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SESSÃO ORDINÁRIA 24 DE AGOSTO DE 2021
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Marco Amaral, 1º Secretário
Aos vinte e quatro 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: Vamos lá, Robertinho. Nós estamos no ar, hein,
pessoal? Dando início à 27ª Sessão Ordinária do dia de hoje, 24/8/2021, solicito ao nobre
vereador Robertinho Mori que faça a chamada dos Srs. Vereadores. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: André Rebello, André Rebello? Azuaite Martins de França. Está
on-line? PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Não, on-line também não. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Ausente. Vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente. Vereador Bruno
Zancheta. Está on-line? PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Também não está on-line.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Vereadora Cidinha do Oncológico. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Também não está on-line. VEREADOR ROBERTINHO MORI:
Vereador Dé Alvim. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Também não está on-line.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Vereador Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI
SEAN: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente. Vereador Djalma Nery.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Está on-line. Presente. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Presente. Vereador Elton Carvalho. PRESIDENTE RODSON
DO CARMO: Elton Carvalho, presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente.
Vereador Gustavo Pozzi. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Presente. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Presente. Vereador Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente. Vereador
Malabim. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Não está on-line. Ah, está on-line aqui,
apareceu agora, e o vereador André Rebello também acabou de aparecer. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Vereador André Rebello, presente. Vereador Malabim, presente.
Vereador Marquinho Amaral. Estava falando agora...PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Está presente. Vereador Moisés
Lazarine. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Não está on-line. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Professora Neusa. Vereadora Professora Neusa. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Não está on-line. VEREADOR ROBERTINHO MORI:
Vereadora Raquel Auxiliadora. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Está on-line.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Está? PRESIDENTE RODSON DO CARMO:
Sim. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente. Robertinho Mori, presente. Roselei
Françoso, ausência justificada? PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Presente, está online. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Ah, está presente? Foi justificado aqui que ele
está... Presente. Rodson Magno. SR. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Presente.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Roselei Françoso. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sérgio Zancheta... Sérgio
Rocha. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Não está on-line. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Tiago Parelli. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI:
Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente, 14 vereadores presentes.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Havendo número regimental, declaro aberta a
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presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos e, em pé, cantaremos e
ouviremos o Hino Nacional e o Hino a São Carlos. [execução do Hino Nacional]. [execução
do Hino de São Carlos]. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Gostaria de pedir a
presença do nobre vereador Ubirajara Teixeira, conhecido como Bira, para que ele possa fazer
a leitura da Bíblia. Por gentileza, vereador, o senhor vá até o Plenário. Só não esquece de
higienizar, tá? Gostaria de registrar as presenças do nobre vereador Bruno Zancheta,
vereadora Cidinha do Oncológico e vereador Moisés Lazarine, Sr. Secretário, e o vereador
André Rebello. Já tinha registrado, obrigado. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA:
Salmo 28, 27 (sic): "Súplica e ação de graças. Rocha minha. Eu não reclamo, rocha minha,
me seja surdo que eu não seja frente ao teu silêncio como os que descem à cova. Ouve minha
voz suplicante quando eu grito a ti, quando eu levanto as mãos para que os teus santos... não
me arrastes com os ímpios nem os malfeitores. Eles falam de paz com seu próprio, mas têm o
mal no coração. Dai-lhe conforme suas obras, segundo a malícia de seus atos. Dai-lhe
conforme suas obras de suas mãos, paga-lhes o devido salário. Eles não entendem as obras... a
obra de suas mãos. Que os arrastes e não os reconstruam. Bendito seja, pois ouve a minha voz
suplicante". Amém. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Muito obrigado, vereador
Bira, pela leitura da Palavra do Senhor. Eu coloco... Peço agora, por gentileza, que o
secretário em exercício desta Casa, vereador Robertinho Mori, que faça as notas de moção de
pesar, por gentileza, vereador. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Relação de votos de
pesar: "Márcio Rodrigues Pedro; Heleno Pereira de Lucena; Olga Siqueira Jacomini; Carlos
Ferreira Lopes; Geralda Gonçalves Flávia; Olga Gonçalves Bittencourt; Alencar José Ribeiro;
José Luiz Agostinho; Antônio Carlos Iasorli; Maria Aparecida Francino; Aristides Avansi;
Ulisses Tomaz Coutinho; Magdalena Jacyra Ferraz; Maximina da Conceição; Leonor Paris
Ignácio; Andreza Alves Nini Rossette; Antônia de Souza Oliveira; Carlos Serracini; Iasmim
Smargiasse Domingues; Matilde Cypriano Fagion; Ana Maria Gentil; Marcelo Olaio
Granzotti; José Aparecido Lopes; Benhur Hudson de Paula; Maria de Lourdes Rodrigues
Groppa; Maria de Lourdes da Costa; Sirlene Modenez Joviano; Julieta Botta da Fonseca;
Agnaldo Borelli; Edson Carlos Baldano; José Egidio Andriolli; Joel Morandi Camargo; Luiz
Horácio dos Santos; Sebastião Alves Corrêa; Francisca de Souza Lopes; Ozório Rodrigues
Carneiro; Antônio Roberto de Luca; Thamiris Alexandra de Oliveira; Maria Usana dos
Santos; Sônia Maria Alves dos Santos... Desculpa, Alves da Silva; Francisco Carlos Pereira;
Apparecido Laurindo Furlan; Gilberto Pires; Luzia Lugh Costa; José Faria de Albuquerque
Filho; José Roberto Maramarque; e 47º, Reginaldo Pereira Lima". São esses, Sr. Presidente.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Muito obrigado, Sr. Secretário. Peço a todos que,
em um minuto, nós possamos ficar em silêncio, por gentileza. Coloco agora a Ata em votação
da Sessão Ordinária do dia 10 de agosto de 2021. Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, e se manifestando os contrários. Aprovado. Vamos passar... Por gentileza, Sr.
Secretário, o senhor possa fazer as relações da Sessão Ordinária do dia 27, os projetos,
emendas, por favor. Vinte e quatro, desculpa, 24 de agosto. VEREADOR ROBERTINHO
MORI: Pois não. São 2 projetos de lei ordinária, 40 requerimentos e 8 moções, totalizando 55
proposições. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Muito obrigado. GRANDE
EXPEDIENTE - INSCRIÇÃO DE ORADORES – PRESIDENTE RODSON DO
CARMO - Agora, passamos para o Grande Expediente. O primeiro vereador inscrito,
vereador Moisés Lazarine, por até dez minutos. Vereador Moisés, se o senhor estiver on-line,
por favor, o senhor abra sua câmera para que eu possa ouvi-lo. O senhor vai fazer uso da
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palavra? Me perdoe, vereador. Então, o senhor está com a palavra por até dez minutos.
VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Tem um ruído bem forte. Só eu que estou ouvindo,
será? Minha voz está saindo normal aí? PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Sua voz
está saindo normal. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Está tendo um ruído
também aqui. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: É um ruído muito forte. Agora parece
que deu uma cortada agora. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Espera só um
pouquinho que eu perguntar para o técnico...VEREADOR MOISÉS LAZARINE: É isso,
né? Parece que agora cortou o ruído. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Ah, ele está
me dizendo aqui que é o ar-condicionado, Moisés, infelizmente não tem o que
fazer...VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Boa tarde, estão ouvindo? PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Você está conseguindo nos ouvir? Todo mundo? Então, o senhor
está com a palavra. Pode começar, vereador. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: O Rodson está com o microfone fechado e está falando. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Não, eu quis dizer o seguinte, que é o ar-condicionado. Não tem
jeito o caso do barulho, o Emílio acabou de nos comunicar. Eu peço para o vereador usar a
palavra e todos estão ouvindo, tá? Por gentileza. VEREADOR MOISÉS LAZARINE:
Obrigado, presidente. Boa tarde, Srs. Vereadores. Boa tarde, vereadoras, população que nos
vê, que nos ouve. Gostaria de estar iniciando a minha fala na tarde de hoje dessa sessão,
inclusive aí para trazer um pouquinho de prestação de contas do trabalho do nosso mandato,
em especial no que diz respeito à atuação em específico que eu estive. Vereador Rodson, em
exercício na tarde de hoje presidindo essa sessão, a oportunidade de estar juntamente com
Vossa Excelência e alguns membros do Executivo, entre eles, o secretário de Serviços
Públicos, Mariel, também o atual presidente da Prohab, o Bragatto, também o chefe do
gabinete Carneirinho, onde nós estivemos lá acompanhando o lançamento de um programa do
governo do estado, onde visa trazer asfalto e melhorias nas vias públicas aos municípios de
todo o estado de São Paulo, em especial, aqueles municípios que têm ruas que não têm
nenhum tipo de asfaltamento. Só que é importante também ressaltar que aproveitei, no ato,
protocolar vários ofícios de pedidos para melhorias nas ruas aqui do município de São Carlos.
Protocolamos lá no gabinete de secretário de Desenvolvimento Regional naquele ato e
estamos otimistas e torcendo para que o nosso município seja contemplado. Só que nem toda
boa notícia vem completa... A gente sabe que vai ser um programa onde o município será,
cada R$ 1,00 que o governo do estado investir, o município fica obrigado a investir também
R$ 1,00. Então, significa que o programa, se o município não estiver nem R$ 1 para investir,
significa que aquele município será contemplado com zero reais. Então, é uma estratégia de
marketing muito boa com o governo do estado, mas eu espero que o município, que nós
consigamos, aqui, junto aos deputados, buscar uma contrapartida da nossa parte para tentar
ver se conseguimos incluir algumas ruas aqui da cidade de São Carlos nesse programa. Então,
estamos buscando trazer e efetivar melhorias para o município de São Carlos. Agora, Sr.
Presidente, eu gostaria de trazer uma breve e rápida reflexão para a população, para todas as
pessoas que nos acompanham. Recentemente, nós temos visto aqui na nossa cidade, em
especial nas mídias sociais, uma grande insatisfação do cenário atual que nós estamos
vivenciando e, infelizmente, estamos sendo obrigado a ter que tolerar, no sentido amplo da
palavra. O que eu quero dizer com isso? Nós passamos toda a nossa infância e nossa
adolescência praticamente ouvindo muitos professores, em especial de História, falando sobre
a ditadura, sobre a ditadura militar, sobre tantas questões de censura, do enfrentamento à
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imprensa, às instituições democráticas. E eu quero aqui, na tarde de hoje... recentemente nós
observamos uma imagem que tem circulado as mídia por parte de muitos ativistas, uma
imagem daquela... em especial das Diretas Já, daquelas pessoas que se propuseram a enfrentar
a ditadura, que eles diziam, né? E eu quero trazer uma triste notícia, para esses que talvez,
infelizmente pelo nível e, por sinal, por um grande e péssimo nível educacional que nós
vivemos atualmente no nosso país, onde a desinformação e a militância tomou conta do nosso
ambiente acadêmico, do nosso ambiente escolar e apenas um lado, uma versão é contada e eu
tenho que fazer o papel, aqui, de trazer o outro lado dessa versão para a população, para a
nossa juventude, hoje, que está ingressando na vida pública, querendo fazer a militância em
busca de um país melhor, de uma vida melhor para o futuro, né? Dizer para esses que falam
que lá no passado lutaram contra a ditadura militar, que a ditadura ainda não acabou, né?
Assim como lutaram lá no passado pelas Diretas Já, nós estamos na rua convocando a
população a lutar pelo "voto auditável já", estamos lutando pela "real democracia já", estamos
lutando pela liberdade de expressão, a "liberdade de imprensa já", estamos lutando pelo
respeito ao contraditório, pela ampla defesa, pelo respeito às divergências de ideias e
pensamentos, pela "não censura já". Então, aqueles que muitas vezes se utilizam daquele
discurso raso que são os verdadeiros e únicos defensores na democracia, lamentavelmente
esses não têm o verdadeiro apreço à democracia, porque nós estamos assistindo a ditadura,
por exemplo, da [ininteligível] com a completa e conivente... com o conivente silêncio desses
grandes agentes políticos, midiáticos, por parte de alguns grandes meios de comunicação que
se silenciam com jornalistas sendo presos. Pelo que se diziam, jornalista só era preso no
período da ditadura. As pessoas só eram mortas, perseguidas politicamente, só no período da
ditadura e nós estamos vendo representantes políticos sendo presos, ativistas políticos
atualmente. Diziam que o atual presidente, que foi eleito, seria um ditador, mas a boca dentro
do canhão foi trocada pela caneta e alguns dos ministros do STF, ou seja, por onde diziam que
vira a ditadura, a ditadura está vindo pelas mãos daqueles que deveriam salvaguardar e cuidar,
zelar, pelas nossas leis, pela nossa Constituição e está aqui a nossa Constituição. Esses
preferem rasgá-la, preferem, infelizmente, não respeitar o art. 5º e tantas outras. Então, a
ditadura não acabou. Nós estamos vivendo uma plena ditadura, e o silêncio, muitas vezes, e o
lado é a imparcialidade de grandes meios de comunicação que, por sinal, hoje, essa Casa, os
meios de comunicação será, com certeza, alvo de muitas discussões aqui, em especial para um
dos processos que estará sendo votado na tarde de hoje. Mas infelizmente alguns deles não se
fazem por merecer pela imparcialidade que têm, porque a gente perde em especial alguns
meios de comunicação ligados a uma das grandes imprensas da nossa cidade quando se refere
a alguns vereadores mais cristãos, conservador, tentam rotulá-los, tentam, de certa forma,
cancelá-los da opinião pública, não dá espaço, não nos chama para conversar, não dá a
oportunidade do outro e do contraditório ser debatido em todos os espaços democráticos. Isso
é democracia. Só que, para muitos... para alguns meios de comunicação, infelizmente isso
parece que não é mais algo natural, até porque falam muito contra a ditadura, mas
veladamente tem seus ditadores de estimação. Então, era essa reflexão eu faço questão de
trazer na tarde de hoje, até porque no dia 7 de setembro nós estamos convocando toda a
população pela nova independência e para defender os nossos direitos, até porque os canhões,
sabemos que em Brasília tem apenas um na frente de um canhão, das canetas de parte, não
estou contra as instituições, é alguns membros de certa instituição, e me refiro aqui, em
especial, a que está sendo responsável pela ditadura da opinião, pela ditadura da
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[ininteligível], que é dois, em especial, ministros da Suprema Corte, onde rasgam a
Constituição na nossa cara. Então, a ditadura não acabou, a tortura não acabou. Esse final de
semana, estive conversando com uma mãe pedindo socorro para mim, dentro de um
momento, que eu estive passando... participando de um culto no final de semana, e uma mãe
pedindo socorro para mim porque ela não queria abrir o Boletim de Ocorrência contra o
próprio filho, mas o filho tentou matar a própria mãe. Por quê? Por causa das drogas, vício
das drogas, crack, cocaína e... Só para concluir, Sr. Presidente. PRESIDENTE RODSON
DO CARMO: Pois não. O senhor conclua, por favor. VEREADOR MOISÉS LAZARINE:
Só para concluir, Sr. Presidente. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Sim. Pode
concluir. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Para concluir. PRESIDENTE RODSON
DO CARMO: Pode concluir, vereador. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Então, a
tortura não acabou. Dizem, né, na Comissão da Verdade, que foi 400 pessoas mortas e
torturadas. Na cidade, em especial... não vou citar o nome do agente político que perdeu o
sobrinho recentemente; por questões éticas não vou citar o nome dele; mas esse jovem foi
torturado aqui na cidade de São Carlos por pessoas que são fora da lei, pelo fato, com certeza
eles são usuários de drogas, com certeza tinham algum acerto a ser feito e tal. Então, para essa
mãe que perdeu esse filho torturado em mais, em torno de 60, 70 mil famílias são torturadas
anualmente pela morte de seus filhos, muitas vezes pelas drogas, pelo crime e tantas outras
questões. Então, a tortura, a ditadura não acabou. Vamos, população, se levantar, sair do
nosso sofá e buscar e lutar por um país melhor, porque só dessa forma realmente teremos uma
manhã melhor, porque se ficarmos no comodismo da nossa casa, nada será melhor no
amanhã. Então, era isso que eu tinha para dizer na tarde [interrupção no áudio].
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Muito obrigado pelas palavras do nobre vereador
Moisés Lazarine. Passo ao comunicado à Casa à nobre vereadora e sempre elegante vereadora
Raquel Auxiliadora. Por até dois minutos, viu, vereadora? Por até dois minutos, por gentileza.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Gostaria de comunicar a essa Casa, todos
os meus colegas vereadores, vereadoras, que nesse momento aí na porta da nossa Casa
Legislativa e também na prefeitura está havendo um protesto dos guardas municipais que
reivindicam o acordo coletivo para a Guarda Municipal para aqueles que trabalham 12x36.
Esse ano foi aprovado essa proposta de acordo coletivo organizada pelo Sindspam em uma
assembleia da Guarda Municipal e a Prefeitura está se negando a assinar o acordo coletivo e
mais: desrespeitando todo esse processo coletivo e propondo um acordo individual aos
guardas e nem foi fornecendo a cópia do acordo individual, Sr. Presidente. Como que os
guardas municipais vão assinar um documento que não têm a cópia para eles lerem antes?
Presidente Roselei, como pode acontecer isso? Nós precisamos, no mínimo, de uma cópia
para eles poderem assinar... lerem antes de assinar, né? E negociar, porque a nossa proposta
do Sindspam foi fazer um acordo coletivo com esses guardas. Então, eles estão aí, Sr.
Presidente, para reivindicar esse acordo coletivo e tenho certeza de que a Câmara vai apoiálos. Obrigada. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Agradeço a participação de Vossa
Excelência...ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [ininteligível]. PRESIDENTE RODSON
DO CARMO: Sim, Sr. Presidente, vou só passar ao comunicado à Casa que está na frente... o
ex-presidente desta Casa vereador Lucão Fernandes e aí eu passo para Vossa Excelência. Está
com a palavra, comunicado à Casa por até dois minutos, o vereador Lucão Fernandes. Depois
é o senhor, viu, vereador Roselei? VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Muito boa tarde,
nobre vereador Rodson Magno do Carmo, que mais uma vez, com brilhantismo, está
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presidindo esta sessão. Eu queria chamar a atenção de todos os nossos órgãos de imprensa da
cidade de São Carlos, a atenção dos nossos colegas, homens e mulheres, que têm honrado
com muita sabedoria o mandato que foi confiado a Vossa Excelência até presente momento. E
conversando com a Crislaine, da vigilância, nós temos aqui números muito preocupantes, Sr.
Presidente. Nós estamos aqui reforçando junto à população a importância da segunda dose de
imunização contra a Covid-19. A [ininteligível] fez um levantamento de faltosos, cujo número
é assustador: são mais de 3.800 pessoas que não foram tomar a segunda dose. Até a presente
data, muitas vidas foram ceifadas porque não conseguiram chegar até a primeira dose e agora
nós temos aqui, vereador Sérgio Rocha, que compõe, com muita dedicação, junto comigo e
com a vereadora Cidinha do Oncológico, essa Comissão de Saúde, e também os nobres
parlamentares desta Casa, 3.800 pessoas não foram tomar a segunda dose. E, para essa
semana, tem um agendamento de mais de 5 mil pessoas para tomar a segunda dose. Fica aqui
o pedido para que as pessoas procurem os postos de vacinação para assim poder completar
sua imunização. Diante desse cenário, novas variantes chegando ao estado de São Paulo, é
importante que tomem a segunda dose. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Por favor,
possa concluir. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Pois a imunidade só se completa
após 15 dias da segunda dose. Fica aqui o alerta de que já foram detectados casos da variante
Delta próximo de São Carlos, em Ribeirão Preto. Bom, unidades que estão à disposição da
população: drive Fesc, drive Itamarati, USF do Zavaglia, USF Arnon de Melo, USF do Santa
Angelina, USF do Cruzeiro do Sul, USF do CDHU, USF Jockey Club Guanabara e UBS
Bragatto. Essas unidades não fazem a primeira dose, somente a segunda dose. Repito: mais de
3.800 pessoas não foram tomar a segunda dose. Mais de meio milhão de pessoas foram
ceifadas, a maioria sem ter a oportunidade de chegar à primeira dose e isso eu tive dentro da
minha casa. Por quase dez dias minha esposa não chegou a tomar a primeira dose. Por que
vocês não vão tomar a segunda dose para serem imunizados e terem uma proteção maior e
não sofrer lágrimas dentro da família? Estão à disposição da população a segunda dose para
que vocês sejam mais protegidos. Fica aqui um alerta e eu imploro a você, pai de família,
chefe de família: leve seus entes queridos para tomar a segunda dose. Muito obrigado pelo
excesso, meu caro presidente. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vereador Lucão, eu
quem agradeço as palavras de Vossa Excelência. Bem lembrado o que o vereador disse. As
pessoas que nos ouvem e nos assistem, não esqueçam de tomar a segunda dose. É muito
importante. Vereador Lucão, lamentavelmente e infelizmente, perdeu sua esposa. Então, o
que você está esperando para tomar a segunda dose? Não perca tempo. Vá tomar a segunda
dose. Você coloca sua vida e a vida das pessoas em risco. Então, pense nisso. Próximo
vereador inscrito para fazer uso da palavra por até dois minutos, o presidente desta Casa
vereador Roselei Françoso. Comunicado à Casa. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, vereador Rodson Magno do Carmo. Gostaria de pedir a Vossa Excelência, nesse
momento, que designasse um dos nossos vereadores aí presentes para acompanhar uma
reunião que vai acontecer com os guardas, a secretária Helena, Dr. Edson Fermiano, o
secretário Samir, que vão atender uma comissão dos guardas para poder, de fato, resolver esse
problema. Então, eu quero, de antemão, aqui, já agradecer a manifestação da vereadora
Raquel, mas agradecer também ao secretário de Governo, Dr. Edson Fermiano, por estar
atento aos nossos problemas aqui da Casa diariamente. Então, eu gostaria de pedir, vereador
Rodson, que eu estou impedido de fazer isso, mas eu gostaria de pedir a Vossa Excelência a
gentileza. O senhor sabe a importância da Guarda Municipal para a nossa cidade e não se trata
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aí de, acho que é uma questão de acordo coletivo, não é um problema de comando, não é um
problema de secretário, não é problema... nada disso, é um acordo coletivo que precisa ter,
sim, a atenção do governo municipal. Acordos se cumprem, né? Então, acho que é dessa
forma que a prefeitura deve agir, mas eu quero externar meus agradecimentos. Eu já havia
pedido a minha assessoria, e nós estamos marcando uma reunião com os guardas
presencialmente na segunda-feira, às 14h30min, caso isso não seja resolvido, tá? Então, eu
quero, de antemão, Rodson, dentro desse tempo aqui, lhe agradecer, parabenizar pela
condução da presidência da Casa, mas pedir ao senhor que designe alguém para nos
representar lá no Executivo durante a reunião com a secretária Helena Antunes. Obrigado.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: [ininteligível]. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Eu quem agradeço, Sr. Presidente. Está acatado o pedido de Vossa Excelência.
