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SESSÃO ORDINÁRIA 31 DE AGOSTO DE 2021
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Marco Amaral, 1º Secretário
Aos trinta e um 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 ROSELEI FRANÇOSO: Dando início à 28ª Sessão Ordinária, de
31/8/2021, eu solicito ao secretário nesse ato, Rodson Magno do Carmo, que proceda a
chamada dos Srs. Vereadores. VEREADOR RODSON DO CARMO: Atenção, Srs.
Vereadores, faremos a chamada da 28ª Sessão Ordinária do dia de hoje, 31 de agosto de 2021.
Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Vereador Azuaite Martins de França, ausente. Vereador Bira.
VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Presente. Vereador Bruno Zancheta. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Bruno Zancheta, não. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não, ausente.
Vereadora Cidinha do Oncológico. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente online. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente on-line. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Azuaite, presente on-line. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Azuaite, presente on-line. Vereadora Cidinha. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Presente on-line. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Dé. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Dé está ausente ainda. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Ausente do plenário. Vereador Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Djalma Nery. Presente on-line. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente on-line. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Vereador Elton Carvalho. Presente on-line. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Presente on-line. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Gustavo
Pozzi. Presente on-line. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente on-line.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Lucão Fernandes, presente. Vereador
Malabim, ausente do plenário e do on-line. Vereador Marquinho Amaral, presente on-line.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente on-line. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Vereador Moisés Lazarine, ausente. Professora Neusa, ausente do plenário e do online. Vereadora Raquel Auxiliadora. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente online. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente on-line. Vereador Robertinho Mori,
presente. Vereador Robertinho Mori, presente. Vereador Rodson, presente. Vereador Roselei
Françoso. Presente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Vereador Sérgio Rocha. Sérgio Rocha, ausente. Vereador Thiago
Parelli. Presente. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Sr. Presidente, registrando a presença...SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Vereadora Neusa. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Vereadora Neusa e vereador Malabim. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador
Azuaite, está registrada a presença, Azuaite. Já registrei aqui. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Está registrada a presença do vereador Azuaite. Sr. Presidente, 17 vereadores até o
momento. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Havendo número regimental, declaro
aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos. Em pé, ou como
puderem, em sinal de respeito, ouviremos o Hino Nacional e o Hino a São Carlos. [Execução
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do Hino Nacional Brasileiro].[Execução do Hino de São Carlos]. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Gostaria de registrar a presença do vereador mais jovem dessa Casa, vereador
Bruno Zancheta. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Rodson, também
gostaria de registrar presença aqui do vereador Dé Alvim e o vereador Moisés Lazarine.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Dé e vereador Moisés Lazarine, registrada
a presença dos dois vereadores. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Solicito ao
vereador Elton Carvalho que proceda a leitura da Bíblia. VEREADOR ELTON
CARVALHO: [interrupção no áudio] "porque estou necessitado e aflito. Guarda minha alma
pois sou santo. Ó, Deus meu, salva o teu servo a que em ti confia. Tem misericórdia de mim,
ó Senhor, pois a ti clamo todo dia. Alegra a alma do teu servo, pois a ti, senhor, levanto a
minha alma [interrupção do áudio] a perdoar e abundante em benignidade para com todos os
que te invoca. Dá ouvidos, Senhor, à minha oração e atende a voz das minhas súplicas no dia
[interrupção no áudio] por quanto me respondes. Entre os deuses não há [interrupção no
áudio] a ti, Senhor, nem há obras como as tuas. Todas as nações que fizeste virão e se
prostrarão perante a tua face". Palavra do Senhor. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, vereador Elton Carvalho. Solicito ao vereador Rodson Magno do Carmo que faça a
leitura dos votos de pesar da semana. VEREADOR RODSON DO CARMO: Relação de
votos de pesar: Fernando Ventura, José Roberto Maramarque, Vincenzo Falvo, Aracino
Sebastião da Silva, Reginaldo Pereira, Adelino Gonçalves Teixeira, Laura Sassi Brandão,
Maria Divina Borges, Célia Pessa Fabbri, Aparecida Carlos Zupo, Walderis Sonchini de
Sampaio, Daniel Paulo da Silva, Florentina Guerra Ferro, Wanderley Cortez, Erminea
Gravena, Vagner Ribeiro, Nelly Simões Martins, José Jacintho de Oliveira, Maria Aparecida
Monteiro Carvalho, Maria Aparecida Narcizio Rodrigues Moreira... perdão, Moraes, Luiz
Carlos do Amaral, Dirce Alves Pereira, George Nazareno Zanetti, Helena Vitória Mendes
Aracati, Valdomir Matielo, Luís Antônio Martins, Salvador Neves de Oliveira, Maria Horácia
da Conceição, Dino Lazzarini, Kátia Marie Aparecida Chiaramonte, Rute Castelano, Manoel
Alves Netto, Maria de Lourdes Giromini, Cláudio Donato, José Chginelatti Netto, Maria
Tereza Ronchi Top, Valter Luiz Mamente, Carmelinda Anzolin Bonani, Antônio Aparecido
Giacomini, José Severo da Silva, Nadir Dourado Moreira, Paschoa Caceta, José Orides
Roberto, Elvis Vieira Filho, Luiz Nenuncio, Ivone Pereira Morales, Maria Luiza Sebastiana
Lastoria Marques, João José Souto e a Sra. Silvana de Oliveira Segnini Tiberti. Esses são os
votos de pesar, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador
Rodson Magno do Carmo. Registramos também a presença do vereador Sérgio Rocha.
Façamos um minuto de silêncio em memória dos falecidos da semana. [um minuto de
silêncio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Neste momento, eu coloco em votação
a Ata da Sessão Ordinária de 17 de agosto de 2021. Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Não há solicitação de destaque dessa
semana, Lucão? Então, peço ao vereador Rodson Magno do Carmo que faça a leitura das
proposições da semana. Questão de ordem solicitada pelo vereador Gustavo Pozzi.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Eu queria só pedir retirada, não consegui fazer a tempo,
de um requerimento que eu fiz pedindo informações para o Saae, porque ele já não tem mais
razão de ser, porque eu tive uma conversa com o presidente Marchezin... Isso ontem, né? E na
tarde de ontem eu acompanhei lá o pessoal já resolvendo o problema que eu solicitava
informações. Então, tem o Processo 2.681, desculpa... isso, no Protocolo 2.848, que eu peço a
retirada porque eu já tenho resposta e já foi arrumado o problema que eu solicitei
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informações. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. Qual é o número do
processo, vereador Gustavo, 2.681? Qual é o número do processo, vereador Gustavo?
VEREADOR GUSTAVO POZZI: É 2.681. Então, eu solicito urgência... PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Ah, de urgência? VEREADOR GUSTAVO POZZI: Em
informações sobre o Saae. E esse problema que eu peço informação foi sanado na tarde de
ontem. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tá. Então, nós tiraremos ele da votação.
Eu preciso colocar... ele entrou como urgência, é isso? Não? VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Não, não, ele entrou no rito normal. Eu protocolei na semana passada só que o
problema foi já resolvido, já tenho a resposta, já estou satisfeito...PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Então, antes que a gente vote, nós estamos tirando ele da pauta da sessão,
certo? VEREADOR GUSTAVO POZZI: Eu só quero a retirada para arquivamento
do...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito, eu entendi. Então, nós estamos
retirando esse processo. Então, o vereador Rodson fará a leitura subtraindo este das entradas
da semana. VEREADOR RODSON DO CARMO: Proposições apresentadas pelos Srs.
Vereadores, entregue no dia 30 no Departamento de Protocolo e Arquivo da nossa Casa de
Leis. Projetos de lei ordinária: 3; requerimentos: 56; indicações: 9; moções: 13; totalizando o
número de proposições: 81. São Carlos, 31 de agosto de 2021. Sr. Presidente.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Rodson. E coloco em votação
as proposituras da semana. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestandose os contrários, exceto o Processo 2.681, solicitado pelo vereador Gustavo Pozzi. Não há
Tribuna solicitada para essa semana. GRANDE EXPEDIENTE – INSCRIÇÃO DE
ORADORES – PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO - Entraremos, nesse momento, ao
Grande Expediente, tendo como vereador inscrito o vereador Dimitri Sean. Vereador Dimitri,
pelo tempo regimental de até dez minutos. VEREADOR DIMITRI SEAN: Boa tarde, Sr.
Presidente, demais colegas vereadores e vereadoras. Boa tarde aos servidores desta Casa, às
pessoas que nos acompanham. Muito boa tarde a todas e a todos. Sr. Presidente, há algumas
semanas eu apresentei uma indicação à Prefeitura Municipal de São Carlos. Sei bem como
funciona esse expediente: é um tipo de requerimento que nós fazemos à Prefeitura, mas que
ele não recebe uma resposta; é algo que a gente entende que seja positivo e que, por isso,
indicamos à Prefeitura Municipal de São Carlos. E essa indicação que eu fiz se trata da
recuperação econômica no pós-pandemia. Todos nós estamos preocupados, agora, claro, com
a saúde, e devemos estar mesmo. Mas assim que passar essa pandemia, e nós esperamos que
isso aconteça em breve, né, nós oramos para isso. Assim que passar essa pandemia, nós nos
preocuparemos ainda mais, mais do que já estamos, claro, com os comércios, com as
empresas grandes, médias, pequenas, os microempreendedores da cidade de São Carlos,
porque muitos sofreram, estão abalados, com a pandemia. Muitos comércios fecharam, muita
gente perdeu emprego e é uma situação muito difícil. A sugestão que eu fiz, na forma de
indicação à Prefeitura é que revisse a lei municipal que concede os incentivos fiscais às
empresas que venham a se instalar na cidade de São Carlos. A gente tem uma lei que trata do
assunto. Inclusive, algumas empresas, grandes empresas, que vieram há algum tempo para
São Carlos. Digo há algum tempo, porque recentemente não vejo isso acontecendo, grandes
empresas vindo para cá. Mas algumas empresas que vieram e tem até hoje, algum tipo de
parceria, incentivo, benefício fiscal para gerar empregos na nossa cidade, que essa deve ser
uma preocupação de todos. Então, a sugestão que eu fiz na forma de indicação é que a
Prefeitura Municipal revisse essa lei, atualizasse essa lei e diminuísse o número de
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funcionários necessários, de postos de trabalho criados, para que as empresas fizessem jus,
tivessem direito a esse tipo de incentivo. Porque na lei antiga, conforme está formulado, é um
número muito alto. Agora, as empresas, hoje em dia, cada vez mais, trabalham com equipes
mais enxutas, com menos colaboradores. Então, é difícil para uma empresa, hoje em dia,
atender àqueles critérios estabelecidos na lei para que possa vir para São Carlos e possa
pleitear esse tipo de benefício. É claro, é uma indicação. Não tem... não vincula a Prefeitura.
O Executivo não é obrigado a colocar isso em prática, não é obrigado a entender que isso é
positivo. Mas essa é uma ideia que partiu do meu gabinete e que é desenvolvida muito bem
em outras cidades, que colocam, inclusive, outdoor na estrada: olha, venha, empresário,
investir em São Carlos. Traga sua empresa para cá. Essa é uma forma que nós temos de fazer
com que novas empresas venham para cá e, com isso, novos empregos sejam gerados.
Vereador Bruno quer falar, é isso? VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Vereador Dimitri,
um aparte, por favor. Parabéns pela iniciativa, em primeiro lugar. Gostaria também, vereador,
de destacar uma indicação que eu fiz recentemente, encaminhei essa indicação ao secretário
Nino, criando um programa que chama Empresa Cidadã. O que seria isso? Foi um programa,
já, com sucesso, com êxito nas cidades de Niterói, no Rio de Janeiro, e em Brasília, onde a
prefeitura vincularia de uma forma muito simples uma parceria mesmo, igual o vereador
Dimitri está propondo, para que as empresas tivessem uma isenção, enfim, algo nesse sentido,
e pudessem criar mais postos de trabalho ou, pelo menos, manter o que elas já têm. Então,
esse é um programa que já vem sendo desenvolvido pela cidade de Niterói. O governo do Rio
de Janeiro, inclusive, vai copiar esse programa, indo mais ou menos na linha do que o
vereador Dimitri está falando. Acredito que, nesse momento, nós precisamos pensar, sem
dúvida nenhuma, no trabalho, no emprego e na renda das pessoas. Obrigado. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Legal, vereador Bruno. É isso, são boas iniciativas, boas ideias que podem
colaborar. Roselei. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor me dá um aparte
também? Eu gostaria de contribuir com o debate que Vossa Excelência traz. Eu acho que é
um momento ímpar que nós estamos vivendo, um momento de dificuldade, e de retomada da
economia, de fato. Penso que o município tem, sim, que criar mecanismos de incentivo fiscal
para poder viabilizar a retomada da geração de emprego no país, na cidade, no estado e no
país. Então, parabéns pela fala de Vossa Excelência e fico à disposição para contribuir com o
senhor com o debate. VEREADOR DIMITRI SEAN: Obrigado a todos. Sei que muitos
gostariam de ter um aparte, de falar. Esse é um assunto muito importante para a nossa cidade.
Agora, o que precisa acontecer, Roselei, Bruno, é que a prefeitura, recebendo essa indicação,
que ela tome as providências. Ah, a avaliação que eu fiz junto com o jurídico da Câmara é que
essa iniciativa não poderia partir daqui, de um vereador, que precisaria, sim, ser o Poder
Executivo que manda um projeto para cá para que seja aprovado para que essa lei seja
atualizada. Então, a gente está aguardando, porque é algo positivo não para mim, não estou
dizendo que é bom para mim, Dimitri, é bom para todos nós, todos nós que moramos em São
Carlos, que gostamos da nossa cidade. Nós precisamos que a cidade atualize essa lei para que
ela se torne mais competitiva, e mais do que isso, que depois tenha uma boa comunicação de
que São Carlos tem um programa que incentiva as empresas a se instalarem aqui e que é
positivo para o empresário. Como eu disse, outras cidades fazem um marketing, fazem uma
propaganda de que isso existe, de que existe um programa que as empresas podem se
beneficiar. Então, está na hora de atualizar essa lei, que é muito antiga, né? Como eu disse,
algumas empresas ainda têm esse incentivo de quando vieram lá atrás, mas a gente precisa
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atualizar para a era contemporânea. Não podemos usar essa legislação de tanto tempo. E mais
do que isso, depois de atualizada a lei, precisamos comunicar, dizer às pessoas, dizer às
empresas de fora de que vale a pena vir para São Carlos e se instalar aqui. É isso que tenho
para falar sobre isso. Ainda estou aguardando uma posição da prefeitura, embora,
formalmente, a indicação não obrigue a prefeitura a mandar um ofício, uma resposta, um
documento formal, é de muita valia que a prefeitura leve essa indicação, essa sugestão a sério
e faça alguma coisa. Porque daqui a pouco, nós vamos passar por tudo isso. Acredito muito
que a gente vai passar. Não passamos ainda. Ainda é um momento de preocupação. A
pandemia está aí, temos todos que tomar cuidados ainda, mas a gente vai passar por isso. Em
algum momento, eu acredito que vamos superar essa fase de dificuldade da doença. Mas aí
nós veremos os comércios combalidos, muitos empresários sem condições de reabrir suas
empresas. Então, por isso que algo tem que ser feito. Agora, para falar rapidamente, eu tenho
pouco tempo, presidente, falar rapidamente que amanhã de manhã, junto com outros
vereadores, com a vereadora Neusa também, iremos até a ONG ASA, Amigos Salvando
Amigos, em que faremos uma visita para falar sobre a castração de animais aqui no nosso
município. Quem conhece um pouco do assunto, da área dos bichos aqui na cidade sabe que
há alguns meses, há muitos meses, na verdade, a castração está suspensa no Canil Municipal.
E isso também por conta da pandemia. Nós temos uma veterinária que está afastada por conta
da pandemia, gestante, com todo o direito ela está afastada, né? Existe uma lei federal que dá
a ela esse direito. E temos, também, uma outra veterinária do Parque Ecológico que, por
muito tempo, permaneceu afastada por conta da idade. Então, agora, o caminho que foi
encontrado pela Secretaria de Serviços Públicos foi contratar um terceirizado, alguém que não
faz parte da prefeitura, que não é de direito público, para fazer essas castrações que já se
iniciaram. Então, amanhã, junto com outros vereadores, vamos todos ver o funcionamento
desse serviço que é muito aguardado por protetores, por pessoas de toda a cidade. Porque o
que a gente mais vê hoje em dia são animais abandonados e parece que, com essa pandemia,
só aumentou ainda mais. Então, é muito importante que tenha recomeçado o serviço, ainda
timidamente, é verdade, a gente precisa ganhar escala, precisa de maior número, precisamos
ampliar o serviço. Mas amanhã a gente vai visitar pelo menos o início de algo que está
acontecendo, que nunca deveria ter parado. A verdade é essa. Os funcionários da prefeitura,
respeito todos, mas o que a gente precisa pensar é que um serviço público não pode ficar
dependente de uma só pessoa. Então, se a pessoa tira férias, com todo o direito que ela tem de
tirar férias, ou se afasta por motivo de saúde, para o serviço. A gente não pode conviver com
essa situação. Então, o que a gente precisa é ter mais veterinários na prefeitura, contratados,
treinados, para que um possa ajudar o outro e que o serviço não seja interrompido no
momento de um afastamento, de férias ou de uma licença-maternidade. É isso o que a gente
precisa pensar. Então, eu vou, claro, amanhã, visitar. É muito bom o que está acontecendo.
