eu não escutei o senhor. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Dois minutos. Desculpe, vereadora, é que o som aqui, eu não liguei. Desculpe, a
senhora está com a palavra. É justificativa de voto. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Não, eu gostaria só de solicitar, Sr. Presidente, a reunião do Conselho
Municipal de Educação está acontecendo agora e como eu participei da escrita das
normativas, eu gostaria de solicitar a minha ausência aqui da plenária para poder acompanhar
a reunião do Conselho Municipal de Educação se o senhor permitir. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Pela ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Está autorizada a participar, tá, muito bem representada pela vereadora Raquel, já
está autorizada a se retirar da palavra. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Pela
ordem, Sr. Presidente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Muito obrigada.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Pela ordem, nobre vereador Marquinho Amaral.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Também gostaria de pedir para me retirar que eu
tenho compromisso agora às sete horas e já votamos todos os projetos. Gostaria de comunicar
que amanhã, às 9h, nós teremos a oitiva na CPI da advogada da Prohab. Ela estará aqui...
estará aí na Câmara Municipal depondo a partir das 9h da manhã, a Andrea Honda, que foi
citada pelo ex-presidente da instituição, o Sr. Júlio. E, na quinta-feira, também já confirmou
presença, o advogado Luís Donizetti Luppi, que também foi citado no depoimento do Sr.
Júlio. E nós estamos aguardando a resposta do ex-diretor financeiro da Prohab, Valentie de
Oliveira Neto, que o Dr. Fábio entrou em contato com ele, e ele disse que talvez não estaria
aqui durante essa semana. Então, nós teremos já confirmada duas oitivas: amanhã e na quintafeira. E dando essa declaração, eu peço permissão a Vossa Excelência para sair da sessão.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Está autorizado, então, a retirada da sala on-line,
vereador Marquinho Amaral, e está com a palavra o nobre vereador presidente desta Casa
Roselei Françoso. Justificativa de voto. O senhor está sem som. Abre seu microfone.
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Rodson Magno do Carmo.
Queria apenas me manifestar diante do processo desse crédito suplementar de R$ 1 milhão,
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até porque eu acabei votando contrariamente à retirada... à prorrogação desse prazo, né?
Então, eu particularmente estava de posse dessa ação civil pública, protocolada pelo
Ministério Público... provocada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, frente a uma
série de obrigações que o município de São Carlos teria que fazer no enfrentamento à
pandemia de São Carlos... à pandemia do Covid-19. Queria fazer a leitura apenas do item C
da manifestação da Procuradoria Geral, né, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
que diz o seguinte: "De fazer para impor ao município de São Carlos que acentue, por meio de
campanha publicitária, a transmissão de informações para a população, notadamente visando
a conscientização sobre as medidas já impostas a respeito do Coronavírus, bem como a
relação aos efeitos desejáveis já obtidos, propalando inclusive o risco causado em caso de
reabertura do comércio de forma não planejada e flexibilização social em relação às restrições
emanadas pelos órgãos de saúde e pelo governo estadual, bem como em relação às
necessidades de adesão ao uso de máscara pela população em geral em face da continuidade
do distanciamento social, que poderão ser determinadas em virtude da edição de matéria
informativa sobre o Coronavírus à população, atuando de forma preventiva no sentido de
conscientizar a sociedade para os efeitos positivos da medida de isolamento da cidade de São
Carlos, como a efetiva finalidade de impedir futuro descumprimento das definições de
saúde..."PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Pode concluir, Sr. Presidente. Pode
concluir. O senhor está sem som. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Está
sem som, Roselei. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Roselei, você está sem som.
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Ah, cortou o som. Me desculpa. Vamos lá, então, só
para concluir. "Com a finalidade de impedir futuros descumprimentos das definições de saúde
pública determinado pelo Decreto 64.881 ou aqueles que sobrevier, sob pena de multa a ser
arbitrada pelo Poder Judiciário". Quero dizer que nesta questão, Rodson, o que me veio à
memória são princípios que norteiam a administração pública e um dos princípios que a
administração deve realizar é o princípio, além do princípio da legalidade, da impessoalidade,
da moralidade e da eficiência, é o princípio da publicidade, exatamente isso que o Ministério
Público e a vara da fazenda pública solicita ao município de São Carlos nesta questão. Por
isso, votei contrário, até porque está destacado aqui "sob pena de multa a ser arbitrada pelo
Judiciário sobre o município". PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Muito obrigado.