Acabou de pedir aqui o vereador Dé Alvim, ele estará representando essa Casa lá no gabinete
do Dr. Edson Fermiano, é isso? VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: É na sala de
reuniões, lá, no...[falas sobrepostas]. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Os exprefeitos. Tá? PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Ok. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Sr. Presidente, um segundinho... o Sinsdpam estivesse acompanhando essa
reunião. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: É, o Sindspam parece que já foi notificado,
viu? O Sindspam estará presente, viu, Raquel, inclusive na segunda-feira também a gente vai
convidar o Sindspam. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Muito obrigado, Sr. Presidente. VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA: Pela ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Peça ordem, nobre vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Eu,
sim, estou à disposição, também, se precisar acompanhar os guardas...PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Por favor. Se os senhores puderem ir. O Tiago Parelli... fique à
vontade, tá? VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Tá bom, [ininteligível] que estamos
descendo. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Muito obrigado. Está justificada a
presença de vocês. Agora, com a palavra a nobre vereadora sempre elegante, está com uma
máscara de girassol, vereadora Professora Neusa. A senhora está com a palavra por até dez
minutos. Boa tarde, vereadora. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Boa tarde a todos,
a quem assiste a sessão de agosto, né? Então, eu gostaria de estar aqui dando uma força ao
que o meu querido vereador Lucão falou: a necessidade da segunda dose e colocar a mão na
cabeça e pensar conscientemente as situações que a gente está enfrentando, quantas vidas
foram ceifadas e as pessoas estão brincando. Tem que tomar a segunda dose, gente. Aí,
recriminar a quem? Não vai até lá? Ele colocou, e eu faço força a isso, Lucão: a necessidade
da imunização, tá? Parabenizo pelas palavras. Bom, hoje, gente, um dia de agosto, 24 de
agosto. Pelas notícias que ocorreram e por conhecer tais pessoas, faço questão de ler uma
situação aqui e depois colocar a situação como mulher, como mãe e como muitas coisas que
eu vi em relação às mulheres. Então, eu vou ler uma história pequena que, quando recebi,
fiquei assim... chorei, né? Então, vamos lá: "Uma morte anunciada - foi aqui em São Carlos Gravelina. Largou o primeiro marido, porque sofria de muitas violências, casou-se com outro
tão qual violento. Depois de ser atendida diversas vezes, foi para a delegacia fazer ocorrência.
Voltava e apanhava novamente. Um dia, saindo do hospital com sutura de 14 pontos na
cabeça por agressão deste marido, foi à delegacia registrar ocorrência. A delegada sugeriu:
"Gravelina, não volte para casa". "Aonde vou? Para onde vou?". Não tinha onde ir. Voltou
para casa. Na manhã do dia 11 de março de 1997, aos 40 anos, Gravelina foi morta pelo
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marido a golpes de marreta. Horas depois, seu corpo foi achado pelo vizinho e, sobre ele,
estava a filha caçula de 1 ano e meio ainda sugando o leite da mãe. Esse resumo vivo por
Gravelina Teresinha Lemes, que dá nome à Casa Abrigo para as mulheres vítimas de
violência em São Carlos. Essa Casa Abrigo foi inaugurada em 2001 pela gestão do prefeito
Newton Lima, que colocou em prática uma lei aprovada em 2000 pela nobre vereadora na
época - que presto homenagem - Julieta Lui". Quero colocar uma situação, após ler esse
pequeno resumo, como mulher, a necessidade de abrir uma casa, um centro, de atendimento à
mulher. Em menos de uma semana, duas mulheres da periferia foram brutalmente
assassinadas. E eu que, quando eu comento com um colega, não sei como e nem quero
lembrar qual que aquilo [ininteligível]. Nossa, mais um. Eu conhecia ela. Ah, mas vamos ver
com quem ela andava, o que ela fazia, não é essa a questão. É a agressão por ser mulher,
sofrimento que as mulheres sofrem, um machismo enrustido em uma sociedade que não se
abre para pensar na fragilidade da mulher. A mulher vai lá, rouba um lugar e sofre uma
violência. Ela estava sujeita a uma violência como qualquer ser humano. Ela vai atravessar
uma rua e é atropelada, ela é sujeita a uma violência... mas não. Gratuitamente, por ela ser
mulher, ela ser agredida, ela ser desprezada. Ela vai fazer seu boletim de ocorrência, ela
precisa mostrar onde ela está machucada, ela precisa dizer o porquê ela foi agredida. Mas não
ser atendida porque ela foi agredida. Nós precisamos urgente observar. Olha, caiu bastante...
vai ver as pesquisas... a situação de mulheres agredidas, os tipos de discriminação que estão
ocorrendo, é muito fácil quando a água não bate no traseiro de outros. Mas sofrer uma
violência, uma violência como essa. Tantas coisas a gente discute aqui nesse Plenário, né?
Leis, verbas, e ficam nos julgando: o que esses vereadores vão fazer? Essa vereadora, essa
semana, passou pensando no que ocorreu com essas pessoas, as quais eu conhecia, ambas;
mas e as outras demais? Quando me entregaram os pais, os homens, os maridos, os filhos...
coloca a mão, quantas mulheres estão sofrendo. Não caiu os dados. Muitas não se sentem
amparadas para fazer a reclamação. Eu faço, hoje, um objeto de luta que seja aberto
novamente o centro de referência, não desfazendo da Secretaria da Cidadania, que eu sei que
são mulheres que também tocam essa situação, mas pela necessidade de atendimento. Então,
eu peço aos meus colegas com fortalecimento nesse sentido e quero parabenizar a todos,
principalmente as mulheres, que estão na luta, tanto para quem mora ou fica longe dessas
situações, mas que bota a cara para ir lá e lutar. Observe que as duas que foram violentamente
assassinadas, moram na periferia e não há um tempo nem [ininteligível] para ser atendida.
Então, deixo aqui o meu pesar e meus sentimentos. Volto a reafirmar, não vou ler outras
coisas que aqui escrevi, porque cada vez que eu leio eu fico cada vez mais emocionada. Faço
força ao que meu colega Lucão disse: presta atenção na vida. Hoje estou emocionada porque
recebi isso e eu tenho duas filhas mulheres, e eu vi já o que ocorreu com muitas, até dentro da
minha família. Um abraço. VEREADOR DIMITRI SEAN: Me concede um aparte,
vereadora? VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Claro. Claro, Dimitri. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Professora, eu segundo suas palavras, faço delas as minhas, especialmente
porque eu também conhecia a Iasmin, uma pessoa de coração ímpar, assim como nós,
protetora dos animais, amava muito os bichinhos. O que ela podia fazer por eles ela fazia. Não
conhecia a outra mulher vítima, mas fico imaginando que da mesma forma como a Tamires e
a Iasmin sofreram milhares de outras mulheres sofrem em todo o Brasil. Então, faço as suas
palavras as minhas também, viu, professora? Conte comigo nesse tema. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Gratidão, Dimitri [ininteligível] posso contar com todos aqui
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presentes. Eu acho que um pensamento é assim. Também gostaria de falar, observando essa
tua fala, meu caro vereador Dimitri, a situação que quando a gente pergunta o que a mulher
faz para merecer, já transmite certa situação. Ninguém merece ser violentamente agredido e a
mulher, por ser... acho que é meio que pré-história essa situação e há, agora... a gente observa
se pode ver uma propaganda na TV das situações de mulheres políticas, a força que a gente
tem que lutar. Muitas vezes, a gente tem que ultrapassar tantas pegadinhas. Eu recebo
algumas informações no meu WhatsApp que eu tenho vontade de esquecer que eu sou mulher
e até às vezes muito bem-educada, e vocês sabem que eu tenho que transgredir certas coisas e
eu não quero falar aqui, mas eu não quero pressionada, eu quero agir de maneira certa, a favor
dos que mais precisam e eu vejo colegas meus em luta. Quero falar também das situações que
a Raquel colocou das guardas que pedem a transparência com que é feito esse acordo. Quero
aplaudir. Eu acho necessidade de que o tudo que se faça tenha transparência. Haja o que
houver, mostre ao povo o que está sendo feito para que a gente possa aqui defender. Volto a
falar: olha, lute pela valorização, principalmente das mulheres, gente, por favor. Nós
precisamos reabrir... olha aqui em Ibaté. Hoje, uma amiga me falou, que trabalha aqui do lado
meu no gabinete ali, falou: "Neusa, eu fiz meu TCC nisso". Olha o centro da mulher que é em
Ibaté, como funciona bonitinho, porque...PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Pode
concluir,
vereadora.
VEREADORA
PROFESSORA
NEUSA:
Concluindo,
agradeço...PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Ligue o microfone, por favor.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Concluindo, peço... agradeço e peço perdão se e
passei um pouco do limite, mas a emoção é grande de ver que simplesmente vira assim: ah,
com quem ela andou? O que ela fez para merecer? Não tem essa. Ninguém merece o que
essas duas senhoras, duas moças, duas mulheres, sofreram. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Vou deixar bem claro aqui, vereadora, representando sempre o presidente desta
Casa Roselei Françoso, como vice-presidente desta Casa, a senhora não tem que pedir
desculpa de nada. A senhora foi eleita, a senhora tem o direito de se expressar à sua vontade.
Eleita legitimamente, respeitando o Parlamento, e eu peço para que Vossa Excelência desça
até a prefeitura, no primeiro andar, representando as três vereadoras desta Casa, para que a
senhora possa defender as mulheres, as guardas municipais dessa Casa. Então, pelo para que
Vossa Excelência se dirija até a prefeitura junto com o Bira e o Tiago Parelli para que
represente as mulheres vereadoras dessa Casa. Parabéns pelo trabalho de Vossa Excelência e
não peça desculpa. A senhora está sempre colocando o anseio da população e é isso, esse
Parlamento serve para isso. A senhora foi eleita pelo povo e é pelo povo que a senhora vai
lutar. Meus parabéns. Próxima vereadora inscrita, vereadora Raquel Auxiliadora, por até dez
minutos. A senhora está com a palavra, vereadora. VEREADORA PROFESSORA NEUSA:
Obrigada. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada, presidente Rodson. Boa
tarde a todos os vereadores, vereadoras, população que nos acompanha. Professora Neusa,
muito obrigada. É muito bom estar junto com a senhora nas nossas lutas. Obrigada por
lembrar da memória da Gravelina e de todas as mulheres que foram mortas pelo machismo.
Estamos juntas na luta pela reabertura do centro de referência da mulher. Gravelina presente,
Iasmin e Tamires, presentes. A gente vai continuar lutando por vocês. Hoje, mais uma vez, a
gente vai precisar falar sobre o retorno presencial das aulas na rede municipal. Eu sei que
parece repetitivo, mas pensei muito sobre isso, se falaria sobre esse tema ou não, mas não há
outro caminho. Além de me preocupar pelas questões da cidade, eu sou servidora, sou
professora da rede municipal, vivo isso diariamente, participo dos fóruns com os professores,
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com os profissionais da educação do Sindspam e acho que tenho que aproveitar esse espaço
para dar voz a todos os que nos procuram diariamente sobre essas questões, sobre essas
preocupações, principalmente quem está aí na linha de frente da educação do município.
Como a gente sabe, a educação foi uma das áreas que também não parou em nenhum
momento da pandemia, principalmente os professores, que continuaram trabalhando
arduamente, mesmo antes das normativas da Secretaria Municipal de Educação. Vários
professores fizeram aula, atividades on-line, entraram em contato com os alunos, fizeram
apostilas, enfim. Digo isso porque ainda há quem hoje diga que os professores são
vagabundos, que não estão trabalhando no ensino on-line, que ficaram um e meio ano nessa
pandemia sem trabalhar e que são vagabundos agora por exigir um retorno seguro das aulas
presenciais. Vários colegas vereadores aqui estiveram nas escolas, viram as condições
precárias que as nossas escolas municipais estão, né? Nós sabemos que muitas dessas
condições já estavam presentes inclusive antes da pandemia, mas que agora garantem a vida
ou a morte dos profissionais da educação, das crianças, jovens e adultos que são estudantes da
nossa rede municipal. Sabemos que temos milhões de desafios e dificuldades na pandemia,
mas a falta de planejamento não tem justificativa. Ontem, o Sindspam se reuniu com a
Secretaria Municipal de Educação para discutir o retorno das aulas presenciais. Levamos a
nossa principal reivindicação, que está sendo a diferença que o governo Airton Garcia tem
tratado os servidores. Os professores têm direito a tomar as duas doses de vacina e retornar só
15 dias depois da segunda dose. Os demais profissionais não; temos merendeiras, agentes
educacionais, coordenadores, diretores da escola, que estarão também retornando ao trabalho
com os alunos sem tomar as duas doses de vacina. Há profissionais que valem mais e outros
valem menos? Há vidas que valem mais e outras menos? Porque o contato com as crianças,
com os jovens e com os adultos serão para todos esses profissionais. As merendeiras, agentes
educacionais inclusive estarão junto das crianças na hora da alimentação quando tiram as
máscaras. Por que há essa diferenciação? Se houvesse um mês de espera, todos os
profissionais teriam sido vacinados com as duas doses. Essa foi a nossa reivindicação e que
não foi aceita. Nós... Mesmo a Secretaria de Educação reconhecendo a falta de estrutura nas
escolas, que elas precisam de reformas estruturais e também de questões pontuais e
específicas para cada unidade, o governo Airton Garcia manteve o seu posicionamento.
Infelizmente, não é de estranhar, porque essa é a postura do governo, um governo que tem
sido unilateral, que faz as coisas da sua cabeça, que não escuta e não respeita os processos
democráticos dessa cidade. Aí eu vou ter que falar de novo sobre as questões inclusive do
Conselho Municipal de Educação, mas que esses exemplos de falta de respeito com os
servidores se dá, inclusive, na saúde também. Srs. Vereadores, até hoje não foi regularizado a
entrega de produtos de limpeza nas Unidades Básicas de Saúde, nas unidades da família, a
unidade, lá, do presidente Collor ainda estava com falta de produtos básicos de limpeza.
Falamos aqui da guarda municipal, temos o caso do Saae, os servidores do Saae querem
negociar sua jornada de trabalho durante a pandemia, querem trabalhar para resolver os
problemas de abastecimento de água, e a gente não consegue resolver. Se está ruim para os
servidores, imaginem para a população como está. Voltando ao tema do retorno das aulas,
falar do Conselho Municipal de Educação, um órgão legítimo, deliberativo e normativo; está
na lei aprovada por essa Casa; que foi democraticamente eleito e que tem o governo Airton
Garcia como membro do conselho. O conselho se reuniu por dois meses para elaborar as
normativas de retorno seguro, com trabalho coletivo, democrático, de muitas pessoas. Eu
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participei de inúmeras reuniões, ajudei a escrever o texto, dei a minha colaboração, assim
como vários outros profissionais da educação. E, no mesmo momento que o conselho delibera
sobre as suas normativas, a prefeitura vai lá e coloca as suas de maneira unilateral, sem ouvir
ninguém. Agora, temos duas normativas no município: uma do governo Airton Garcia e a
outra construída coletivamente pelo Conselho Municipal da Educação. E a pergunta que fica
é: Quais que vamos seguir? Como é que os professores, profissionais da educação, vão
orientar as famílias, os pais? Qual normativa os pais vão seguir, as famílias? A que zela pela
segurança ou a que foi feita apenas para agradar o governo do estado? Me parece que é isso
que está em discussão. Por isso, por esses motivos, nós vamos continuar reivindicando um
retorno seguro, que a comunidade escolar deve decidir quando e como realizar esse retorno,
não é, que a gente precisa fazer valer a normativa do Conselho Municipal da Educação, que
foi aquela construída coletivamente. Não é um retorno gradual por si só que vai ser seguro; a
gente precisa garantir a segurança nesse retorno gradual. Mesmo com a tentativa de diálogo
várias vezes, que não funcionou, o caminho é a gente ir até a prefeitura amanhã, assim como
os guardas municipais hoje, e mostrar a nossa indignação e exigir esse respeito. Sendo assim,
a gente... eu aproveito para convidar a todos, os meus colegas vereadores, a toda a população
que nos assiste, para participar de um protesto que faremos amanhã com todas as medidas de
segurança, será uma carreata, não faremos presencial, cada um no seu carro, com
concentração amanhã às 8h no Sindspam, onde sairemos em carreata, porque queremos
retornar. A educação precisa voltar, mas ela precisa voltar com segurança. Então, todos os
profissionais com duas doses, com os protocolos garantidos, com o respeito e as orientações
que todos precisam, não é? Professores, diretores, a comunidade escolar precisa. E isso a
gente... E por isso estaremos amanhã nas ruas, para reivindicar isso, e conto com a
colaboração de todas as pessoas que lutam por uma educação e que lutam para a gente acabar
com essa pandemia e para a gente sobreviver a tudo isso. Obrigada, Sr. Presidente.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Agradeço a palavra da nobre vereadora Raquel
Auxiliadora. Primeiro mandato, fazendo um belíssimo trabalho. Cumprimento Vossa
Excelência, e muito sucesso para Vossa Excelência. Peço para que o ex-presidente da Casa,
Lucão Fernandes, tome posse da presidência, para que eu possa fazer uso da palavra. [troca de
presidência]. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Está com a palavra o nobre vereador
Rodson Magno do Carmo, que, no dia de hoje, está conduzindo os trabalhos dessa sessão,
uma vez que o nosso grande presidente ainda está de quarentena, mas está acompanhando de
casa, fazendo os seus trabalhos de casa. Então, com a palavra, Vossa Excelência por até dez
minutos. VEREADOR RODSON DO CARMO: Boa tarde, Sr. Presidente em exercício,
vereador Lucão Fernandes, vereadores e vereadoras que nos acompanham pela... em suas
casas, população que acompanha pelo rádio e pela televisão. Hoje é um dia muito feliz,
vereador Lucão Fernandes, porque eu queria aqui comemorar, agradecer sempre ao secretário
de Transporte Coca, que essa semana... ontem, não é, deu início a uma grande obra que é um
pedido deste vereador desde o ano de 2014, no meu segundo ano de mandato. Pedimos para
que a gente... possamos fazer a reforma do camelódromo. E esse pedido, depois de muito
tempo, depois de quase cinco anos, vereador Bruno, foi atendido, e começou ontem a reforma
do novo camelódromo. São quase 70 boxes que serão colocados no chão e feitos de novo, vão
ser feitos ao lado. Esse projeto, para quem tiver interesse de ver, ele está nas minhas redes
sociais. Vão ser feitos, vereador Bruno, quase 70 boxes para que os camelôs lá embaixo
trabalhem com dignidade, segurança. Nós vamos ter estacionamento, nós vamos ter área de
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alimentação. Foi feito um belíssimo de um projeto pela Secretaria de Trânsito. Então, eu
quero aqui agradecer ao Coca, Dr. Edson Fermiano, toda a equipe que participou nesse
belíssimo projeto, que agora o camelódromo vai ter novo espaço, ele vai sair do lado esquerdo
e vai passar para o lado direito, ele vai sair do lado Magazine Luiza e vai ficar bem colado, do
lado da praça, ali onde ficam os taxistas debaixo das árvores, e será um belíssimo projeto, que
será entregue em breve, eu acho que até dezembro esse projeto estará entregue. Quero aqui
fazer um agradecimento especial ao Dr. Edson Fermiano, que atendeu o nosso pedido na
última sessão. Fiz um apelo para que se pagasse as nossas emendas... a minha emenda... a
minha não, não é, do município de R$ 200 mil para que fizesse a iluminação da rotatória do
Tenda e a Pista de Saúde do Jardim Azulville, terminasse essa pista. O secretário Mariel
prontamente me ligou e disse para a gente já combinar com o Bragatto, para que nós
possamos ir lá na Pista de Saúde, para que nós possamos dar continuidade a esse trabalho.
Nós estaremos na cidade de São Paulo essa semana junto com o secretário da Habitação, e nós
teremos novidade, novidades boas para a cidade de São Carlos referentes à habitação da nossa
cidade. Nossa cidade, nos últimos oito anos, não tivemos nenhum projeto habitacional da
prefeitura, o único projeto que tem é um projeto que eu dirijo, coordeno, nessa cidade, mas
nós precisamos de mais, porque o déficit habitacional na nossa cidade é muito alto, e nós
precisamos zerar, de uma vez por todas, esse déficit, tem que fazer um trabalho árduo, que
não é fácil, para que as pessoas possam ter a tua tão sonhada casa própria. Então, por isso, eu
trabalho diuturnamente para que essas pessoas possam ter as suas casas com dignidade a um
preço bem risório, para que elas possam pagar. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela
não tem condições de pagar uma prestação de R$ 800 a mil reais. Então, tem que ser uma
prestação pequena, e se a gente não tiver participação do poder público, é quase impossível a
gente fazer alguma coisa. Então, eu sempre peço a colaboração do prefeito, do secretário de
Educação, a Prohab, para que possam nos ajudar, para que nós possamos favorecer mais
pessoas e para que mais pessoas possam ter o direito, direito adquirido pela Constituição, de
ter a tão sonhada casa própria. Sr. Presidente, é só isso, eu agradeço, e desejo uma boa tarde a
todos vocês. Muito obrigado. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Eu também quero
convidar Vossa Excelência para que reassuma os seus trabalhos na tarde de hoje. Então, o
próximo vereador inscrito, eu estou aqui sendo convidado a permanecer nos trabalhos da
presidência, então está com a palavra, por até dez minutos, o nobre vereador e presidente
desta Casa... Ninguém mandou uma cestinha de fruta para o presidente? VEREADOR
RODSON DO CARMO: Não, eu vou mandar. PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES:
Tinha que mandar uma cestinha de fruta para ele passar bem, não é, ter uma vitamina.
VEREADOR RODSON DO CARMO: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: Uma falha nossa, hein?! Nós temos que cuidar do
nosso presidente. Então, com a palavra, o nosso presidente, vereador Roselei Françoso, por
até dez minutos. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Muito boa tarde, sempre presidente
Lucão Fernandes. Boa tarde a meus pares, vereadores, aqui on-line, presencialmente aí no
Plenário da Câmara Municipal, imprensa, população que nos acompanha nessa tarde. Uma
excelente tarde a todos. Lucão, a única coisa que chega aqui é mandioca de Santa Eudóxia,
viu? [risos]. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: E dura ainda. Então, está difícil as
coisas. Mas aproveitando que nós estamos falando de mandioca, eu queria falar de um
assunto, Marquinho, que me trouxe bastante preocupação neste final de semana, aliás, desde o
dia em que nós tivemos o dia mais frio da nossa... na nossa cidade, na nossa região, em que a
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gente teve uma queda muito brusca de temperatura, e foi possível observar nas margens das
nossas rodovias, nas proximidades dos nossos córregos e alguns rios da nossa região o que
significou essa geada, essa queda de temperatura, esse desastre que aconteceu com o nosso
meio ambiente. E como não se bastasse a geada, nós tivemos agora, e estamos tendo todos os
dias, um número muito grande de queimadas, e essas queimadas têm trazido um prejuízo
ecológico para a nossa fauna, para a nossa flora, assim, imensurável, não é? E isso nos traz
preocupação, e eu queria aproveitar aqui de uma ideia trazida pelo nobre vereador Tiago
Parelli, e fazer coro com ele da necessidade de o município ter, na nossa região aqui toda,
como nós temos aqui no loteamento Quinta dos Buritis, uma participação da prefeitura, do
Corpo de Bombeiros, formação, e nós formamos aqui a nossa brigada. E a nossa floresta, a
nossa reserva legal, está totalmente protegida, e vamos continuar protegendo, só que nós
temos uma quantidade muito grande de queimadas acontecendo e a gente precisa investir
nisso. Precisamos ver a possibilidade de ter aí a famosa Patrulha Rural para poder dar
assistência para os pequenos agricultores, fazendo asseiro para evitar essas queimadas, tentar
fazer parceria com as usinas de cana-de-açúcar, que têm uma estrutura inigualável, não é, com
caminhões, com máquina, para poder proteger as nossas reservas. O prejuízo que ocorreu na
região de Santa Eudóxia com dezenas de tatus, macacos, leopardos, animais de tudo que é
espécie foram completamente torrados pelas queimadas que acontecem, não é, aconteceram
nos últimos dias aqui na nossa região. Aqui na região do Varjão, não é, uma região muito rica
de plantações, de vegetações preservadas, há uma quantidade também de queimadas enorme,
e eu não tenho dúvida nenhuma do prejuízo que se tornou. E eu penso que a maior parte
dessas queimadas não são criminosas. Tem, sim, as queimadas criminosas, mas o calor está
tão intenso, e um simples caco de vidro pode causar um foco de incêndio. Eu digo isso porque
fui brigadista da Volkswagen, e lá a gente constatava esse tipo de coisa. O calor, a emissão de
calor, produz fogo, e se nós não temos estrutura, a coisa acaba ficando feia. Então, eu vou
pedir, Lucão, não é, o senhor que é uma pessoa que está sempre envolvida, não é, já prestou
serviço junto à Defesa Civil... Nós temos os momentos de enchente, nós temos o momento do
fogo, nós temos o momento do vento, não é? Nós temos tragédia todos os dias de todos os
segmentos. Então, eu vou propor, juntamente, não é, porque o autor dessa ideia é o vereador
Tiago Parelli, mas quero abraçar a ideia do Tiago Parelli no sentido de pedir uma reunião com
o Dr. Tundisi, o Prof. Tundisi, com a Defesa Civil, de repente a Guarda Municipal também,
que tem aí a Patrulha Rural, não é, a Secretaria Municipal de Agricultura, e a gente pensar
junto como é que a gente estender as mãos nesse momento. Precisamos voltar aquela
campanha contra o fogo que São Carlos tinha, há muitos anos eu não vejo a campanha. Nós
vamos votar um crédito hoje aí, não é? Eu acho que não é só Covid que nós temos na cidade.