Mas eu vou voltar a falar, de novo, com a D. Helena, porque precisa ser aberto concurso
público para veterinários também. Eu sei que muitas categorias aqui clamam por isso, os
guardas municipais e tantos outros, mas precisamos de mais veterinários na prefeitura. A
gente tem uma... posso concluir, presidente? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Por
favor, pode concluir, Dimitri. VEREADOR DIMITRI SEAN: A gente tem uma situação da
pandemia, é claro, existem restrições nesse momento para novas contratações, mas como eu
disse há pouco, em algum momento a gente vai passar por tudo isso, e a gente vai poder voltar
a fazer concursos públicos, nós vamos poder voltar a contratar. E aí sim a D. Helena precisa
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entender, ela precisa conhecer, precisava descer lá no canil e ver a realidade. Que com quatro,
com seis veterinários que tem a prefeitura, não é possível fazer esse serviço, né? E nós
ficamos dependentes, quando algo acontece, quando um veterinário se afasta, todo o serviço
já fica descompensado. É isso, presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Por
favor, vereador Djalma Nery pelo tempo regimental de até dez minutos. VEREADOR
DJALMA NERY: Boa tarde a todos e todas. Vereadores, vereadoras, população de São
Carlos que nos ouve e assiste pela rádio. Eu quero, primeiro, manifestar minha imensa
preocupação com o possível agravamento da pandemia em nossa região. Sei que estamos
todos cansados e cansadas de ficar em casa, das medidas restritivas, mas, no entanto, essa
nova variante Delta, ela chega à nossa região, já está em São Carlos, e isso causa uma
preocupação muito grande e exige de nós os cuidados redobrados, né, de atenção e cuidado
sanitário. Então, queria começar minha fala externando essa preocupação e pedindo mais esse
esforço heroico da população de garantir e manter os protocolos sanitários de distanciamento,
uso de máscara, higienização, para que a gente possa atravessar essa possível nova fase, aí,
com mais segurança, com mais tranquilidade e com menos fatalidades. Entrando na minha
fala, eu quero dizer que nesses oito meses de Câmara Municipal, posso dizer que tive um
aprendizado equivalente a oito anos de estudo, pesquisa, de observação sobre gestão pública,
política, direito administrativo, constitucional, técnica legislativa, separação de poderes e
muitas coisas mais. E, por essa oportunidade, eu quero agradecer imensamente cada um dos
20 colegas, com os quais eu aprendo muito todo dia, independente de quaisquer divergências
políticas ou partidárias. Quero agradecer também aos servidores da Câmara Municipal de São
Carlos, aos técnicos, aos assessores, aos estagiários, estagiárias dos gabinetes, enfim, todo
esse grupo formado por mais de uma centena de pessoas que dá vida ao Poder Legislativo da
nossa cidade. Foi com grande expectativa que eu assumi uma cadeira nessa casa, uma
expectativa pessoal e coletiva, por ter tido, como vocês sabem, a honra de obter a maior
votação nas eleições de 2020. E com uma proposta diferente, né, de um mandato coletivo,
participativo, da defesa de políticas sociais e com uma visão progressista de promoção da
diversidade e de participação cidadã. E nesses oito meses aqui dentro, eu pude experimentar e
entender as imensas limitações do Poder Legislativo. E eu fui adequando as expectativas à
realidade daquilo que realmente é possível fazer, daquilo que é prerrogativa e atribuição do
nosso poder. Mas uma das coisas que não mudaram, até pelo contrário, né, uma coisa que
aumentou, foi o meu compromisso com a ética, com a verdade, com a justiça. E, por isso, hoje
eu quero manifestar minha preocupação de maneira franca, fraterna e talvez até um pouco
dura, mas transparente. E é por esse assunto que quero começar: transparência. Recentemente,
eu fiz um desabafo nas redes sociais, sobre isso. E na última sexta-feira, eu tive uma breve
conversa com o secretário de Planejamento sobre essa preocupação. São Carlos é uma cidade
importante na nossa região central do estado de São Paulo. Segundo os últimos dados do
IBGE, a gente está chegando a 257 mil habitantes. Uma cidade que é famosa nacionalmente
por ser referência no diz respeito à ciência, tecnologia, inovação, conhecimento, mas que,
infelizmente, do ponto de vista da administração pública, da transparência e do controle
social, parece que parou no tempo. Em pleno 2021 e com uma lei de 2011 vigente, a Lei
12.527, chamada Lei de Acesso à Informação, que contém uma série de dispositivos nesse
sentido e em que pese também a imensa capacidade e disposição dos poucos servidores
técnicos responsáveis por isso e que, heroicamente, se dedicam com afinco. A gente vive um
verdadeiro apagão informacional. E sem informação é impossível praticar cidadania. Não é de
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hoje que eu estou falando sobre isso, mas realmente acredito que agora a coisa chegou num
limite, e pior sem perspectiva real de resolução, pois não tem orçamento. Se não tem
orçamento, não tem interesse e nem compromisso político com essa questão. Pois bem, como
eu mencionei, nós temos uma lei, 12.527/2011, a qual sujeita, inclusive, os municípios, no seu
art. 1º e que, entre diversas coisas, preconiza a chamada transparência ativa, né? No seu art.
8º, diz que "é dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de
requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso no âmbito de suas competências", etc. e
tal. O §2º diz que "os órgãos e entidades públicas deverão utilizar todos os meios e
instrumentos legítimos que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da
rede mundial de computadores". Uma lei de 2011, dez anos já completa. Diz também que "os
sites precisam conter ferramenta de pesquisa de conteúdo", no seu inciso I do §3º. No inciso
VI, diz que ela "deve manter atualizadas as informações disponíveis para acesso", entre vários
outros dispositivos da lei. E que, infelizmente, a cidade de São Carlos descumpre. A cidade
descumpre. Eu desafio qualquer vereador, vocês sabem disso melhor do que eu, como
cidadão, inclusive, a encontrar informações atualizadas relevantes no site da prefeitura
municipal de São Carlos. Nós não temos acesso às normas infralegais, os decretos
regulamentadores, as portarias anteriores a 2009 que estão disponíveis só nos Diários Oficiais.
Você precisa caçar um por um, sem mecanismo de busca, e não tem acesso a um decreto
regulamentador, que regulamenta uma lei, que está disciplinando a nossa vida em sociedade.
Isso é um completo absurdo. Não tem acesso às portarias, não tem acesso a série de contratos.
Eu fui hoje procurar sobre os imóveis locados da Prefeitura. Sabe qual é a data da tabela que
está lá no site da prefeitura? É 2017. Os imóveis locados... não tem 2018, 2019, 20 e muito
menos 21. Os e-mails estão todos desatualizados. Quando você manda e-mail para um
secretário, para um responsável, volta, porque não funciona. E eu quero aqui frisar, de novo, o
respeito imenso pelos servidores que estão trabalhando. E eu conheci alguns deles, sei das
limitações de infraestrutura, mas isso é um problema de gestão, de compreensão da
importância da transparência e do cumprimento de uma lei federal. Isso aqui é um caso de
improbidade administrativa, um caso de polícia. Recentemente, eu tive uma reunião, onde o
promotor, Dr. Sérgio, esteve presente. Convidei o Dr. Alexandre, o doutor sem doutorado
Alexandre Martins, que é o procurador geral do município e falei na frente do promotor que
nós não tínhamos acesso a um contrato da prefeitura com a São Carlos Ambiental, que é a
PPP do lixo, que diz respeito ao serviço de varrição e limpeza urbana, contrato que, por lei,
tem que estar no site da prefeitura. E não está até hoje no site. Sabe o que aconteceu depois
dessa reunião em que eu tive que dar um sabão no procurador na frente do promotor? Ele me
bloqueou no WhatsApp, de forma infantiloide, uma pessoa que é incapaz de atender ao
interesse público e de lidar com uma demanda real, que é a transparência. Eu estou aqui
dizendo, agora em Tribuna, sobre isso. De maneira propositiva, a gente tem estudado
profundamente esse assunto. São Carlos tem vocação, tem condições para incorporar o
segmento de ensino superior, de empresas de tecnologia, da própria administração pública
para conseguir dar uma solução para isso, que está irregular, que está fora da lei, que pode
redundar em improbidade administrativa para o prefeito, que é colocar documentação
atualizada no site da prefeitura. A pasta de Planejamento tem um orçamento irrisório, R$ 600
mil com o incremento de cento e poucos mil ao ano. Nós precisamos digitalizar os
documentos, nós precisamos trazer esses documentos para um sistema de busca do site. Não é
possível que São Carlos seja incapaz de fazer isso. Como eu pratico a cidadania se eu não
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tenho acesso à informação básica. É isso, é isso que me revolta. Ainda que eu conheça as
limitações físicas e de pessoal, eu não posso respeitar e entender a falta de visão da gestão em
permitir essa decadência. Não quero, também, deixar de dizer nesse curto tempo com relação
ao Poder Legislativo de São Carlos. A Câmara Municipal, ela tem um sistema bastante
melhor que o da prefeitura, ainda que insuficiente, e que permite, inclusive, fazer alguns
questionamentos de mérito, porque no sistema de buscas e transparência da Câmara, é
possível encontrar informações mais atualizadas com relação a contratos pagamentos, etc. e
tal e, por honestidade eu tenho, faço questão de fazer publicamente aqui um questionamento
com relação a algo que não vou poder aprofundar na fala agora, mas eu vou, no momento
oportuno, se possível hoje, vou depois aprofundar. Não é segredo para ninguém na cidade a
influência de um cidadão são-carlense, que posso classificar, talvez, com eufemismo de
desprezível, um cidadão que possui um jornal e uma rádio que vive de atacar, difamar, mentir,
chantagear figuras e agentes públicos da nossa cidade e que envergonha o jornalismo. É um
cidadão que, segundo as informações disponíveis inclusive no sistema de busca da Câmara
Municipal de São Carlos, só de imóveis, quatro que ele loca para o Poder Legislativo de São
Carlos, já embolsou mais de R$ 3,5 milhões. Sua rádio que presta um serviço de baixíssima
qualidade, recebe R$ 1,5 mil por hora de transmissão dessa sessão da qual eu falo. A Câmara
Municipal paga R$ 150 mil ao ano. Só um minuto para concluir, presidente. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: O senhor tem um minuto para concluir. VEREADOR DJALMA
NERY: Posso concluir, presidente? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pode
concluir, claro. Por favor. Pode concluir, Djalma. VEREADOR ELTON CARVALHO: Não
está dando para escutar, Roselei. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pode concluir,
Djalma. VEREADOR DJALMA NERY: Só para concluir. A Câmara Municipal paga, ao
ano, R$ 150 mil para que esse jornal seja um Diário Oficial, né, publique os atos oficiais,
sendo que nós poderíamos, a preço muito mais baixo, publicizar por meio de site, de maneira
mais democrática, etc. Quero deixar aqui o seguinte questionamento: é do interesse público,
afinal, o interesse público deve ser o objeto do investimento público, que esse cidadão
embolse milhões de reais de dinheiro público em matérias questionáveis, e não se limitam só
à rádio, jornal, imóveis, também vão para empresas de ônibus. É uma questão central, fulcral,
no município. Eu estou me dedicando a uma profunda investigação e vou apresentar ainda
hoje para a Câmara Municipal, para a Mesa Diretora, e eu quero dizer isso publicamente, por
uma questão de honestidade, um pedido de explicação de por que o Poder Legislativo está
fazendo isso. Isso só foi possível por causa da transparência da Câmara Municipal, a qual eu
aplaudo, e repudio a falta de transparência do Poder Executivo de São Carlos. Obrigado,
presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, Djalma Nery. Em relação a
essas publicações da prefeitura, Djalma, nós estivemos, hoje, na Prefeitura tratando
exatamente desse assunto, da possibilidade de a gente fazer um intercâmbio aqui, onde a
gente tenha acesso a esses decretos, e que eles lá, também, tenham acesso às nossas
legislações e que sejam publicadas nos dois sites. Isso é possível fazer. O site do Governo do
Estado faz isso com a Assembleia Legislativa e a Assembleia Legislativa também
disponibiliza os atos do Executivo lá no site do Legislativo. Então, é possível isso, sim. E com
relação ao seu ofício tão logo o senhor apresente, com certeza a Mesa Diretora fará questão,
sim, de estar respondendo todas as questões suscitadas por Vossa Excelência. Eu passo a
palavra, agora, ao vereador Elton Carvalho pelo tempo regimental de até dez minutos.
VEREADOR ELTON CARVALHO: Uma boa tarde a todos, Sr. Presidente, vereadores,
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vereadoras, a quem nos assiste e aos meios de imprensa. Queria trazer uma informação à
população que nos assiste, à população que confiou a esse vereador no segundo mandato, aos
2.381 votos, que este vereador, Elton Carvalho, assume essa semana, no dia de ontem, a
Presidência do Partido, de São Carlos, do Republicanos. Então, foi confiada a mim essa
missão de ser presidente do partido. Em conversa com o presidente estadual, Sérgio Fontellas,
em proximidade e conversa, também, com o presidente nacional, Marcos Pereira, um
deputado que vem ajudando a São Carlos, né, já mandou R$ 500 mil para cirurgia eletiva,
onde quero agradecer publicamente. Já fiz esse agradecimento, onde a gente está trabalhando
um plano trabalho de cirurgias eletivas junto com a Secretaria de Saúde, de R$ 500 mil.
Agora, está mandando mais R$ 500 mil, a pedido deste vereador, para recape. Então, só nesse
ano, a gente está indo... por nove meses deste ano, R$ 1 milhão para o nosso município de São
Carlos através do deputado federal Marcos Pereira, que é o presidente nacional do
Republicanos. Então, foi confiado a mim a presidência desse partido. Então, queria trazer essa
informação à população que nos assiste. Porque é o mais importante, né? Nós representamos a
população, né? Então, quem não viu na rede social, no meio de comunicação. Este vereador
vai fazer o possível para liderar, para fazer uma boa liderança junto ao partido do
Republicanos, visando trazer pessoas, lideranças competentes que acreditam, ainda, em uma
política, em uma renovação, em fazer política para a minoria, para as pessoas que precisam,
para as pessoas que usam o SUS, as pessoas que estudam em escolas públicas. Então, a gente
precisa trabalhar para essas minorias. E o trabalho, e o presidente do Republicanos em São
Carlos vai trabalhar com isso. Então, queria agradecer muito ao presidente nacional, ao
presidente estadual, que me confiou essa jornada, essa importante jornada aí. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Elton Carvalho, só um minutinho por gentileza, vereador
Malabim está solicitando um aparte para Vossa Excelência. VEREADOR ELTON
CARVALHO: Claro. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Está concedendo o aparte a
Vossa Excelência. VEREADOR MALABIM: Vereador, obrigado pelo aparte. Quero te
parabenizar por essa conquista aí na Presidência, por ter a confiança do presidente nacional do
Republicanos...VEREADOR ELTON CARVALHO: Roselei, eu não estou escutando.
VEREADOR MALABIM: Tenho a certeza... não está escutando? PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Um segundinho só. Vocês não estão ouvindo aí? VEREADOR
MALABIM: Estão ouvindo? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Volte a falar.
Vamos ver. VEREADOR MALABIM: Vereador Elton, obrigado pelo aparte. Quero te
parabenizar por essa conquista, né, pela confiança do presidente nacional do Republicanos e
eu tenho certeza de que você, como fez um bom mandato, uma boa votação, tenho certeza de
que você ganhou a confiança do presidente do Diretório Nacional e da sigla. Tenho certeza de
que você vai desenvolver um bom trabalho aqui como presidente aqui na cidade. E lembrando
que o Republicanos, não sou do partido Republicanos, sou do PDT, mas tenho um apreço
muito grande pelo Republicanos, através do deputado Celso Russomanno, que juntamente aí
com você, Elton Carvalho, já está cadastrado nas emendas do deputado a cidade de São
Carlos para receber R$ 450 mil, também, fora da emenda que você disse que conquistou, aí,
do presidente nacional. Então, mais uma conquista aí sua, também, né, juntamente com este
vereador aqui, do deputado Celso Russomanno. Então, parabéns pelo partido republicano,
parabéns pela presidência e tenho certeza de que você vai fazer um bom trabalho, aí, no
partido. VEREADOR ELTON CARVALHO: Vereador Malabim, queria também
parabenizar o senhor pelas conquistas, sempre também próximo ao deputado Celso
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Russomanno, que vem ajudando, né, já ajudava com o vereador Edson Ferreira, junto com o
vereador Malabim e agora, também, junto com nós, né, junto com o vereador Malabim,
destinando essa emenda que é tão importante para recape no nosso município de São Carlos e
também vem, agora, junto com o deputado federal Marcos Pereira, que já também fez a
indicação da ficha para mais R$ 500 mil. Também queria, né, tinha esquecido de passar essa
informação, o deputado também mandou, já destinou, já fez uma carta de indicação, de um
ônibus escolar para a educação no município de São Carlos. Então, o deputado está sendo de
grande ajuda para o nosso município de São Carlos, mesmo com a pouca votação, que teve
170 votos, 150 votos no município de São Carlos, mas junto com o trabalho do vereador,
vendo a vontade do Republicanos no município de São Carlos, em ajudar, está nos ajudando,
o município de São Carlos. Sr. Presidente, vereadores, queria também falar um pouco sobre a
saúde no município de São Carlos. Nós, da CPI, nós, a Comissão de Saúde da Câmara
Municipal vem tocando no assunto também que é muito importante, a gente está vendo aí
uma variante, uma variante no nosso município já, de poucos testes feitos, 14 testes deram
positivo. E nós ainda não temos os nossos centros pós-Covid. As pessoas estão aí, não estão
se recuperando do Covid, e vem uma variante, e o nosso município ainda não concluiu um
pós-Covid, né, um centro de pós-Covid. Então, as pessoas estão ficando 'sequeladas' em casa
e não está tendo fisioterapeuta, educador físico, como foi conversado com o governo. Então,
hoje, eu estive no governo com o Dr. Edson, acabei esquecendo de tocar nesse assunto com
ele, mas sei que ele está sendo... prontamente ligando para os vereadores e marcando uma
reunião. Dr. Edson, a gente precisa tocar neste assunto e pôr em prática o centro pós-Covid.
Nós estamos vendo pessoas indo para a Santa Casa, com derrame pleural, com água no
pulmão, com problemas cardíacos. Então, essas pessoas precisam ter um centro pós-Covid e
só está ficando na palavra, por enquanto, neste momento. Então, a gente precisa trabalhar
nesse assunto pós-Covid. Também, outro assunto é a unidade de saúde do Nova São Carlos
que está pronto. E a gente já fez um requerimento pedindo o estudo de viabilidade da abertura
da unidade onde que amanhã eu vou estar fazendo uma visita, mas já tenho informações de
que o prédio, aos poucos, já está tendo deterioração. Então, a gente não pode deixar que
aconteça como aconteceu no Zavaglia, uma unidade que ficou muito tempo para terminar uma
construção, entraram pessoas lá, moraram pessoas, tiveram ponto de tráfico, e a unidade, e o
posto de saúde foi feito como contrapartida. A gente, se apertar ali, apertar aqui, emprestar um
funcionário aqui, emprestar um funcionário ali ou a própria terceirizada que a gente tem hoje
da Omesc, a gente tem condições, sim, de abrir aquela unidade e colocar e em funcionamento.