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: E para não haver multa e a multa está prevista em
R$ 50 mil por dia, tá? Só para deixar claro para todos. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Ok. Muito obrigado, Sr. Presidente, pelas palavras. Passo agora para as
Explicações Pessoais ao vereador Bira, Ubirajara Teixeira, por até dois minutos, por favor.
Desculpa, cinco minutos. Eu peço para que o vereador Bruno Zancheta tome a presidência
para que eu vá até ao banheiro. Por favor, vereador. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Boa noite a todos e a todas que ainda nos acompanham. Professora Neusa está
aqui firme e forte, né, vereador Tiago, André, presidente Bruno. Explicação pessoal, como
não consegui acabar de concluir, usei o tempo... agora presidente Bruno, Bruno Zancheta, em
relação à situação da vigilância sanitária. Esse fiscal da vigilância, o Dr. Fabrício, eu tenho
aqui multas em mãos, documentos, multas. Vereador André, ele aplicou a multa na própria
Prefeitura após o diretor ter respondido à solicitação dele. Aí ele não se comentou... como ele
quer construir, quer que constrói um túmulo para um amigo, então, está pegando no pé, está
perseguindo. Gostaria que a mesma força de vontade, presidente Bruno, que ele tem em pegar
no pé de quem está trabalhando lá, dos coveiros, que ficam de sol a sol, devia ter essa força de
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vontade e ter cobrado para vacinar antes, igual eu fiquei cobrando da vigilância
epidemiológica. Por que não teve essa força de vontade? Agora, a força de vontade dele está
para ficar perseguindo os trabalhadores do cemitério Nossa Senhora do Carmo, os coveiros, o
diretor, só porque não privilegiou ele e construiu um túmulo. Vou falar mais uma vez para a
diretora Fernanda, Professora Neusa, uma pessoa competente. A Vigilância Sanitária fez um
trabalho, e vem fazendo, muito importante na pandemia, vereador Dé, cuidando de tudo, de
escolas, de bares, de tudo... junto com a vigilância, com a Secretaria de Segurança Pública,
fizeram um trabalho, a Secretaria de Habitação, através do diretor Rodolfo Tibério Penela,
fizeram um trabalho legal; e aí vem esse cidadão querendo... para mim, D. Fernanda, está
querendo manchar a imagem da Vigilância Sanitária. Só tive elogios de vocês. Eu peço que o
procurador da Prefeitura, Dr. Alexandre... é isso? Que tome as providências. Imagine ele usar
das atribuições dele e ir lá no comércio de um amigo seu, de um amigo, lá, e começar a meter
a caneta por conta se ele já está fazendo isso com a prefeitura. Agora, peço que ele seja
ouvido através da Procuradoria e a D. Fernanda, que é a diretora da Vigilância Sanitária, que
tome conta e não deixe de agredir a imagem tão boa que vem sendo a da Vigilância Sanitária
e Epidemiológica e, também, da Secretaria de Habitação, através do diretor Rodolfo. Então,
fica aqui a minha nota em relação... vou mostrar para vocês: ele multou a própria Prefeitura
em R$ 1.454,00, e o diretor já tinha respondido para ele, porque não tinha... É aqui que
mostra, né, Bira? Não teria colocado distanciamento... o distanciamento lá. Ele notificou o
diretor e o diretor simplesmente regularizou, ele foi lá e multou. Será que é porque não fez no
túmulo de um amigo dele? Então, peço, com muita cautela, Dra. Fernanda, diretora da
Vigilância, que veja isso com muito carinho e com muito cuidado, porque os meninos lá não
podem mais trabalhar sossegados, que ele pega um descuido de alguém, às vezes, e fala que
está sem seus EPIs e não é bem assim. A gente está vendo aí... não está me parecendo, pelos
documentos que a gente tem na mão, perseguição aos coveiros, ao diretor, ao trabalho da
Secretaria de Habitação, ao trabalho da própria chefe dele, a Fernanda, que é uma pessoa
extremamente educada, extremamente prestativa em atender todas as perguntas nossas dos
vereadores. Então, não pode deixar manchar um trabalho desse através de um fiscal que nos
parece que está cometendo um abuso de autoridade, desse jeito que aparece. Espero que essa
situação seja resolvida e tudo se acabe bem. Tá bom? Obrigado e boa noite a todos. [troca de
presidência]. PRESIDENTE BRUNO ZANCHETA: Agradecer ao vereador Bira pelas
palavras. Antes de passar para o vereador Dimitri Sean, não temos mais nenhum inscrito, para
que faça a chamada final, agradecer à Andrea... o Bira está na Explicação Pessoal? Correto.