É o momento de fazer campanha contra o fogo, tá? É o momento de pedir a conscientização
da população pela preservação das espécies, pela preservação do meio ambiente, pela nossa
subsistência. Então, queria deixar muito claro o meu desejo de abraçar a ideia, juntamente
com o Tiago Parelli, para que a gente possa ter, sim, na cidade de São Carlos não uma, não
duas, mas centenas de brigadas, principalmente na área rural, para que a gente possa preservar
aí o nosso meio ambiente. Eu quero dizer também, Lucão, e externar aqui um reconhecimento
público pelo que a gente pode constatar no último Diário Oficial, não é? Dezenas de
licitações, licitações extremamente importantes para a nossa cidade, principalmente... uma,
inclusive, uma delas, ou duas delas, estão, assim, fazendo consonância com um desejo da
Câmara Municipal no combate à drenagem urbana, ao enfrentamento às enchentes, não é?
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Nós temos um projeto aqui que está em licitação, a Concorrência Pública nº 2/2021, que trata
da execução do reservatório de amortecimento de cheias e sistema de microdrenagem em
águas pluviais na Rua Itália. Isso vai trazer, assim, sem dúvida nenhuma, vereador Gustavo
Pozzi, que é daquela região, não é, vereador Robertinho Mori Roda, Azuaite na região da Vila
Prado, os outros vereadores também que são daquela região, com certeza é um ganho muito
grande, principalmente aqui para a baixada do mercado deve ter uma redução de água muito
grande. E eu vi também aqui uma licitação para a contratação e execução de acessibilidade de
calçadas e logradouros, eu vi aquisição para atender as demandas da Secretaria Municipal de
Educação, livros, Marquinho, para atender as nossas bibliotecas. Eu vi também uma
contratação de manutenção predial, e aí vem ao encontro do que a vereadora Raquel falava,
necessidade de se fazer a manutenção das escolas municipais com planejamento, com
organização, e a atual estrutura que a secretaria tem é impossível. Então, tem aí uma
concorrência pública no ar. Na verdade, é um pregão eletrônico, 86, que está no ar, e vai
possibilitar que a gente consiga recuperar as nossas escolas, e aí, sim, conseguir melhorar a
qualidade das nossas estruturas físicas. Tem um recapeamento, e eu lembro, Lucão... tem
outro vereador que falou sobre isso esses dias, mas eu preciso trazer aqui, o nobre e exvereador Ditinho Matheus que lutou nessa Casa para sair a execução do recapeamento
[interrupção no áudio] Luiz Lázaro Zamenhof, lá na região... ali atrás do posto de guarda, na
região do São João Batista, também está [interrupção no áudio] preço nº 16/2021. Então, tem
várias, na verdade, tem também o recapeamento das vias do município, aqui não fala quais.
Eu vi também a questão da aquisição de caminhas, Raquel, para as nossas creches. Isso,
provavelmente, para o ano que vem, não é, porque as creches não têm previsão de retorno
ainda para esse ano. Sim, a secretária voltou atrás, acredito que acertadamente, porque creche
é mais complicado para garantir o atendimento e a preservação das vidas dos nossos
professores, mas estão comprando empilháveis para atender também a nossa região, a nossa
educação. Eu vi também uma aquisição... tem uma impugnação da compra de mobiliário, e vi
também a construção da rotatória da Rua Dr. Marino da Costa Terra aqui no município de São
Carlos, além da contratação, isso já era necessário, não é, a licitação da empresa do campo
dos... para a construção, reforma do campo do Serse lá em Santa Eudóxia, lá onde o Lucão
deu muita canelada no povo, não é, na época que jogava futebol. Falavam que era artilheiro,
mas vai recuperar o campo, Lucão, e aí nós vamos fazer um jogo lá com... Master, não é, nós
que já somos meio veteranos, para ver se o campo continua bom ainda. Mas tem aí essa
licitação também em andamento. E a mais importante, talvez, dessas licitações, também no
combate à drenagem, eu vi a contratação de uma empresa de engenharia para a execução e
ampliação da ponte sobre o Córrego Monjolinho à jusante da linha férrea. Ou seja, atrás ali do
Cristo, nós temos um problema. Se vai mexer na linha férrea, vai mexer naquele redondo ali,
não é, que a gente possa dizer, o túnel lá do trem, vai precisar mesmo mexer nessa ponte,
porque senão as águas vão levar a ponte embora. Precisamos [ininteligível] e melhorar essa
situação. No mais, Lucão, de hoje, eu queria parabenizar aí ao Rodson pela condução dos
trabalhos, muito bom ver o senhor aí na presidência bem, recuperado, e eu tenho convicção
também que na próxima sexta-feira eu já esteja liberado para estar frequentando o prédio da
Câmara Municipal, podendo dialogar presencialmente, com todo o cuidado que se faz
necessário. Aproveito para informar a todos que a minha filha passa bem, não é? Não teve
mais febre, não teve mais dor de garganta. Eu quero agradecer à Crislaine por toda a
orientação que nos deu nesse momento de dificuldade, sempre muito atenta aí... Só para eu
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concluir. A gente, muitas vezes, vê... Está ok? PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES:
Para concluir, por gentileza. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: A gente sempre vê
a...PRESIDENTE LUCÃO FERNANDES: [ininteligível]. VEREADOR ROSELEI
FRANÇOSO: A área da saúde, a gente faz as nossas críticas, a gente faz as nossas cobranças,
não é, e ainda assim, nos horários extra, nos horários de descanso, esses colaboradores da
saúde acabam nos ligando, demonstrando preocupação, orientando, e eu tenho absoluta
convicção que a recuperação rápida, prematura, talvez, da minha filha eu devo muito aí às
orientações passadas pela Crislaine, não é? Às vezes, a gente exagera nas coisas, e toda a
calma, toda a atenção dada, eu tenho absoluta convicção que tiveram uma importância muito
grande. E eu quero pedir a todos, não é, que apesar de ela ter tomado a vacina, ela pegou essa
doença pela segunda vez. Então, se faz necessário ainda todo o cuidado, o distanciamento, o
uso de máscara, proteção, para evitar maiores danos para todos. Obrigado. PRESIDENTE
LUCÃO FERNANDES: Muito bem. Próximo vereador inscrito por até dez minutos é o
vereador Sérgio Rocha. Até que o vereador se dirija à Tribuna, Vossa Excelência falou do
jogo, não é, a nossa participação no campo do Serse, a vereadora Raquel, ela sorriu eu não sei
o porquê. Talvez não acredita que a gente batia uma bolinha, Roselei. Naquela época eu
pagava sorvete para a molecada ir torcer por mim no campo. Com a palavra, por até dez
minutos, vereador Sérgio Rocha. Eu fiz uma brincadeira, Raquel, acho que você não ouviu.
[troca de presidência]. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Nesse momento, eu quero
cumprimentar o nosso vereador Lucão, no exercício da presidência, cumprimentar os nossos
vereadores aqui presentes, vereador que foi até a prefeitura acompanhar a reivindicação dos
nossos guardas municipais, população que nos ouve em casa. Meu boa tarde. Sr. Presidente,
estava observando, e já foi falado aqui nesta Casa, dos nossos guardas municipais. Estamos
aqui analisando, pensando... Um acordo que a prefeitura fez com a nossa... com a classe, que
a nossa segurança é os guardas que estão na rua, dia e noite, domingo e feriado, estão
ajudando no combate à pandemia, fiscalizando festa clandestina. Eu acho que é mais que
merecido que o nosso prefeito, o nosso secretário, atendam a reinvindicação dos nossos
guardas, porque é mais que merecido. Não só os guardas, nós temos aí o pessoal da área da
saúde também que está em linha de frente, trabalhando dia e noite, feriado. Eu acho que tem
que dar uma atenção para essas duas classes: a nossa segurança, da nossa cidade, e o pessoal
da nossa saúde, que é o pessoal que fica aí nas UPAs, pronto-atendimento, pessoal que está na
linha de frente no combate ao Covid-19. E vamos esperar que a prefeitura entenda e cumpra,
no dia de hoje, o acordo com os nossos guardas municipais. Vamos esperar o resultado daqui
a pouco. Eu estou ansioso para ver o resultado, Sr. Presidente. Quero trazer aqui um assunto,
Sr. Presidente, nesta Casa... não ia nem usar a Tribuna no dia de hoje, mas eu prometi para o
pessoal ali do bairro Monte Carlo, Vila Conceição, Vila Gonzaga, ali o Pacaembu. A gente
teve ali visitando esses bairros já desde o ano passado, dois anos atrás. Estivemos ali no
sábado à tarde, no domingo de manhã, andando ali com alguns moradores daquela região. Nós
vamos aqui reconhecer que a cidade São Carlos durante... em 2019, 2020, aconteceu o maior
recape da história da nossa cidade. Véspera de eleição nós sabemos que as coisas aconteceram
muito rápido. As coisas aconteciam de noite, final de semana, sábado, domingo... Nós
tínhamos só que parabenizar a prefeitura municipal pelos recapes. Mas depois que passou a
eleição do ano passado, as coisas pararam, Sr. Presidente. Travou. Não está acontecendo mais
o tapa-buraco, não está acontecendo o recape lento na nossa cidade. E aqueles moradores dali,
que são daquela região, têm razão, eles pagam IPTU, recolhem as tuas taxas, e eu gostaria que
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o nosso secretário Mariel, que faz o tapa-buraco, vereador João Muller, da Obra Pública, que
são os responsáveis nessas pastas, tenho o maior respeito por esses dois secretários... Eu tenho
aqui que cobrar, não vou aqui criticar, mas mostrar a situação daqueles bairros. Aquela rua...
Sr. Lucão, o pessoal não está conseguindo transitar ali na Vila Conceição. Dá dó daqueles
moradores. O pessoal que quer sair ali com o carro da garagem não consegue. Está uma
buraqueira. Faz dó! Está na minha rede social essa semana, eu fiz uma matéria, tem um
requerimento. Eu gostaria que a prefeitura municipal, o nosso prefeito Airton Garcia, junto
com o Dr. Edson Fermiano e junto com o nosso secretário, que desse uma atenção naquela
região da Vila Conceição, Pacaembu, Vila Madre Cabrini, Gonzaga e Monte Carlos. Eu estou
falando dessa região ali, porque é onde a gente visitou, onde nós estivemos com os
moradores, mas nós temos várias ruas aí da nossa cidade de São Carlos que estão precisando
não do recape... Mas nesse momento eu estou aqui apelando, pelo menos um tapa-buraco,
para dar uma amenizada naquelas ruas, porque eu fico chateado, eu fico ali com dó daqueles
moradores dessas ruas aqui na nossa região ali do Cruzeiro do Sul, Vila Morumbi, que mais
de cinco anos, quatro anos, três anos, dois anos, cobrando ali aquele recape ali, aquele tapaburaco ali do lado do CDHU. É uma vila ali que é duas, três ruas. Continua abandonado,
continua uma buraqueira só, tá? Eu estou ali no bairro, eu... É a região levando 'cacetada',
levando 'paulada'. Todo momento e toda hora que você sai ali no açougue, sai na farmácia, sai
ali no mercado... Eu tenho a empresa ali no Cruzeiro do Sul, eu saio na esquina, já encontro
morador, já vem a cobrança, Sr. Presidente. ORADOR NÃO IDENTIFICADO:
[pronunciamento fora do microfone].VEREADOR SÉRGIO ROCHA: E acha que a gente
tem aí o poder de recapear, de fazer, mas o nosso poder é usar essa Tribuna e cobrar o nosso
prefeito municipal, cobrar o secretário, porque não dá para tolerador, vereador Rodson. Vila
Conceição, Monte Carlo, Gonzaga... Gonzaga tem uma rua ali no fundo que está intransitável,
não consegue ali passar, o pessoal está ali bravo, nervoso, com razão. E eu prometi que eu ia
trazer na Tribuna no dia de hoje, trazer esse assunto, e eu estou aqui cobrando, fazendo um
apelo ao nosso... prefeitura municipal, que pelo menos tampe o buraco ali nesses bairros que
eu citei, porque não é de hoje, é de... coisa de dois, três, quatro, cinco anos que vem
acontecendo ali, e nem um tapa-buraco sendo feito. Precisa de um recape. Tanto recape que
foi feito ali na região, o pessoal fica bravo. Recapeou a rua de baixo, recapeou a rua de cima,
recapeou o bairro de baixo. E nós? Não merecemos o recape na porta da nossa casa? E cobra
com razão. E nós estamos aqui ajudando a cobrar, eu vou continuar cobrando a nossa
prefeitura municipal. Eu acho que é o momento já de iniciar novamente o recape na nossa
cidade, porque o recape parou, tá? Está tudo tranquilo, todo mundo sossegadinho. Quem sabe
lá por 2023, Rodson, 2024, as coisas começam a andar de novo, não é? Bem perto da eleição
as coisas começam a acontecer. Eu acho que tem que ter um trabalho durante os quatro anos,
vereador. Tem que atender à população. É isso que eu vou trazer aqui hoje. Tem um monte de
assunto para trazer, mas não vou usar o meu tempo todo, só o tempo... mostrar a situação
naqueles bairros ali, que o pessoal está bravo, e com razão. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Vereador Sérgio Rocha tem razão em algumas palavras. A gente pode estar
ligando para o secretário de Serviços Públicos, sempre prontamente nos atendendo, secretário
Mariel Olmo, para que o secretário possa atender o pedido desse nobre vereador, para que nós
possamos fazer um trabalho ali no Jardim Gonzaga. O vereador tem razão. Tem algumas ruas
que estão com cratera aberta, vereador Sérgio, e eu tenho certeza que a gente entrando em
contato com o secretário, ele vai atender o nosso pedido, que é o pedido da população, e vai lá
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tampar esses buracos e fazer esse trabalho que tem que ser feito. Eu vou só aqui fazer um
invertimento de Pauta, porque os vereadores que estão nos representando na prefeitura
municipal, que seria o vereador Tiago Parelli e o vereador Bira... Então, o próximo vereador
inscrito é o vereador mais jovem desta Casa, o vereador Bruno Zancheta, e assim que eles
voltarem a gente volta a palavra para eles. Antes de o senhor começar a usar a Tribuna, eu
quero aqui parabenizar Vossa Excelência. Eu estive lendo nos noticiários da nossa cidade que
Vossa Excelência fez um pedido à prefeitura municipal para que colocasse o Corujão da
Saúde na nossa cidade. Fiquei muito feliz. Você é um vereador jovem, que veio para brilhar.
Desejo muito sucesso e que esse projeto... a prefeitura possa ouvir o vereador Bruno para que
se coloque o Corujão, que é um projeto muito importante, que várias cidades aqui da nossa
região têm esse projeto, e eu faço votos que o senhor seja atendido. O senhor está com a
palavra por até dez minutos. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Boa tarde, vereador
Rodson, que preside essa sessão. É muito orgulho para mim ver o vereador Rodson
presidindo, um jovem como eu, que chegou até esse Legislativo, não é, jovem... não é,
Rodson, sem... não é de família de políticos, não é de família tradicional na política, lutou,
batalhou e chegou até aqui, e essa foi, sem dúvida nenhuma, foi... Era engraxate, e essa, sem
dúvida nenhuma, é a história de muitos outros vereadores que estão aqui. Eu disse isso,
Rodson, logo na minha posse, a população entendeu os vereadores que estavam trabalhando e
decidiu continuar, mas ela entendeu também que nós tínhamos que ter uma renovação, e isso
com certeza, por mais que o senhor já está no terceiro mandato, o senhor faz parte dessa
renovação também. PRESIDENTE: RODSON DO CARMO: Muito obrigado.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Bom, os assuntos que eu queria trazer na tarde de
hoje... o primeiro deles é em relação à Guarda Municipal, não é? Outros vereadores já
comentaram, já... esse tema já foi trazido aqui. Eu estive na sede da Guarda Municipal, fui
recebido pelo comando, pelo secretário de Segurança Pública, o secretário Samir Gardini,
pude conhecer um pouquinho do trabalho lá e pude entregar, vereador Rodson, uma moção de
congratulação que eu fiz para os guardas que foram condecorados na cidade de São Paulo
pelo trabalho realizado em São Carlos no patrulhamento de cães. A Guarda Municipal de São
Carlos é uma referência nacional no que diz respeito a patrulhamento de cães, todo o trabalho
realizado lá. Então, eu participei dessa condecoração na sede da Guarda, fiz uma moção aqui
de congratulação a todos os guardas que foram premiados na cidade de São Paulo. De novo,
parabéns a todos os servidores da Guarda Municipal que foram condecorados com os seus...
os serviços realizados no moto-patrulhamento e no trabalho com cães, vereador Rodson. É
muito bacana o trabalho que a Guarda Municipal de São Carlos realiza, e a Guarda de São
Carlos é uma referência não só a nível municipal, mas também a nível estadual e federal. E
com certeza, um outro tema que está sendo discutido aqui na tarde de hoje, em relação a todos
os benefícios, enfim, tudo o que a Guarda tem realizado para São Carlos, sem dúvida
nenhuma, a Helena, uma pessoa sensível que é, vai ouvir e vai atender o pedido dos guardas, e
esse vereador, o nosso mandato, está à disposição não só dos guardas, mas de toda a
população. Um outro tema que eu queria trazer na tarde de hoje, vereador Rodson, é a respeito
de cursos, não é? Eu já trouxe aqui... eu vou falar um pouquinho mais calmo, um pouquinho
mais pausadamente também. Nós fomos recebidos na capital federal... na capital estadual pela
secretária Célia Leão, e, na oportunidade, nós conversamos com a secretária sobre a
realização de alguns cursos, não é, principalmente essa capacitação das pessoas com
deficiência, para que as pessoas com deficiência possam ser inseridas no mercado de trabalho.
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Então, nós sabemos as dificuldades, não é, e a Célia Leão, uma secretária muito solícita, nos
atendeu, eu, o vereador Robertinho e o vereador Bira... o vereador Bira não pôde estar
presente, mas estivemos representando a nossa comissão, e a secretária foi muito solícita, nos
atendeu, já buscou encaminhamento das nossas demandas, e São Carlos foi premiada: nós
estamos com inscrição, você que está nos ouvindo que é pessoa com deficiência, não é,
voltado para as pessoas com deficiência, nós temos um curso aberto em parceria com o
Centro Paula Souza. São cem vagas. O Centro Paula Souza vai fornecer o curso, o curso é
gratuito, para você, pessoa com deficiência que deseja ser inserida no mercado de trabalho. O
Centro Paula Souza, em parceria com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e a
secretaria estadual está fornecendo um curso com cem vagas. Nós já temos preenchido... pela
informação que eu tive na hora do almoço, 25 vagas já estão preenchidas, vereador Rodson.
Um curso voltado às pessoas com deficiência. Nós sabemos as dificuldades para a inserção no
mercado de trabalho e tudo o que a pessoa com deficiência enfrenta não só para a inserção no
mercado de trabalho, mas no dia a dia. Então, essa primeira vitória que nós obtivemos lá em
São Paulo foi muito importante e mostrou também o comprometimento e o compromisso da
secretária Célia Leão não comigo, com o vereador Robertinho e com o vereador Bira, mas
com a cidade de São Carlos. Ela, muito solícita, vereador Rodson, já se colocou à disposição
falando: "Olha, nós temos demandas aqui a médio, curto e longo prazo. Vamos buscar
resolver", e logo, de pronto, já liberou esse curso para cem pessoas. E acredito que nós vamos
preencher, nós temos até o dia 31. Nas minhas redes sociais eu vou fazer a divulgação, a
prefeitura também vai fazer uma divulgação. Nós precisamos preencher essas cem vagas, e o
Centro Paula Souza, sem dúvida nenhuma, é uma referência, e esse curso vai ser um sucesso,
tenho certeza disso, e nós vamos estar acompanhando. Um outro assunto que eu queria trazer
na tarde de hoje, vereador Rodson... É a primeira vez que eu trago esse assunto aqui, outros
vereadores também já trataram desse assunto, o vereador Dimitri, por exemplo, já tratou desse
assunto, que é a falta de água. Meu Deus do céu, nós precisamos chegar em um denominador
comum, vereador Rodson. No final de semana, tenho certeza que os celulares, as redes sociais
dos vereadores foram inundadas, literalmente, pelo cidadão de São Carlos que não aguenta
mais. Cidade Aracy, Santa Felícia, Planalto Paraíso... Meu Deus do céu, Rodson, até quando?
Até quando nós vamos ter esse problema de falta d'água? Nós somos, vereador Rodson, a
cidade da... a capital da tecnologia. Nós temos aqui em São Carlos o maior número de
doutores e PhD por metro quadrado da América Latina. Nós temos um orçamento invejável,
não é, vereador Dimitri? Até quando esse problema da falta d'água? Nós precisamos chegar
em um denominador comum, vereador Lucão. Eu conversei no final de semana com algumas
pessoas que são especialistas da área: "Bruno, falta setorização". Setorização é uma coisa
simples. Eu não quero ensinar ninguém, vereador Lucão, mas nós precisamos tomar algumas
medidas. Falta setorização. Eu ouvi de pessoas que são especialistas na área. Segunda medida:
precisamos de novos poços. Será que a gente está querendo ensinar alguém, vereador
Rodson? Quem somos nós para ensinar? Mas, poxa, até quando, Lucão? Até quando as
pessoas... Eu recebi, vereador Lucão, na sexta-feira uma ligação: "Bruno, eu estou desde
terça-feira sem água". Terça, quarta, quinta, sexta; quatro dias a pessoa sem água. Até
quando? Outros vereadores já... Esse tema já foi amplamente discutido nessa Casa, e nós não
conseguimos chegar em um denominador comum. Até quando? Esse é um tema que nós
precisamos buscar uma saída. Sei do esforço do Marchezin, sei... O Molla tem feito um
trabalho de formiguinha, Lucão. Nós sabemos de tudo isso. Agora, qual é a saída? Nós
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precisamos de uma saída. Outros municípios também enfrentam o mesmo problema que o
nosso e encontraram uma saída. Nós precisamos achar uma saída. É a primeira vez que eu
trato desse tema aqui, vereador Lucão, porque no final de semana foi... E nos deixa até muito
triste. Por exemplo, eu estive no local, na Rua Dez do bairro Cidade Aracy. Faltou água no
sábado e no domingo, Rodson. A pessoa chegou do trabalho, sábado e domingo sem água.