Onde uma população está perdida, né, ela... a gente autoriza a ter um empreendimento no
município de São Carlos, mas não faz um planejamento de uma unidade de saúde, onde foi
feita uma contrapartida, então já sabia que existiria essa contrapartida, já sabia que teria uma
unidade de saúde, e não foi feito um planejamento de equipe mínima para uma unidade.
Então, a gente vai deixar uma unidade parada, onde a população está sendo desassistida, está
sendo assistida em outra unidade, onde tem uma dificuldade, é muito mais longe. Então, a
gente precisa trabalhar para colocar aquela unidade em funcionamento. Então, a gente fez
uma indicação, um requerimento, questionando a Prefeitura sobre uma data, né, a gente não
pode deixar aquele local. E o pós-Covid, né, que o pós-Covid, a gente precisa... foi
conversado. O vice-prefeito Edson Ferraz já tinha feito um projeto, mandado para a secretaria,
o vereador Elton Carvalho deixou a emenda parlamentar que veio do deputado à disposição
para usar. Juridicamente não podia, não poderia, né, e foi colocado pelo próprio secretário,
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pelo próprio governo, que seria feito fonte 1. A princípio, o projeto estava avaliado para ser na
Fesc no valor de R$ 27 mil/mês. Isso é um valor, para uma prefeitura, para um atendimento
pós-Covid, pouco. Pelas consequências do pós-Covid, que a gente está vendo aí UPAs
superlotadas com muita pessoas enfartadas que são pós-Covid também. A gente vê que as
pessoas não procuraram atenção básica. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor
pode concluir. VEREADOR ELTON CARVALHO: Foi conversado também com o
secretário Marcos Palermo que a gente precisa voltar o atendimento das agendas na atenção
básica. Até hoje, também, eu não vi no Diário Oficial o decreto que ele falou, em audiências,
junto com o vereador Lucão, que o vereador Lucão fez uma audiência, e o secretário Marcos
garantiu que tinha saído no diário um decreto pedindo para voltar as agendas da atenção
básica. Então, a gente precisa ver isso. E isso é importante no nosso município de São Carlos.
Sr. Presidente, era só isso. Muito obrigado. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, vereador Elton Carvalho. O próximo vereador inscrito, vereador Gustavo Pozzi
pelo tempo regimental de até dez minutos. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Boa tarde a
todos, vereadores, vereadoras, pessoas que nos assistem pela televisão, nos escutam pelo
rádio. Primeiramente, eu quero começar falando, na semana passada, eu recebi várias
denúncias de muitos moradores na região da Leopoldo Prado falando da sujeira que estava lá,
tal, tudo, e eu fui até o local, pessoalmente, para verificar o que estava acontecendo.
Chegando lá, eu me deparei inclusive com o esgoto a céu aberto. Esgoto, mau cheiro, uma
situação, aí, assim, que não dava para continuar. Era uma situação realmente lamentável.
Muitos moradores da região falaram que já tinham avisado o Saae do problema do esgoto. Ao
lado, tinha um campinho... tem, né, não tinha, tem um campinho de futebol, pequeninho, tinha
lá um playground. Então, era criança do lado do esgoto, coisa assim de um centímetro da
Leopoldo Prado, pouco abaixo da rua. Aí, eu fiz a denúncia na rede social, ao vivo, mostrando
o problema. Na segunda-feira, pela manhã, estive com o presidente do Saae, o Marchezin,
apresentei o problema para ele. E na parte da tarde, eu estive novamente lá com a equipe do
Saae, com o Mola(F) que nos atendeu muito bem lá, 'in loco', no local, e até o final do dia de
ontem, o problema do esgoto, em especial, havia sido resolvido. Tinha-se ainda eu acho que
dois vazamentos de água. Então, no final da tarde, o que corria era água limpa e que foi
resolvido hoje pela manhã. Então, hoje pela manhã, o vazamento de água limpa foi resolvido,
e ontem, o problema do esgoto que estava correndo lá logo abaixo da Leopoldo Prado
também foi solucionado. O problema era uma galeria que estava entupida e que foi
desentupida logo na segunda-feira e a tubulação de água que tinha rachamento [interrupção no
áudio] que também foi consertada, foi graças à ação do meu mandato a gente conseguiu
resolver essa questão desse esgoto que estava depositado, estava sendo depositado
diretamente na terra. Ele saia de uma galeria pluvial. E escorria para a terra. Então, uma
conquista, fico aqui... e até quero aqui parabenizar a agilidade do Saae diante da minha
solicitação. Mas temos que [interrupção no áudio] eu acredito que o Saae peca no atendimento
à população. A gente, os moradores falaram que já haviam ligado lá e não havia sido
resolvido o problema. Então, precisou um agente político entrar em cena para que essa
situação pudesse ser sanada. Então, agradeço pela agilidade de atender o meu pedido, mas
faço esse protesto, aqui, nessa questão que o Saae tem que se organizar. Eu sei que está muito
complicada essa questão do Saae aí, a questão de pessoas trabalhando. Tem pouca gente, não
sabe se vai se abrir ou não vai para equipes externas, aí, contratar pessoas para fazer o serviço
do Saae, mas, vamos dizer assim, um problema a menos que estava, inclusive, gerando
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problemas de ordem ambiental naquela região lá, naquela pedreira que tem à margem da
Leopoldo Prado. Um outro assunto que quero trazer aqui também, eu estive com o professor
Tundisi, né, o secretário de Meio Ambiente do município, trazendo ali algumas demandas,
próximo lá do Cantinho Fraterno. Nós temos um bosque que está, infelizmente, abandonado.
Temos lá, também, quem conhece lá aquela região, a Rua João de Oliveira Júnior, que sobe, é
uma subida, e quando chove, a água entra nesse bosque e está formando um pouco de erosão,
além da água penetrar dentro da instituição que atende idosos. Então, lá precisaria de uma
ação ou de obras ou do próprio meio ambiente, que tem recurso para revitalização, esse tipo
de coisa, para que possa agir. Semana que vem, nós vamos... eu vou com o secretário,
inclusive, vou convidar o secretário Mariel, de Serviços Públicos, para nos acompanhar, para
ver o que é possível ser feito naquele local, né? Uma das ações vai ser o plantio de... nós
vamos fazer uma revitalização a partir da aquisição que a prefeitura já fez de plantio de
árvores nativas. Então vamos buscar, além da revitalização, tentar solucionar esse problema
aí, que, eventualmente, pode trazer prejuízo até para a rua que está ao lado, né? E que já traz
um prejuízo aí para a instituição que atende os idosos no final da Sete de Setembro, no
Cantinho Fraterno. Então, foram duas reuniões que nós fizemos, aí, na segunda-feira, que
graças a Deus está surtindo efeito e estamos avançando aí com as nossas ações. Quero
aproveitar esse tempo que me resta. Estive visitando algumas escolas municipais, isso na
sexta-feira [interrupção no áudio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vamos lá.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Bom, continuando então. Então, eu falava das escolas,
né, que muitas delas, infelizmente, mesmo com pandemia ou sem pandemia, têm problemas
estruturais sérios e que devem ter um olhar com muita atenção. Falava de escola que
constantemente... isso é um problema que eu acredito, em grande parte da prefeitura, que é
esse roubo de fiação, mas as escolas têm que criar algum mecanismo de... não sou engenheiro,
mas provavelmente tem uma maneira de proteger essa fiação para que as escolas não sejam
surpreendidas de um dia iniciar a aula sem energia elétrica. Eu acredito que isso é possível ser
feito. Pode ser que não, mas eu acho que sim. Não sou engenheiro, eu sou filósofo. Uma outra
coisa que eu quero mostrar aqui, rapidinho, é o kit que os professores receberam, né? Estou
em mãos, aqui, uma das máscaras. Segundo informação, é para aguentar 14 lavadas. Os
professores receberam quatro máscaras semelhantes a essa e... quatro máscaras iguais a essa
aqui, ó. Bonitinha até, mas não sei se é eficiente, tá? Então, no total foram oito máscaras, para
passar um mês. Eu acredito que, segundo a vigilância epidemiológica, o professor de uma
jornada de sete horas, vamos colocar assim, ele precisaria de, no mínimo, duas máscaras
eficientes, ou quatro máscaras, né, quem usa duas, né? Mas o que é interessante nisso daqui
foi o relato de uma funcionária da educação que falou assim: "Olha, Gustavo, vou ser sincera,
para mim, isso é um desperdício de dinheiro público, porque não vou usar isso", ela falou para
mim, "eu prefiro eu pagar do meu bolso e garantir a minha segurança do que usar a máscara
fornecida pela Secretaria de Educação". Eu quero aqui fazer um pedido para o pessoal da
vigilância epidemiológica, e aí peço desculpas se eu estiver equivocado, para que examine a
eficiência desses equipamentos que estão sendo distribuídos para os professores das escolas
municipais. Se estiverem adequadas, eu antecipo as minhas desculpas a isso. E junto, veio,
não posso deixar de mostrar, o... me ajuda, como chama? O 'face shield', né? Deixa eu abrir
aqui que ainda... veio aqui, até bonitinho, para pôr a faixinha na testa, com bichinho, um
negócio interessante. O 'face shield' me parece que não deve ser muito... ele está adequado,
tá? Porque eu acho que não dá para... como um 'face shield'... é plástico, né? Mas eu questiono
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a eficiência das máscaras. Eu acredito, e falei para o pessoal da sala... da educação de uma
escola que eu ia lavar 14 meses para ver o que sobra e iria trazer, depois eu trago para vocês o
que sobrar. Então, eu peço aqui para que a vigilância epidemiológica possa examinar esses
dois materiais e dizer se eles realmente são adequados para o uso e, se não são, eu preciso de
uma justificativa da Secretaria de Educação sobre esse material. Tem professor dizendo que
não vai usar, porque isso aqui não serve para eles, não garante a devida de segurança e aí é
dinheiro público jogado fora. Roselei, muito obrigado. Por hoje é isso. Ah, deixa aproveitar
aqui. Desculpa. Eu preciso justificar minha ausência, agora às 4h30 eu tenho uma reunião na
Prefeitura Municipal que não pôde ser marcada em outro horário, porque é uma reunião com
algumas outras pessoas que tinham a agenda complicada. Por isso, sendo marcado em dia da
sessão, algo que eu não faço. Dificilmente, eu uso a sessão para marcar as reuniões, mas,
nesse momento, em especial, não tinha outra data. Então peço licença, presidente, e pretendo
voltar para... o mais breve para participar das votações. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, vereador Gustavo Pozzi. Próximo vereador inscrito, vereador Lucão
Fernandes, pelo tempo regimental de até dez minutos. Vereador Lucão Fernandes tem a
palavra. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Muito boa tarde, nobre presidente vereador
Roselei Françoso. Bom retorno para Vossa Excelência. Quero cumprimentar aqui os meus
demais colegas vereadores que compõem esse parlamento, homens e mulheres que
honrosamente vêm conduzindo o mandato de Vossas Excelências com muita maestria. Quero,
inicialmente, convidar Vossas Excelências. Estaremos aqui na próxima quinta-feira, mais uma
vez, vereadora Neusa, reunidos com os nossos hospitais, com o secretário municipal de Saúde
e também a DRS para darmos sequência naquele trabalho já iniciado aqui, naquela última
reunião que tivemos aqui na segunda-feira. E os tópicos que ficaram para ser debatidos é o
sistema de regulação municipal, sistema de telemedicina, que eu quero aqui enaltecer essa
iniciativa do nobre secretário Marcos Palermo, que aí teria esse suporte dos médicos da Santa
Casa, acostumados com UTIs, dando suporte para os médicos das nossas UPAs. E também a
habilitação dos leitos de Covid para UTI geral e, também, a presença de médico responsável
técnico da UPA, que foi sugestão do vereador Elton Carvalho. Então, na próxima quinta-feira,
estaremos aqui reunidos às 9h da manhã. Eu quero também aproveitar essa oportunidade para
pedir apoio dos meus colegas vereadores, eu estou sugerindo a esta casa, que vai passar pela
[ininteligível] dos meus colegas vereadores a possibilidade, e eu tenho certeza de que pelo
trabalho desenvolvido, pelo legado que deixa impactado na população da nossa cidade, pelos
relevantes trabalhos diuturnamente muito bem prestados pelo Ilustríssimo Sr. Geraldo Sousa
Filho, delegado da nossa seccional aqui da cidade de São Carlos, eu estou sugerindo um título
de cidadão honorário de São Carlos ao Dr. Geraldo, que, posteriormente, nós estaremos
marcando uma data para esse encontro. "Dr. Geraldo, nascido em São José do Rio Preto, mas
criado em Ribeirão Preto, casou em 1988, constituindo uma família com a esposa e dois
filhos. Graduou-se com bacharel em direito pela Universidade de Ribeirão Preto, Unaerp, em
1989, e foi aprovado no exame da Ordem dos Advogados do Brasil também, na OAB, no ano
seguinte. Ingressou mediante concurso público na Polícia Civil em julho de 1985 como
investigador, e em abril de 1993 como delegado de polícia. Chefiou as delegacias dos
municípios de Viradouro, Monte Azul Paulista no período de 93 a 2006. Em julho de 2006,
foi designado para atuar em São Carlos, sendo delegado titular nas seguintes unidades: 1ª e 4ª
distritos policiais, Delegacia de Investigações Gerais, DIG, diretor da 26ª Ciretran, membro
da equipe corregedora. Desde o ano de 2013 é assistente de Delegacia Seccional da Polícia de
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São Carlos e responsável pelo Centro de Inteligência. Foi professor de Processo Penal na
Faculdade de Direito em São Carlos, Fadisc, nos anos de 2007 e 2008 e vice-diretor da
faculdade em 2008. Pós-graduado em Inteligência Estratégica pela Universidade Cândido
Mendes do Rio de Janeiro, em 2014. Outros: presidente do Rotary de Viradouro, recebeu
título de cidadão monteazulense, Moção de Congratulações, Câmara Municipal de Viradouro
pelo esclarecimento de crime de repercussão nacional, Moção de congratulações na Câmara
Municipal de Catanduva pelo esclarecimento de crimes de repercussão nacional,
homenageado pelo governador Doria com o prêmio de Policial Nota 10 em 28/1/2020, pelos
esclarecimentos do homicídio do prefeito de Ribeirão Bonito". Então, eu quero pedir a ajuda
dos meus colegas vereadores, que aprovem esse título de cidadão honorário a esse honroso
trabalhador e um verdadeiro guardião da nossa justiça e da lei. E também, ainda
permanecendo na esfera da polícia, sugeri também, se Vossas Excelências pudessem também
aprovar essa moção, manifesta congratulação com Dejair Rodrigues, delegado de polícia
titular da Delegacia Seccional de Polícia de São Carlos. "Considerando que Dejair Rodrigues
completa, nesse 1º de setembro do ano de 2021, um ano à frente do comando da Delegacia
Seccional de Polícia de São Carlos, desempenhando um trabalho essencial à justiça e à
segurança pública de nosso município e região. Considerando que possui mais de 45 anos de
atuação como policial civil nas carreiras de investigador de polícia e de delegado de polícia.
Considerando que, de 76 a 85, atuou como investigador de polícia primeiramente no
departamento de ordem política, social e, após, na divisão de homicídios do Departamento
Estadual de Investigações Criminais, no Deic. Considerando que, em 1984, prestou concurso
e foi aprovado para função de delegado, carreira na qual atuou em diversos municípios, como
Carapicuíba, Osasco, Guarulhos, São Paulo e São Caetano do Sul, onde também foi
comissionado diversas vezes para responder pelo expediente da Delegacia Seccional de São
Bernardo do Campo, considerando que também atuou como delegado de polícia divisionário
da assistência policial do Departamento de Polícia de Proteção à Cidadania, DPPC, na
Divisão de Investigações sobre Infrações Contra a Saúde Pública no Departamento de Polícia
e de Proteção à Cidadania e da Secretaria de Cursos e Formação da Academia de Polícia Civil
Dr. Coriolano Nogueira Cobra. Considerando que possui curso superior de polícia integrado,
policial civil, policial militar e professor concursado da Academia de Polícia Dr. Coriolano
Nogueira Cobra. Considerando que recebeu elogio do delegado geral de polícia, publicado do
DOI em 20/5/93 pelo empenho, espírito de corpo e tirocínio policial demonstrados em
benefício do serviço de público e elevação da Polícia Civil. Considerando que esse
Legislativo, legítimo representante do povo, não poderia ficar silente em parabenizar a
brilhante atuação de Dejair Rodrigues à frente da Delegacia Seccional de Polícia de São
Carlos, contribuindo incansavelmente para o cumprimento da missão da Polícia Civil do
Estado de São Paulo e promover a solução de conflitos e garantir o bem-estar coletivo e o
respeito à dignidade da pessoa humana e, de forma ética e eficiente, é que submeto ao
plenário esta Moção de Congratulação ao Dejair Rodrigues, delegado de polícia titular,
enaltecendo seu um ano de trabalho à frente do comando da Delegacia Seccional da Polícia de
São Carlos, devendo esta Casa de Leis, através de ofício, com cópia da presente, dar ciência
da decisão do plenário aos responsáveis". Quero, após essa leitura, expressar aqui a minha
gratidão aos nobres colegas vereadores. Nesta homenagem, aos delegados seccionais, quero
homenagear cada delegado da nossa cidade, verdadeiros guerreiros que, em suas delegacias e
ações, colocam suas vidas em risco para proteger nossa população. Obrigado a todos os
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delegados da nossa cidade. Na verdade, concluindo minha fala, são verdadeiros gladiadores
em defesa da população, né, Bruno? Homens sempre com uma espada na mão, em cada mão,
uma faca nos dentes, no bom sentido, é lógico, Malabim, em defesa da população, em defesa
do povo, em defesa da ordem e em defesa da justiça. Então, eu quero aqui expressar a minha
profunda gratidão a esses dois cidadãos, que vêm para a nossa cidade, principalmente o Dr.