Vereador Dé, Solidariedade, por até cinco minutos. VEREADOR DÉ ALVIM: Vereador
Bruno, grande jovem, grande experiência já, tanto tempo aqui já como assessor e, hoje, como
vereador... e agora presidente. Ei, Bruninho, hein? Parabéns, viu? Quero falar, viu, Bruno, que
nós já abrimos a licitação... a Prefeitura está abrindo a licitação para a compra de cinco
veículos, mas nós estamos vendo se chega o sexto veículo para a gente entregar nas Unidades
de Saúde da Família do grande Cidade Aracy, mas hoje eu quero falar mesmo, presidente, da
falta de água no Cidade Aracy. As pessoas já estão mandando zap e me ligando que os
caminhões-pipa já estão encostando lá, que já começou a falta d'água novamente. Nós não
aguentamos mais. Eu faço um apelo ao Marchezin, à direção do SAAE, que eu tenho a certeza
de que o prefeito confiou tudo e mais um pouco em toda a estrutura do SAAE ao Marchezin.
Marchezin, faço um apelo em nome daquele povo trabalhador, um povo honesto, que todos os
dias sai de manhazinha e volta de madrugada, a dona de casa, o senhor que vai para o campo,
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para a lavoura, e não tem água para beber na sua casa, não tem água para lavar a roupa, não
tem água, talvez, para fazer o alimento. Então, Marchezin, eu faço um apelo que são mais de
50 ligações no meu celular neste momento, fotos dos caminhões-pipa encostados lá e não tem
água mais nas residências. Precisa, Marchezin, planejar um pouco mais, precisa ver se não é o
caso de abrir mais um poço naquela região. Tem tantos lugares ali que possa abrir mais um
poço artesiano. Talvez o Rio Feijão não está dando mais conta de bombear água para lá,
talvez as interligações das caixas d'água, da adutora, não está dando mais... Por quê? Mil
casas, mais mil casas, mais 500 casas, a população não tem culpa, os empreendimentos estão
saindo lá, como foi o Vida Nova São Carlos; foram construídas escolas em contrapartida, que
eu parabenizei, foi construído posto de saúde em contrapartida, que eu parabenizei, foi
construído ecoponto em contrapartida, mas cadê o reservatório de água? Quanto mais gente
chega, quanto mais famílias chegam naquela região, é lógico que aumenta o consumo de
água. Então, nós precisamos ter um olhar diferenciado, porque você vê, quando chega o Vida
Nova São Carlos, são 500 famílias, você põe mais ou menos cinco pessoas por casa. Quantas
pessoas vai dar... 2.500 pessoas a mais naquela estrutura que já existe naquele bairro. Então,
Marchezin, eu faço um apelo aqui em nome do meu partido. Em nome do Solidariedade, em
nome do meu mandato: resolva aquela situação daquele povo que tanto sofre, que tanto luta,
levanta de madrugada, vai para o campo, vai para a lavoura, vai para o emprego, vai para o
trabalho informal e chega lá na casa, agora, a Maria, a D. Cristina, a D. Rosana me ligou
agora: "Não tem água, Dé, para fazer a comida. Não tem água para lavar a roupa". Tem
pessoas acamadas lá, não tem... como vai fazer, Marchezin? Prefeito Airton, tenho certeza de
que a tua assessoria estás ouvindo aí na Prefeitura, eu tenho a certeza do tanto que o senhor
ama aquela região, aquele povo, aquela gente, e o senhor vai tomar providência.
PRESIDENTE BRUNO ZANCHETA: Obrigado, vereador Dé, pela palavra, está coberto de
razão. O próximo inscrito para a explicação pessoal, vereadora Neusa, Professora Neusa, do
Cidadania, por até cinco minutos. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Boa noite a
todos. Obrigada, Bruno, como presidente hoje, né, Bruno? Vamos lá. Eu queria colocar uma
situação que, em primeiro momento, foi falado pelo vereador Dimitri, né, em relação à
situação dos animais, os maus-tratos, os abandonos. Quero reafirmar essa situação e a
necessidade de informações às pessoas que maus-tratos é crime. Quero também reafirmar uma
situação que foi falada pelo Djalma, pelo vereador Djalma, pelo vereador... aliás, por vários
vereadores, inclusive o Azuaite, o Prof. Azuaite, sobre as situações das queimadas, uma
situação que nós temos que informar, e muito, toda a população: todo cuidado é necessário.