Não estou chutando, eu estive lá, Rua Dez do bairro Cidade Aracy. E aí, até quando? E nós
ficamos, muitas vezes, de mãos atadas, porque a pessoa nos cobra, a gente quer buscar uma
solução, e qual é a solução? Estamos indicando aqui, outros vereadores já indicaram várias:
uma setorização, novos poços... mas a gente não toma medida, Lucão, não saí do lugar. A
gente fica sempre patinando na mesma... E aí, acontece... Não, o ano que vem vai resolver,
não, daqui dois meses vai resolver, não, daqui três meses vai resolver. E só quem teve falta
d'água em casa sabe o que eu estou falando, não é, Rodson? Não é fácil. A gente busca, a
gente tenta, a gente quer conversar, quer dialogar, mas chega uma hora que a gente perde a
paciência, porque a gente se coloca no lugar das pessoas. Nós todos aqui nos colocamos no
lugar das pessoas, e as pessoas não aguentam mais. Não é um ano, não é um mês, não é uma
vez, não é duas vezes, é sempre. É sempre. De novo, sei do esforço do Marchezin, que é um
servidor, sei do esforço do Molla, mas não resolve, nós não chegamos a um denominador
comum, Rodson. É aí que está o nó, Lucão. Falta recurso? Falta dinheiro? Falta gestão? O que
é que falta? Falta atitude? Falta vontade? O que é que está faltando? É bem verdade que nós
temos servidores conceituados no Saae e que estão no dia a dia, vereador Rodson, buscando
resolver o mais rápido possível. Por exemplo, o Planalto Paraíso, Santa Felícia, faltou água na
terça, na quarta à noite já voltou. Ok, os servidores são dedicados, mas até quando? Até
quando? Essa é a pergunta que as pessoas... E a pessoa me fez essa pergunta domingo no
Aracy. "Bruno, até quando eu vou aguentar isso? Eu acabei de chegar do meu trabalho, quero
tomar banho". Até quando? VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Um aparte, nobre
vereador? VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Por favor. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Eu acho que Vossa Excelência já deu a resposta para o problema. Vossa
Excelência falou assim: "Qual é a saída?". A saída é a saída. Você já está dando a resposta. A
saída é a saída, porque nós estamos aqui, eu já estou aqui de plantão um pouco de mais tempo,
nesta Casa, Vossa Excelência está no primeiro ano do mandato, mas nós já estamos batendo
esse assunto aqui há muito tempo. Foi, inclusive, instrumento de CPI nesta Casa. O ano
passado, o vereador Paraná mandou... ficou de plantão lá vendo o que estava acontecendo, viu
caminhão parado com meia carga de água carregada, pessoa fechando lá os registros para a
água não ir. Então, a gente continua com o mesmo problema, e nós... o que nós não podemos
é continuar com o mesmo problema. Agora, qual é a saída? A saída. Está na hora do governo,
que eu defendo esse governo, sou 'PMDBista'...VEREADOR BRUNO ZANCHETA:
Uhum. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Não é, colocamos à disposição desse grupo
de partido o vice-prefeito, que é o Edson Ferraz, prefeito Airton Garcia e... tem que pensar
nas... Nós temos que trocar se não está dando certo. Com todo respeito, que é um grande
funcionário público, grande funcionário público, grande pessoa, um homem honestíssimo,
mas eu acho que está na hora de a gente fazer algumas alterações. O Saae está na [interrupção
no áudio]. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Conclua, vereador Bruno Zancheta. O
senhor estava continuando, vereador Lucão? Por favor. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Pode concluir. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Não, agora o que eu
passo... devolvo a palavra, mas a saída é a saída. Está na hora de a gente renovar um pouco.
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Tem pessoas com mais vitalidade, com mais força, querendo trabalhar, com disposição, e
Vossa Excelência deu os caminhos também. Vossa Excelência já deu os caminhos, porque já
falaram pessoas que têm capacidade, já falou o que tem que fazer. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Para concluir, vereador Rodson...PRESIDENTE RODSON DO CARMO:
Pode concluir. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Tem razão, a saída pode ser que seja a
saída, não é, mas esse governo precisa tomar uma atitude. Se essa é a saída, precisa tomar
atitude. Eu vou mudar, então, a pergunta, Lucão. Obrigado pela contribuição. Até quando esse
governo vai demorar para tomar atitude? Vou mudar a pergunta. Até quando vai demorar?
Porque já foram quatro anos, Rodson. Quatro anos já foram, não é, e não tomou atitude, não
substituiu nada. É o time que está perdendo e não muda. Não mudou nada. Então, até quando
vai demorar aí? Eu vou mudar a pergunta, então. Até quando vai demorar para tomar uma
atitude? Essa é a pergunta...VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Nós já apontamos a
necessidade, nobre vereador, de se fazer um levantamento no Cidade Aracy e todos aqueles
bairros lá, de ver quais residências que não têm uma caixa d'água. Faz mais de anos que nós
estamos
dando...PRESIDENTE
RODSON
DO
CARMO:
Fizemos
até
sessão...VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Não foi, Vossa Excelência sabe.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Audiência Pública. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Por que é que não faz o levantamento e dá uma caixa para cada morador?
Acabou a água da torneira, tem, pelo menos, mil litros na caixa. Por que é que não faz isso,
gente? VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Obrigado pela contribuição, Rodson. Então, a
pergunta que eu deixo aqui para finalizar a minha fala: Até quando? Quatro anos não mudou,
perdeu e continua perdendo. Até quando? Obrigado. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: E é um apelo, dirigindo essa presidência dessa Casa, que a gente faz à prefeitura,
ao prefeito Airton Garcia. Eu vou para o nono ano como vereador nessa Casa, e nada foi feito.
Como diz o vereador Lucão, como diz o vereador Bruno, como diz os 21 vereadores dessa
Casa: todo final de semana falta água. E você sabe o que acontece? Nada! Foi feita Audiência
Pública, como esclareceu o vereador Lucão, para que se coloque uma caixa d'água na casa das
pessoas de mil litros para que não falte água. Sabe o que fizeram? Nada! O que é que estão
esperando? O nosso Aquífero Guarani cada dia baixando mais, a falta de água, a estiagem, o
povo passando necessidade por falta de água. Agora, será que na casa dessas pessoas, os
ingentes, será que falta água? Será que falta água nos conjuntos de alto luxo da nossa cidade?
Eu tenho certeza que não. Não que eu queira que falte água, porque eles pagam a água, eles
têm que ter a água também, mas por que é que o pobre lá da periferia, aquele que sofre, que
chega 17h para tomar o seu banho e não tem água, liga para o vereador desesperado: "Pelo
amor de Deus, o que é que está acontecendo, vereador?". Vamos tomar vergonha na cara,
gente! Vamos tomar decisão. Ou será que a Câmara Municipal vai ter que ser mais radical?
Será que nós vamos ter que tomar uma atitude radical? Porque já passou da hora. Já passou da
hora! Todo final de semana nós recebemos ligações de falta de água. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: De todos os bairros. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: E não é uma,
não, são vários bairros dessa cidade. Vários bairros! Se desligam água uma hora é porque
queimou bomba, uma hora é porque não sei o quê, uma hora não sei o quê. Pelo amor de
Deus! Vamos ter vergonha, vamos ter piedade das pessoas, compaixão. Água é vida, água é
essencial, e as pessoas precisam ter água. Ninguém aqui está pedindo favor para ninguém. O
que nós estamos pedindo é o mínimo, que as pessoas contribuem e pagam a sua água, que ela
tenha água em casa e que não falte água. Que seja a última vez que nós fazemos esse apelo à

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo

prefeitura para que chegue até o prefeito Airton Garcia e ele tire o bumbum da cadeira e tome
uma atitude. Por favor, prefeito, vamos acordar. Até quando nós vamos precisar aqui ficar
falando em falta de água? Não dá. Próxima vereadora inscrita, vereadora Cidinha do
Oncológico. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Acho que vai chegar no Dé. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Eu peço... Vereadora Cidinha? Vereadora Cidinha, como nós
precisamos inverter a Pauta, que eles tiveram... o vereador esteve nos representando à
prefeitura, o Dé vai falar agora. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Não, o Dé é depois
dela. VEREADOR DÉ ALVIM: Sr. Presidente, só um comunicado à Casa. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Comunicado à Casa. VEREADOR DÉ ALVIM: Queria
cumprimentar o presidente, vereador Rodson, nesse momento. Parabéns pelo assunto
abordado aqui, pela questão de falta de água. Fomos representar a Câmara, eu, vereador
Tiago, a vereadora Neusa e o vereador Bira, junto com uma reunião com os guardas
municipais a pedido da presidência desta Casa. A Dra. Helena mais uma vez fugiu da reunião
dos servidores. Um absurdo, Sr. Presidente! Ficou acordado com muita competência, o Dr.
Edson ligou para o secretário Samir, viu, presidente Roselei, ligou para a Dra. Helena, e ficou
marcado na quinta-feira lá no Paço Municipal uma reunião com representantes da Guarda,
com a Câmara Municipal e também com a Dra. Helena e o Dr. Edson. Mas é uma pouca
vergonha, a Dra. Helena toda vez foge do servidor! Complica a vida dos professores,
complica a vida dos guardas municipais. Aonde nós vamos chegar nesse governo? Chego
aqui, a falta de água na cidade. Sr. Presidente, vereador Rodson, estava falando com muita
propriedade a questão da falta de água. Então, voltando no assunto da Dra. Helena, Lucão
Fernandes, vereador Bruno, que representa muito bem a comissão lá da Guarda Municipal,
nós vamos fazer, e vou pedir para todos os vereadores assinarem, a intenção do estudo de uma
lei igual tem a saúde, para que nós possamos instalar na Guarda Municipal de São Carlos. Já
está comprometido o vereador Tiago de assinar com nós, a vereadora Neusa, o vereador Bira,
e nós vamos pedir o apoio de todos os vereadores para que se haja um estudo, para que nós
possamos fazer uma lei aqui a partir de 2022, para que os guardas... não podem só ficar
perdendo, perdendo, perdendo, e trabalham tanto, os guardas que patrulham, cuidam dos
nossos patrimônios públicos, cuidam da nossa população. Então, parabenizar o secretário
Samir [interrupção no áudio]. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Próximo vereador
inscrito é o vereador Tiago Parelli por até dez minutos. O senhor vai usar a palavra?
VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Eu quero aqui agradecer, em nome da presidência
desta Casa, o vereador Dé Alvim, pelo que o senhor e os quatro vereadores que estiveram à
frente da prefeitura nos representando, representando a população, para que nós possamos
tomar uma atitude de uma vez por todas. Muito obrigado. Vereador Tiago, o senhor está com
a palavra. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Boa tarde, Presidente, Mesa
Diretora, vereadores e vereadoras aqui no nosso Plenário. Queria pegar esse gancho do Dé,
tenho algumas questões para tratar hoje, mas como é que pode, não é? Ô, D. Neusa! D.
Neusa... D. Neusa... Ah, não, é Helena, é verdade. Eu achei que fosse Neusa, que podia
melhorar. D. Helena, ô, D. Helena, um guarda municipal, com todo o direito, Lucão, com
todo o direito, falou assim... Ele estava contando a história que estava acontecendo lá, ele
falou para mim assim... para mim não, para todos que estavam ali: "Ah, Indaiatuba tudo
funciona. Quando eu entrei aqui, meu salário era 5 mil. Não tem plano de carreira guarda
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municipal". Ô, D. Helena, aí sabe o que eu falei para ele? Falei assim, Lucão: Você sabe por
que funciona lá? Porque não tem a D. Helena. ORADOR NÃO IDENTIFICADO:
[pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: É, ó, D.
Helena, vou falar até para a senhora, como é que a senhora trata... Eu não sei, ali eu acredito
que tinha uns 30 guardas municipais. Trinta. Não queria deixar entrar. Esse pessoal trabalha
para a cidade, sofre com todas essas situações de não ter equipamentos... Eu vejo a luta do
Samir dia a dia para tentar as coisas, e ali a senhora... na hora que eu cheguei, que não pode
entrar. Mas eu quero ver você não deixar eu entrar. Eu quero ver! E não atender essa
população que defendeu a gente na Covid, até hoje defende, correndo risco, e a senhora com
fobia. Isso aí... Pelo amor de Deus! O que é isso? Isso não pode acontecer. VEREADOR DÉ
ALVIM: Pode dar um aparte, vereador Tiago? VEREADOR TIAGO ORLANDI
PARELLI: Está dada. VEREADOR DÉ ALVIM: Eu quero parabenizar Vossa Excelência
pelo brilhante discurso que faz nessa tarde por causa de uma despreparada secretária de
administração pública do governo Airton, infelizmente. Não dá... E tem umas coisas muito
mais graves que vão vir à tona aí que é da tua secretaria, viu, Dra. Helena? E outra coisa,
vereador: eu quero aqui agradecer o procurador Dr. Alexandre, mas ele não pode fazer o papel
de proteger a secretária. Ele é procurador do município e ele sabe por que ele é procurador do
município, ele sabe muito bem. É para defender, para defender e defender os interesses do
nosso município. Mas, olha, defender secretária igual ele estava defendendo, de unhas e
dentes, lá, ô, Dr. Alexandre, você me perdoa, mas não é o seu papel se comparar como um
guarda, que nem o senhor se comparou lá. O senhor é procurador do município. Você tem que
se colocar no seu lugar, e fazer o seu papel, e dar uma resposta aos guardas municipais.
VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Vereador, falando para o nosso procurador,
eu acho que a gente, como representando do povo, não podemos esquecer que a gente é ser
humano, que a gente não é mais do que ninguém. Agora, ele se comparou, não é, Dé? Se
comparou, que ele falou que não tem folga. Vai trabalhar na viatura! Vai lá. Vai lá, Sr.
Procurador. Fica lá que nem esses guardas fazem. Mas tudo bem. Falar um pouquinho de
coisa boa. Não é, coisa boa. Santa Eudóxia. Quero falar de Santa Eudóxia. Gosto demais de
Santa Eudóxia. Se eu for falar de Santa Eudóxia aqui, você vai enjoar, viu, Rodrigo? Viu,
Serjão? Vai. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].
VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Promessa de campanha, não é, Bruno? Ê,
rapaz do céu, o que a gente andou, não é? Você lembra. Vamos voltar um pouquinho, não é?
É que às vezes tem dia que não lembra, mas não lembra, mas fala. O possível quando a gente
está em um lugar desse, que não é fácil. Eu entrei agora, eu sei que não é, é difícil. A
população tem que espernear para ser atendida. A gente também, não é, Robertinho, por
algumas pessoas, não é, Rodson? Você é incansável na sua luta do cemitério, na sua luta da
habitação. A minha luta aqui, vou falar para você, é tudo. Então, o que eu vou falar? Faz um
trabalho em Santa Eudóxia, mas não pode mexer por causa de fulano, não pode mexer por
causa de ciclano. Não. Lá tem que ser visto. Está fazendo um trabalho lá, não está, Bruno? Eu
nunca fui lá e falei de você, Bruno, mal. Mal, entendeu? Nunca falei mal de você e nenhum
dos parlamentares, que eu acho isso a coisa mais feia do mundo. Às vezes, acontece em
alguma conversa de falarem, em uma reunião, mal de uma pessoa, certo? Então, nós estamos
cuidando de fazer um tapa-buraco lá. Faz um tempo já que eu venho pedindo para o Mariel, e
o Mariel faz a programação, e a gente está fazendo o tapa-buraco. Independente se é o Tiago,
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independente se é o Lucão, independente que é o Robertinho, será que a gente não consegue
olhar que o que pode ser bom é para o povo? Ah, o Tiago está lá, fez o trabalho. Não faço
mais do que a minha obrigação. Aí você está andando, você ouve histórias dentro de Santa
Eudóxia de coronéis. Coronéis. Que judiação, não é? Mas não tem coronel em Santa Eudóxia.
Tem pessoas que fizeram bem para Santa Eudóxia, mas tem que continuar fazendo, que nem a
D. Helena, que está virando uma múmia, porque tem que mumificar um 'trem' daquele lá.
Tem que passar a faixa, não é verdade? E na política se muda também, não é, Bruno, ou não?
Tem que mudar, não é assim? Se não for bom... Só fica porque foi bom, não é? Vou fazer um
trabalho em Santa Eudóxia? Vou fazer, vou trabalhar em Santa Eudóxia, e tudo que eu puder,
Lucão, conseguir, e peço ajuda a todos os meus pares, o que puder fazer por Santa Eudóxia,
vamos fazer, porque Santa Eudóxia... a história quando você vai lá é que realmente estava
esquecida Bruno. Independente por vereadores que passaram ou que estão, não tem problema,
vamos cuidar, não é? E, depois, não tem que se engrandecer. Por quê? Que a gente só fez o
quê? A nossa obrigação. Mas, Lucão, comentar uma coisa com você: Santa Eudóxia vai ficar
bonita, e o que eu puder fazer nos meus três anos... Eu acho assim, a gente, quando a gente
presta uma faculdade, são quatro anos ou, às vezes, até mais para você pegar o diploma. Estou
falando besteira, André? Às vezes, você tira uma nota 5, às vezes você tira uma nota 7,5, às
vezes você tira uma nota 10, só que você está passando por um processo seletivo de educação.
Aqui eu também estou. Eu estou passando pelos anos que eu tenho no meu mandato para
poder contribuir com a população e com os meus amigos aqui na Câmara Municipal. Isso é
muito importante, eu ter a sua mão, Lucão, eu ter a mão do Bira, eu ter a mão do Bruno, do
que ter gente dando tapa nas costas, Lucão. Então, eu quero falar outra coisa: voltaram as
aulas. Um morador me procurou e falou assim para mim, Bira: "Por que é que na frente das
escolas não tem um amarelinho?". Eu falei para ele: Eu vou levantar toda essa situação para te
falar. Mas por que no radar eles estão sentados lá o dia inteiro, Bira? E criança com
dificuldade para atravessar a passarela, crianças especiais, criancinha que o pai... que você vê
uma... você já agarra a sua filha, não tem amarelinho ali. Eu queria que vocês me ajudassem a
entender o porquê isso. Por que é que está sentado perto do amarelinho cuidado disso,
Rodson? Então, Coca, deixa eu falar um negócio para você, que eu não tenho muita conversa,
não. Eu já te pedi para você cuidar daquela situação da lombada lá... que eu já falei com o
Marquinho Amaral, que nós estávamos lutando isso aí, o Marquinho lutou a campanha acho
que passada dele, não sei, o mandato passado dele, e eu pedi para você, e você ainda não fez.
Eu vou só falar uma coisa: você sabe que tinta que pinta o chão da faixa, Bruno? A cor da
tinta. Mas que cor? VEREADOR SÉRGIO ROCHA: O senhor dá um aparte? VEREADOR
TIAGO ORLANDI PARELLI: Não, porque assim, eu acho que nós temos que pegar um
balde de tinta desse e jogar nele, para ver que a tinta sai fácil, Coca. Eu estou pedindo para
você...VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Cede uma parte, vereador? Vereador, você tocou
em um assunto, eu passo direto perto dos radares e não dá para entender. É uma firma
terceirizada que cuida do radar, mas o guardinha está lá, o amarelinho, o dia inteiro sentado
[ininteligível] cuidando do radar. Obrigado por ter trazido um assunto desse aí. É importante.
Nós temos que cobrar. Por que é que o amarelinho fica cuidando de radar sendo que é uma
empresa terceirizada que toma conta do radar? VEREADOR TIAGO ORLANDI
PARELLI: Sérgio, eu vou pegar a fala do Lucão aqui, que ele já falou que é obrigado. Como
eu disse, eu estou aprendendo. Quanto tempo isso faz, que é obrigado? Você sabe me falar,
Lucão? Quanto tempo isso é obrigado? Desde quando colocou? Que isso... que é... existe
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essa...VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Não, as informações que chegaram para mim,
e vou até me certificar novamente, mas me parece que onde tem o radar, além de estar a
pessoa que controla o aparelho, precisa ter um agente de trânsito. VEREADOR TIAGO
ORLANDI PARELLI: Parece que estavam depredando, um negócio assim. Eu já fui ver
alguma coisa assim. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: É. Então, é bom a gente, depois,
se inteirar disso. Eu até me comprometo a trazer para Vossa Excelência...VEREADOR
TIAGO ORLANDI PARELLI: Tá. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Em uma
próxima oportunidade, mas me parece que precisa ter o agente, senão não tem validade a
multa. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Tá. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Mas eu vou me certificar para trazer para trazer para Vossa Excelência.
VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Mas... Eu agradeço. Então, só respondendo
ao morador, então, que tem a... é obrigatório o amarelinho, mas na escola, então, fica a ver
navios, não é, Rodson? Que eu acho que é tão hoje [interrupção no áudio]. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Para concluir, vereador. VEREADOR ROBERTINHO MORI:
[pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI:
Exatamente. Agora o Robertinho, o vereador, está falando em colocar um fixo. Bom, tudo
bem, o que trouxerem de informação para mim, eu vou vir aqui. Se eu estiver certo, eu tenho
acho que vários amigos aqui que podem estar ajudando, não é? Mas eu queria terminar a
minha fala falando como é importante, Bruno, a gente trabalhar para o coletivo. Acho que o
individual é muito complicado. Às vezes, a gente faz coisa sozinho, mas não é fácil, não é,
cara. Mas eu acho que a população em geral, não é, tem que ser atendida coletivamente,
entendeu? Então, eu agradeço a Deus por ter me colocado aqui, e podem ter certeza, meus
amigos, que de vocês o que eu tiver um dia que conversar, ou prosear, vamos colocar assim,
vai ser na lata, tá bom? Fica com Deus. Obrigado a todos, e boa tarde. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Obrigado pelas palavras...VEREADOR BRUNO ZANCHETA:
Presidente? PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Nobre vereador Tiago Parelli. Eu
passo a palavra agora...VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presidente, fui citado. Um
minuto. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Pois não, vereador. VEREADOR
BRUNO ZANCHETA: Boa tarde a todos novamente. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Boa tarde. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: É tanta coisa para nós falarmos,
não é, vereador Dé, que às vezes a gente esquece. Esse assunto que o vereador Tiago trouxe é
muito importante, essa questão da Secretaria de Trânsito, não é? Nós esperamos, vereador
Tiago, o acidente acontecer para depois colocar a lombada, não é? Nós temos muitos
exemplos, inclusive eu e o vereador Bira fomos marcados nesse final de semana em uma
publicação, a Secretaria de Trânsito nos respondeu, vereador Rodson: "Nos últimos três anos
nunca tivemos acidente nesse local". Não é verdade. Tiveram vários, inclusive. Vários
acidentes. Então, a Secretaria de Trânsito muitas vezes prevarica, espera o acidente acontecer
para depois colocar a lombada. Precisa ser o inverso, vereador Lucão, nós precisamos ser
preventivos, e não corretivos. Nós precisamos prevenir as coisas. Então, o vereador Tiago
trouxe na tarde de hoje um assunto muito interessante, e a Secretaria de Trânsito tem
demorado, tem sido muito morosa, vereador Lucão, devagar demais. Precisa ser mais rápido,
vereador Rodson. Então, para concluir, Secretaria de Trânsito, por favor... e não estou...