Geraldo, que tem um legado a ser deixado, muitas... PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: O senhor pode concluir. VEREADOR LUCÃO FERNANDES:
[ininteligível] que impactaram a nossa cidade e deixam um legado muito bonito. E também
que o Dr. Dejair possa construir uma história brilhante na nossa cidade, como o Dr. Geraldo.
Muito obrigado pelo excesso do tempo. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador
Lucão, quero parabenizar Vossa Excelência pela propositura do reconhecimento de pessoas
que, de fato, fazem a diferença na cidade de São Carlos em prol da segurança pública, em prol
do bem-estar da nossa população e, acima de tudo, né, com a responsabilidade que o faz.
Então, o senhor está de parabéns pelo reconhecimento. Eu entendo que esse reconhecimento
não é reconhecimento só de Vossa Excelência. A partir de hoje, será um reconhecimento de
todos os parlamentares e da população de São Carlos, a qual nós representamos. Parabéns.
Nesse momento, eu passo a palavra ao vereador Malabim pelo tempo regimental de até dez
minutos. VEREADOR MALABIM: Sr. Presidente, meu boa tarde aos nossos amigos e
amigas, Sras. e Srs. Vereadores e Vereadoras, a população que nos acompanha, a imprensa
que também nos acompanha, os trabalhadores aqui da Câmara, enfim, no rádio e na TV, o
meu muito boa tarde a cada um de vocês. Eu gostaria... o Elton Carvalho fez sua fala e eu
acabei pedindo um aparte e falei aí em relação aos R$ 450 mil de emenda parlamentar que nós
solicitamos ao Celso Russomanno, de R$ 450 mil. E essa solicitação, a qual o prefeito Airton
Garcia também assinou, também nos ajudou na petição desta verba. E agora já não é mais um
pedido. Nós entramos em contato ontem com a assessoria do deputado Celso Russomanno e a
cidade já foi indicada para estar recebendo os R$ 450 mil. Então, é só fazer o empenho,
cadastrar na cidade e depois, assim que receber a verba, já desenvolver os trabalhos de
recapeamento que tem para fazer. Como eu disse, tenho um apreço muito grande pelo Partido
Republicanos, principalmente ao deputado Celso Russomanno, o qual eu tenho uma ligação
muito grande principalmente por causa da Cristina, que já foi prefeita em Pirassununga e hoje
é assessora do deputado Celso Russomanno, o qual nos dá muita atenção e nos ajuda muito.
Vou até conversar com a assessora Cristina para estar dando uma homenagem ao deputado
Celso Russomanno, como cidadão benemérito aqui da cidade de São Carlos. E que ele
continue, aí, ajudando a cidade de São Carlos como tem ajudado sempre todos os anos. Quero
também dizer a todos vocês, é mais um comunicado, mais de usar a minha fala, que faleceu a
Silvana de Oliveira Tiberti, mãe do nosso amigo Lucas Tiberti, que trabalha na administração
ali do cemitério e deixo aqui as nossas condolências, aqui, acho que de todos os vereadores
também, para a família. E que Deus possa estar confortando os familiares do nosso amigo
Lucas. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Uma parte, vereador Malabim? VEREADOR
MALABIM: Claro. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: É o que o vereador disse: que
Deus conforte o coração da família. O Lucas estudou comigo, o Lucas tem a minha idade, né?
Então, conheço toda a família. São pessoas de caráter ilibado, uma família muito séria, uma
família trabalhadora que perdeu ontem a Silvana. É muito triste, né? Ela lutava contra um
câncer já há alguns meses e ontem, infelizmente, nós recebemos a notícia do falecimento dela,
algo que nos deixa muito triste. Que Deus conforte o coração da família. VEREADOR
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MALABIM: É, que Deus possa estar confortando todos os familiares. Quero também agora
falar, parabenizar o prefeito Airton Garcia, parabenizar o secretário de Serviço Público, o
Mariel, e também o diretor do zoológico, o Fernando. E por que dessa parabenização? Nós
fizemos um projeto de lei, 19.719/2020, que é o banco de ração. Entre tantas leis que nós
fizemos, nós apresentamos aqui em quatro anos mais de 60 projetos de leis, tivemos aí mais
de 40 aprovados aqui por esta Casa e, dentre estas, temos o banco de ração, do ano passado, já
implantado este ano através dos esforços aí da Secretaria de Serviço Público, do Mariel, do
diretor Fernando e do prefeito municipal Airton Garcia. Então, amanhã tem a reabertura do
zoológico. E quem quiser levar um quilinho de ração, ou um saco de ração, vereadora Neusa,
para fazer a doação para que as entidades ou aquelas pessoas cuidadoras de animais que não
têm condições, que sempre está em Facebook fazendo pedido, fazendo solicitações para poder
manter o seu espaço com os animais, pessoas que pegam animais na rua, levam para a casa e,
quando vai ver, já tem 30 animalzinhos, cães, gatos. Então, este projeto de lei é para atender
especificamente estas pessoas que se dispõem a estar cuidando de animais, e sem condições.
Então, amanhã, todos aqueles que já... a partir de amanhã, se não for amanhã, mas vai depois
de amanhã, tem aí vários meses, final de semana, que possa estar doando. Empresas privadas,
que possam... aqueles que fabricam as rações, ou aqueles que não fabricam, mas que
comercializam, que possa estar aí fazendo suas doações para que nós possamos estar ajudando
várias entidades, várias pessoas cuidadoras desses animais. Então, eu deixo aqui, mais uma
vez, né? O Mariel, que sempre a gente está próximo, está conversando. O Fernando, às vezes,
a gente quase não se vê, mas falo muito dele por telefone, por celular, e sempre também está
nos atendendo aí, e ao prefeito Airton Garcia por essa iniciativa, que é um projeto de lei bom
só que se não colocar em prática, é mais um projeto de lei fantasma que não vira nada, que
fica engavetado e não vai para lugar nenhum. Então quanto mais a prefeitura se dispor, né,
presidente, se dispor a estar junto, a fazer cumprir os projetos de lei que esta Casa faz, são
muitos projetos de leis bons, mas que não podem ficar parados. Então, fica aí, mais uma vez,
os meus agradecimentos por estar atendendo o cumprimento desta Lei 19.719/2020 a respeito
do banco de ração. Tenho ainda mais... tenho um tempo bom ainda para falar. Também, a
comissão sertaneja, integrantes da comissão sertaneja me procuraram, o nosso amigo Rick,
que sempre está em contato comigo e mais outras pessoas também da Comissão Paixão
Sertaneja, que sempre a Comissão Paixão Sertaneja tem desenvolvido projeto para estar
ajudando a cidade de São Carlos, não só a cidade de São Carlos, inclusive o Bira já participou
de cavalgadas, já participou, né? Agora já não participa mais, né, Bira? Já não está mais.
Então, assim, mais sempre se dispõe...VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Palavra,
vereador. Um segundinho só. VEREADOR MALABIM: Claro. VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA: Eu me desliguei em 25 de novembro de 2018. De lá para cá, eu
não faço mais parte, tá bom? Vinte e cinco de...VEREADOR MALABIM: Não faz mais
parte. Não, eu só citei que você participou. Acho que eu não menti, né? VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA: Isso... 25 de novembro de 2018. Obrigado. VEREADOR
MALABIM: Isso. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Foi quando me desliguei.
VEREADOR MALABIM: Tá. Então, em 2018 o vereador Bira se desligou. Mas a Comissão
Paixão Sertaneja continua aí com os seus trabalhos, com os seus projetos, não só na cidade de
São Carlos, nós já tivemos projetos da Comissão Paixão Sertaneja relacionado ao Hospital do
Câncer de Barretos, né, em parcerias com o Leonardo, em parcerias com outros cantores,
como o Daniel, com outros cantores famosos aí, outros que me fogem a memória, sempre
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canta aí com o Leonardo, enfim. E agora o projeto é para estar levantando 5 mil brinquedos
para o Dia das Crianças. Já foi aberto, já, esse projeto e vai até 10 de outubro. Então, aqueles
que também puderem estar ajudando, tem aqui os lugares, o Rotary Club, a Paróquia Nossa
Senhora de Fátima, enfim. Então, podem estar fazendo suas doações para atender os bairros
de crianças carentes nas periferias da cidade de São Carlos. Eu acho que só isso hoje, Sr.
Presidente. O Robertinho Mori está querendo um aparte. Não está, né, Robertinho? Não está
querendo um aparte hoje. Ele vai levar... ele escreveu aqui que ele vai lá fazer uma doação lá
nessa próxima semana aí. É isso aí, Robertinho Mori. Vamos dar um exemplo lá. Vou levar
também. Não sei o dia certo, mas também vou fazer parte deste projeto aí de nossa autoria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado,
vereador Malabim. Consulto o vereador Marquinho Amaral se fará uso da palavra. Vereador
Marquinho Amaral, está nos ouvindo? Próximo vereador inscrito, vereador Moisés Lazarine,
pelo tempo regimental de até dez minutos. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Bom dia,
boa tarde, presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Boa tarde. Boa tarde,
Moisés. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Está ouvindo? PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Estamos ouvindo bem. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Estou com a
palavra, presidente? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Com a palavra, o vereador
Moisés Lazarine. Moisés, você não está nos ouvindo? O senhor tem a palavra pelo tempo de
dez minutos. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Ok, presidente. Obrigado. Agora sim
estou te ouvindo. Boa tarde, população. Boa tarde a todos os vereadores, vereadoras que nos
ouvem, né? Quero aqui iniciar a minha fala agradecendo aí também à Prefeitura Municipal de
São Carlos pelo empenho em algumas demandas que nós temos levado da população nos
últimos dias. Reforçar o empenho da Prefeitura Municipal também em relação à luta, ao
combate ao Coronavírus. E, também, fazer um destaque aqui e mostrar da importância da fala
inicial de um dos vereadores aqui, onde trouxe a preocupação, também, com as questões
econômicas do nosso município. Sabemos aí da necessidade e da importância, né, de nós
conciliarmos, de nós avaliarmos todos os fatores envolvendo a sociedade, e aí fica difícil para
a sociedade, né, com tanta informação, desinformação, com tantos desencontros de ciência
contra a própria ciência. Então, a gente sabe que a população já está numa ansiedade, onde
todos os fatores que envolvem a sociedade, seja de emprego, de renda, seja de retorno às
aulas, seja das variantes, seja da vacinação que, para muitos, sequer podem ser
questionáveis(F), né? Apesar da gente saber que elas são de uso emergencial, assim como se
questionavam a eficácia também de tratamentos e do direito do médico e do paciente de se
fazer um tratamento logo que de imediato descobrindo-se a doença, enfim. Quero aqui
mostrar a importância de nós, cidadãos, estarmos plenamente conscientes do nosso papel na
sociedade. E eu quero aproveitar na tarde de hoje e reforçar a necessidade de nós, cidadãos,
nós enquanto população, de estarmos atentos a todos movimentos que estão acontecendo na
sociedade, onde posições antagônicas e muitas vezes, dentro de um estado democrático de
direito, acabam muitas vezes não sendo muito aceitas, não sendo toleradas. E, infelizmente,
muitas vezes aqueles que se dizem serem os grandes defensores do estado democrático de
direito são os que mais infringem, são os que mais atacam o estado democrático de direito.
Então, quero aqui aproveitar, nós estamos numa semana extremamente importante para o
nosso país, reforçar o convite para as pessoas estarem acompanhando a vida pública, para que
a população não venha simplesmente a aceitar passivamente tudo o que está acontecendo, né?
Que nós venhamos a ter consciência de nosso papel, que os pais fiquem atentos à vida dos

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo

seus filhos, seja no ambiente escolar, seja na formação profissional. Infelizmente, aqueles que
se dizem serem muitas vezes os grandes defensores das liberdades, acabam tentando polir o
debate. E eu posso falar isso com muita tranquilidade porque eu já vim de movimentos
sociais, movimento estudantil, movimento sindical. Eu participei de muitos debates na
construção de uma sociedade plural, de uma sociedade consciente, e esse debate, por muitas
das vezes, acabava sendo cerceado. Quando eu, em muitos momentos, tentava colocar minhas
posições nos debates, que deveriam ser democráticos, debatidos dentro dos fóruns, dos
coletivos, dos espaços que eu participava, muitas vezes as minhas opiniões acabavam sendo,
de certa forma, rotuladas e tentavam ser afastadas do centro do debate. E por que estou
fazendo essa... trazendo para a população essa informação? Hoje, nós estamos vivendo, por
parte daqueles que diziam que nós vivemos uma ditadura, que se o atual presidente ganhasse
nós estaríamos vivendo sob ditadura e que acabariam as liberdades, acabariam todas as... a
perseguição para os seus oponentes e tantas coisas, tantas ladainhas e tanta desinformação e
'fake news' que nós ouvimos e, hoje, quem está praticando a censura, quem está praticando e
impedindo a falta de liberdade, a falta de expressão, vem por parte daqueles que se dizem ser
os defensores da democracia, os paladinos da ética, muitas vezes. Então, esse final de semana
e essa semana, em especial, a gente vê um engajamento muito grande nas mídias sociais, nas
redes sociais, onde a população e os brasileiros, os verdadeiros patriotas têm buscado
mobilizar pela garantia dos seus direitos democráticos, pela garantia, né, do pleno
funcionamento do estado democrático de direito, onde a Constituição venha a ser, de fato,
respeitada e não valendo apenas para aqueles seus oponentes políticos, mas que valha para
todos, né? Mesmo que nós não concordemos e não aceitemos o pensamento ou a divergência
de ideias, ela é saudável e natural, tem que acontecer. E as pessoas que partem para o
radicalismo, tentam impedir o debate saudável e democrático, essas pessoas não têm
compromisso com a real democracia. E, por sinal, muitas vezes são os mesmos que defendem
aqueles países que realmente vivem sob ditadura. E é impressionante, por mais engraçado que
pareça, as pessoas, quando fogem desses países, e normalmente fogem desses países que
vivem sob ditadura, vêm para países como o Brasil, para países mais desenvolvidos, enfim.
No próximo dia 7, agora, de setembro, nós estamos aí numa convocação nacional da
população. Então, quero reforçar para a população de São Carlos, se tiver condições de
veículos próprios, que estejam se dirigindo, sim, à Avenida Paulista, assim como também
muitos estão indo para Brasília. E São Carlos já está com dois ônibus e duas vans lotadas, já
estão tentando montar um terceiro ônibus. Então, a gente sabe da importância de o debate ser
livremente discutido, ser amplamente debatido. Por quê? Porque é muito fácil a gente falar de
democracia, querer defender a democracia. Para quem está vivendo sob uma ditadura, essas
pessoas não têm uma imprensa livre, essas pessoas não têm a liberdade religiosa, a liberdade
de expressão e a liberdade de opinião. Então, eu já estou com a minha passagem, presidente,
confirmada, para o próximo dia 7 estar indo para a Avenida Paulista. Vai ser uma
manifestação pacífica, vai ser uma manifestação ordeira. Muitos agentes de segurança estarão
infiltrados para impedir qualquer tipo de pessoas infiltradas para querer tumultuar essa
manifestação, porque todos sabem, a população sabe que as pessoas patriotas, as pessoas de
bem, não fazem aqueles tipos de algazarra, de queimar pneus, de queimar, atear fogo, quebrar
vidraças de janela. E assim como no passado lutávamos por Diretas Já, lutávamos pela
democracia, estaremos nas ruas no próximo dia 7. A população de São Carlos que,
porventura, não tiver condições de estar se dirigindo à Avenida Paulista, estará, está
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acontecendo uma organização na cidade de São Carlos para ter uma carreata, também, com
pessoas com seus carros 'adesivados' com a bandeira do Brasil, estará fazendo o mesmo
percurso do Dia do Trabalho que aconteceu em São Carlos. Então, vamos 'se' organizar, não
vamos ceder, temos que resistir a toda a tentativa de implantar o autoritarismo no nosso país.
Aqueles que falavam, né, que pessoas foram torturadas, pessoas foram perseguidas no
passado, hoje, sim, nós vemos, a exemplo de uma cidade... que aconteceu essa semana, onde a
criminalidade... fizeram o maior terror naquela cidade. Então, as famílias estão sendo
torturadas ainda hoje. A tortura, a ditadura não acabou. Só que é a ditadura das pessoas do
mal, a ditadura das pessoas que não querem o desenvolvimento do país, que querem travar a
economia, que querem travar o desenvolvimento do Brasil. Então, não podemos compactuar
com isso, não podemos aceitar passivamente. Professores, advogados, juízes... vocês,
patriotas de São Carlos, estão assistindo essa escalada de autoritarismo. Não vamos ficar no
conforto do nosso sofá, vamos 'se' levantar, vamos defender o nosso país, vamos defender a
nossa pátria, vamos lutar por um país melhor, vamos lutar por um amanhã que nos dê orgulho,
assim como lá no passado muitos lutaram para garantir o Brasil democrático, né, estaremos
lutando por uma nova independência nesse próximo dia 7. Não podemos 'se' acovardar, não
podemos aceitar que o contraditório, que a liberdade dentro do ambiente acadêmico, do
ambiente universitário, venham a ser tolhidos. Então, Sr. Presidente [interrupção no áudio].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Moisés, pode concluir, Moisés.
Vereador Moisés, pode concluir. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Por mais que nós
não concordemos, Sr. Presidente, com a posição, muitas vezes, de uma pessoa que pensa
diferente da nossa, nós temos que garantir o direito dessa pessoa a expressar sua opinião com
liberdade de expressão, com liberdade de crença, de fé, liberdade religiosa, e jamais impedir
que um debate saudável e natural venha a acontecer. Então, dia 7 de setembro, agora,
estaremos numa manifestação pacífica pelo futuro do nosso Brasil, pelo futuro das nossas
crianças e dos nossos jovens. Vamos juntos buscar um amanhã melhor para toda a população.
É isso que eu tenho que dizer na tarde de hoje. Meu muito obrigado para todos pela confiança
e muito obrigado, Sr. Presidente, pelo tempo, pelo tempo concedido. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Moisés Lazarine. Eu passo a palavra, agora, à
última vereadora inscrita nesta tarde, a vereadora professora Neusa pelo tempo regimental de
até dez minutos. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Boa tarde a todos, meus queridos
colegas vereadores. Hoje, terça-feira. Vamos lá. Mais uma sessão. Eu gostaria de, nesse
momento, né, que a gente está aqui, de falar sobre as precauções em relação à nova cepa, à
saúde e o controle total em relação aos protocolos de segurança. Não acabou. Ainda estamos
em pandemia. Então, todo cuidado é importante. Quero também voltar a falar sobre a situação
da mulher. Continuo fortalecendo o pedido de reabertura do Centro de Referência da Mulher.