Uma simples... jogar uma bituca de cigarro acesa pode atear fogo em situações precárias. Um
monte de gente terrenos sujos e com a vegetação seca, onde muitos deles vão fazer a limpeza,
amontoam e tacam fogo. Pelo amor de Deus, gente! Vocês podem sofrer uma situação muito
mais alarmante, que está o mundo inteiro sofrendo com essa diferença. A outra situação, a
necessidade de criações de brigadas de incêndios, que vi muitas das leis passarem, porque eu
estava assinando, uma situação necessária. Essa brigada de incêndio não é só as pessoas que
são capacitadas disso, mas também há informações de pessoas que olham e veem que está
iniciando um incêndio, informar, procurar, ajudar, sabe, gente? Há uma necessidade de todos
nós, munícipes, nós, vereadores, e todos nos unirmos numa situação que está precária. A falta
de água... um monte de situações, irá cada vez piorar, porque estamos em uma situação de
reserva, nós estamos terminando, nós estamos com poucas chuvas. Há, também, informações
de recuperações de bomba d'água e por isso essa falta de água que eu acho que vai terminar...
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Eu acho que quinta-feira, né, Bruno, que a gente... veio informações que a gente recebeu. Não
sei especificar certinho, porque ainda não tenho essas informações dos locais apropriados
onde está sendo feita essa revisão. Então, estou aproveitando para, também, explicar uma
situação que eu acho o seguinte: quando vai se ter uma comunicação onde é prioritária uma
busca de R$ 1 milhão, como o caso que foi julgado aqui, eu acho necessário sim e acho que,
para uma conformidade, independente de ser uma coisa já feita por juízo, uma necessidade de
todo mundo observar e estudar uma semana que foi pedida, por isso que eu votei pelo sim.
Não que eu não ache... acho uma necessidade prioritária. Informação! Também votei não na
situação lá dos R$ 7.500,00, porque eu acho uma necessidade pequena para muitas estradas
ou pequenos lugares vicinais que uma simples atitude dessa não vai desfalcar o fundo, quando
o fundo recebe muito mais também, acredito, ajuda. Hoje, a necessidade maior que está sendo
realizado, e necessita, é do povo, gente, a compreensão do povo. Primeiro, não acabou a
pandemia. Precisamos tomar todos os cuidados. Também, tentei, em uma reunião que teve
anterior aqui, que estava presente... anterior, Lucão que estava aqui, presente o Roselei, que
foi conversado com as entidades filantrópicas, estava presente a secretária de Educação, a D.
Wanda e foi uma das perguntas feitas: como seria feito o retorno às aulas. Eu estava aqui e ela
tentou explicar que elas seriam feitas sequenciadas por etapas, com prioridade a quem entende
os protocolos de segurança, as crianças que já têm uma noção... até o momento onde a
vacinação vai estar mais acelerada, que seria no final de outubro, ou meados de outubro, para
as crianças de creche, que é uma coisa muito mais importante com a situação das pessoas
terem que estar pegando a criança, trocando a criança, tendo um contato maior. Então, essas
serão retorno bem mais lá para o final, meados de outubro. Então, eu entendi que estão
tentando escalonar...PRESIDENTE BRUNO ZANCHETA: Para concluir, vereadora Neusa.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Sim. Para concluir, eu entendo que o retorno deve
ser feito de maneira que possa ter uma certa segurança, mas continuo pedindo: vamos tomar
todos cuidados. A pandemia está aí e, talvez, seja necessário a terceira vacina. Obrigada.