Quando nós as coisas aqui, vereador Rodson, não é para nós. Para concluir, presidente.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Conclua, por favor. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Quando nós pedimos as coisas aqui, vereadora Neusa, eu não estou pedindo

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo

para mim, o Lucão para... nós estamos pedindo para as pessoas. No Cidade Aracy, o vereador
Dé está aí, a rua atrás do Proara, vereador Dé, morreu uma criança naquela rua, Guilherme
Simão Darezzo, e a secretaria não toma atitude. Demora muito para as coisas acontecerem.
Era isso que eu queria trazer, vereador Rodson. PRESIDENTE RODSON DO CARMO:
Muito obrigado, vereador Zancheta. O último vereador... a última vereadora inscrita dessa
tarde, a vereadora Cidinha do Oncológico. A senhora está com a palavra. Vereadora, a
senhora está on-line? Vereadora Cidinha do Oncológico, a senhora vai fazer uso da palavra?
Não estando presente on-line, o vereador Dé Alvim... Só um minutinho, que a vereadora
entrou. Vereador Cidinha, a senhora vai usar a palavra? Só um minutinho. Vereadora Cidinha,
a senhora vai usar a palavra? Não. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: [pronunciamento
fora do microfone]. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vereador Dé...VEREADOR
DÉ ALVIM: Sr. Presidente...PRESIDENTE RODSON DO CARMO: O último vereador
inscrito. VEREADOR DÉ ALVIM: Sr. Presidente, vereador...ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR DÉ ALVIM:
Senhor... Deixa eu fazer um alvo aqui, pelo amor de Deus. Sr. Presidente, vereador Rodson,
vereadores e população que nos acompanha, imprensa presente. Hoje, nós já abordamos o
assunto aqui, que já falamos da Guarda Municipal, já falamos da confusão que a Dra.
Helena... já falamos da confusão que a Dra. Helena faz junto ao funcionalismo público, já
falamos da confusão que a Dra. Helena faz junto ao servidor da saúde, já falamos da confusão
que a Dra. Helena faz junto aos professores, já falamos da confusão que a Dra. Helena faz,
faz, faz, e continua fazendo. Agora, eu estou olhando um contrato gerido pela secretaria da
Dra. Helena, dos cartões de pontos. Estou olhando. Não sei se é verídico, se é verdade, se não
é. Eu quero ver. Servidor não picou o cartão nenhum dia, porque é pandemia, está tudo
parado, e me parece que receberão R$ 1,2 milhão. Eu não tenho essa certeza e tem umas
outras situações que fala exatamente da Constituição Federal, do art. 37, da impessoalidade.
Esse assunto eu vou abordar nas próximas sessões. Vocês que estão nos assistindo, que estão
nos ouvindo nesse momento e, com muita propriedade, Dr. Edson Fermiano, secretário de
Governo, me recebeu lá em seu gabinete, lá no quarto andar, e me disse: "Olha, pode
acompanhar - pediu para abrir todos os processos - porque se tiver algo errado, nós vamos
abrir uma sindicância interna, fora a parte política que o senhor tem todo o direito, como
vereador e fiscalizador de fazer". Então, quero cumprimentar o Dr. Edson Fermiano,
secretário de governo, que me recebeu, colocou os processos todos a disposição. Estive com
meus advogados hoje na Prefeitura, amanhã estarei novamente com mais dois advogados
folheando todos os processos para depois eu trazer com muita tranquilidade se teve erro, ou
não, esta Casa; o que não dá, Sr. Presidente, é para a secretária Dra. Helena achar que é a
prefeita, que é ela que manda, que é ela que assina, que é ela que faz, que é ela quer ditadura...
ditador... não sei como fala... é mais ou menos isso que acontece. Então, isso, eu fico muito
entristecido com uma situação dessas, é uma mulher, que nós temos que ter um respeito, ela
tem... acho que a idade até mais de 65/70 anos e eu tenho todo o respeito pelos idosos, mas
não dá para tratar o servidor, o médico lá atendendo, a enfermeira, não dá o professor que
cuida das nossas crianças, do futuro desse país, do futuro da nossa cidade, não dá para tratar
os guardas municipais, que cuidam da nossa segurança pública, que cuida dos patrimônios,
não dá para ser tratado dessa forma pela Dra. Helena. Eu tenho o maior respeito pela Dra.
Helena, porque trabalhou na USP muito tempo...PRESIDENTE RODSON DO CARMO:
Vereador Dé, o vereador Marquinho Amaral está pedindo uma parte. O senhor cede para ele?
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VEREADOR DÉ ALVIM: Mas agora, vereador Marquinho. Pelo amor de Deus.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vereador Marquinho, o senhor está com a palavra.
Só um minutinho. Por favor, coloque o vereador Marquinho na tela fazendo o favor. Por
favor... suspenda o tempo do nobre vereador, por gentileza. Eu peço a atenção aos técnicos
dessa Casa, por favor. Ah, está no banheiro? Só um minutinho, viu, vereador Dé? Está
suspenso o seu tempo. Vereador Marquinho, vou dar continuidade até que o técnico chegue,
ele foi até o banheiro, aí o senhor... ok. Pode ser, vereador? Então, tá bom. O senhor está...
pode continuar que eu desconto o tempo do senhor. Pode continuar. Pode continuar. O
técnico... Emílio, por favor, cedeu o aparte para o Marquinho, por favor. Marquinho Amaral.
Desculpe, viu, vereador? Vereador Marquinho Amaral agora está com a palavra.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Dé Alvim, em primeiro lugar, eu
gostaria de parabenizar Vossa Excelência por estar cumprindo na plenitude o principal papel
do vereador, que é o de fiscalizar os atos do Poder Executivo. Vossa Excelência tem
desempenhado esse papel com muito brilhantismo nos acompanhando junto com o vereador
Bruno, a vereadora Neusa e também o vereador Dimitri... o vereador... me desculpe, Elton
Carvalho, na Comissão Parlamentar de Inquérito da Saúde. Hoje, Vossa Excelência vem
trazer um assunto muito importante para essa Casa, que é em relação a um possível erro.... a
um possível contrato que existe na secretaria da Dra. Helena e que Vossa Excelência está
cumprindo com o seu dever apurando, mas eu quero deixar claro, e isso já foi dito repetidas
vezes pela vereadora Raquel Auxiliadora, que a Dra. Helena não caiu de paraquedas. Tenho,
desde o mandato passado... minto, desde o governo Paulo Altomani, tenho criticado - não a
pessoa da Dra. Helena, porque não tenho nada contra, muito pelo contrário, acho ela uma
excelente pessoa -, mas eu não... tenho criticado a maneira que ela age e ela não caiu à toa, ela
não caiu na prefeitura de paraquedas, ela foi nomeada pelo prefeito Paulo Altomani, foi
nomeada pelo prefeito Airton Garcia e renomeada no segundo mandato do prefeito Airton
Garcia. Então, nós ficamos sempre falando Dra. Helena, Dra. Helena, mas nós temos que
lembrar que quem colocou a Dra. Helena lá na Prefeitura Municipal foram os prefeitos Paulo
Altomani e Airton Garcia e quem mantém a Dra. Helena no cargo é o prefeito Airton Garcia.
Então, nós não podemos só criticar a Dra. Helena. PRESIDENTE RODSON DO CARMO:
O senhor está com a palavra. Depois a gente vai descontar o tempo que Vossa Excelência foi
parado. O senhor pode continuar. VEREADOR DÉ ALVIM: Queria agradecer ao vereador
Marquinho Amaral, com muita propriedade.... muito sábias as duas palavras, dizer que nessa
tarde, vereador, esteve me acompanhando juntos aos guardas municipais... municipal, a
vereadora Neusa usou da palavra junto com os guardas, o vereador Bira e o vereador Tiago
Parelli. 'Se' colocamos à disposição de fazer uma carta de estudo para a criação de uma lei,
uma intenção de uma lei, a partir de 2022, como tem na área da saúde, porque não dá mais
para a Dra. Helena, como assim eu continuo dizendo, tratar o servidor dessa maneira. Agora,
eu vou tratar desse assunto aqui, Sr. Presidente, da questão de falta de água que Vossa
Excelência estava falando quando cheguei aqui... o Bruno estava falando. A falta de água...
mas antes de falar da falta de água, eu queria fazer um agradecimento. Se nós pudermos fazer
uma moção de apoio, eu queria muito agradecer ao Corpo de Bombeiros, os profissionais do
Corpo de Bombeiros que estão trabalhando incansavelmente apagando incêndio. Na região do
Aracy, você... é caminhão do bombeiro descendo e subindo, as viaturas do bombeiro
descendo e subindo; são valorosos profissionais, salva-vidas e também, nesse momento muito
difícil, que é o momento da seca, trabalham e trabalham muito, vereador Rodson; trabalham
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muito, vereador Lucão; trabalham muito, vereadora Neusa, vereador Bruno, os bombeiros da
nossa cidade, vereador Dimitri. Então, nós... Queria fazer um agradecimento a todo o
comando do Corpo de Bombeiros da cidade de São Carlos pelo trabalho que vem fazendo...
capitão Gregório... em teu nome, capitão Gregório, agradecer todos aqueles que é comandado
por Vossa Senhoria se assim posso chamá-lo, porque é mais do que um comandante, chamo
de coronel, coronel Gregório. É muito gente boa, trabalhador, um homem que ele fez muito
elogio ao Bira outro dia que o Bira ajudou o bombeiros na situação que estava e ele fez um
elogio muito bonitão vereador Bira- PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vereador Dé,
o vereador Roselei gostaria de usar aparte. O senhor cede um aparte? O senhor tem dois
minutos ainda. VEREADOR DÉ ALVIM: Não... cedo. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Vereador Roselei Françoso, o senhor está com aparte cedido pelo vereador Dé.
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Dé Alvim, quero cumprimentá-lo e
também quero aproveitar a oportunidade, Dé, para declarar... dizer que não entendo algumas
coisas em relação a essa falta de água no Cidade Aracy. Como disse aqui o vereador Rodson,
vereador Lucão, os vereadores que se manifestaram aqui hoje, a gente gasta muito dinheiro,
mas muito dinheiro, com o transporte dessas águas lá para o Cidade Aracy. Ficaria muito mais
barato pensar na possibilidade de fazer a cessão das caixas d'água para o povo lá e, com
certeza, amenizaria bastante o sofrimento da população. Então, só quero deixar isso
registrado, porque também é o meu entendimento, Dé. Sei que o senhor vai falar sobre esse
assunto ainda, não vou ocupar todo seu tempo. Agradeço a oportunidade de me manifestar um
pouquinho sobre a questão da falta d'água também na Cidade Aracy e em grande parte da
cidade, porque providências precisam ser realmente tomadas e de maneira urgentíssima.
VEREADOR DÉ ALVIM: Obrigado, vereador Roselei. Grande presidente que atua muito
como vereador e como presidente desta Casa. Exatamente o que eu ia falar, o vereador
Roselei disse: o custo que tem aquelas carretas. Fica muito mais barato achar uma área lá no
Cidade Aracy, procurar um poço artesiano, interligar as adutoras. Agora, de quem é o
interesse? Quem está por trás disso? Dessas carretas, manutenção nas bombas? Porque vai
faltar água tal, vai faltar água tal...o povo não aguenta mais, Sr. Presidente. O povo
trabalhador levanta de manhã, vai para a lavoura, vai para o campo, trabalho informal.... olha
a dona de casa que chega e não consegue lavar a roupa, fazer a comida, e as carretas, tenha a
certeza de que deve ser uma empresa grande. Com certeza, fatura muito por mês. Tenho a
certeza, e o vereador Roselei falou com muita propriedade que, se pegar todo o dinheiro que
já foi gasto com transporte para levar água até a caixa d'água, nós já teríamos construído dois
ou três poços artesianos, com certeza, e não teríamos essa falta de água constante, como tem
todo ano. Então, era isso Sr. Presidente. Hoje, parabenizar o vereador Bruno e todos os
vereadores que falaram da questão da falta de água no grande Cidade Aracy, que precisa,
vereador Lucão, rapidamente, o prefeito Airton encontrar uma solução, se é gestão, tem que
ter gestão, porque não dá para ter tanto gasto com dinheiro público dessa forma.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Pois é, vereador Dé. Parabéns pela fala de Vossa
Excelência. É um ato muito simples. Estava conversando aqui com o diretor executivo dessa
Casa, o Rodrigo, e ele estava me dizendo, estávamos trocando uma ideia, se vocês pegarem a
cidade de Rio Claro, Barretos, Mococa, Jabuticabal, é simples. Vereador Lucão diz aqui: esse
dinheiro que é gasto... nós poderíamos fazer um levantamento na Prefeitura: quanto se gasta
de transporte para transportar água para o cidade Aracy e para os outros bairros. Manda nessa
casa para que nós aprovamos a compra de caixa d'água, vereador Dé, e vai descontando por
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mês da população! Prefeito Airton Garcia, o senhor que fez tanto pelo povo do cidade Aracy,
o que está acontecendo com o senhor, prefeito? Vamos tomar uma atitude! Vamos tirar o
bumbum da cadeira e vamos fazer as coisas acontecerem. A falta d'água, há anos.... faz nove
anos que estou aqui e cada dia que passa está piorando mais. Libera para o SAAE comprar
deixa d'água. O problema é lei? Não pode? É Tribunal de Contas? Vamos dar um jeito!
Compra as caixas d'água... precisa de mil? Duas mil? Mococa fez, prefeito Rebello está de
parabéns, do meu partido! Tirou o bumbum da cadeira e fez alguma coisa, porque daqui a
pouco não tem água para o povo! Compra essas caixas d'água! Não precisa dar de graça!
Vende o preço e vai descontando por mês na água e paga R$ 5/R$ 10! Quanto gasta essas
empresas para ficar transportando para lá e para cá? Ô, meu Deus! Abra a cabeça desse povo!
Vamos, a Câmara está aqui para ajudar, os 21 vereadores! Até quando vamos nós ficar
falando de falta de água? Daqui a pouco acaba o mandato do senhor, o senhor tem um legado
tão bonito, eu tenho um respeito tão grande por Vossa Excelência, mas não saia pela porta dos
fundos! Falta três anos para terminar seu mandato. Faça uma coisa decente! O povo precisa de
água! Imagina o senhor, que tem problema de rim, o senhor tem condições financeiras para se
cuidar. Que Deus abençoe o senhor. Eu não estou desejando mal para o senhor, não; eu desejo
que o senhor se recupere e fique bem. Agora, o senhor imagina a pessoa que tem problema de
hemodiálise, que precisa fazer, não tem dinheiro, não tem condições de ter uma caixa d'água...
falta água, desce em um calor de 38 graus no cidade Aracy, desce em um calor de qualquer
bairro da cidade e chega 5h da tarde, esse horário, horário em que o povo está chegando em
casa, e não tem água. Como fica a situação? Precária! Aí a gente precisa ficar colocando a
garganta para fora aqui, ficar se estressando porque não se toma atitude! Vereador Lucão,
vamos fazer alguma coisa, vamos se unir, vamos ver o que a gente precisa fazer. Estou aqui,
todos os vereadores estão aqui, Bira, todos os vereadores... que a gente vai ficar assim, se
esgoelando, até quando? E nada... e nada! É lamentável. Peço desculpa para as 1.900 pessoas
que votaram em mim. Muitas vezes as pessoas botam confiança, como o vereador Tiago
Parelli diz, nos cobra na rua, mas a gente fica algemado... fica algemado, porque muitas vezes
a gente não consegue fazer muita coisa. Se vocês, que é a população, têm que pedir
clemência, a gente não é diferente. Muita gente tem que implorar, às vezes, para secretário
fazer as coisas, muita gente tem que se espernear aqui nessa Tribuna para que saia alguma
coisa. Não é como muitos imaginam. A gente não tem a caneta na mão, mas o prefeito tem. O
prefeito pode fazer. O prefeito fez um bairro bonito, que eu aplaudo, que mora mais de 40 mil
pessoas, tirei leitura lá por mais de dez anos, vi o sofrimento das pessoas. A CPFL fez um
trabalho maravilhoso de iluminação na nossa cidade, porque se não fosse a CPFL também não
tinha... a verdade tem que ser dita. Parabenizo o presidente da CPFL, mas agora precisa ter
água para o povo. Vamos tomar uma atitude! Eu vou suspender a sessão por até cinco minutos
para que nós possamos fazer o acordo de pauta. [Sessão suspensa]. [Sessão reaberta].
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Voltando à segunda etapa da 27ª Sessão Ordinária
dessa tarde, peço ao secretário dessa Casa, vereador Robertinho Mori, que faça a chamada dos
Srs. Vereadores. VEREADOR ROBERTINHO MORI: André Rebello. VEREADOR
ANDRÉ REBELLO: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente. Azuaite
Martins de França, ausente. Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Presente.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Cidinha do Oncológico,
presente. Dé Alvim. VEREADOR DÉ ALVIM: Presente. VEREADOR ROBERTINHO
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MORI: Presente. Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Presente. Djalma Nery, presente. Elton Carvalho. Elton?
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Elton Carvalho, presente. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Presente. Gustavo Pozzi, presente. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Lucão Fernandes.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI:
Presente. Malabim.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Presente on-line.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente. Marquinho Amaral. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Presente on-line. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente.
Moisés Lazarine. SR. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Presente, on-line.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente on-line. Prof. Neusa. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente.
Raquel Auxiliadora. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Presente on-line.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente on-line. Robertinho Mori, presente. Rodson
Magno. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Presente. VEREADOR ROBERTINHO
MORI: Presente. Roselei Françoso. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Presente online. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente on-line. Sérgio Rocha. VEREADOR
SÉRGIO ROCHA: Presente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente. Tiago
Parelli. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Presente. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Presente. São 20 vereadores presentes, Sr. Presidente.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Tendo o número de vereadores regimental, eu abro
a sessão colocando em votação o requerimento especial de urgência da nobre vereadora
Raquel Auxiliadora. Processo nº 2.625, "moção de apelo à revogação ao termo de ajuste de
conduta da economia solidária do município de São Carlos... economia solidária". Está em
votação. Ah, ela pede encaminhamento de votação. Me perdoe, vereadora. Então, está como
encaminhamento de votação a nobre vereadora Raquel Auxiliadora. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Gostaria de pedir apoio dos meus pares para essa moção que
visa revogar o termo de ajuste de conduta, o TAC, que foi firmado em 2009 e que proibiu a
Prefeitura Municipal de São Carlos de contratar, inclusive por meio de licitações, as
cooperativas de prestação de serviço. Quem se lembra bem, nós tínhamos em São Carlos
grandes cooperativas, inclusive cooperativas que faziam um trabalho social muito importante
e esse TAC veio e proibiu o governo municipal de contratar essas cooperativas. Na última
sexta-feira, a gente realizou uma audiência pública pela Frente Parlamentar de Economia
Solidária, que é integrada aí pelo presidente desta Casa Roselei, pelo vereador Djalma, pela
vereadora Cidinha e agora pela vereadora Neusa. Inclusive, essa moção foi uma iniciativa da
vereadora Cidinha, que propus na audiência, e a gente acha importante revogar esse TAC,
visto que há uma lei, né, posterior ao TAC de 2012 que permite que a prefeitura faça a
contratação dessas cooperativas por licitação. Então, a urgência se dá porque amanhã a
Prefeitura tem que fazer a justificativa desse processo. Então, essa moção vem colaborar com
esse processo e será anexada junto com a resposta da Prefeitura. Eu agradeço a participação
da Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda na audiência e o compromisso dela em garantir a
revogação, em buscar garantir essa revogação em todos os âmbitos que a gente tentar e que a
gente tiver, a gente vai tentar revogar esse TAC que vai ser importante para dar trabalho,
emprego e renda para a economia solidária, para as pessoas de São Carlos. Obrigada, Sr.
Presidente. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Encaminhamento de votação, vereador
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Roselei Françoso. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Rodson
Magno do Carmo. Eu também quero registrar aqui o meu total apoio a esta moção subscrita aí
pelos membros da Frente Parlamentar de Economia Solidária desta Casa e também agradecer
muito o compromisso da Prefeitura Municipal de São Carlos, na pessoa do secretário de
Trabalho, Emprego e Renda e também o diretor do departamento, Sr. Paulo Farias, que
entende ser extremamente importante... não sei se a revogação, mas a nulidade desta... deste
termo de ajustamento de conduta. Da mesma forma que o tribunal de justiça entendeu aqui,
naqueles assuntos relacionados à Vila Elizabeth, não pode o Ministério Público legislar ou
decidir por termo de ajustamento de conduta quando se tem uma lei que trata deste assunto
especificamente. Inclusive, na mais recente lei de licitações e contratos, foi previsto em dois
ou três artigos a possibilidade de você atender ao interesse social com as cooperativas e eu
confesso que, nos últimos dias, aqui, diversos vereadores têm se posicionado cobrando
posições aí da própria prefeitura no que diz respeito à falta de cumprimento por parte dessas
empresas que prestam serviço no que diz respeito ao salário, ao pagamento, à hora extra, a
férias, a direitos sociais que essas entidades não cumprem e na época, as cooperativas, que são
os proprietários do negócio, desenvolvia isso muito bem, né, trabalhava na limpeza,
trabalhava na organização e nós não tínhamos esse tipo de problema. A gente atendia ao
interesse social. Então, eu entendo que o Ministério Público, neste quesito, peca, né, a partir
do advento da lei de 2012 salvo engano, da lei, né, Raquel? Não me recordo o número aqui
agora, mas sei que é de 2012, três anos após o firmamento desse TAC. Então, eu acho que
está na hora, mesmo, de a gente sensibilizar e a Câmara Municipal, através da frente
parlamentar, através dos nobres vereadores, tem o papel de mostrar para o Ministério Público
que nós estamos atentos e que não cabe razão manter esse impedimento no momento em que
a gente passa fome, que a gente tem dificuldades, que a gente tem o dever de gerar emprego e
renda para a nossa população. Era isso. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Agradeço
a palavra do presidente dessa Casa vereador Roselei Françoso. Gostaria de saber se tem mais
um vereador gostaria de fazer encaminhamento de votação? Não? Então, está em votação o
Processo 2.625. Autora: vereadora Raquel Auxiliadora, do PT, que... objetivo: "Moção de
apelo pela revogação do termo de ajustamento de conduta, TAC, da economia solidária do
município de São Carlos". Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, se manifestando os contrários. Aprovado. PROCESSOS EM REGIME DE
URGÊNCIA ESPECIAL – ÚNICA DISCUSSÃO – PRESIDENTE RODSON DO
CARMO - Próximo requerimento de urgência, (processo nº 2612/21) emenda parlamentar
dos Srs. Vereadores... dos vereadores Moisés Lazarine, Dimitri, Bira, Sérgio, Dé Alvim,
Tiago Parelli, ex-vereador Leandro Guerreiro e vereador Bruno Zancheta, totalizando no valor
de R$ 195 mil. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os
contrários. Aprovado. Está em votação o Requerimento de urgência, processo nº 2.550 da
Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda, que passa a Secretaria de Turismo para a Secretaria
de Esporte e Cultura... Departamento de Fomento ao Turismo que passa, se aprovado, para a
Secretaria de Esporte e Cultura. Os vereadores favoráveis... votação nominal. Peço para o
vereador Tiago Parelli, por favor, vereador Tiago, faça a votação nominal por gentileza?