Isso, eu quero dizer, eu espero que venha junto com a Lei Orçamentária Anual já o pedido em
relação à reabertura do Centro de Referência da Mulher. Há uma necessidade específica de ter
um espaço onde se trabalhe todos os problemas relacionados à mulher. Nós estamos
precisando disso. Quero também reforçar, gente, uma situação que só quem vive sabe: o
desemprego, a falta de ter como viver, a fome. Então, eu gostaria... eu já havia conversado em
uma reunião junto ao meu presidente Roselei e estava também conversando com o secretário,
Sr. Nino, né, sobre uma reunião com as grandes empresas ou mesmo meus colegas
vereadores, quem quiser participar, sobre diminuir a situação em relação a tanto tempo de
experiência, porque o povo está precisando de emprego. Quero reforçar também a fala do
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vereador Dimitri e também do programa de manutenção de emprego, né, do vereador Bruno.
Eu acho interessantíssimo, primeiro, um, sobre o incentivo fiscal. Atrair mais indústria,
fortalecer. Precisamos disso. E a prefeitura está aí. Vamos lá, vamos dar à gestão uma
situação de um olhar mais, assim, atencioso às pessoas que realmente não têm o que comer.
Quando a gente chega em casa e tem um prato lá, uma comida lá, é diferente de quem chega,
abre e não tenha nada. Então, gostaria de fortalecer. Outra ideia que eu queria dar uma salva
de palmas é o que o nosso querido Malabim colocou sobre o banco de ração. Olha aí, quem
estiver escutando, vocês não imaginam a quantidade de animais abandonados. Não está nem
aí. Estou passando fome, e vou dar comida para o bicho? Larga o bicho. Nós temos que ter
um olhar mais caridoso, gente. São seres que precisam de atenção. Não foram eles que
pediram, fomos nós, seres humanos, que tiramos eles de uma situação e adotamos. Eles não
sabem, eles não têm voz. Muitos falam assim: "Ah, ela está brigando por bicho". Não, eu
brigo pelo ser vivo, pelo ser humano. O ser humano precisa ter uma dose de humanidade e
observar quem está ao lado. Então, colaborem com o banco de ração. Vai estar recebendo lá
no Parque Ecológico, né? E onde vocês puderem, ajudem as protetoras. Diminuiu a
quantidade de ajuda e aumentou a quantidade de abandono. Quero reforçar uma situação que
o vereador Dimitri colocou aqui sobre a situação de castração. Amanhã, a gente está indo para
uma reunião eu, vereadora Neusa, mais o vereador Dimitri, tem o vereador Bira e o Bruno, os
quais estão reforçando a situação lá na ASA, Amigos Salvando Amigos, uma ONG que está
fazendo a castração através de emenda pela falta de veterinários que há no município. Foi o
jeito que a gente conseguiu. Há também uma licitação correndo sobre o aumento de
castrações futuras. Vamos torcer. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. Logo, logo estaremos
colocando no ar o site para vocês e números para agendar as castrações. Bom, queria também
falar o seguinte a todos, a todos, até os meus queridos vereadores: como eu gostaria de a
minha voz ser escutada independente das minhas conquistas. É difícil chegar aqui. Gostaria...
vou falar para vocês, sociedade, gostaria de estar aqui e falar assim: quero ter um deputado
para trazer uma força para vocês. Mas eu quero falar uma coisa a todos os cidadãos que estão
me escutando: a situação da falta de cuidados com o meio ambiente. Vocês estarão pagando
por tudo o que nós, hoje, estamos fazendo. Você aí em casa que está me escutando, olha só a
quantidade de dejeto, de substâncias jogadas na água, nos rios, a quantidade de lixo jogado.
Olha, você desce e você vê a pessoa sem o menor... comecem a tomar atitude, mostra que a
população vai cuidar. Não jogue, não há uma capacidade humana para recolher tanto lixo.
Nos ajudem, sabe? Observa alguém jogando, vai lá e fala: "Não joga aí". Acaba de fazer uma
limpeza, você vê sofá, vê grade, é tudo jogado. Não se dá conta. O meio ambiente está
clamando. Por favor, vamos pensar no futuro, gente. Vamos pensar. Sabe o que mais? É o
esgoto. A nossa cidade está crescendo absurdamente na vertical. Preste bem atenção, todos os
ambientes externos. Olha só o nosso lençol freático. Teremos que ter pequenos tratamentos,
espaços de tratamento de esgoto em cada condomínio. Vamos lutar para isso. A nossa rede de
esgoto não aguenta mais. Precisamos toma atentos a isso. Eu tenho junto comigo o nosso
querido Tiago, né, Parelli, que está, o Tiagão, mais outro pessoal, o Djalma, mais o
Robertinho Mori e eu acredito que todos os outros vereadores, na luta pelo meio ambiente.
Talvez daqui a um tempo vocês não vão ter essa água limpinha a um preço de banana, talvez
não vão desprezar o que tem. Logo, logo a gente vai estar pagando uma fortuna. Era isso o
que queria falar. Uma boa tarde a todos e obrigada pela atenção. VEREADOR DIMITRI
SEAN: Vereadora, se me permite. Eu, claro, sou solidário a esse assunto de meio ambiente. É
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muito caro a mim e tudo o que puder fazer nesse sentido, farei com certeza. E estendo,
também, isso... o deputado estadual Murilo Félix. Recentemente, ele falou sobre o assunto,
uma grande coincidência, ele falou sobre o assunto da importância da proteção do meio
ambiente em um artigo do jornal Primeira Página. E o deputado estadual Murilo Félix é muito
preocupado, também, com o assunto. Então, conte com a minha ajuda e conte com a ajuda do
Murilo Félix também. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Gratidão, vereador Dimitri.
Fico feliz. Vamos caminhando e com ajuda a gente constrói uma cidade melhor, São Carlos
melhor, né? É o que eu gostaria. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado,
vereadora Neusa. Vereador Bruno. A citação foi ofensiva? Ah, o senhor está pedindo... Então,
o senhor tem um minuto para manifestação à citação da vereadora Neusa. VEREADOR
BRUNO ZANCHETA: Presidente, vou apenas reafirmar o que a Neusa... vou tentar, em um
minuto, ser rápido aqui, a questão das castrações, né? Essa foi uma luta logo que assumimos,
desde janeiro. Mas claro, desde setembro as castrações estavam paradas, vereador André, e aí
começou um esforço coletivo, vereador Dimitri, meu, da Neusa, da vereadora Neusa, do Bira,
enfim. E amanhã é o primeiro passo, um passo muito importante. Nós estaremos lá na ASA,
na Associação Salvando Amigos. E lá nós estamos acompanhando esse início, vereador
André. É um início ainda, como o vereador Dimitri muito bem disse, nós precisamos ampliar
e nós sabemos. Muito em breve, nós temos uma licitação em curso, vereador Tiago lá na
secretaria, eu quero agradecer ao Mariel, na secretaria, para tratar especificamente desse
assunto. Então, nós temos dois processos em andamento. O primeiro deles é a questão da
castração, que já iniciou lá na ASA, e nós temos também um processo licitatório. E é muito
importante, né? Logo que nós assumimos, essa era uma luta, uma batalha. E quando a gente
trava uma batalha junto, a gente consegue vencer. Então, quero agradecer também ao
secretário Mariel por todo esforço e, enfim, muito em breve nós vamos ter novos... nós vamos
trazer novidades. A lista de espera das castrações, a questão do Cadpet [interrupção no áudio].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode concluir. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Para concluir então. Em breve vamos trazer novidades: a questão do Cadpet, o
site que a vereadora Neusa disse. O site do canil, presidente Roselei, ele paralisou suas
atividades no ano de 2010, então nós temos informações do canil que não são atualizadas
desde 2010. Então, em breve, nós vamos trazer esse assunto de forma um pouco mais ampla,
mas eu quis utilizar esse um minuto, que fui citado nominalmente pela vereadora Neusa, para
falar sobre a questão das castrações. E que pouco a pouco, vereador Tiago, construindo
juntos, unindo forças, o cordão de mais de uma dobra, nós conseguimos êxito. Um abraço e
boa tarde. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Bruno Zancheta.
Eu solicito ao Emílio a suspensão da sessão para o acordo de Pauta. [sessão suspensa]. [sessão
reaberta]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereadores, eu peço que tomem vossos
assentos para que a gente possa retomar as atividades legislativas dessa Casa de Leis. Eu
solicito ao vereador Rodson Magno do Carmo que proceda a chamada dos Sr. Vereadores.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sr. Presidente, eu solicito, por gentileza, o senhor
pode me arrumar uma caneta? Que a minha que estava aqui... PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Uma caneta. Aqui, ó. Foi subtraída da mesa de Vossa Excelência.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Muito obrigado. Atenção, Srs. Vereadores para a
segunda chamada da 28ª Sessão Ordinária, hoje, 31 de agosto de 2021. Vereador André
Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Presente. Vereador Azuaite Martins de França, presente. Vereador Bira.
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VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Presente. Vereador Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO ZANCHETA:
Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Vereadora Cidinha do
Oncológico. Cidinha, on-line, presente. Vereador Dé Alvim, presente. Vereador Djalma Nery,
presente on-line. Desculpa, vereador Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Vereador Djalma, presente. Vereador
Elton Carvalho, presente. Vereador Gustavo Pozzi, presente on-line. Vereador Lucão
Fernandes, presente. Vereador Malabim, presente. Vereador Marquinho Amaral. Marquinho
Amaral? Ausência justificada. Vereador Moises Lazarine, presente. Professora Neusa.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Presente. Vereadora Raquel Auxiliadora. Presente on-line. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Presente on-line. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Vereador Robertinho Mori, presente. Vereador Rodson, presente. Vereador Roselei Françoso.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Presente. Vereador Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Presente. Vereador Tiago Parelli. VEREADOR TIAGO
ORLANDI PARELLI: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Rodson, o vereador Gustavo Pozzi
também justificou, foi em uma reunião. VEREADOR RODSON DO CARMO: Eu coloquei.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Quantos vereadores? VEREADOR RODSON
DO CARMO: Dezenove vereadores presentes até o momento, Sr. Presidente.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Havendo número regimental, nós damos
continuidade ao processo legislativo aqui. Os processos de urgência, é a moção proposta pelo
vereador Lucão, que "manifesta congratulação ao Sr. José Donizete da Silva Sarrat,
investigador de polícia. Processo 2733, Moção 337. Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Nós temos aqui também o Processo
2691, Projeto de Resolução 22, de autoria do vereador Robertinho Mori Roda com o número
de assinaturas regimentais que "requer... cria a comissão de estudos para organizar as
festividades em comemoração ao bicentenário da Independência do Brasil". VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Nominal. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Votação
nominal solicitada pelo vereador Robertinho Mori Roda. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Atenção, Srs. Vereadores. Sr. Presidente, a hora que o senhor me autorizar, eu
começo a votação. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor está autorizado a
proceder a votação. VEREADOR RODSON DO CARMO: André Rebello. VEREADOR
ANDRÉ REBELLO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Azuaite Martins de
França. Por favor, presidente, é on-line, senão eu não consigo ouvir. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Quem é a pessoa que você chamou? Azuaite? Sim! Sim, sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Bruno Zancheta.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim.
Vereadora Cidinha do Oncológico. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Dimitri Sean. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Djalma
Nery. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Sim. Vereador Elton Carvalho. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim,
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Elton? Faz assim, Elton. Não estou te ouvindo. Então, é sim. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Sim. Vereador Gustavo Pozzi, ausência justificada. Vereador Dé. VEREADOR
DÉ ALVIM: Sim.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Malabim.
VEREADOR MALABIM: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador
Marquinho Amaral, ausência justificada. Vereador Moisés Lazarine. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Moisés, sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador
Moisés, sim. Vereadora Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereadora Raquel Auxiliadora.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Raquel Auxiliadora, sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Sim, Sr. Presidente, é isso? PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Robertinho
Mori. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Sim. Vereador Rodson, sim. Vereador Roselei Françoso, no exercício da Presidência, não
vota. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não voto. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Vereador Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Tiago Parelli. VEREADOR TIAGO ORLANDI
PARELLI: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Sr. Presidente, 19 vereadores
votaram sim e nenhum contrário. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Aprovado o
projeto de resolução do nobre vereador Robertinho Mori Roda, que "cria a comissão de
estudos para organizar as festividades em comemoração ao bicentenário da Independência do
Brasil. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: [[pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Questão de ordem solicitado pelo vereador
Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: [interrupção no áudio] 19
votos favoráveis? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Rodson Magno do
Carmo, são 19 votos favoráveis? O Marquinho ausente...VEREADOR AZUAITE
FRANÇA: Sr. Presidente...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Marquinho, está
"ausência justificada"...VEREADOR AZUAITE FRANÇA: São 19 votos favoráveis?
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Isso, 19 votos. Deixa eu verificar aqui. Empresta
para mim, por favor. Vamos lá. VEREADOR RODSON DO CARMO: É dois, é o Gustavo
e o Marquinho. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Marquinho e o Gustavo.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Pela ordem, Sr. Presidente. Só para explicar para
Vossa
Excelência.
PRESIDENTE
ROSELEI
FRANÇOSO:
Vereador
Rodson...VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Gustavo Pozzi, justificativa; e
vereador... me ajude, gente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Gustavo Pozzi.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Gustavo Pozzi e Marquinho Amaral, justificativa. E
Vossa Excelência não vota. Está certo. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, são
18 votos. Só para registrar...VEREADOR RODSON DO CARMO: O que eu falei?
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Dezenove. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Ah, então me perdoa, presidente. Então, 18 a zero. Desculpe. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: É 18 votos. Azuaite, obrigado pela atenção de Vossa Excelência.
Teve a justificativa, e o vereador Rodson se confundiu aqui, mas são 18. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Me desculpe. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Imagina,
o que é isso. Então, o próximo requerimento de urgência, projeto... projeto de lei que
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"suplementa o orçamento da Prefeitura Municipal de São Carlos no valor de R$ 67.427,31.
Vereador Dé Alvim, fazer encaminhamento de votação? É, Secretaria Municipal de Habitação
e Desenvolvimento Urbano. VEREADOR DÉ ALVIM: Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs.
Vereadores, população. Sr. Presidente, eu acho que, mais uma vez, parece brincadeira o que
faz com essa Casa. Secretário pedir... ligou para Vossa Excelência, né, que nem Vossa
Excelência diz, ligou para o diretor da Casa que precisa reformar a sua secretaria. Nós não
estamos de brincadeira aqui. Por que não faz um remanejamento para comprar cesta básica
para o povo que está morrendo de fome na no grande Cidade Aracy, no Antenor Garcia, lá no
São Carlos VIII. Fazer o remanejamento... e pode articular, pode defender, pode levantar,
pode fazer o que vocês quiserem. Mas está de brincadeira. O encaminhamento de votação é
não. Como que pode... Sessenta e sete mil reais é pouco? É pouco, mas não dá para pôr um arcondicionado, não dá para comprar uma cadeira nova, não dá para pôr uma mesa nova,
reformar goteira... o quê... está de brincadeira. Vai cuidar da cidade, dos loteamentos que
estão parados. A população precisando de moradia. É isso, secretário, que tem que fazer, não
pedir remanejamento aqui, viu, diretor Rodrigo? Eu gostaria, quando eu estivesse falando,
Vossa Excelência não ficasse cochichando no ouvido do presidente. Se for sobre esse
processo aqui, o senhor pode usar a tribuna aqui e falar. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Vereador Dé. VEREADOR DÉ ALVIM: Gostaria de pedir para Vossa
Excelência aqui, quando eu estiver falando aqui, eu gostaria que o senhor respeitasse... Eu
gostaria que o senhor respeitasse, que eu não tenho nada contra Vossa... o senhor tem ajudado
muito o governo...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Dé. VEREADOR
DÉ ALVIM: Respeito muito Vossa Senhoria. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Vereador Dé...VEREADOR DÉ ALVIM: Mas quando eu estou falando aqui de uma
situação dessa, eu gostaria que o senhor prestasse atenção, que o senhor é um grande
articulador. Eu admiro Vossa Excelência... de todos os processos, de todos os projetos da
prefeitura. Respeito muito o senhor, que tem ajudado muito o governo. Porque se não fosse
Vossa Excelência aqui dentro, que é assim que vou chamá-lo, porque respeito muito o senhor,
ficava muito difícil para eles, viu, diretor? O senhor tem uma competência e eu admiro o
trabalho do senhor. Admiro muito. Mas não posso aqui aceitar R$ 67 mil de remanejamento
para reformar a secretaria. Então, Rodrigo, respeito o senhor muito, o senhor é um grande
articulador. Vocês podem me isolar, vocês podem fazer o que vocês quiserem aqui dentro.
Meu mandato vai atuar à risca, à risca àquilo que o vereador tem que fazer. E estou pedindo
alguns requerimentos, que na próxima sessão, quando eu tiver tempo, aí eu vou falar o que é
aqui, viu presidente? Então, o meu encaminhamento de votação é não. Só isso.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Quero, apenas para esclarecimento, com todo o
respeito ao vereador Dé Alvim, mas o secretário geral desta Casa só estava me orientando
aqui, e é natural, é assim que deve ser, a respeitos dos projetos que estão aqui em votação de
urgência. Vereador Dé Alvim, com todo o respeito, viu? VEREADOR DÉ ALVIM:
[pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não, até
porque o meu voto é neutro. Ele não estava me orientando porque eu não voto, tá?
VEREADOR DÉ ALVIM: Ah, entendi. Entendi. Eu peço desculpas. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Então, só para tranquilizar Vossa Excelência, meu voto
aqui...VEREADOR DÉ ALVIM: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Não, não. De forma alguma. Dizia respeito aos outros projetos, tá?
Mas a gente sempre teve a liberdade, né, de o vereador que se manifesta a favor ou contra, ele
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pode fazer o encaminhamento, que é assim que o nosso regimento determina. Mas eu faço
questão de esclarecer, até em respeito à pessoa do Rodrigo, uma pessoa que está sempre
tentando dar auxílio, não só para o presidente, mas para todos os vereadores dessa Casa.