PRESIDENTE BRUNO ZANCHETA: Obrigado, vereadora Neusa. Próximo inscrito, nosso
presidente vereador Roselei. Explicação pessoal por até cinco minutos. VEREADOR
ROSELEI FRANÇOSO: Boa noite, presidente em exercício vereador Bruno Zancheta. Boa
noite aos colegas que estão aqui on-line. E muito boa noite, também, aos colegas vereadores e
vereadoras que encontram-se aí no Plenário da Câmara Municipal. Eu quero agradecer aqui as
palavras de conforto hoje, tanto os colegas vereadores e também da população, que acabou
me escrevendo no decorrer desse dia. Quero dizer que a minha filha mais velha foi testada, né,
foi confirmado, novamente, o Covid-19. Pela segunda vez, ela contraiu esse vírus. Passa bem,
ela teve apenas um pouco de febre, teve um pouquinho de dor de cabeça, teve uma queda na
pressão, mas foi ao médico e já está bem. Passou por um processo lá, tomou um pouquinho de
soro e encontra-se superbem. Eu acabei levando o meu filho Gabriel também para fazer o
teste. O Gabriel testou negativo, ele já estava também com sintomas desde sexta-feira, né,
com uma pequena gripe, uma síndrome gripal, mas testou negativo. E eu também aproveitei
que estava na farmácia, também fiz o teste. Eu não vou ficar na Câmara nesses próximos dias
de maneira presencial. Estarei on-line, na minha casa, ou no meu escritório, isoladamente,
porque eu terei que fazer a contraprova com a contagem de cinco dias do contato com ela.
Então, eu peço aí a compreensão dos colegas vereadores, que estarei ausente da Câmara nos
próximos cinco dias para que eu possa fazer a contraprova do teste e não comprometer a vida
de nenhum colega parlamentar ou servidor da Câmara Municipal. Quero dizer mais, que nós
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tivemos, sim, como disse a Professora Neusa, né, uma reunião extremamente importante na
data de ontem em relação ao retorno das aulas das creches filantrópicas. Todos sabem que
existe um conveniamento ou um termo de parceria com as entidades filantrópicas, que são
nove no total, e atende hoje cerca de 1.100 crianças de zero a três anos de idade. Então, nós
fizemos uma reunião, porque havia-se um comentário de que a prefeitura faria o aditamento
dessas entidades pelo período de três meses e nós, conversando, com a secretária na presença
do vereador Lucão Fernandes, que também trabalhou na organização dessa reunião, na
presença da vereadora Neusa e também do nobre vereador Rodson Magno do Carmo,
conversamos e a secretária se comprometeu a fazer o último aditamento permitido pela Lei
8.666 pelo prazo de um ano. Posteriormente a isso, a Prefeitura vai organizar um chamamento
público, Gustavo, um chamamento público para poder, de fato, continuar oferecendo esse
atendimento às creches filantrópicas, tá? Então, em termos de declaração... declaração de voto
não, meu Deus, de explicação pessoal, queria mais uma vez deixar aqui os meus
agradecimentos. Recebi também a ligação do Dr. Edson Fermiano, preocupado com a
situação, mas quero dizer que estão todos bem, né, não tivemos problemas, vamos ficar, sim,
em observação, conforme prevê aí as vigilâncias, as regras sanitárias. Nós temos que nos
preocupar. Nós tivemos uma reunião aí no Plenário ontem também para definir que a Câmara
não volta enquanto tiver essas restrições aí. No meu caso, por exemplo, hoje, Gustavo, se não
tivesse a sessão on-line, eu não estaria participando e nós garantimos, dessa forma, a
participação de 21 vereadores o maior tempo aqui da sessão camarária. Então, quero deixar
aqui os meus agradecimentos, a compreensão, quero parabenizar o vereador Rodson Magno
do Carmo pela condução dos trabalhos, assim como parabenizar também todos os vereadores
que contribuíram com o debate dos projetos, as discussões do dia de hoje, desejando a todos
uma ótima semana. Estarei on-line à disposição de todos. Se precisarem, podem ligar. Meu
telefone, eu não desligo. Espero que a gente termine essa novela de pandemia o mais rápido
possível para que a gente possa retomar a vida em segurança. Mas, a princípio, é cuidado,
cuidado e cuidado. Obrigado a todos e uma ótima noite. PRESIDENTE BRUNO
ZANCHETA: Obrigado, presidente Roselei, pelas palavras. Obrigado pela contribuição e por
todo trabalho que tem feito nesses oito meses como presidente à frente da nossa Câmara. Com
o Roselei findamos a explicação pessoal, o último inscrito. Agora, nós vamos para o tempo do