Votação nominal pedida pelo vereador Dé. Os vereadores favoráveis votem "sim", os
contrários votem "não". VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Votação nominal.
Vereadores favoráveis digam "sim", contrários digam "não". PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Atenção, vereadores. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: André
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Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sim. VEREADOR TIAGO ORLANDI
PARELLI: Bira. Opa, desculpa, Azuaite Martins. PRESIDENTE RODSON DO CARMO:
Ausência justificada. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Vereador Bira.
VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Sim. VEREADOR TIAGO ORLANDI
PARELLI: Cidinha do Oncológico. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vereadora
Cidinha. Só um minutinho. Vereadora Cidinha, faz um sinal. Vereadora Cidinha, a senhora
está nos ouvindo? Vereadora Cidinha não está on-line. VEREADOR TIAGO ORLANDI
PARELLI: Bruno, perdão. Vereador Bruno. VEREADOR BRUNO ZANCHETA:
Tranquilo. Sim. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Agora a Cidinha, né?
Cidinha do oncológico. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vereadora Cidinha está...
ausência justificada. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Dimitri Sean.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI:
Djalma Nery. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vereador Djalma, sinalzinho de sim.
VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Vereador Elton Carvalho. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Vereador Elton Carvalho, sim. VEREADOR TIAGO ORLANDI
PARELLI: Vereador Gustavo Pozzi. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vereador
Gustavo, dá um sinalzinho. Sim. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Vereador
Dé Alvim. VEREADOR DÉ ALVIM: Não. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI:
Vereador Malabim. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Sim. VEREADOR TIAGO
ORLANDI PARELLI: Vereador Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES:
Sim. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Vereador Malabim. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Vereador Malabim, sim. VEREADOR TIAGO ORLANDI
PARELLI: Vereador Marquinho Amaral. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Sim.
Vereador Marquinho Amaral, sim. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Vereador
Moisés Lazarine. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vereador Moisés Lazarine. Sim.
VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Vereadora Prof. Neusa. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Sim. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Vereadora
Raquel Auxiliadora. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Sim. VEREADOR TIAGO
ORLANDI PARELLI: Vereador Robertinho Mori. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Sim. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Sim. Vereador Rodson
Magno. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: No exercício da presidência, eu não voto.
VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Não vota. Roselei Françoso. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Sim. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Vereador
Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim! VEREADOR TIAGO ORLANDI
PARELLI: Vereador Tiago Parelli, sim. Presidente, 17 vereadores favoráveis e um contrário.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: É 17 vereadores favoráveis, votaram "sim", e
nenhum ao contrário. Então, aprovado o requerimento da...EM CORO: Um contrário.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Desculpe, vereador Dé. Vereador Dé votou contra,
me desculpe. Um contrário. Eu vou pedir encarecidamente, mais uma vez, para os vereadores
que estão com as telas desligadas. Nós estamos em horário de trabalho, por favor liguem suas
telas para que possa ver vocês, porque senão eu me confundo aqui, por gentileza. Então, está
aprovado. Projeto de Lei 2.550, que altera dispositivo da Lei Municipal 18.926, de 7 de
dezembro de 2018, que "dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de
São Carlos e adota outras providências". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
se manifestando os contrários. Aprovado. ORDEM DO DIA – PROCESSOS EM REGIME
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DE TRAMITAÇÃO COMUM – ÚNICA DISCUSSÃO – PRESIDENTE RODSON DO
CARMO - Agora, são os projetos da pauta. Processo 2.395, "autoriza o Poder Executivo a
abrir crédito adicional especial à Prefeitura. Esse crédito adicional é no valor de R$ 164 mil
para pagamentos indenizatórios e de despesas referentes à realização pela empresa Valclesia
Araújo da Costa, CNPJ 27.917.841, de serviço de reforma e pintura e manutenção da Cemei
Vicente de Paula da Rocha Keppe, da Cemei Walter Blanco, da Emeb Angelina Dagnone de
Melo e da biblioteca da Escola do Futuro Angelina Dagnone de Melo e do Cemear, além dos
reparos de alarme e nas unidades da Secretaria Municipal de Educação. Para tanto, serão
utilizados recursos oriundos de anulação de dotação orçamentária da própria secretaria". Está
em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, e se manifestando os
contrários. Aprovado. Projeto de Lei 341, (processo nº 2468/21) "autoriza o Poder Executivo
a abrir crédito adicional suplementar à Prefeitura Municipal; esse crédito é para a Secretaria
de Comunicação; no valor de R$1 milhão para a publicidade de atos oficiais durante a
pandemia em atendimento e decisão judicial. Para tanto, serão utilizados recursos oriundos da
anulação... dotação orçamentária dos encargos gerais do município". Encaminhamento de
votação do vereador Dé Alvim e votação nominal pedida, também, pelo vereador Dé Alvim.
Por até dois minutos, vereador. VEREADOR DÉ ALVIM: Sr. Presidente, eu vou votar
contrário a esse processo por um simples motivo: eu acho que quando você tem um secretário,
que ele tem a humildade de procurar os vereadores, conversar, explicar, detalhar onde vai ser
gasto, o que vai ser pago. Não tenho nada contra o secretário de Comunicação, não tenho nada
contra as publicidades que podem ser feitas, divulgar os serviços que estão sendo feitos; pelo
contrário, eu apoio todas as iniciativas. Mas secretário, o senhor podia ter a humildade de
procurar os vereadores, conversar e dizer: "Olha, foi aprovado na LDO dos R$ 7,5 milhões,
mas não gastei isso, eu gastei só R$ 1,5 milhão. Por isso...". Então, a gente fica meio perdido
aqui, secretário, a gente tem que estudar muito. Então, não consegui ainda, da minha parte,
estudar todo esse processo, dar uma olhada. Sei que tem uma ordem judicial, mas a ordem
judicial é muito mais ampla: fala do Covid, ela fala dos hospitais, ela fala da instalação de
leitos, como é a Dra. Gabriela que eu quero cumprimentar a juíza que trabalha, e muito, no
nosso município, mas Sr. Presidente eu só não vou votar nesse projeto hoje por simples
motivo: a falta de comunicação na Secretaria de Comunicação... a falta de comunicação na
Secretaria de Comunicação. O Dr. Edson faz o papel, Sr. Presidente, cata o projeto, lê, manda
para a Câmara, vai para as comissões. São analisados. Mas o trabalho é cada secretário que
vai administrar lá R$ 1 milhão na pasta, R$ 1 milhão lá... o Mateus Aquino, viu, Mateus?
Falta o diálogo, você vir conversar com a gente, explicar: olha, nós vamos... não precisa
detalhar qual a emissora de TV, qual rádio... nada disso...PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Conclua, vereador, por favor. VEREADOR DÉ ALVIM: [ininteligível], Sr.
Presidente. Então, sou contrário exatamente só por falta de comunicação na Secretaria de
Comunicação. Não por nada. Não sou contra o Mateus Aquino, não sou contra a publicidade,
não sou contra a divulgação, mas não pode haver a falta de comunicação. Se ele vem,
conversa e explica, hoje era sim, votaria com muita tranquilidade. Por isso, eu voto não, Sr.
Presidente. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Então, está em votação. Votação
nominal pedida também pelo vereador Sérgio Rocha. Abertura de crédito adicional no valor
de R$ 1 milhão para publicidade de atos oficiais durante a pandemia. Por favor, Sr. Secretário,
faça a chamada... a votação nominal. VEREADOR ROBERTINHO MORI: André Rebello.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Espera só um pouquinho, por favor. VEREADOR
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ROBERTINHO MORI: O Sérgio vai falar? PRESIDENTE RODSON DO CARMO: O
senhor tinha pedido antes, eu não ouvi. Desculpe, não tinha ouvido. Encaminhamento de
votação. Não tinha ouvido. Vereador Sérgio Rocha. Me perdoe, Robertinho, pela falha.
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sr. Presidente, eu sempre tenho ajudado os projetos do
Poder Executivo, mas nesse projeto do dia de hoje, já vou aqui adiantar o meu voto contrário
a esse remanejamento de R$ 1 milhão para a Comunicação. Eu entendo, Sr. Presidente, que o
projeto de R$ 1 milhão para gastar com a divulgação de volta às aulas, a pandemia, para falar
de Covid... a população já está cheia, já escutou 1,5 a notícia de que temos que tomar cuidado
com a Covid e a imprensa de São Carlos... é o dever dela, é notícia de falar para a população
que vai voltar as aulas, que vai ser vacinado no postinho tal, no postinho lá não sei de onde. A
imprensa já faz esse trabalho de graça na cidade de São Carlos. Quando vejo Pacaembu,
Monte Carlo, aquela região toda ali sem asfalto, uma buraqueira só, eu acho que R$ 1 milhão
seria muito bem mais aplicado nos recapes para a população do nosso bairro, mas dessa vez o
meu voto é contrário a R$ 1 milhão para a Comunicação. Eu acho que, até o de falou aqui, é
R$ 1 milhão que o nosso secretário, não tenho nada contra, não vem, não explica, não fala
nada. O orçamento do ano passado, R$ 7 milhões, já votamos R$ 1 milhão esse ano para a
comunicação, mais R$ 1 milhão. Não vou votar esse projeto. Sou contrário a esse projeto e já
adianto desde já. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Mais algum vereador gostaria de
fazer encaminhamento de votação? Não? A senhora queria fazer encaminhamento? Pode usar
a Tribuna, pois não. Pode usar. Mas o processo já foi pedido uma semana, ele estava na pauta,
vereadora... todos... se não me engano, foi o vereador Dé que pediu, ficou uma semana para
que os vereadores estudassem o processo. Isso já foi pedido. Ele veio à duas sessões e ele
pediu para que fosse, mais uma semana, para que o vereador Dé estudasse o projeto. Então,
não podemos prorrogar para mais uma semana, ok? A senhora quer fazer encaminhamento de
votação, a senhora fique à vontade. Não? Vereador Robertinho Mori, por favor, faça a
votação nominal, por gentileza. VEREADOR ROBERTINHO MORI: André Rebello.
VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sim. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sim.
Azuaite Martins de França, faltou. Vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA:
Sim. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sim. Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Sim. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sim. Cidinha do Oncológico.
Vereadora Cidinha. Djalma acho que quer falar alguma coisa. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Espera. Agora precisa terminar a votação. Vereador Djalma, só terminar a votação
e o senhor já fala, tá bom? Só um minutinho. Pode continuar a votação. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: A Cidinha está presente? PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Vereador, deixa eu explicar, encaminhamento de votação não dá mais para fazer.
Eu falei várias vezes e acho que não ouvi que Vossa Excelência se colocou, mas agora não dá
mais tempo, mas depois o senhor pode fazer declaração de voto. Pode ser? VEREADOR
DJALMA NERY: Vereador, o senhor não me ouviu, pedi mas queria. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Desculpa. Eu não ouvi, seu microfone está baixo. Por favor, repita.
VEREADOR DJALMA NERY: Declaração depois. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Então, tá bom. Pode tocar o serviço. VEREADOR ROBERTINHO MORI:
Cidinha do Oncológico. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Cidinha do Oncológico,
por favor? Sim ou não? Sim. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sim. Dimitri Sean.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sim. Djalma
Nery. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Djalma? Não. VEREADOR
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ROBERTINHO MORI: Não. Elton Carvalho. PRESIDENTE RODSON DO CARMO:
Elton Carvalho, não. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Não. Gustavo Pozzi.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Gustavo Pozzi, sim. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: José Alvim Filho, Dé. VEREADOR DÉ ALVIM: Não.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Não. Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Sim. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sim. Malabim.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Malabim. Sim. VEREADOR ROBERTINHO
MORI: Sim. Marquinho Amaral. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Sim.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sim. Moisés Lazarine. PRESIDENTE RODSON
DO CARMO: Moisés? Vereador Moisés? Não está presente. VEREADOR ROBERTINHO
MORI: Neusa, Professora Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Não.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Não. Raquel Auxiliadora.
PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Sim. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sim. Robertinho
Mori, sim. Rodson Magno. EM CORO: No exercício da presidência, não vota. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Roselei Françoso. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Sim.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sim. Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Não. VEREADOR ROBERTINHO MORI: E Tiago Parelli. VEREADOR
TIAGO ORLANDI PARELLI: Sim. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Treze votos
favoráveis e cinco contrários, Sr. Presidente. PRESIDENTE RODSON DO CARMO:
Muito bem. Então, aprovado o crédito adicional no valor de R$ 1 milhão para a Secretaria
Municipal de Comunicação. Declaração de voto, nobre vereador Djalma Nery.
VEREADOR DJALMA NERY: Obrigado, nobre vereador e presidente em exercício
Rodson Magno. Bem rapidamente para declarar o porquê votei contrário a essa
suplementação de crédito. Eu acredito que a comunicação é, de fato, essencial ao município.
No entanto, temos dois problemas. O primeiro é que a linha que eu tenho visto dessa gestão
até aqui da comunicação tem jogado toda a culpa, o peso e o problema da pandemia nas
costas do indivíduo, como se o problema fosse uma pessoa que tem uma ação determinada
que causa toda esse grande espiral de preocupações, e deixado de trazer outras abordagens
que apresentam problemáticas mais a fundo, como de fato ela deve ser apresentada e pensar
políticas públicas, de fato, que facilitem a permanência das pessoas em suas casas, etc. e tal; é
uma terceirização da responsabilização do poder público quando ele poderia trazer
mecanismos mais efetivos de garantia da não disseminação da pandemia. Além disso, é difícil
acompanhar a transparência do investimento em comunicação. Por último, a prefeitura, a
estrutura de T.I., de comunicação, de tecnologia da informação como um todo, está
deplorável, né? Você não consegue encontrar absolutamente nada de documentos oficiais.
Ontem, fiquei procurando uma licitação no pregão... no site da Prefeitura e faltava uma letra
no endereço, eu tive que pedir para o secretário de Comunicação falar com uma pessoa para
trocar e redirecionar um link para uma licitação pública. Inclusive, a licitação de compra de
R$ 3 milhões em livros, uma licitação feita de forma atropelada, sem consultar as pessoas...
enfim. Falta transparência, falta inteligência na T.I. e na comunicação. É difícil acompanhar
esses recursos, é um volume considerável de recursos e que, na minha concepção, poderia ser
melhor empregado nesse momento e por isso, ainda que eu ache a comunicação importante,
votei contrariamente a essa suplementação orçamentária. Obrigado, presidente.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vereador Djalma, agradeço a palavra de Vossa
Excelência sempre com o papel importante aqui no nosso Legislativo. Passo agora a palavra
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para o nobre vereador Robertinho Mori. Vereador, antes do senhor falar, por gentileza, dar
uma borrificada... já? Declaração de voto - VEREADOR ROBERTINHO MORI:
Obrigado, Sr. Presidente Rodson Magno. Eu vim justificar meu voto favorável. Pedi a retirada
por uma semana, uma vez que estava sendo retirada... pedindo retirada por três semanas. Eu
votei favorável uma vez que foi votado pela LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, esse
valor. Então, eu entendo que seja aqui uma reposição que está sendo feita. Agora, uma crítica
ao nosso secretário: a gente vem pedindo, e aprovado aqui... inserindo no calendário do
município em relação ao combate da Lei da Intolerância Religiosa. Nada foi feito. Isso era
para publicidade. Fiquei muito chateado no ano retrasado quando foi feito a lei da... Síndrome
de Down e, logo na outra semana, do autista, sabe o que ele fez? Mandou cinco mil panfletos
aqui para o meu gabinete. Como tipo assim: você quer? Então, toma. Como se eu tivesse a
obrigação de estar entregando esses panfletos. Não é isso, Sr. Secretário. Falta realmente um
pouquinho mais de humildade por parte de Vossa Senhoria, entendeu? Temos muitos outros
aqui... orientação sobre a vitiligo, nada foi feito. Nós temos aqui que DMV, que é a respeito
do voluntário, que é agora dia 28 de agosto, importante essa conscientização e esse trabalho,
uma vez que nós temos tantos e tantos voluntários cooperando principalmente agora com a
Covid. Nós temos aqui também sobre o óleo vegetal e muitas outras leis que foram aprovadas,
Dimitri. Entendeu? Falta um pouquinho de empenho e dedicação. Se fosse feito algum... um
panfleto, algo que pudesse esclarecer e trabalhar em cima do que realmente foi lido aqui, eu
acho que também seria de bom grado. Então, eu aprovei, uma vez que foi
aprovado...PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Pode concluir, vereador. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Somente... obrigado, presidente. Como já foi aprovado pela Lei de
Diretrizes Orçamentárias e como é uma reposição, estarei votando favorável. Obrigado.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Eu quero aqui... por favor, põe a câmera aqui nos
meus olhos... queria fazer um apelo ao meu amigo, respeito muito o secretário de
Comunicação Mateus Aquino. Peço para você, que você sempre teve um respeito muito
grande pela minha pessoa, eu também sempre retribuí o carinho, por favor, atenda ao vereador
Robertinho Mori - como presidente dessa Casa - o vereador de... cinco mandatos nessa Casa.
Vamos sentar em uma mesa-redonda. Atenda ao pedido do vereador. O vereador está aqui há
cinco mandatos e não é um pedido dele, é um pedido da população, para que insira todos
esses pedidos... a questão da intolerância religiosa que ele está pedindo... sei que não tem
dificuldade. Vamos ver o que está acontecendo para que atenda ao pedido dessa Casa. Somos
eleitos pelo povo democraticamente e nós não pedimos favor a ninguém. É uma obrigação de
todos os secretários atender, como se diz respeito às leis. Aqui nós votamos e nós queremos
ser respeitados, porque nós somos eleitos pelo povo. Então, por favor, Mateus, sei que você é
uma pessoa atenciosa, dá uma atenção para o vereador Robertinho Mori e, se possível, está
presente, atenda esse pedido deste vereador que está te pedindo para que coloque em dia. Ele
não está pedindo favor, só quer que a lei dele seja estabelecida no município. Beleza, Mateus?
Sei que você é um cara bacana e que você vai conseguir atender ao vereador. Aguardo um
retorno seu. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito é a vereadora... perdão, próxima
vereadora inscrita, a vereadora Raquel Auxiliadora por até cinco minutos. Me perdoe, dois
minutos. Ei, vereador, assim você acaba comigo. Declaração de voto - VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada, Sr. Presidente. Também queria justificar o meu voto.
Penso que concordo e discordo de vários argumentos daqui colocados, penso que é um projeto
que, inclusive, deveria... a gente deveria discutir com mais profundidade pelo tamanho e pela
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importância que tem. Nós precisamos, sim, de muita comunicação. Aí discordar de alguns
vereadores que acharam que não precisa. A gente precisa sim. As pessoas me escrevem, quase
diariamente, perguntando informações básicas da Prefeitura, como onde está tendo vacinação
da Covid, em que posto de saúde. Então, a gente precisa, sim, de investimento maciço em
comunicação, em transparência, como o vereador Djalma colocou muito bem, que a gente...
que o acesso às questões públicas sejam as mais transparentes possíveis, mas, e
principalmente, eu acho que aqui o nosso papel é a gente fiscalizar a execução desse recurso.
Tenho visto muitas peças publicitárias da prefeitura, algumas louváveis, muito interessantes,
bem-feitas - já, inclusive, elogiei essas peças -, mas tem algumas que estão passando da mão.
Estão passando a mão do informativo e virando propaganda de governo. Isso a gente não pode
permitir. Inclusive, já conversava com o vereador Marquinho Amaral para que a CPI
investigue, olhe essas publicidades para que de fato esse recurso que a gente aprovou seja
usado no seu propósito, que é levar informação de qualidade, baseado em evidências
científicas, para a gente controlar a pandemia, e não para fazer propaganda do governo. Então,
eu tenho certeza de que a CPI vai se debruçar nisso. Vou enviar oficialmente para o
Marquinhos e a gente vai continuar fiscalizando esse projeto. Obrigada. PRESIDENTE
RODSON MAGNO DO CARMO: Eu que agradeço a nobre vereadora Raquel Auxiliadora.
Agora está com a palavra a professora Neusa por até cinco minutos. Com a sua elegância toda
de girassóis, né, professora? Dois minutos. Declaração de voto - VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Eu quero justificar o meu voto. Uma, minha querida vereadora
Raquel, sei da grande importância da informação e da comunicação. Eu não tenho nada contra
o Mateus de Aquino, inclusive a comunicação é essencial. A única coisa que o meu voto foi
não, já sabendo a situação que ocorreria aqui, porque não vou ser falsa em momento nenhum,
é pelo seguinte, a transparência como o Djalma colocou. Gostaria... como o Dé também
colocou, especificasse onde está se gastou, quanto que se gastou. Eu sei bem, eu já entendi a
situação que foi pela LDO, foi votado 7 milhões e meio, e pelas informações, que obtive por
trás, foi de 3 milhões e meio gastos. E já foi passado por essa Casa, um aditamento de 1
milhão. Então, eu queria que especificasse, não a entidade que está fazendo, mas os meios aos
quais a gente está pagando e o tipo de divulgação. Eu também acho muito importante o que o
Robertinho Mori falou aqui. Foi por esse fato que eu votei não. Para ser estudado, para ter
uma lógica e uma informação maior. Só por isso. Não que sou contra a comunicação em
momento nenhum. Ao contrário. É o que mais prezo. Uma das situações que eu bati aqui foi
da violência contra a mulher. E isso também é muito importante, nos dados informativos e nas
situações ao qual a mulher, Dé, as quais, as mulheres devem procurar. Por isso que eu digo da
importância da comunicação. Em momento nenhum, eu seria contra o uso do benefício da
prefeitura ou da própria administração em pagar esses meios. Eu quero informações. Eu quero
transparência. Só isso. Obrigada. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO:
Vereadora, só para esclarecer para Vossa Excelência, vereadora que é uma vereadora atuante,
primeiro mandato. Nada impede Vossa Excelência de fazer um ofício ao secretário de
comunicação, para que ele esclareça para onde vai ser usado o dinheiro e isso aí não vai
impedir. A senhora pode fazer um ofício...VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Nesse
momento, também, tem um requerimento do meu companheiro de partido, o professor
Azuaite, um dos requerimentos que ele pede informações sobre os gastos desse mesmo
projeto. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Muito bom. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Então, eu espero receber isso daí. Obrigada, meu presidente.
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PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Sempre atento. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Rodson. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO:
Próximo vereador inscrito, presidente dessa Casa, vereador Roselei Françoso. Cafezinho está
bom aí, Roselei? O senhor está com a palavra até dois minutos. Só reestabelecer o senhor na
TV aqui. VEREADOR ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Agora sim, né?
PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Sim. Declaração de voto VEREADOR ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Vereador Rodson, muito obrigado aí
pela oportunidade mais uma vez de estar declarando o voto nesta tarde de hoje. Eu,
anteriormente, havia comentado sobre a necessidade, não só da pandemia, a pandemia, ela é
um caso que está aí e que a gente tem que fazer o enfrentamento. Mas nós temos, a exemplo
que disse o vereador Robertinho Mori Roda, diversas obrigações de publicizar os atos do
executivo, as legislações que prevê campanhas. E eu particularmente, já pedi isso, eu espero
que a minha assessoria esteja trabalhando nessa perspectiva de uma reunião, na segunda-feira,
com o secretário Mateus, para que a gente possa relembrá-lo de algumas obrigações para
cumprir, inclusive, um princípio constitucional da publicidade, previsto no art. 37 da nossa
Constituição Federal. Então, eu disse aqui hoje, vereador Gustavo estava ouvindo atentamente
que eu percebi, em relação à questão das queimadas. Está queimando o município inteiro
aqui, todo o entorno e a gente precisa investir nesse tipo de publicidade. Cuidado, de zelo, de
preservação do meio ambiente, da água. Eu vi hoje o vereador Malabim mostrando a questão
do vazamento lá, do feijão. Eu acho que a gente tem que ter essa obrigação de publicizar. E eu
votei favorável porque não sei se vocês se atentaram ao texto que está na ação civil pública.
Se a gente não aprova, o município não cumpre esse dever, ele pode responder por multa
diária de R$ 50 mil e a gente estaria penalizando ainda mais o município. Vocês podem olhar
na ação civil pública, ela tem essa previsão e nós não podemos penalizar ainda mais a cidade.
Agora, a obrigação de fiscalizar, nós temos. Então, eu pedi já essa reunião para segunda-feira.
Tão logo, eu tenha autorização do Dr. Edson Fermiano, eu passo a todos os vereadores dessa
Casa para conhecimento. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: O senhor
pode concluir, Sr. Presidente, fique à vontade. VEREADOR ROSELEI APARECIDO
FRANÇOSO: Eu pedi a minha assessoria e tão logo a gente tenha a resposta do Dr. Edson
Fermiano para a reunião com os Srs. Vereadores, na segunda-feira, para falar sobre onde vai
ser investido, quais peças serão publicizadas. Na segunda-feira, com o secretário Mateus de
Aquino, para a gente poder esclarecer isso melhor. E aí, sim, os vereadores cumprirem seu
papel constitucional, também, de fiscalizar os atos do executivo. Mas votei para não penalizar
ainda mais, de acordo com o que está na nota lá do Ministério Público uma multa diária de R$
50 mil. Obrigado. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Muito obrigado,
vereador Roselei. Tempo do partido por cinco minutos, vereador Lucão Fernandes, do Santa
Felícia para o Brasil. Grande zagueiro. Vamos lá. VEREADOR LUCÃO FERNANDES:
Muito obrigado, nobre vereador presidente dessa sessão. Eu quero, inicialmente, agradecer ao
nosso presidente dessa Casa, o vereador Roselei Françoso, que permitiu que nós estivéssemos
aqui reunidos para tratarmos de assuntos, no dia de ontem, relacionados à saúde pública de
São Carlos. Muitas reclamações de falta de leitos. E no encaminhamento final da nossa
audiência, vários vereadores passaram por aqui. Nós tivemos encontro aqui com todos os
nossos representantes dos nossos hospitais, tivemos aqui representantes das nossas cidades
vizinhas, secretários de saúde das cidades vizinhas, e a secretaria de saúde também. E
debatemos sobre essa questão da falta de leitos. Então, foram feitos alguns encaminhamentos
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dessa reunião e um que achei até muito interessante. Primeiro, a prefeitura já está trabalhando
a possibilidade de estar habilitando os leitos que foram destinados para UTI Covid, quatro
para à Santa Casa. Não, dez à Santa Casa e dez do HU, também, que foi destinado à Covid.
Então agora, um trabalho para que seja para UTI geral e aí atender à população. São Carlos
tem hoje 15 leitos de UTI geral, então se a gente conseguir essa habilitação de mais 20 é um
saldo importante. Ainda continuaremos em déficit, mas é um saldo muito importante. Então,
já está havendo por parte da prefeitura. Coloquei aqui a Câmara Municipal à disposição, à
Comissão de saúde até a Brasília, um dos membros da comissão vai acompanhar essa
delegação para que a gente consiga os recursos para a manutenção desses leitos na Santa Casa
e também no HU. E também, a possibilidade de um sistema de regulação municipal da
prefeitura, não a Cross e estado, municipal, para que esteja interagindo com os hospitais
desses pacientes que ficam nas UPAs precisando de um leito de UTI ou de enfermaria. E
outro que achei muito interessante, Bruno, é, nesse momento principalmente, a telemedicina.
O que seria isso? Vamos supor que tem alguns pacientes na UPA aguardando vaga de UTI ou
vaga de enfermaria na Santa Casa. O médico da Santa Casa que está acostumado a tratar esse
paciente de UTIs, estaria interagindo com esse profissional da UPA e falando para ele os
procedimentos que deverão ser adotados com esse paciente que está internado na UPA
precisando de um leito de UTI. Então, ele vai dar suporte para esse médico que está fazendo
atendimento nas nossas UPAs. Então existe essa possibilidade de a prefeitura fazer esse acerto
com a Santa Casa e esse suporte até que tenhamos a habilitação desses novos leitos de UTI.
Isso é um assunto. O outro, a professora Neusa esperneou aqui, falou com a alma, falou com o
coração, sentiu-se como se fosse nela essa agressão das mulheres que vem... Estamos no
século 21, Bruno, é isso? Em pleno século 21 ainda imaginar que uma pessoa tem coragem de
agredir, tocar numa mulher, sabe? Um ser que foi criado para estar auxiliando, para nos
ajudar, para caminhar junto com a gente, como o caso da minha espoca que por 42 anos nós
estivemos juntos, constituímos uma família, duas filhas, dois netos. Então não dá, em pleno
século 21... eu vi a senhora falando com a alma, sabe, essa pessoa que foi aí morta. Então, é
uma coisa que não dá para entender por que tanta brutalidade com um ser tão importante que
foi criado por Deus do nosso lado para nos ajudar. E também, a guarda municipal que sempre
exerceu um trabalho brilhante, certo? Hoje está aí passando panela para as suas conquistas. O
que essa Câmara fez, Bruno? Com muita responsabilidade, estava aqui comigo o vereador
Dimitri, vereador Rodson estava aqui conosco e outros vereadores que estão on-line, na outra
gestão, fruto das nossas economias, Bruno, com muita responsabilidade, dos Srs. Vereadores,
dos assessores dos nossos vereadores, dos nossos funcionários da Câmara Municipal, na
minha gestão como presidente, nós destinamos recursos. E ontem, eu tive o prazer de estar na
prefeitura representando esse conjunto de vereadores, que agora nós temos outra equipe que
vieram outros vereadores a compor esse novo grupo, inclusive, eu parabenizo a todos por
virem para essa Casa, mas sempre gosto de destacar a figura do Dé, porque o retorno de um
parlamentar que deixou essa Casa e voltar novamente é porque o cara é bom. Com todo
respeito aos novos que chegaram. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: O
senhor pode concluir, por favor? VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Com muito prazer.
Então, eu estive lá, professora Neusa, pela manhã, Bruno, e nós entregamos atendendo aqui
uma lei do ex-vereador, vereador licenciado dessa Casa, o vereador Paraná, que é a Lei Maria
da Penha. E nós destinamos recursos. E ontem foi entregue uma viatura especificamente para
atender essa lei, onde alguns profissionais da guarda municipal estão sendo qualificados para
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fazer esse trabalho na nossa cidade. Então, hoje, nós temos uma viatura, vereador Rodson,
especificamente para fazer esse atendimento dessas mulheres que são vítimas desses
inescrupulosos, dessas pessoas que ainda conseguem fazer uma agressão a um ser tão singelo.
E a senhora fala com muita propriedade que a gente deveria ter, sim, um local para acolher
todas essas mulheres. Então a viatura está aí, vai fazer o serviço, com uma equipe bem
qualificada e eu fico feliz que é fruto de um trabalho dessa Casa de Leis. Muito obrigado.
Essa é a minha palavra. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Parabéns,
vereador. Parabéns, mais uma vez, Vossa Excelência, todo conjunto dessa Casa e todos os
vereadores. Próxima vereadora inscrita, vereadora Cidinha, do PP, pelo tempo do partido.
Vereadora, a senhora está com a palavra. A senhora vai usar a palavra? Por gentileza, o som
da senhora, reestabelecido. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Eu queria
apenas comunicar a todos aí que graças a Deus, eu destinei uma emenda para comprar um
aparelho para a oncologia, em 2019. É um aparelho, é um laringoscópio, que faz a biópsia na
hora da consulta. E nossa, foi uma luta para que... passou 2019, passou 2020. Então, eu estou
muito feliz que esse aparelho chegou no ambulatório na semana passada. Para vocês terem
uma ideia, a felicidade do pessoal da oncologia, creio que vai ser utilizado o aparelho de boa
qualidade, muito caro, entendeu? Então, eu só queria comunicar a população, porque quem
precisa fazer esse exame laringoscopia tem que ser mandado para Taquaritinga. E com esse
aparelho, lá no oncológico, é feito aqui mesmo. Então, eu quero agradecer à Izaulina, à
Adriana lá da secretaria, ao [ininteligível], ao Mário, que muito lutou para que isso saísse, ao
Icaro lá da licitação, porque se não fosse a união de todos, a cobrança, tudo, eu tenho certeza
de que não chegaria o aparelho. E para a minha felicidade, os médicos já ligaram para mim
que já vai fazer exames novos já na quarta-feira lá. Então, eu estou muito grata por isso, pelo
uso de emenda parlamentar para essa finalidade. E também a minha emenda parlamentar
também foi toda para a saúde, graças a Deus. Eu agradeço também à Vanessa, tá? E desculpe,
gente, hoje eu tinha feito também uma moção de congratulação e as pessoas que protocolaram
para entrar com urgência e eu acho que não entrou pelo que estou vendo, uma moção de
congratulação ao coronel da PM Jefferson. O Jefferson foi promovido, né, a coronel e o
[ininteligível] foi promovido a Major. E então, depois, na próxima sessão, a gente vai ler
direitinho, mas quero cumprimentá-los pela promoção deles e pelo serviço que eles têm
prestado ao nosso município. Nós somos muito gratos a todos. Tá bom? Depois, na próxima
sessão, aí vai ser lido. Muito obrigada a todos. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO
CARMO: Eu que agradeço ao empenho e ao trabalho da vereadora Cidinha do Oncológico.
Eu quero comunicar a Vossa Excelência que a Secretaria de Desenvolvimento Regional do
estado de São Paulo coordenada pelo grande amigo Marco Vignoli que estará marcando para
Vossa Excelência já para as próximas semanas uma audiência pública com o secretário da
saúde para que seja discutido a vinda do Ame cirúrgico para nossa cidade, é uma luta de
Vossa Excelência, do trabalho de Vossa Excelência de muitos anos, então estivemos em São
Paulo junto com o Mariel, o Carneirinho, e o Vignoli prometeu abrir essa agenda para que a
senhora vá até São Paulo para que possa trazer o Ame cirúrgico para a nossa cidade.
Parabéns, vereadora. Eu que agradeço. Próximo vereador inscrito pelo tempo do partido,
vereador Dé Alvim. VEREADOR DÉ ALVIM: Vereador Rodson, vereadores e população
que nos acompanha. Eu quero hoje falar em nome do partido Solidariedade, dizer que já
estamos, está começando a ficar preocupados com o posto de saúde lá no Vida nova São
Carlos, Cidade Aracy, naquelas quinhentas casas. Queria fazer um apelo, através do partido
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Solidariedade para o secretário de saúde, para o presidente da Comissão de saúde dessa Casa,
vereador Lucão, para que possamos entregar aquele equipamento o mais rápido possível para
a população, que é a equipe de agentes de saúde, que ele foi construído para isso. Se não
daqui a pouco, Sr. Presidente, vereador Rodson, vereador Lucão, vereador Bira, vereador
Bruno, vai virar sabe o quê? Daqui a pouco, estouram, entram, começa os vândalos... o
equipamento acaba se destruindo. Está tão bonito, está tão lindo. Agora, não adianta você ter
um prédio bonito, ficar lá só para fotos. Puxa a vida. Tem que funcionar. Por isso, eu tenho a
certeza de que o Marcos, que saiu de uma Covid há pouco tempo, não tenho dúvida de que o
trabalho da Vanessa, que trabalha muito na área da saúde, eu tenho uma admiração muito
grande pela correria que ela faz, não tenho dúvida que eles vão encontrar junto com essa
Casa, junto com o prefeito para que possam entregar esse equipamento o mais rápido possível
para àquela população. E já pedi, também, Sr. Presidente, o Solidariedade através do deputado
Alexandre Pereira já abriu a licitação para a compra de seis veículos e um vai ser entregue
naquela unidade. São seis unidades de saúde da família Dr. Fernando Petrilli, Dr. Antonio
Ciarlo Filho, Dr. Lucino [ininteligível], Dr. Zigomar, unidade 1 e 2 do Presidente Collor.
Então são seis unidades. Eu espero que nós possamos fazer um avanço através do
Solidariedade, com muito mais emendas junto ao deputado Paulinho e ao deputado
Alexandre, para que possamos conseguir atender a cidade de São Carlos. PRESIDENTE
RODSON MAGNO DO CARMO: Agradecendo as palavras do nobre vereador Dé Alvim.
Passo agora para a explicação pessoal ao vereador mais jovem dessa Casa, vereador Bruno
Zancheta. Pois não, vereador Gustavo Pozzi. Eu não estou conseguindo ouvir, o senhor pode
ligar o seu som. Vereador, eu peço, por gentileza, o senhor digita para mim, porque o barulho
não está dando para ouvir. Digita, por favor. Por gentileza. ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: Ele quer usar o tempo do partido. PRESIDENTE RODSON MAGNO
DO CARMO: Você quer usar o tempo do partido, é isso? Faz o sinal. Não. Então, digita, por
favor. Pode usar a palavra, Bruno. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Boa noite já,
vereador Rodson, que preside a sessão neste momento de forma muito brilhante. Vereadores,
vereadora Neusa, professora Neusa. Eu queria trazer, eu vou fazer uma junção até por
economia do tempo, vereador Lucão, da explicação pessoal e um comunicado à casa. Fazer as
duas coisas numa só. Primeiro, falar, o vereador Tiago trouxe, eu fiquei refletindo um
pouquinho sobre o que o vereador Tiago falou dessa união, a importância dessa união, Lucão.
Logo que nós assumimos aqui, a vereadora Neusa é testemunha disso, milita nessa área da
causa animal, nós encontramos uma situação muito preocupante no que diz respeito à
castração, vereadora Neusa. O vereador Dimitri já tem um trabalho nessa área, o vereador
Bira também nos auxiliou. E nós fizemos o quê? Naquele momento, o relato era de que nós
não tínhamos recursos, a dificuldade em encontrar recurso para que essas castrações
retornassem. E as pessoas, vereador Rodson, diariamente, nos cobrando: "Nós precisamos
achar uma saída", "Nós precisamos encontrar uma saída" e nós fizemos o que, vereador
Tiago? Nos unimos. Cada um destinou um pouco através das emendas parlamentares e o
secretário Mariel como sempre muito solícito, nos atendeu e deu o encaminhamento. Nós
temos agora, para a nossa felicidade, vereadora Neusa, dois procedimentos em andamento. O
primeiro deles, trago com muita alegria a notícia, é o retorno das castrações, que está sendo
feito pela ASA, Associação Salvando Amigos, do Guilherme Marrara, o Bira conhece melhor
do que nós. Marrara é uma pessoa muito séria, um profissional muito competente. Então essas
castrações retornaram, Rodson. Essa é uma primeira vitória, não minha, não da Neusa, não do
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Bira, não do Dimitri, não do Mariel, é uma vitória da população de São Carlos. Quando o
animal é castrado, ele ganha qualidade de vida, a família ganha qualidade de vida, nós
prevenimos que ele tenha outras doenças, enfim, é a história do ganha-ganha, todo mundo
ganha. Então esse retorno das castrações deve ser um esforço conjunto de vários vereadores,
do secretário Mariel, das protetoras, das ONGs, todo mundo se uniu. O segundo procedimento
é uma licitação, pela primeira vez, nós temos uma licitação da Secretaria de Serviço Público,
vereador Rodson, para que a gente tenha essas castrações de uma forma ainda mais ampla. O
nosso recurso, como todo mundo sabe, de emenda, ele é finito. Ele tem um fim. Agora com a
licitação aberta, nós teremos um contrato durante doze meses, nós sabemos como funciona a
licitação na prefeitura. É sempre muito rigoroso, mas nós estamos muito próximos do fim.
Então, nós teremos, vereador Tiago, pela primeira vez dois procedimentos paralelos
caminhando na prefeitura. Isso, de novo, não estou falando para me engrandecer, não é uma
vitória minha, é uma vitória de todos nós. Eu divido isso com todos os vereadores, com o
Mariel que foi muito solícito quando nós assumimos isso, em janeiro, mas em setembro,
Tiago, nós já não tínhamos castração nenhuma. Então essa luta, essa união que você fala,
quando a gente une forças, um cordão com mais de uma dobra, vereador Rodson, que a gente
consegue resultados. Então parabenizar todos os vereadores por essa união e muito em breve
nós vamos estar fazendo uma divulgação para a população para que todo mundo saiba como
está funcionando isso. E eu propus uma lei na Câmera, em um segundo momento, vereador
Rodson, para que a gente possa organizar essa fila. Daqui em diante, nós vamos zerar essa
demanda do que está para trás. Mas daqui em diante, a gente tem uma fila para que a gente
possa seguir para que essas pessoas, para que a gente possa saber...VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Tem razão. A vereadora Neusa acabou, nós precisamos partir dali em diante.
Então, de novo, uma vitória de todos nós juntos, Bira, assim que a gente constrói. O
comunicado à casa que eu traria na tarde de hoje, vereador Rodson, em relação a algo que me
deixou muito preocupado. Já li uma matéria ontem sobre isso, por mais que possa parecer
algo que não tem a ver com a nossa cidade, a cidade de Ribeirão, hoje, ligou uma alerta em
relação à variante Delta. Foram detectados, hoje, na cidade de Ribeirão, oito casos da variante
Delta. Em Ribeirão, Pirassununga também. Eu estava lendo a matéria de Pirassununga ontem.
Então, nós precisamos abrir o olho. Araraquara, será que já não tem algum caso da variante
Delta? E nós, como estamos em relação à variante Delta? Se nós pegarmos, eu estava lendo
ontem um estudo, vereador Rodson, de novo, fazendo algo um pouquinho mais amplo,
Estados Unidos, o México, Israel, que tem uma taxa de vacinação semelhante, Tiago, por
volta de 60%, todos eles têm demonstrado um aumento expressivo de casos. A curva está
subindo de novo, por quê? A variante Delta. Então, é um alerta, mais de um comunicado à
casa, é uma alerta. A cidade de Ribeirão entrou em alerta hoje em relação à variante Delta. É
o momento de nós, no mínimo, abrirmos os olhos. Boa tarde a todos. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Um aparte? Eu poderia colocar...VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Eu não posso dar aparte. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO:
Não pode dar parte, professora? A senhora quer se inscrever em explicação pessoal?
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Sim. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO
CARMO: Sim, então tá bom. O próximo vereador. Eu peço desculpas, vereador Gustavo
Pozzi, referindo a Vossa Excelência. Vossa Excelência tinha escrito aqui e eu não estava
atento nesse momento, que o senhor tinha pedido explicação pessoal às 15h. O senhor é o
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próximo a falar, tá? O senhor está com a palavra, eu peço desculpas por não ter estado atento.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Boa tarde a todos, conseguem me escutar?
PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Sim. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Muito bem. Vamos lá. Na segunda-feira, eu aqui... Ontem, eu estive com o viceprefeito Edson Ferraz, estive também com o secretário de saúde Marcos Palermo, o secretário
de esporte, o Luís, com o pessoal do esporte, a Denise também da saúde, a Jéssica do posto de
saúde da UBS da Redenção, porque semana que vem, o Carmine Botta vai ser ocupado, vai
ter o retorno das aulas e vai ser usado então para o retorno das aulas. E até o momento, a
escola Carmine Botta estava sendo usado para a vacinação, haja vista que o próprio hospital
da Redenção não estava conseguindo aí suportar a demanda. Falei isso na sessão passada. E
essa semana, eu fui até lá o ginásio da Redenção junto com o secretário, o pessoal da saúde, o
pessoal do esporte, para verificar a possibilidade de usar o ginásio da Redenção para se fazer a
vacinação no local. Infelizmente, lá tem problema de acesso, não tem rampa de acesso para
deficiente, então não teria condições de fazer. Mas prontamente, tanto o secretário e o viceprefeito Edson Ferraz, o secretário Palermo, nós fomos para a unidade da UBS, verificar em
que local poderia ser feito. Então foi prometido que no estacionamento, onde hoje para os
carros dos funcionários vai ser coberto por algumas tendas, fechando, fazendo alguns
fechamentos, quando necessário, para receber essas pessoas que, eventualmente, vão lá
procurar a vacina no bairro da Redenção, uma vez que nós tivemos o Luisão já deixou de ser
um ponto de vacinação por conta do retorno das atividades esportivas. O único ponto da
região para receber essas pessoas é a UBS da Redenção. E agora, sem o apoio da escola, nós
vamos ter uma situação um pouco complicada lá. Mas de pronto, o vice-prefeito, o secretário
de saúde, falou que vai fechar aquela parte com tenda, a parte do estacionamento da UBS. E
também nos deu uma notícia, uma boa notícia, que o pessoal da T.I., da prefeitura,
provavelmente na semana que vem, já começa a ter o cadastramento de pessoas que vão
vacinar. Então aquelas filas longas de duas, três, quatro horas, na nossa cidade, pode ser que
na semana que vem, a gente comece aí um processo de cadastramento. E aí, o dinheiro da
comunicação que nós aprovamos pode servir de muita boa utilidade para dar publicidade a
esse agendamento, como é que vai proceder. Eu acredito, assim, a tecnologia, ela veio para
nos ajudar e eu acredito que ela pode ser usada para o bem. E nesse sentido, eu acho que
fazendo cadastramento prévio, fazendo, ao invés da pessoa ficar na fila, marcar um horário,
como hoje temos, no Poupatempo isso funciona, podemos fazer isso também na nossa cidade.
Quero aqui então agradecer a atenção do secretário Marcos Palermo, a atenção do pessoal da
UBS, a Jéssica que coordena lá as atividades, a Denise também, quero agradecer aqui ao
secretário Luís que nos acompanhou, ao vice-prefeito Edson Ferraz. E reforçar, né, gente, nós
precisamos planejar o ano que vem. Nós precisamos pensar no ano que vem. Estão falando
em terceira dose. Aí daqui a pouco nós estamos falando em quarta dose, quinta dose. E assim,
os profissionais... só para concluir, presidente, mais um minuto, por favor. Um minuto para
concluir. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Pode concluir, vereador
Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: E os profissionais da saúde que nós
temos hoje, eu entendo que hoje nós temos uma lei que dificulta a contratação, mas nós
precisamos pensar na cidade para o ano que vem. E o pensar na cidade para o ano que vem é
pensar hoje. Nós não podemos sobrecarregar os profissionais de saúde, como eles estão
sobrecarregados hoje. E são lutadores, são guerreiros, estão na trincheira. É técnico de
enfermagem, é toda uma estrutura de pessoas que está dando seu melhor, na melhor condição
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que tem. Muito obrigado, presidente. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Eu
que agradeço a palavra do nobre vereador Gustavo Pozzi. O senhor tem razão nas falas que
Vossa Excelência fala, são as pessoas que estão na comissão de frente, o pessoal da saúde,
parabenizo Vossa Excelência pelo trabalho que vem desenvolvendo na nossa cidade. Próximo
vereador inscrito é o vereador, presidente dessa Casa, vereador Roselei Françoso.