Então, Rodrigo, entendo a manifestação do vereador Dé, mas faz-se necessário a justificativa,
viu, Dé? Então, vamos lá. Mais algum vereador manifestar no processo? Então, em votação.
VEREADOR DÉ ALVIM: Votação nominal. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Votação nominal solicitada pelo vereador Dé Alvim. Projeto de Lei 368, Processo 2697/2021.
Vereador...VEREADOR RODSON DO CARMO: Atenção...PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Vereador Rodson Magno do Carmo. Os favoráveis, digam sim, os contrários,
não. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador André Rebello. VEREADOR
ANDRÉ REBELLO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Azuaite
Martins de França. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador, sim. Azuaite, sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Bira, sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Bruno Zancheta.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim.
Vereadora Cidinha. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereadora Cidinha, sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Dimitri. VEREADOR DIMITRI
SEAN: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Vereador Dimitri, sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador
Djalma. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Djalma, sim. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Sim. Vereador Elton. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Elton?
Vereador Elton, sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Gustavo Pozzi.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Gustavo Pozzi, justificou. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Justificou a ausência. Vereador Dé. VEREADOR DÉ ALVIM:
Não. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Dé, não. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Não. Vereador Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES:
Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Malabim. VEREADOR
MALABIM: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Marquinho
Amaral, ausência justificada. É isso, Sr. Presidente?
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: É isso. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não voltou ainda.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Ausência justificada. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Moisés Lazarine. Vereador Moisés?
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Moisés, sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereadora
Professora Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Não.
PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Vereadora Neusa, não. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Não? Não. Vereadora Raquel Auxiliadora. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Robertinho Mori. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Sim. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Robertinho Mori,
sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Rodson, sim. Vereador Roselei
Françoso, no exercício da Presidência, não vota. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Não voto. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Sérgio Rocha. VEREADOR
SÉRGIO ROCHA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Tiago
Parelli. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Sim. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Sim. Sr. Presidente, 16 vereadores votaram sim e dois ao contrário.
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PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, aprovado o Projeto de Lei 368, Processo
2697/2021, que tem como objeto a "abertura de um crédito adicional suplementar na
Prefeitura Municipal de São Carlos no valor de R$ 67 mil". Nós temos também a Moção 335,
de autoria do vereador Rodson Magno do Carmo, que "manifesta congratulação à Unicep,
Centro Universitário Central Paulista, em comemoração aos 49 anos de existência e a
inauguração da clínica odontológica". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado. Nós temos também a Moção 334, de autoria do
nobre vereador Lucão Fernandes, que "manifesta congratulação a Dejair Rodrigues, delegado
da polícia, titular da Delegacia Seccional de São Carlos". Processo 2705, Moção 334. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado.
Projeto de Lei, Projeto de Decreto Legislativo nº 14, de autoria do nobre vereador Lucão
Fernandes, que "concede o título de cidadão honorário de São Carlos ao Dr. Geraldo Souza
Filho". Processo 2702. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se
os contrários. Aprovado. O projeto de lei do nobre vereador Rodson Magno de Carmo em
coautoria com o vereador Roselei Françoso, que "concede título de cidadão honorário de São
Carlos ao Sr. Marco Vinholi". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado. Requerimento de urgência especial, tem o número
de assinaturas necessário para votação de urgência, que "requer a instalação de iluminação
pública na Avenida Capitão Riyoichi Ueno, no bairro Planalto Verde", de autoria do nobre
vereador Rodson Magno do Carmo. Requerimento 1470, Processo 2701. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. ORDEM DO
DIA – PROCESSOS EM REGIME DE TRAMITAÇÃO COMUM – ÚNICA
DISCUSSÃO – PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO - Agora, nós votaremos os da
pauta. Foi sugerido pela vereadora Raquel, no acordo de pauta, a inversão, tá? Então... Isso,
eu consulto os Srs. Vereadores se estão favoráveis ao pedido da vereadora Raquel para
inversão da ordem. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Então, está aprovada a inversão da ordem. O Projeto de Lei 223 será o último a ser
discutido nesta Sessão Ordinária. Então, em votação o Projeto de Lei 348, (processo nº
2495/21) de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "desafeta e autoriza o Poder
Executivo a alienar área pública a Sebastião Pinto da Silva com área de 17,97 metros
quadrados no valor de R$ 7.377, que serão pagos em quatro parcelas". Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Projeto de Lei 351,
(processo nº 2533/21) de autoria da prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza o
Poder Executivo a conceder a aplicação de prova remota on-line no convênio celebrado junto
ao Ciee e dá outras providências", isso em decorrência do Covid-19, tá? Então, os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o projeto de
Lei 351. Projeto de Lei 352, Processo 2534/2021, de autoria da Prefeitura Municipal de São
Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na
Prefeitura de São Carlos à Secretaria Municipal de Serviços Públicos no valor de R$ 31 mil
para serviço de manutenção em vias, redes de drenagem e estradas. Para tanto, serão
utilizados recursos oriundos da anulação de dotações orçamentárias da própria secretaria". Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. O
Projeto de Lei 358, Processo 2573/2021, que "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito
adicional suplementar na Prefeitura de São Carlos no valor de R$ 100 mil à Secretaria
Municipal de Obras Públicas para a realização de obras referentes ao Per Parcão, conforme
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emenda parlamentar do ex-vereador Daniel Lima". Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei 359, Processo
2590/2021, que "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar de R$ 3
mil na Secretaria Municipal de Saúde, conforme emenda parlamentar do nobre vereador
Malabim". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Projeto de Lei 360, (processo nº 2591/21) da Prefeitura Municipal de São Carlos, que
"autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na Secretaria Municipal
de Agricultura e Abastecimento no valor de R$ 1,5 milhão para a aquisição de alimentos
escolares para a distribuição a todos os alunos da rede municipal de ensino, considerando o
retorno gradativo das aulas presenciais e equacionar a questão da alimentação escolar. Para
tanto, serão utilizados recursos oriundos da anulação de dotação orçamentária da Secretaria
Municipal de Educação". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se
os contrários. Aprovado. Projeto de Lei 351, Processo 2592/2021, que "autoriza o Poder
Executivo a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 130 mil para a manutenção
no veículo auto escada, 42 metros, para combate a incêndio em locais altos. Para tanto, serão
utilizados recursos oriundos da anulação de dotações orçamentárias de encargos gerais do
município". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. PROCESSO DE DECRETO EM REGIME DE TRAMITAÇÃO
COMUM – ÚNICA DISCUSSÃO – PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO - Depois nós
temos aqui um Processo de Decreto Legislativo nº 4, (processo n1840/21) de autoria do nobre
vereador Azuaite Martins de França, que "institui o prêmio Dr. Sérgio Mascarenhas de
Oliveira, de Ciência e Inovação e dá outras providências". Encaminhamento de votação do
nobre vereador Robertinho Mori Roda. Tem uma emenda? Ah, tem uma emenda. Vou pedir
para ler a emenda primeiro e depois o senhor já faz o encaminhamento. Vereador Rodson
Magno do Carmo, proceda a leitura da emenda. Pela ordem, solicitado pelo vereador
Marquinho Amaral. Só um segundinho, por favor. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Sr. Presidente, pela ordem. Quem solicitou pela ordem primeiro foi o vereador Robertinho
Mori.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Só...VEREADOR RODSON DO
CARMO: O vereador vai usar a palavra? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não,
não. Ele não vai. Só um minutinho, Rodson. Só um segundinho, Marquinho, por favor. Não, o
vereador Robertinho Mori Roda, ele não solicitou pela ordem, ele vai fazer encaminhamento
de votação. VEREADOR RODSON DO CARMO: Ah, tá. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Mas eu gostaria de solicitar... dar pela ordem, solicitada pelo vereador
Marquinho Amaral. Marquinho Amaral, com a palavra. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Só estou comunicando a Vossa Excelência e aos demais vereadores e a população
que está me acompanhando que eu já estou retornando à sessão. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Perfeito, Marquinho. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Agradeço a
compreensão de todos. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado. Então, agora, o
senhor proceda a leitura da ementa, da emenda. Tanta ementa aqui hoje...VEREADOR
RODSON DO CARMO: A hora que o senhor me autorizar, eu começo. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Então o senhor tem a palavra para proceder a leitura da emenda.
VEREADOR RODSON DO CARMO: "Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara
Municipal de São Carlos vereador Roselei Françoso. Submeto à consideração do plenário, nos
termos do art. 203 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Carlos a seguinte
emenda aditiva do art. 3º do projeto de lei epígrafe. Emenda aditiva: adiciona o § 3º no
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Projeto de Decreto Legislativo 004/2021, com as seguintes redações: art. 3º, Parágrafo Único:
'Para fins desse decreto legislativo, a Câmara Municipal poderá firmar termos de convênio e
parceria com a iniciativa privada para o fomento das atividades propostas'. Justificativa: a
presente emenda aditiva busca acrescentar meios necessários para consecução dos objetos
seres(F) alcançados na propositura. Sala das Comissões, 17 de junho de 2021". O presidente
da comissão é o vereador Azuaite Martins de França, do Cidadania. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: É a emenda do próprio autor, tá? Não é da comissão. Então, eu
passo a palavra agora para encaminhamento de votação ao vereador Robertinho Mori Roda.
Três minutos. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Obrigado, Sr. Presidente. Sras.
Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos acompanha. A Lei 18.489, de autoria deste
vereador, ele nomeia as modalidades de premiação instituídas na Lei Municipal 12.618, de 25
de agosto, fez agora, recentemente, de 2000, nomeando o troféu Sérgio Mascarenhas ao
pesquisador do ano, ainda em vida. Na mesma ocasião, troféu Yvonne Primerano
Mascarenhas, sua esposa, ex-esposa; o troféu de pesquisador do ano, de cientista, foi ao troféu
José Galizia Tundisi. Depois, quisemos também fazer uma homenagem ao professor Dietrich
Schiel, professor Schiel, da USP, outro renomado PHD em nossa cidade. E, por último, o
prêmio mais do que merecido, Gilberto Orivaldo Chierice, que é da pílula do câncer. Eu
encaminho essa votação que está sendo apresentada pelo nobre vereador Azuaite Martins de
França favorável. Eu voto, até mesmo por conta do que significou Sérgio Mascarenhas para a
cidade de São Carlos. Aproveitaria a oportunidade, esse professor, para que pudesse também
nomear os outros que nós temos aqui. Eu acho superimportante, como um deputado Castello
Branco, já está denominando uma ponte aqui na estrada de Ribeirão Preto com o nome de
Sérgio Mascarenhas. E muitas outras homenagens, muitas, muitas, ruas, avenidas. Porque foi,
realmente, e é uma pessoa que não pode sair da lembrança dos carlopolitanos. Foi feito
pensando justamente nisso, foi insistido por parte do professor e eu acredito que ele tenha o
porquê, uma vez já existe uma lei, é uma outra lei que ele vai fazer a premiação pela Câmara
Municipal, é óbvio que eu vou votar favorável, Lucão, pela magnitude. Agora, eu vejo uma
pessoa culta, uma pessoa inteligente, viajada, mas sem um pingo de ética. Sem um pingo de
ética por quê? Não por esse projeto, pelo que ocorreu hoje aqui na Câmara Municipal, um
vereador que está há mais de 30 anos nessa Casa, protocolar projetos só com a ementa (sic)
para poder segurar. Será que o problema é com esse vereador? Podemos sentar e conversar.
Onde está o problema, mas um [interrupção no áudio]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: O senhor pode concluir, por gentileza. VEREADOR ROBERTINHO
MORI: Nunca vi, na história dessa casa, a primeira vez, professora Neusa, protocolar uma
ementa (sic) sem teor nenhum para poder segurar. Vocês já imaginaram? Quando foi
denominado o beco, eu nem pedi para ir para a Conan, porque eu 'teria' a certeza de que ia ser
reprovado. Então, eu queria saber qual o problema? Podemos sentar e ver qual o problema. Se
for algum problema que eu tenho que pedir desculpas, sem problema nenhum, porque eu
tenho essa humildade. Agora, muita falta de ética para uma pessoa culta, para uma pessoa
viajada, para uma pessoa igual o professor Azuaite Martins de França. Que tinha todo o meu
respeito, tinha muito respeito. Infelizmente... Mas o encaminhamento de votação, sim, votarei
sim e quantas homenagens vierem para o Sérgio Mascarenhas, estarei votando a favor. Muito
obrigado. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Robertinho Mori
Roda. Então, eu coloco em votação o projeto de decreto legislativo proposto pelo nobre
vereador Azuaite Martins de França, que "institui o prêmio professor Dr. Sérgio Mascarenhas
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de Oliveira, de Ciência e Inovação e dá outras providências". Processo 1901. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Ah, a ementa
(sic). Nós votamos a emenda, e agora nós vamos votar o projeto original, tá bem? A emenda,
indo com a emenda englobada. Em votação o projeto de decreto legislativo, Processo 1840,
Projeto de Decreto 04, de autoria do nobre vereador Azuaite Martins de França, que "institui o
prêmio Dr. Sérgio Mascarenhas de Oliveira". Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Então agora está aprovado o projeto com a emenda
englobada. Agora, o último projeto, conforme solicitado para discussão, a vereadora Raquel
pelo tempo regimental, de cinco minutos, Raquel? Quanto tempo a senhora precisa para
discutir o projeto? Dou cinco minutos e, se precisar, a gente dilata mais um pouquinho, tá
bom? VETO PARCIAL APOSTO PELO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL –
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO - Então, vereadora Raquel para a discussão do
Projeto de Lei 223, Processo 1699/21, de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos.
Raquel, com a palavra. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: [pronunciamento fora
do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Está mudo, Raquel. Raquel, está
sem áudio, Raquel. A senhora está sem áudio. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Desculpa. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vamos lá. Vamos voltar o tempo aqui.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Estou falando aqui sozinha. Obrigada. O
cronômetro, Emílio. Obrigada. Então, boa tarde a todos e a todas, em especial meu boa tarde a
todos os trabalhadores e trabalhadoras da cultura que estão nos acompanhando nessa sessão
pelo Facebook e pelo YouTube da Câmara. O Conselho Municipal de Cultura tem sido palco
de uma intensa novela que está se arrastando desde 2018, quando aconteceu a sua última
eleição, que foi convocada pela Prefeitura Municipal e impugnada pela própria prefeitura. Na
legislação passada, veio o projeto com algumas alterações e, com problemas, foi devolvida à
prefeitura. Nessa legislatura, o vereador Azuaite provocou novamente essa questão,
apresentando um novo projeto de lei para criar um novo Conselho Municipal de Cultura.
Realizamos uma Audiência Pública com intensa participação dos trabalhadores e
trabalhadoras da cultura que foram um dos setores que mais sofreram economicamente com a
pandemia e que ainda estão sofrendo. Dessa audiência, conseguimos que a prefeitura
encaminhasse um novo projeto de lei para a criação do conselho, que foi fruto de mais uma
Audiência Pública e de inúmeras reuniões, conversas, visto que o projeto que a prefeitura
enviou tinham sérios problemas, porque retirava a sua principal função do conselho: ser um
conselho deliberativo, além, claro, de propor uma forma escusa de eleição dos conselheiros.
Depois de muitos debates, inclusive feitos com o governo Airton Garcia, conseguimos uma
proposta de consenso, que foi fruto de diálogo, que é o melhor da política, de muita conversa,
de respeito, de busca de construção para um bem coletivo. E chegamos a uma proposta de
ementa ao projeto de lei que foi apresentado por mim e pelo vereador Azuaite e essa casa
aprovou a lei para pôr fim a essa novela e colocar o Conselho Municipal de Cultura em
funcionamento. Contudo, mesmo a prefeitura sendo consultada nas audiências, nas reuniões,
nas conversas, o governo Airton Garcia vetou três artigos, que são eles: o § 1º, que trata do
caráter deliberativo do conselho no que diz respeito ao Fundo Municipal de Cultura nos
termos da própria lei do fundo; o art. 4º, que fala da composição do conselho, de quem fará
parte do conselho, uma composição paritária, com a participação de entes superimportantes da
cultura para a nossa sociedade, como as universidades. E faço aqui um parêntese que o
Conselho Gestor do campus da USP São Carlos fez uma nota oficial defendendo a derrubada
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dos vetos e querendo a participação, defendendo a participação da universidade nesse
conselho. E o último veto foi no seu art. 10º, que fala da forma de eleição do conselho, que
seria feita por uma conferência, a forma mais democrática e pública de se fazer uma eleição.
Ou seja, a prefeitura só vetou aquilo que era mais importante da lei, só cortou as asas da
democracia, da participação popular nesse conselho. E eu pergunto mais uma vez: do que tem
medo, governo Airton Garcia? De conversar com as pessoas? De argumentar, de mostrar o
seu ponto de vista? Ou está fazendo alguma coisa errada nessa área? Porque não quer a
participação das pessoas nesse conselho. Por isso que eu falo que é um veto político, não é um
veto jurídico, é uma concepção de política desse governo que não quer a participação das
pessoas. E por isso, eu peço aos meus colegas vereadores que votem pela derrubada dos três
vetos para que os trabalhadores da cultura tenham voz nesse conselho, para a gente pôr fim a
tudo, a toda essa novela que se arrasta desde 2018. Que a gente consiga colocar o conselho em
funcionamento, que seja um espaço de participação democrática, de conversa, de diálogo, que
a gente faça política com P maiúsculo nesse conselho, como a gente gosta tanto de fazer aqui
na Câmara também, né? A participação democrática da participação seja feita nesse conselho.
E, para terminar, cito a cultura, cito Mário Quintana: "Todos eles que estão aí atravancando o
meu caminho, eles passarão e eu passarinho". Obrigada, Sr. Presidente. VEREADOR DÉ
ALVIM: Questão de ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Questão de ordem solicitada pelo vereador Dé Alvim. VEREADOR DÉ ALVIM: Eu
gostaria de saber, do Regimento Interno, se algum vereador vai pedir para votar
separadamente aquele art. 6º, acho que é o Malabim ou o Dimitri, [ininteligível] Vossa
Excelência pedir o pedido para votar separadamente para nós darmos uma olhada.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É, no acordo de pauta, foi manifestado interesse
pelo vereador Dimitri Sean. Eu consulto o vereador Dimitri Sean se ainda há interesse pelo
voto em separado. VEREADOR DIMITRI SEAN: É isso mesmo, Sr. Presidente. Nosso
regimento prevê isso no art. 209, § 6º, que "em caso de veto parcial, os dispositivos serão
votados separadamente". PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Acatado o pedido de
Vossa Excelência com base no art. 209, § 6º do nosso Regimento Interno. Bom, nós temos
aqui um parecer encaminhado pela Comissão de Legislação, Redação e Justiça desta Casa
assinado pelos nobres vereadores Gustavo Pozzi, Azuaite Martins de França e André Rebello.