partido. O primeiro inscrito, vereador Bira, Ubirajara Teixeira. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Presidente Bruno, já utilizei o tempo do partido. Acho que o senhor não estava
no Plenário, tá bom? Muito obrigado. PRESIDENTE BRUNO ZANCHETA: Vereador Bira
declinou da palavra. Segundo inscrito, tempo do partido, vereador Gustavo Pozzi, do PL.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Boa noite a todos. Novamente cumprimentar aí todas as
pessoas que nos escutam e eu pedi esse tempo para manifestar aqui a minha indignação pela
informação que a vereadora Raquel trouxe na tarde de hoje, quando ela falava que as normas
aí do retorno... da volta às aulas, as diretrizes, a prefeitura publicou hoje, sendo que, no
mesmo dia, o Conselho Municipal da Educação estaria se reunindo para discutir esse assunto
e em uma outra oportunidade, acho que a Secretaria de Educação deveria aguardar... tem
áudio vazando aqui. Isso. Vamos lá, voltando aqui. PRESIDENTE BRUNO ZANCHETA:
Alguém com o microfone aberto. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Então, eu acho que
uma vez que tinha... tem uma reunião do Conselho Municipal de Educação agendado para
agora, está acontecendo nesse exato momento, não foi de acertada a decisão da Secretaria de
Educação em dar as diretrizes hoje, né? Eu acredito ainda... temos ainda uma semana aí para o

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo

retorno das aulas. É lógico que tudo tem que ser preparado com antecedência, mas temos que
tomar cuidado com as ações que tomamos para não parecer até que é provocação. No mesmo
dia que a prefeitura solta o comunicado, a publicação no edital, é o mesmo dia que o Conselho
Municipal de Educação está reunido. Eu acho que deve se ter um pouquinho mais de
sensibilidade na hora de lidar com essas questões aí para que as pessoas possam ser ouvidas,
para que as pessoas possam participar e construir desse processo aí de retorno, de volta das
aulas. É só isso. Não vou tomar os cinco minutos, e faço satisfeito, aqui, só para deixar
ressaltado aí essa minha 'repudiação' à Secretaria de Educação nesse momento. Muito
obrigado. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Obrigado, vereador Gustavo Pozzi.
Gustavo Pozzi, que é líder do meu partido, o PL, aqui na Câmara. Findamos o tempo do
partido com o vereador Gustavo. E antes de passar para o vereador Dimitri para fazer a
chamada final, quero agradecer a Andrea, o Rogério, por todo o suporte que deu aqui para o
vereador Rodson e para mim no final da sessão aqui. Muito obrigado. Passo para o vereador
Dimitri Sean, do PDT, para que faça a chamada final dos vereadores. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Chamada final das senhoras e Srs. Vereadores. André Rebello.
VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente. VEREADOR DIMITRI SEAN: Azuaite
Martins de França. Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Presente. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Bruno Zancheta. PRESIDENTE BRUNO ZANCHETA: Presente.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Cidinha do Oncológico. Dé Alvim. Dimitri Sean, presente.
Djalma Nery, justificou a ausência. Elton Carvalho. Gustavo Pozzi. Gustavo acabou de falar.
Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Presente. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Malabim. Marquinho Amaral. Moisés Lazarine. Professora Neusa.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Presente. VEREADOR DIMITRI SEAN:
Moisés. PRESIDENTE BRUNO ZANCHETA: Presente on-line. VEREADOR DIMITRI
SEAN: Presente também. Raquel Auxiliadora. PRESIDENTE BRUNO ZANCHETA: Está
na reunião do conselho, justificou. VEREADOR DIMITRI SEAN: Justificou. Robertinho
Mori. Rodson Magno. Roselei Françoso. PRESIDENTE BRUNO ZANCHETA: Presente
on-line. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente on-line. Sérgio Rocha e Tiago Parelli. É
isso, Sr. Presidente. PRESIDENTE BRUNO ZANCHETA: Sob a proteção de Deus,
encerramos os trabalhos. Agradeço a oportunidade, mesmo que momentaneamente, em
presidir uma Câmara de uma cidade da qual nasci e cresci. Tenho muito orgulho disso, e
tantas pessoas já sentaram nessa cadeira, e nós temos aqui o ex-presidente Marquinho, o expresidente Lucão, enfim. Temos, nesse momento, o vereador Roselei, que preside com
brilhantismo a Casa. Sob a proteção de Deus, finalizamos e findamos os trabalhos da sessão
de hoje. Um abraço a todos vocês. Eu, Maria Cristina Roque Novaes Keppe
, lavro
a presente ata, que após lida e achada conforme, será devidamente assinada.