VEREADOR ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Vereador Rodson Magno do Carmo,
colegas vereadores e vereadoras. Eu não sei quantos vereadores estão presencialmente aí, mas
eu gostaria muito de ter a atenção de todos para o que eu vou falar nesse instante. Eu, como
todos sabem, no último dia 14 de agosto, eu tive a honra de ser eleito o presidente do MDB,
aqui de São Carlos, juntamente com o diretório de pessoas históricas, né, que trabalham pela
cidade de São Carlos, pelo país, tiveram um papel importante na história da redemocratização
e isso me fez, sim, sentir uma alegria muito grande. Porém, e eu trago esse assunto à Casa, eu
entendo que eu sou uma pessoa extremamente democrática e aceito muito bem as críticas e sei
lidar com elas, pelo menos eu penso que sei lidar com elas. Mas eu quero trazer um assunto
aqui e queria, inclusive, isentar deste meu pronunciamento o nobre vereador Elton Carvalho,
mas eu quero dizer a vocês, senhores e senhoras vereadoras, que me senti bastante ofendido
com um pronunciamento de um assessor desta Casa e tomarei as providências necessárias,
porque eu, como presidente desta Casa, tenho o dever legal de receber todas as pessoas que
me procuram para tratar de assuntos da coletividade. Este ano, eu já recebi, na companhia do
vereador Bira, o deputado César, do PSDB. Eu já recebi, na companhia do vereador Dimitri, o
deputado Murilo Félix. Eu já recebi o então candidato ao Governo do Estado de São Paulo, o
Boulos, do PSOL. Eu recebi o deputado Mamãe falei, e também recebi o deputado, me
perdoe, porque eu nunca memorizo o nome dele, na companhia do vereador Bruno Zancheta,
Kim Kataguiri. Me perdoem, eu estou sem o nome dele aqui. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Kim Kataguiri, presidente. VEREADOR ROSELEI APARECIDO
FRANÇOSO: De pronto aqui, a fala. Se o Bruno puder me ajudar depois, eu agradeço.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: É o Kim Kataguiri, presidente. VEREADOR
PRESIDENTE ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Kim? VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: KA-TA-GUI-RI. VEREADOR PRESIDENTE ROSELEI APARECIDO
FRANÇOSO: É, eu não estou ouvindo. Mas enfim, eu gostaria de ler para os senhores e
senhoras vereadoras a mensagem que eu acho que não ofendeu a mim, mas ofendeu esta Casa
de Leis. A mensagem é do assessor parlamentar, Eduardo Carvalho, assessor do vereador
Elton Carvalho: "Que decepção, Roselei, mudanças são positivas e devem acontecer, desde
que para melhor. Sem generalizar, mas você está rodeado de tudo que é pior que temos na
cidade de São Carlos". Eu gostaria muito, eu já fiz um documento, já conversei com o
vereador Elton Carvalho, conversei com os demais assessores, inclusive com o Eduardo. Eu
tenho nutrido amizade com muitos assessores, inclusive com o Eduardo, mas eu exerço o
papel de presidente de uma Casa Legislativa e não vou admitir as pessoas vir jogar pedra no
ar, sem citar nomes. Então, eu gostaria muito que o assessor Eduardo apontasse quem são as
pessoas, né, que são estranhas, que são as piores de São Carlos no meu gabinete. "O seu
gabinete, antes frequentado por pessoas boas, professores, pais de alunos e associações de
todos os tipos, agora, vem sendo frequentado por pessoas estranhas". Eu quero muito saber,
em nome da presidência dessa Casa, em nome do Poder Legislativo, quem são essas pessoas
que não podem frequentar o meu gabinete. Que eu saiba eu tenho recebido pessoas que são
cidadãos, portanto, exercem o direito livre de votar e ser votado e eu vou continuar até o fim
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do meu mandato respeitando qualquer tipo de manifestação. Entendo que se a pessoa se
coloca como amigo, ela pode sim tratar isso no âmbito particular, mas nas redes sociais, na
minha página, na minha Casa, eu não vou admitir isso de forma alguma. Tomarei as
providências administrativas para que esse nome venha a público e para que eu também possa
me policiar, caso eu esteja recebendo aqui algum estelionatário, algum traficante, algum
aliciador de menor, algum estuprador, isso com certeza eu não vou admitir de forma alguma.
Obrigado, vereador Rodson. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Eu não
tenho nem aqui, presidente dessa Casa, Roselei Françoso, eu não tenho nenhuma procuração
de Vossa Excelência para defendê-lo, mas a gente tem que ser justo, porque toda vez que
Vossa Excelência, desde o 1º de janeiro, que nós fomos eleitos, o senhor foi eleito presidente
dessa Casa, junto com essa mesa diretora, o senhor nunca, que eu me recorde, recusou de
receber alguém no seu gabinete. Quantas vezes pedi ajuda para Vossa Excelência para
deputados do meu partido, do PSDB, para que Vossa Excelência interferisse junto a São
Paulo, junto a Brasília, para que nós possamos trazer recurso para a nossa cidade, o senhor
nunca deixou de atender, o senhor nunca deixou de ter carinho, de ter atenção pelas pessoas,
então as pessoas têm que ter cuidado naquilo que fala e respeito ao presidente desta Casa.
Estou com o senhor, porque a educação e o respeito ele cabe em qualquer lugar. Eu peço ao
vereador mais jovem dessa Casa, o vereador Bruno Zancheta, que faça a chamada final dos
Srs. Vereadores. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Vereador Rodson, está coberto de
razão. O presidente Roselei, ele é uma pessoa...PRESIDENTE RODSON MAGNO DO
CARMO: Por favor, abaixa mais o som. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Oi?
PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Pronto. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: O vereador Roselei é uma pessoa que tem feito um trabalho, tem ouvido todos
os vereadores, ele recebeu aqui o deputado Arthur Mamãe Falei, que é estadual...
PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Fala mais alto. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: E o deputado federal Kim Kataguiri. Dois deputados jovens, assim como eu,
assim como o senhor, que tem o trabalho muito bacana, principalmente nas redes sociais, um
trabalho... E tem visitado todos os municípios, inclusive sugerindo algumas ideias e leis que
estou trazendo para esse legislativo. Chamada final dos Srs. Vereadores. PRESIDENTE
RODSON MAGNO DO CARMO: Só um minutinho, por favor. Vai fazer o uso da palavra,
o vereador Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presidente Rodson, eu sou
testemunha também, porque o vereador Roselei se colocou à disposição, veio aqui atender um
deputado estadual e veio no sábado. É claro, durante a semana, ele faz muitos atendimentos,
mas eu pedi ao deputado, que estava acompanhando, veio a cidade de São Carlos, no sábado,
e o Roselei não fez disso um problema. Veio até a Câmara municipal, assim como o Rodrigo,
a Andréa, toda a assessoria do Roseli estava aqui para bem atendê-lo. PRESIDENTE
RODSON MAGNO DO CARMO: Democraticamente, né, vereador? VEREADOR
DIMITRI SEAN: No sábado, inclusive. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO
CARMO: Muito bem. Vereador, Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Boa noite,
boa noite. Eu também quero deixar a minha solidariedade aí, o nosso presidente Roselei, né?
Eu espero que esse fato seja um fato isolado na Câmara, né? E também, o senhor Eduardo que
se dirigiu a fala ao nosso presidente se redima, porque é uma Casa democrática aqui. Se não
for para ser uma democracia, não é uma Casa de Leis. Então que a gente receba todas as
pessoas de todos os bairros, também todos os deputados, candidatos, pessoas que têm um
futuro na política, quer ter um futuro na política que procuram o entendimento da Casa,
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conhecer. Eu mesmo, igual o nosso presidente se pronunciou, ele recebeu comigo aí o
deputado Cezar lá de Santana do Parnaíba, a qual faz parte do partido do Rodson, que é o
PSDB, eu sou PSD, o deputado veio aqui, que ele teve uma votação. Então, essas pessoas que
às vezes a infelicidade de ele citar, podia ser eu, podia ser você, a gente tem um monte de foto
dentro do gabinete. E se é eu? Não sei. Então, a gente não sabe. Espero que seja um fato
isolado, que chegue a uma conclusão e o presidente Roselei tem o meu respeito, onde eu paro,
onde eu ligo para ele, ele sempre atendeu. Eu espero que não aconteça mais, porque isso
descredencia a nossa Casa também. Daqui a pouco, vai pedir o CPF e o RG na entrada da
Câmara. Está bom? Muito obrigado. Boa noite. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO
CARMO: Muito obrigado pela palavra, em solidariedade ao presidente dessa Casa. O nobre
vereador Dé Alvim está com a palavra. Isso, liga o microfone. VEREADOR DÉ ALVIM:
Sr. Presidente, eu sou testemunha desde o primeiro dia que eu votei no vereador Roselei para
ser o presidente, comandar a nossa Casa. Pessoas que vem no meu gabinete, eu levo até a
presidência, cidadão do Cidade Aracy, de outras cidades quem vem nos visitar. Eu tenho o
prazer... E o Roselei, ele recebe com o maior carinho, com o maior respeito, seja do PSDB, do
PT, do Solidariedade, do DEM, seja qual partido for, seja político ou um cidadão, o Roselei
sempre esteve com a sala da presidência aberta. E sempre, Sr. Presidente, eu não tenho
dúvidas que esse fato que hoje trouxe dizer que é bandido... Eu fiquei muito triste com essa
situação. Vereador... Hoje, o ex-vereador, radialista Leandro Guerreiro me ligou, que teve um
comentário de uma rede social, que ali faz parte de bandido. Que coisa mais chata. Será que
quem está falando se olhou bem no espelho para ver se tem problema, se já tramitou alguma
coisa julgada, então tem que tomar muito cuidado com essas coisas que fala, Sr. Presidente. E
eu não tenho dúvida que o Roselei tem o nosso respeito, tem o nosso carinho e o
Solidariedade, vereador Dé Alvim, ele tem todo respeito e nós temos um carinho muito
grande pelo vereador Roselei...PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Muito
bem. VEREADOR DÉ ALVIM: E eu tenho certeza de que somos solidários ao nosso
presidente. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Muito bem. Com a palavra
a vereadora Neusa. Por favor, Neusa, usa a tribuna. Por gentileza, vereadora. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Obrigada, Rodson. Bom, eu vim aqui em solidariedade ao meu
presidente, Roselei, porque desde o primeiro momento em que entrei nessa Casa, eu sempre
fui muito bem atendida. Eu fico triste, porque quando você joga uma bola ao ar, você não
sabe a quem você vai atingir. Então, eu me sinto atingida por isso. Então, eu sou solidária ao
meu querido presidente Roselei, porque em momento nenhum eu vi fazer diferença a ninguém
e o atendimento tem de ser isso. Nós fomos eleitos para receber a todos, a escutar a todos, sem
ter uma diferença ou outra, então não sou eu, nem ninguém pode julgar alguém sem olhar o
próprio rabo, como se diz, né? Então, eu acredito que o meu presidente Roselei age de
maneira correta e eu sou solidária a ele, sim. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO
CARMO: Muito obrigado. Agora, com a palavra o nobre vereador Tiago Parelli.
VEREADOR TIAGO PARELLI: Meu presidente, falar um pouco da Vossa Excelência, eu
não vou ficar falando muita coisa aqui, porque eu acho que a gente tem que ter o nosso
gabinete, né, Rodson, é para atender a todo mundo. Agora, chegar num ponto de falar
bandido, que a pessoa é bandido, né, Rodson? PRESIDENTE RODSON MAGNO DO
CARMO: Muito triste. VEREADOR TIAGO PARELLI: Roselei, eu estou com você, pode
contar comigo, conheço a sua pessoa, está conduzindo um excelente trabalho aqui dentro e eu
acho que aqui a gente tem que atender a todos e não julgar, como todo mundo faz antes de
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avaliar. Então, meu presidente, está aqui meu voto de solidariedade, confiança no seu trabalho
e eu usei uma fala uma vez: Eu acho que tem gente que às vezes que precisa de uma Super
Bonder na boca. Melhor coisa que tem. Eu vou falar uma coisa para vocês, assessoria é
assessoria. Eu tenho orgulho dos meus dois assessores, que às vezes nem foto tira do meu
lado, então vamos baixar a bola, gente, porque o Roselei, acho que nós não estamos falando
de... Tem um nome, né? Vereador e presidente dessa Casa, Roselei Françoso, estamos com
você. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Muito obrigado, vereador Tiago
Parelli pelas palavras. Concluo aqui todas as falas de todos os vereadores em solidariedade ao
presidente titular dessa Casa, vereador Roselei Françoso, passo agora o comunicado à Casa ao
vereador Gustavo Pozzi. Eu não esqueci de você, não, Gustavo. VEREADOR MOISÉS
LAZARINE: Moisés também inscrito. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO:
Só um minutinho, Moisés. Comunicado à Casa, vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Eu quero comunicar que o vereador Roselei Françoso é um vereador
que tem o meu respeito. O vereador Roselei Françoso, nos meus primeiros dias de mandato,
ele foi um dos que me acolheu, logo nos primeiros... antes até de assumi já começamos a
conversar, já começamos... E eu tenho muita humilde em dizer que ele é uma das pessoas que
na minha dificuldade ele me ajudava. E me estranharia que o Roselei Françoso teria alguma
conduta desonrosa, porque nunca eu vi, eu nunca percebi alguma coisa que o desabonasse.
Um vereador, salvo engano, o sexto mais votado da cidade, no terceiro mandato, né? No
terceiro mandato, uma pessoa respeitada na cidade, respeitado pelos professores, respeitado
pelos servidores públicos, respeitado pela população. Eu acho que as pessoas deviam tomar
mais cuidado quando cometem crimes contra a honra. Isso está previsto no Código Penal, isso
cabe indenização na esfera civil. A simples injúria já é motivos de pena, de sanção, então as
pessoas deveriam pensar muito bem. Eu, olha, eu vou ser sincero, não quero aqui mandar em
gabinete de nenhum não, mas se é no meu gabinete, a pena ia ser... a primeira pena que ia
acontecer ia ser a minha, ia ser exoneração na hora. Roselei, o meu total apoio a você, você
sabe que eu sou um combatente, um fuzileiro de primeira batalha. PRESIDENTE RODSON
MAGNO DO CARMO: Muito bem. Obrigado, vereador Gustavo, pelas palavras em defesa
ao presidente titular dessa Casa, vereador Roselei Françoso. Passo agora ao comunicado à
Casa, o nobre vereador, meu amigo, Moisés Lazarine. VEREADOR MOISÉS LAZARINE:
Boa noite a todos, população, nos vê e nos ouve. Quero aí fazer coro com a fala de todos os
vereadores que nos antecederam e sem dúvida sair em defesa do presidente desta Casa. Uma
pessoa que a gente tem o prazer, o privilégio de conhecer de longa data, nascido e criado no
mesmo distrito de Santa Eudóxia, trabalhamos na roça, de uma infância pobre, então a gente
sabe o sacrifício que hoje, nós estando nesse cargo, nós fizemos para ocupar o cargo que
ocupamos hoje. Então, sem dúvida, ele não de paraquedas na presidência dessa Casa e tem
uma história muito linda por detrás do trabalho que ele sempre fez. Então, eu queria fazer esse
registro e dizer, né, que infelizmente essas pessoas que muitas vezes age e faz falas levianas
por trás das redes sociais e muitas vezes sequer considerando que pode estar afetando a honra,
a imagem, não apenas do vereador, do pai de família, vereador Roselei, mas como também do
presidente dessa instituição, que está aí presidindo todos os vereadores e vereadoras dessa
Casa. Então, eu quero fazer coro aí, lamentar a postura, seja de quem for, independente de
quem é a pessoa, de que gabinete ele seja alocado, é uma fala infeliz e não pode ser
generalizada e jamais desmoralizar uma pessoa que, no exercício da sua função democrática,
recebe as mais diversas forças e correntes partidárias a exemplo de que ele mesmo citou,
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mesmo nós gostando ou não gostando, concordando ou não concordando com quem ele
recebeu, ele sendo o presidente da Casa, ele tem a função diplomática de estar tratando todos
de forma igual. Então, é a minha fala para contribuir, colaborar com todas as falas já que me
antecederam e lamentar e sair em defesa, realmente, do nosso presidente. Esperamos que
posturas como essa jamais venha a ser repetidas nessa Casa por nenhum dos vereadores.
PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Eu quero agradecer as palavras do nobre
vereador Moisés. Eu tenho certeza de que o vereador Roselei em sua casa, em recuperação,
com a sua família, o seu filho, agora, apareceu aí do lado, merece todas essas moções de
solidariedade ao presidente. Para quem conhece Roselei Françoso, tirando a pessoa, tirando o
vereador, a pessoa de Roselei Françoso, a humildade, eu falo isso com a boca aberta e falo
com a maior tranquilidade do mundo. Antes de ele ser vereador, eu sou vereador com ele
desde o primeiro mandato, nós estamos aqui já no terceiro mandato, entrei junto com ele,
aprendi muito com ele, mesmo ele pertencendo ao Partido dos Trabalhadores, que eu respeito
quando ele entrou, nunca deixou de conversar, de dialogar, sempre uma pessoa humilde,
trabalhando para as pessoas. E aqui ninguém manda em gabinete de ninguém, aqui é a Casa
do povo, aqui entra quem quiser, aqui é do povo, o povo paga o nosso salário e vai entrar
quem quiser. Se é bandido, se é delinquente, cabe a cada um analisar a sua consciência e não
ficar na Internet, que é uma terra de ninguém fazendo julgamento. Ele vai atender, eu vou
atender, os 21 vereadores vão atender, porque aqui é a Casa do povo. E o povo tem porta
aberta aqui. Vai entrar, tomar um café e vai ser recebido por todos os vereadores que eu tenho
certeza de que nenhum vereador dessa Casa sequer deixou de receber. Desde às 8h até às 18 h
estão abertas as portas dos nossos gabinetes para que vocês, população de São Carlos,
acompanhe o nosso trabalho. Então fica aqui, presidente, o nosso fraterno abraço a Vossa
Excelência, fique tranquilo, nós estamos com você. Peço ao secretário, ao vereador Bruno
Zancheta, que faça a chamada nominal dos Srs. Vereadores. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Chamada final da 27ª Sessão Ordinária, 24 de agosto de 2021. Primeiro
vereador, o vereador André Rebello? VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Azuaite Martins França, ausência justificada.
Vereador Bira? VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Presente. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Vereador Bruno Zancheta, presente. Cidinha do Oncológico? PRESIDENTE
RODSON MAGNO DO CARMO: Presente on-line. VEREADOR BRUNO ZANCHETA:
Presente on-line. Vereador Dé Alvim? Vereador Dimitri Sean? VEREADOR DIMITRI
SEAN: Presente. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Vereador Djalma Nery?
PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Djalma Nery, presente on-line.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Vereador Elton Carvalho? Presente on-line, o Elton?
PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Presente on-line. VEREADOR
BRUNO ZANCHETA: Vereador Gustavo Pozzi, líder do meu partido, o PL?
PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Presente on-line. VEREADOR
BRUNO ZANCHETA: Vereador Lucão Fernandes? Vereador Malabim? Presente on-line, o
Malabim? Vereador Marquinho Amaral? Vereador Moisés Lazarine? PRESIDENTE
RODSON MAGNO DO CARMO: Presente on-line. VEREADOR BRUNO ZANCHETA:
Professora Neusa? VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Presente. VEREADOR
BRUNO ZANCHETA: Professora e vereadora Raquel Auxiliadora? PRESIDENTE
RODSON MAGNO DO CARMO: Presente on-line. VEREADOR BRUNO ZANCHETA:
Vereador Robertinho, presente. Vereador Rodson Magno? PRESIDENTE RODSON
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MAGNO DO CARMO: Presente. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presidente desta
Casa, vereador Roselei Françoso? PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO:
Presente on-line. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Sérgio Rocha, presente. Vereador
Tiago Parelli? VEREADOR TIAGO PARELLI: Presente. PRESIDENTE RODSON
MAGNO DO CARMO: Agradeço ao secretário dessa Casa, vereador Bruno Zancheta, vai
treinando. Eu comecei como Vossa Excelência, só não tinha a idade de Vossa Excelência, o
meu primeiro mandato, eu fui o vereador mais jovem dessa Casa, vai treinando, a
oportunidade que vamos dando, eu lembro quando o vereador Ronaldo Lopes me deu a
oportunidade de presidir a secretaria, essa Casa, para que futuramente o senhor possa também
ocupar à mesa. Eu quero fazer um agradecimento especial ao presidente desta Casa, o
vereador Roselei Françoso, por me dar a oportunidade, como primeiro vice-presidente dessa
Casa, de estar tocando, como ele disse os trabalhos, isso é muito importante para a gente
crescer o mandato passa, a gente tem que ser humilde, a gente tem que crescer. Todos têm que
ter a oportunidade e eu quero aqui cumprimentar a Andréa Rosa. Andréa, por favor, chega só
um pouquinho para cá. Em nome da Andréa, eu quero cumprimentar o Edson, o Rogério, a
Isadora, essas pessoas que foram citadas agora, aqui na TV, são os assessores da presidência
dessa Casa que vêm fazendo um belíssimo de um trabalho. A Andréa que está aqui do nosso
lado, uma moça fantástica que, infelizmente, foi injustiçada, mas a Câmara recebeu de braços
abertos, faz um bom trabalho, uma boa mãe, uma boa pessoa. Então aqui em nome de todos
os vereadores dessa Casa, Andréa, eu quero aqui te cumprimentar, você que está assessorando
toda a assessoria da presidência dessa Casa. Parabéns, vereador Roselei, pela escolha dos
assessores, porque os assessores nada mais é do que o segundo vereador, eles que tocam o
nosso trabalho em nossa ausência. Isso é a importância de atender a população. Então são
essas pessoas que nos auxiliam, você que está atrás da telinha nos assistindo, às vezes não
conhece os bastidores. Então são: O Edson, Andréa, a Isadora e o Rogério, que nos ajuda, que
estão aqui, são 19 h, estão aqui desde às 8h. Eles têm salário sim, eles têm obrigações sim,
mas fazem com carinho. Todos vocês que às vezes criticam a Câmara Municipal venham
conhecer o nosso trabalho. A gente convida você a partir das 8h para estar aqui na Câmara
municipal, conheça o trabalho, você será bem recepcionado. Os 21 vereadores, os que vocês
quiserem, chegou na porteira: Eu quero falar com o vereador X. O vereador Y. Eu tenho
certeza... se ele não estiver na Casa, ele vai marcar um horário e você vai vir conversar com
esses vereadores e será bem atendido, porque aqui é a Casa do povo, aqui nós discutimos
problemas da cidade e é por vocês e para vocês que nós trabalhamos. Eu desejo a todos uma
boa noite, o meu muito obrigado e, mais uma vez, obrigado pela participação. Boa noite a
todos. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E agradeço ao Emílio e toda a equipe. Muito
obrigado. Eu, Maria Cristina Roque Novaes Keppe
, lavro a presente ata, que após
lida e achada conforme, será devidamente assinada.