O parecer é pela derrubada do veto. Então, eu farei a pergunta aos Srs. Vereadores, em que
pesem os artigos separadamente, se votam com o parecer da comissão. Se é sim, é sim pelo
parecer da comissão; se é não, é não ao parecer da comissão. Está bem? De forma
separadamente, eu peço ao vereador Rodson Magno do Carmo que faça a leitura do primeiro
parágrafo, do primeiro veto. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sr. Presidente, se o
senhor me permitir, eu peço a atenção de todos os vereadores aqui presente para que eu faça
leitura para que não haja nenhuma dúvida na hora da votação. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Exatamente. VEREADOR RODSON DO CARMO: São três vetos. A hora
que o senhor me autorizar, eu começo. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor
está autorizado, já, a fazer a leitura. VEREADOR RODSON DO CARMO: Então, vamos lá.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Lentamente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Sim, senhor. Lentamente. Para fins... § 1º do art. 1º, então seria a leitura?
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pois não. Marquinho Solicitando pela ordem?
Marquinho, eu não ouvi. Me perdoa. Pela ordem, solicitado pelo vereador Marquinho Amaral.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sr. Presidente, eu voltei agora na sessão.
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Conforme eu disse, eu tinha que pegar alguns exames que eu vou levar para Jaú amanhã.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: E pelo que eu sei, e eu participei de algumas conversas, existia um acordo entre o
governo e essa Casa de Leis para que as emendas que foram apresentadas pelos nobres
vereadores Raquel Auxiliadora e Azuaite Martins de França, que essas emendas eram
consenso, tanto é que elas foram aprovadas durante o processo por todos os vereadores
algumas sessões atrás. E o governo concordou, após várias reuniões, inclusive na sala da
Presidência, onde Vossa Excelência comanda com muito brilhantismo. Então, gostaria de
saber de Vossa Excelência, uma vez que eu não estou presente na Casa, e sim remotamente,
se esse acordo deixou de ser cumprido. Porque eu aprendi, há 30 anos que estou na vida
pública, que quando nós fazemos um acordo, nós devemos cumprir com esse acordo. E na
minha visão e nas conversas que eu tive, inclusive, com Vossa Excelência e com outros
vereadores, existia esse acordo e esse consenso da prefeitura em manter as emendas dos
nobres vereadores Raquel e Azuaite. Então, consulto Vossa Excelência se esse acordo foi
quebrado. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Marquinho Amaral, pelo que
consta no parecer da Comissão de Legislação, Redação e Justiça é pela derrubada do veto.
Vocês estão me ouvindo ou não? Vocês estão me ouvindo? Está, Marquinho? Perfeito. Então,
vou retomar minha fala aqui para que nada fique perdido. De acordo com o parecer da
Comissão de Legislação, Redação e Justiça é pela derrubada do veto do Sr. Prefeito. Nós só
estamos colocando a votação apartada com base no art. 209 do nosso regimento, § 6º, que diz
o seguinte, Marquinho: "Em caso de veto parcial, a votação dos dispositivos vetados far-se-á
separadamente". Mas eu entendo que, com base na orientação aqui do parecer da comissão
exarado pelos nobres vereadores Gustavo Pozzi, Azuaite Martins de França e André Rebello,
mantém-se aquilo que foi acordado. O voto... Nós vamos fazer a votação individual, mas o
parecer é pela derrubada. Está bem? Marquinho, eu vou pedir para o senhor repetir a fala de
Vossa Excelência, porque o pessoal não ouviu aqui, tá? VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Eu agradeço Vossa Excelência pela resposta e espero que o acordo que foi
firmado seja cumprido. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. Então, em
votação. Eu peço ao vereador Rodson Magno do Carmo que proceda a leitura de cada veto
separadamente, para que a gente possa fazer e colocar em votação após a leitura de cada veto
lido pelo vereador Rodson Magno do Carmo. VEREADOR RODSON DO CARMO: Muito
bem, Sr. Presidente. Peço a atenção de todos os vereadores. "Art. 1º: Fica vetado, se assim
aprovado, Parágrafo Único: para fins de consecução da lei as deliberações desse conselho
sobre os recursos financeiros oriundos do Fundo Municipal de Cultura, terão caráter
deliberativo nos termos da Lei Municipal nº 14.367, de 18 de setembro de 2007 e as
alterações posteriores". Então, esse é o primeiro veto, Sr. Presidente, se assim for acatado.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. Então, eu perguntarei aos nobres
vereadores e vereadoras: aqueles que são favoráveis ao parecer da comissão, digam "sim" pela
derrubada do veto e os que for (sic) contrário, digam "não". Está bem? Votação nominal
solicitada pelo vereador... Não, é separadamente. Sim derruba o veto. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Posso começar, Sr. Presidente? PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Por favor. VEREADOR RODSON DO CARMO: André Rebello.
VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Azuaite Martins de França. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim. VEREADOR
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RODSON DO CARMO: Sim. Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Cidinha do Oncológico.
Vereadora, dá um sinal. EM CORO: Sim. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim.
Vereadora Cidinha, sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Dimitri.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Dimitri,
sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Djalma Nery. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Djalma Nery, sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim.
Vereador Elton Carvalho. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Elton Carvalho?
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sinalzinho?
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Sim, Elton? Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador
Gustavo Pozzi, ausência justificada. É isso, Sr. Presidente? PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Isso, exatamente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Dé.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Dé. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Sim ou não? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Sim. EM CORO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador
Malabim. VEREADOR MALABIM: Sim ao parecer.
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Sim ao parecer. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador
Marquinho Amaral. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim ao parecer.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Moisés Lazarine. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereadora
Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Sim. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Sim. Vereadora Raquel Auxiliadora. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Robertinho Mori.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim.
Vereador Rodson, sim. Vereador Roselei Françoso, no exercício da presidência não vota.
Vereador Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Sim. Vereador Tiago Parelli. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI:
Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim.
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Na derrubada de veto, eu voto. Então, eu voto "sim". VEREADOR RODSON
DO CARMO: Sim. O senhor me desculpe, presidente. Sr. Presidente, 20 vereadores votaram
"sim" ao veto e nenhum ao contrário. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito.
Agora, eu peço a Vossa Excelência que proceda... Pela derrubada do veto. Aprovado, no que
diz respeito ao Parágrafo Único do art. 1º, a derrubada do veto. Agora, eu peço a Vossa
Excelência que proceda a leitura do Veto nº 2. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Vamos lá. "Veto art. 4º: o Conselho Municipal de Política de Cultura de São Carlos será
composto por cadeiras eletivas da sociedade civil e não-eletivas do poder público, de formas
paritárias entre o poder público e a sociedade civil... nenhum de 14 membros na seguinte
forma: Secretaria Municipal de Esporte, Cultura... Prefeitura Municipal como membro nato;
2. Um representante do Departamento de Arte e Cultura; 3. Representante da Secretaria
Municipal de Educação; 4. Representante das Fundações Municipais, Fesc, Fundação PróMemória; 5. Dois representantes de instituições de ensino superior de São Carlos; 6.
Representante da Diretoria Regional de Ensino; 7. Representante de escolas privadas de
ensino básico; 8. Representante da pessoa jurídica e entidade privada que tem atividades
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culturais no município, como, por exemplo, Sesc, Sesi, Senai e outras; 8º. Um representante
da pessoa jurídica de entidades sem fins lucrativos que tem seu estudo... desculpa, seu estatuto
como atribuição e a finalidade de apoio ao desenvolvimento de atividade cultural artística no
município de São Carlos devidamente cadastrado junto ao Departamento de Arte e Cultura da
Prefeitura Municipal; 10º. Um representante da pessoa física da Secretaria de Culturas
Populares Afro-Brasileira com atuação no município; 11. Três representantes da pessoa física
de diferentes segmentos: trabalhadores culturais de artes cênicas, artes visuais, música,
literatura, audiovisual, dança, produção, cultura, arte, educação, etc., que garantam a
diversidade entre os segmentos". Então, é isso aí, Sr. Presidente. O próximo seria o terceiro e
até aqui é o segundo. É isso, né, Rodrigo? Então, é o próximo... agora vamos para o
encaminhamento de votação. É isso, Sr. Presidente?
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Votação nominal, solicitada pelo vereador Dé Alvim. Então, os vereadores que
são favoráveis ao parecer, digam "sim" e aos que são contrários, digam "não", certo? Não...
para votar o parecer... o parecer aponta pela derrubada do veto. Então, quem votar "sim", está
votando pela derrubada e quem votar "não", está votando pela manutenção do veto. Certo?
Entendeu? Vocês entenderam? VEREADOR RODSON DO CARMO: Posso começar, Sr.
Presidente? O senhor me autoriza? O senhor pode... pode começar. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Posso começar? Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ
REBELLO: Não. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não. Vereador Azuaite.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Azuaite, sim. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Vereador Azuaite, sim. Vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Não. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Vereador Bira, não. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Bruno.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Não. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Bira, não. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não. Vereadora. Cidinha. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Cidinha, sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereadora
Cidinha, sim. Vereador Dimitri. VEREADOR DIMITRI SEAN: Não. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Não. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Dimitri, não.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Djalma. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Djalma? Pela derrubada do veto, é "sim". VEREADOR RODSON DO
CARMO: Sim? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Vereador Elton Carvalho. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Elton,
nós não te ouvimos. É "sim" ou "não"? Elton. VEREADOR RODSON DO CARMO: Por
favor, vereador. Ligue seu microfone senão não tem condições... PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Sim, pela derrubada. Vamos lá, Elton é "sim". VEREADOR RODSON DO
CARMO: Vereador Gustavo Pozzi, ausência justificada. Vereador Dé. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Pela manutenção do veto, é "não". Pela manutenção do
veto...VEREADOR RODSON DO CARMO: Não. Lucão Fernandes. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: É não. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não. Vereador
Malabim. VEREADOR MALABIM: Não. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não.
Vereador Marquinho Amaral. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Vereador Moises Lazarine. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Moisés? Moisés, não. VEREADOR RODSON DO CARMO: Prof. Neusa.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Sim. EM CORO: Sim. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Raquel Auxiliadora. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Raquel, sim.
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VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Robertinho Mori. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Não. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Robertinho, não. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Rodson, não. Roselei Françoso. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Não. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não. Tiago Parelli. VEREADOR
TIAGO ORLANDI PARELLI: Não. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Não. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Quantos, vereador? VEREADOR RODSON DO CARMO: Só um minutinho, Sr.
Presidente, para eu contar. Sr. Presidente, oito vereadores votaram "sim" ao veto e 12
vereadores votaram "não" ao veto. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, está
mantido o veto do Sr. prefeito no que tange ao art. 4º do projeto de lei do conselho da cultura.
Agora, nós votaremos o art. 10. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vamos lá. Peço a
atenção de todos os vereadores e vereadoras. Cria.. posso começar, Sr. Presidente?
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Por favor. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Art. 4º... PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Espera aí, espera aí, espera aí. Desculpa. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: É o art. 10. VEREADOR RODSON DO CARMO: "Art. 10: Para
eleição dos representantes da sociedade civil..."PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Por favor, silêncio no Plenário. VEREADOR RODSON DO CARMO: Por favor, vereador
Dé, por gentileza só prestar atenção aqui, por gentileza. "Art. 10: Para eleição dos
representante da sociedade civil, prevista no inciso VI... IX do art. 4º, será realizada uma..."
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Por favor, vamos lá. VEREADOR RODSON
DO CARMO: "Será realizada uma Conferência Municipal de Cultura, virtual ou presencial,
convocada oficialmente pela Prefeitura Municipal através do Departamento de Arte e Cultura,
que deverá ser amplamente divulgada como os critérios dessa eleição". Está em votação.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Só um minutinho, Rodson, deixa eu orientar: o
parecer da comissão é pela derrubada do veto. Então, para votar pela derrubada do veto, é
"sim" e pela rejeição do veto... pela manutenção do veto, é "não". VEREADOR RODSON
DO CARMO: Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Azuaite. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Azuaite, sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Azuaite, sim. Vereador
Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Sim. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Sim. Vereador Bruno. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Sim.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Bruno, sim. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Sim. Vereadora Cidinha. Cidinha, por favor, querida...PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Cidinha, sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Dimitri.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim.
Vereador Djalma. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Djalma Nery?
Vereador Djalma Nery? Sim, sim, sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sr.
Presidente, peça, por favor, para eles... PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não, eles
estão ouvindo, é que travou, Rodson. VEREADOR RODSON DO CARMO: Ah, travou?
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tem que ter um pouquinho de paciência aí. Calma
aí. Travou tudo aqui. Vamos lá. Vereador Djalma Nery, sim. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Djalma, sim? Vereador Elton. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
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Vereador Elton, sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Gustavo Pozzi,
ausência justificada. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não, o Gustavo voltou.
Vereador Gustavo? Tá, mas o senhor vota "sim" ou "não" nessa emenda? Sim? Vota sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Lucão... vereador Dé.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Vereador Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Malabim. VEREADOR MALABIM: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Marquinho Amaral. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Marquinho Amaral? Vota "sim". VEREADOR RODSON DO
CARMO: Sim. Vereador Moisés. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Moisés? Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Prof. Neusa. VEREADORA PROFESSORA
NEUSA: Sim, é lógico. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Prof. Raquel
Auxiliadora. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Raquel... Raquel Auxiliadora, sim,
Raquel? Vota "sim", Raquel. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Robertinho Mori.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Vereador Robertinho, sim. Vereador Rodson, sim. Vereador Roselei Françoso.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Sim. Vereador Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Tiago Parelli. VEREADOR TIAGO ORLANDI
PARELLI: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Sr. Presidente, por unânime
(sic), 21 vereadores votaram "sim" e nenhum contrário. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Tá. Então, está derrubado o veto no que tange o art. 10 da Lei 223 do Processo
1.699, que: "Cria o Conselho Municipal de Cultura de São Carlos e dá outras providências".
Comunicado à Casa solicitado pelo vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Pedir desculpa para meus pares. Estava tentando acessar a caminho de casa a votação
e eu não consegui fazê-lo. Então, quero aqui pedir desculpa, primeiramente, para... Eu
cheguei a tempo, apenas, da última votação aqui desse projeto de lei, mas estava
acompanhando pelo Youtube, mas pelo Youtube a gente não consegue votar. E infelizmente o
Zoom, no meu celular, não estava acessando aí. Então, eu quero justificar também esse
problema que eu tive e a tempo eu consegui participar da última votação. Obrigado,
presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: [interrupção no áudio] partido foi
solicitado pelo vereador Tiago Parelli, do PP, pelo tempo de até cinco minutos. Eu não estou
te ouvindo. É explicação pessoal? Então vamos lá. Então, solicitou pelo tempo do partido o
vereador Djalma Nery. Tiago, só para esclarecimento, a inscrição foi feita indevidamente aqui
e é na explicação pessoal que ele quer se manifestar. Vereador Djalma Nery tem o tempo de
cinco minutos. Sim, estamos te ouvindo. VEREADOR DJALMA NERY: Beleza. Então,
obrigado, presidente. Eu quero aproveitar esse tempo de partido para falar sobre algumas
ações do nosso partido, do nosso mandato... Está aberto seu microfone, presidente, só para
avisar. A primeira ação que quero trazer aqui é um projeto de lei que, na verdade, foi
apresentado pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara Municipal, da qual também faz
parte a vereadora Neusa e o vereador Robertinho. E, portanto, trazendo o protagonismo desse
órgão colegiado, que é a comissão, em torno de uma questão que, na verdade, já deveria ser
superada e que foi debatida intensamente nos últimos meses, né? A vereadora Raquel já havia
apresentado um requerimento de informações com relação às caixas d'água de amianto no
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município, em especial em escola da rede municipal, né? Então, nós passamos um mês
estudando a legislação relativa à questão do amianto, chegamos em um formato de projeto de
lei que seja constitucional, legítimo, válido e que possa, de fato, contribuir para a gente
acelerar esse processo de banimento do amianto da nossa cidade, que é conhecidamente e
internacionalmente carcinogênico, já é banido em mais de 60 países, mas infelizmente ainda,
por algumas brechas jurídicas, ainda existe a circulação, em especial em telhas e caixas
d'água, de amianto. E o que nos preocupa muito, em especial, são escolas que ainda possuem
essas caixas. E a nossa Comissão de Meio Ambiente elaborou um projeto de lei que já foi
submetido, já entrou nessa Casa e já iniciou sua tramitação para tentar colaborar com esse
debate e nos próximos dias a gente vai fazer uma matéria para publicizar o teor desse projeto,
mas eu queria prestar esse esclarecimento à sociedade em torno dessa iniciativa. Quero falar
também, presidente, de uma ação do nosso mandato de apresentar o que a gente chamou de
pacote legislativo de combate às queimadas. A gente está em um dos ano mais preocupantes
com relação a isso no município, já foram mais de 450 ocorrências desde o começo do ano
para cá. Só nesses primeiros primeiro oito meses, nós já tivemos mais queimadas do que no
ano de 2020 inteiro, tanto em área urbana quanto em área rural. E o nosso mandato, então,
apresentou esse pacote, até o momento composto por 1 requerimento de informações, por 1
indicação com 12 ações concretas sugeridas ao Poder Executivo e 1 moção de apelo ao
governo do estado de São Paulo, para investir, em especial, no Corpo de Bombeiros, que é
sucateado, que está com equipamento faltando para poder atender as demandas. Foram 32
ocorrências só no último sábado, com 3 caminhões para atender cinco municípios: São Carlos,
Ibaté, Descalvado, Ribeirão Bonito e Dourado. Realmente não dá. Então, a gente precisa
contar com esse acorde, com essa atenção. São Carlos infelizmente não foi incluída em uma
ação de estruturação de Defesas Civis que investiu em 187 municípios no estado de São
Paulo, uma ação do governo do estado, mais de 40 milhões investidos nos municípios que, ao
que tudo indica, por uma falta de articulação, São Carlos acabou ficando de fora. Então, a
gente apresentou também essa e moção e agora a gente está construindo também um projeto
de lei que, a gente quer chamar a sociedade, temos já um grupo de professores e
pesquisadores nos ajudando a desenvolver um projeto de lei. Já que o município tem
competência legislativa concorrente para legislar com relação ao meio ambiente, para que a
gente possa ter um marco legislativo no município que colabore ainda mais para inibir esse
tipo de ação de queimada criminosa, que penalize quem a pratica aqui no nosso município. E,
por último, eu quero convidar a população, presidente, para participar de uma Audiência
Pública que o nosso mandato solicitou e vai acontecer nessa quinta-feira, dia 2, às 19 horas,
para discutir uma proposta também do nosso mandato, que é uma demanda histórica de
moradores e de coletivos, que é a proposta de criação de uma APA, uma Área de Preservação
Ambiental, que é um tipo de unidade de conservação de uso sustentável, chamado APA da
integração, ali naquela região que vai para [ininteligível] do Aracy, uma região privilegiada e
de especial interesse ambiental. Nosso mandato quer aproveitar essa prerrogativa legislativa
para apresentar a proposta de criação dessa unidade. A gente quer discutir com a sociedade o
que isso significa, quais são os benefícios e, após a discussão, apresentar esse projeto.
Esperamos que ele possa ser ratificado pela Câmara, pela prefeitura e trazer para o município
essa conquista ambiental, que é criar essa área de preservação ambiental em uma região
importante do município. Então, por enquanto, é isso, presidente. Obrigado. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Djalma Nery. Peço perdão aqui ao vereador
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Marquinho Amaral, que havia solicitado um comunicado à Casa, mas eu não ouvi a hora que
ele solicitou. Então, eu passo a palavra ao vereador Marquinho Amaral para comunicado à
Casa. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sr. Presidente, Sras. e Srs. Vereadores,
população que nos acompanha, eu só quero fazer um convite para as pessoas acompanharem
na próxima sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã, através das redes sociais da Câmara e
também da rádio São Carlos, no 450 AM, e o canal 8 da TV NET, a oitiva do Dr. Luís
Donizetti Luppi, que é o advogado que denunciou alguns desmandos, segundo ele, em relação
a algumas obras feitas pela Prohab para o combate à Covid, que é um objeto da nossa CPI e
nós estamos apurando. Então, nós teremos, na próxima sexta-feira, a partir das 9 horas, a
oitiva do Dr. Luís Donizetti Luppi. Então, quero convidar a todos os membros da comissão e
os Srs. Vereadores para que estejam presentes em Plenário e convidar a população para que
nos acompanhe através das redes sociais e também da TV Câmara e da rádio São Carlos, que
é a rádio oficial que transmite as sessões e as audiências da Câmara Municipal. Uma boa tarde
a todos. Muito obrigado. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador
Marquinho Amaral, pela manifestação e o convite em torno da CPI da Covid-19 aqui nesta
Casa, cujo presidente é Vossa Excelência e tem como membros... relator, vereador Elton
Carvalho, vereadora Neusa, vereador Dé Alvim e vereador Bruno Zancheta. Parabéns pelo
brilhante trabalho que vem desenvolvendo. Queria aproveitar o ensejo de comunicado à Casa
e também falar com os vereadores e vereadoras que, a pedido de diversos vereadores, nós
fizemos o convite ao secretário municipal de Comunicação, Sr. Mateus Aquino, para que
esteja, às 10h30min, na quinta-feira, dia 2, para prestar esclarecimento em torno daquele
projeto de R$ 1 milhão que nós aprovamos nessa Casa. Então, todos estão convidados a estar
aqui no Plenário, onde nós ouviremos o Sr. Mateus Aquino, secretário municipal de
Comunicação, para esclarecimentos e também sobre... Isso, foi um compromisso assumido
por nós naquela ocasião, infelizmente eu acabei me afastando na sessão anterior, não consegui
fazer o agendamento na semana passada, mas esta semana nós já conseguimos agendar e nós
esperamos que todos os interessados estejam aqui para elucidar as possíveis dúvidas em torno
dessa questão da comunicação no município de São Carlos. Eu também tenho um comunicado
à Casa aqui da vereadora Raquel Auxiliadora, solicitado pelo chat, e na sequência eu passo
aos tempos de partido. Vereadora Raquel com a palavra. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Obrigada, Sr. Presidente. Gostaria de comunicar que ontem foi realizado
aqui nessa Casa uma reunião da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Mulher, na
qual teve como Pauta a apresentação de um dossiê-denúncia sobre os serviços de atendimento
às mulheres em situação de violência aqui na cidade. Esse dossiê foi elaborado pelo Coletivo
de Promotoras Legais Populares, e os dados revelaram que durante a pandemia os principais
serviços de atendimento às mulheres vítimas de violência não funcionaram de maneira
adequada, deixando desprotegidas as meninas e as mulheres. A pesquisa feita pelo coletivo
apresentou dados quantitativos e qualitativos desses serviços e teve como objetivo criar um
diagnóstico dessa situação da violência contra as mulheres no nosso município e também
propor estratégias de controle social dos serviços públicos e melhorias. Eu queria agradecer
muito a presença da vereadora Cidinha e da Prof. Neusa, nossas duas vereadoras. Ontem, nós
tivemos a bancada completa feminina da Câmara na reunião. Quem quiser ter acesso ao
dossiê, pode entrar no site das promotoras legais populares plpsaocarlos.org, tem o dossiê
completo. E as promotoras também lançaram hoje uma campanha para que na próxima LOA,
a gente garanta R$ 450 mil para a reabertura do Centro de Referência da Mulher, e toda a
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população pode nos ajudar e fazer... a participar da consulta pública, que está no site da
prefeitura, e fazer o encaminhamento pela reabertura do Centro de Referência da Mulher, que
será tão importante para a gente enfrentar a violência contra as mulheres no nosso município.
Obrigada. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Me perdoa, não liguei o microfone
aqui. Obrigado. Então, dando prosseguimento aos vereadores inscritos para uso do tempo do
partido, eu convido o vereador Rodson Magno do Carmo para fazer uso da palavra pelo
tempo regimental de até cinco minutos. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sr.
Presidente, muito obrigado pela palavra. Srs. Vereadores, vereadora Neusa aqui presente,
população que nos acompanha. Sr. Presidente, ultimamente que a gente vai para São Paulo,
vereador Malabim, vereador Bira, está dando nojo. Porque a gente vai para São Paulo, as
pessoas veem as fofoquinhas dentro da prefeitura, que a prefeitura está em três impérios.
Então, quero aqui deixar bem claro: fui com o secretário Caio para a Secretaria de Habitação
para que nós possamos trazer recursos para a habitação, para que nós possamos trazer coisas
para a nossa secretaria. Aí a gente tem que receber telefone de gente da prefeitura que não é
para andar com fulano, não é para andar para beltrano. Então, quero deixar bem claro para
vocês, eu só não vou falar o nome, mas se for preciso a gente fala, que o meu mandato quem
manda é o povo, não é você que fica mandando recadinho no telefone e mandando as pessoas
mandar recado para mim. Que não é para andar com o Caio, que não é para andar com o
Mariel, que não é para andar com sicrano. Eu ando com quem eu achar que eu devo andar. Se
eu tiver que ir com o Mariel para São Paulo, o Mariel vai comigo. Se eu tiver que ir com o
Caio para São Paulo, o Caio vai comigo. Se tiver que ir como prefeito, vai também, porque
você não mandam. Vocês deveriam ter vergonha na cara de ficar brigando. Sabe quem perde?
A população, de ficar mandando recado meia-noite no meu telefone. Acabou o amor, acabou
o amor o escambau. Não tenho que dar satisfação para você. Se você não quiser passar
vergonha, não me mande recado mais, Maria vai com as outras. Meu gabinete é aqui. Vem
aqui no meu gabinete e fala pessoalmente com quem eu tenho que andar, com quem eu tenho
que deixar de andar. Dr. Edson Fermiano nunca fez um telefonema falando com quem eu
tenho que andar ou deixar de andar. Ele é o secretário de Governo, que cuida da Câmara
Municipal. Ele nunca fez isso. Agora, eu não posso admitir, Srs. Vereadores, que pessoas da
prefeitura que quer do baixo, do alto clero, do caramba a quatro, que vão disputar as eleições
do ano que vem, daqui quatro anos, a prefeito; as pessoas que querem fazer seus grupinhos;
fazendo fofocas, intrigas. Em cima de mim, não. Eu levo quem eu bem entender. Por favor,
não mande mais recado, porque eu não sou homem de recado. Não preciso disso, e quem deu
o mandato foi o povo, e é para o povo que eu vou trabalhar. Se eu fui na Secretaria de
Habitação, eu tenho que levar o secretário de Habitação. Eu vou levar quem? Agora, ter que
dar satisfação? Vai lamber sabão. Antes que eu me esqueça: aqui não, aqui é Rodson Magno.
Sr. Presidente, uma vergonha... PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não pode.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Uma vergonha, Sr. Presidente, receber telefonema
que está andando com fulano ou com sicrano, que eles fazem a corja, as panelinhas e depois
querem que a gente vem participar disso. Eu estou fora. Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Rodson Magno do Carmo. Eu
sinceramente tenho que ser solidário a Vossa Excelência, porque o mandato de Vossa
Excelência... o senhor foi eleito. Vereador Rodson Magno do Carmo, eu queria prestar
solidariedade a Vossa Excelência, o senhor foi eleito para representar o povo e o senhor tem
que ter liberdade para trabalhar. O senhor não nasceu amarrado com ninguém, a chapa do
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senhor... votou 45.222, era esse o número de Vossa Excelência? É 45.222... foi diplomado
pela Justiça Eleitoral, está viajando com o veículo da Câmara Municipal, que é para isso
mesmo, a trabalho. Então, o senhor está certinho. O senhor tem que mandar lamber sabão
mesmo quem está fazendo esses comentários indevidos em relação à pessoa de Vossa
Excelência. Nesse momento, eu passo a palavra à vereadora, nobre vereadora, Profa. Neusa,
pelo tempo regimental de até cinco minutos, pelo tempo do partido. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Retornando aqui e falando pelo partido do Cidadania, né? Quero
fortalecer a fala da vereadora Raquel em relação, novamente, ao Centro de Referência da
Mulher e também dizer a vocês o site que vocês podem entrar sobre o dossiê de denúncia das
Promotoras Legais Populares de São Carlos: plpsaocarlos.org/dossiedenúncia. Tentem entrar
e estar por dentro da situação. Vamos fortalecer esses pedidos, principalmente as mulheres.
Outro momento que eu queria falar nessa situação é sobre a volta às aulas, que eu peço,
novamente, os cuidados. Nós estamos sabendo que vai voltar, estarão voltando agora o
Fundamental. Seria um terço intercalados, um dia volta um pessoal, o outro dia outro e outro
dia outro. Ótimo, todo o cuidado é pouco. Mas volto a falar sobre a situação dos cuidados, dos
protocolos de segurança, gente. A cepa está aí, nós temos que entender a pandemia. Entendo
também a situação do retorno gradual e com cuidado. Eu só fico preocupada também,
conversando com outros amigos, sob a situação do retorno em outubro da creche. Eu acho que
não há necessidade disso, eu sou um pouco também... Tenho que concordar com alguns
colegas. Então, era isso que eu queria falar. Novamente, sobre os cuidados do retorno às
aulas, reafirmar o voto com a segurança das mulheres. Gente, no tempo de pandemia o quanto
que aumentou a violência dentro dos lares e não podemos mais banalizar a violência. Olha,
aconteceu. Não, temos que tomar certas atitudes e, para tanto, precisamos de lugares
específicos que possa segurar um maior atendimento às mulheres. Era isso que eu queria
colocar. Obrigado a todos. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, Profa.
Neusa, pelo pronunciamento. Queria pedir ao vereador Dé Alvim que assumisse a presidência
dos trabalhos... Dé Alvim, não, desculpa, o Bira, eu já tinha falado com ele, Dé, mas é até que
eu vá atender uma pessoa ali. Mas passar a palavra para o vereador Dé Alvim e, na sequência,
o vereador Bira assuma aqui os trabalhos dessa presidência. [troca de presidência].
VEREADOR DÉ ALVIM: Sr. Presidente, vereador Bira, no exercício da presidência,
vereador Bruno, vereador Dimitri e vereador Malabim, nosso sempre querido baiano, sempre
à disposição de todos os vereadores dessa Casa. Quero aqui fazer um cumprimento ao exvereador desta Casa, vereador Leandro Guerreiro, que trouxe no teu programa Fala São
Carlos uma denúncia muito séria, uma denúncia que o secretário; agora isso é eu que estou
dizendo; o ex-vereador Leandro Guerreiro trouxe alguns números de livros que é fora do
normal, uma licitação que foi programada em 2020. O secretário Nino, que hoje é secretário
de Trabalho, Emprego e Renda, tinha tanta certeza de que ia continuar como secretário da
Educação, que deixou engatilhados vários, vários, vários... que ainda estou folheando os
documentos. Mas o que me deixa aqui triste, Sr. Presidente, Rodrigo, diretor desta Casa,
vereador Tiago Parelli... é Parelli? Parelli. Todo mundo pergunta se você é parente do prefeito
de Ibaté. Primo. Olha, rapaz, parabéns, hein? O que me deixa surpreso é o nome do livro. O
nome do livro é o que me deixa surpreso, Sr. Presidente. O nome do livro. Eu não sei, porque
quando me falaram eu achei que era brincadeira. Falei: Só pode estar brincando. Não pode
existir isso, mas quando eu fui lá olhar de perto o processo, por isso eu quero parabenizar o
ex-vereador Leandro Guerreiro, que fez um trabalho brilhante. Através da tua fala eu fui lá
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dar uma olhada, olha o nome do livro, vários livros, mas entre eles tinha um: Nino Brinca de
Esconde-Esconde. Não. Sr. Presidente, estou falando sério, viu? Estou falando sério. Não,
estou falando sério. A gente acha que é brincadeira. Então, isso dá... porque se ele tinha a
intenção de ser candidato à prefeito em São Carlos, pode dar o quê? Campanha antecipada?
As crianças vão levar o livrinho para casa... viu, Prof. Neusa. A senhora como professora,
com todo o respeito, eu fui dar uma olhada, através do ex-vereador dessa Casa, vereador
Leandro Guerreiro, ex-vereador, radialista da Rádio São Carlos, ele fez algumas denúncias e
alguns números eu fui dar uma checada. Quando eu cheguei lá, eu fui dar uma olhada no
processo licitatório(F), lá, e tal, e eu achei um livro lá que me chamou atenção: Nino Brinca
de Esconde-Esconde. Eu não estou acreditando. Viu, aquilo, para mim... olha, Sr. Presidente,
estou falando pelo tempo do partido, o Solidariedade é extremamente contra qualquer tipo...
não estou dizendo que houve superfaturamento, se estava programado, porque a Profa. Wanda
foi corretíssima, cancelou as licitações, graças ao trabalho do ex-vereador desta Casa, Leandro
Guerreiro, lá na Rádio São Carlos. Foi cancelada uma ou duas licitações. Ainda estou
folheando alguns documentos, mas o que me chamou mais atenção, Dimitri, vereador
Malabim, foi o nome do livro: Nino Brinca de Esconde-Esconde. Não, é duro você não sorrir,
é duro você não sorrir. Quando você vê uma situação dessas, eu não tenho nada contra o
secretário Nino, viu, não tenho nada contra ele. Sei que fez campanha em Araraquara, andou
na rua, pediu voto, foi candidato a prefeito lá. O que eu estou dizendo para você: o
Solidariedade também aqui em São Carlos não apoiou o prefeito Airton, teve o candidato
Deonir como candidato a prefeito, a coligação junto com o PDT do meu amigo Dimitri, mas
estou dizendo que é uma coisa... brincadeira, parece historinha, parece que a gente vem aqui e
parece que nós estamos brincando, parece que nós estamos... mas é verdade, isso me chamou
muita atenção. Eu fui ver os números e agora eu disse para o Dr. Edson. E o Dr. Edson, com
muita competência, me disse: "Dé, onde tiver irregularidades, tem que ser apurado, doa a
quem doer. Você vem aqui, nós vamos subir ao prefeito, e o prefeito vai determinar que você
faça seu papel de vereador da Câmara" [interrupção no áudio]. PRESIDENTE UBIRAJARA
TEIXEIRA: Vereador Dé, por gentileza, conclua. VEREADOR DÉ ALVIM: Sr. Presidente
Bira, então parece brincadeira: Nino Brinca de Esconde-Esconde é o nome do livro. Então,
assim, R$ 2 milhões para comprar livros, quantos livros iam comprar. Então, queria aqui
parabenizar o partido Solidariedade, queria parabenizar ex-vereador Guerreiro, Leandro
Guerreiro, e também a Profa. Wanda, secretária da Educação, que cancelou essas licitações
em andamento. PRESIDENTE UBIRAJARA TEIXEIRA: Obrigado, vereador Dé, foi bem
explanada. Tive conhecimento também e também parabenizar essas denúncias que vêm
chegando ao conhecimento de todos os vereadores. Todos os vereadores que recebem
denúncia dia a dia. Mas Nino...VEREADOR DÉ ALVIM: Brinca de Esconde-Esconde.
PRESIDENTE UBIRAJARA TEIXEIRA: Daqui a pouco vai ser Dedé Brinca de EscondeEsconde, Bibi e assim vai, né? Acho que o prefeito Airton Garcia tem que olhar com outros
olhos essa situação. Convido o próximo vereador inscrito pelo tempo do partido, vereador
Djalma Nery. Perdão, explicação pessoal, Djalma. VEREADOR DJALMA NERY:
[ininteligível] eu já falei no tempo do partido, seria por explicação pessoal. É isso mesmo? Só
confirmando. PRESIDENTE UBIRAJARA TEIXEIRA: Isso, explicação pessoal. Perdão,
Djalma. VEREADOR DJALMA NERY: Não estou te ouvindo, Bira. PRESIDENTE
UBIRAJARA TEIXEIRA: Está sem som, Djalma. Segura o tempo dele, Emílio, por
gentileza. VEREADOR DJALMA NERY: Não está saindo nada aqui. PRESIDENTE
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UBIRAJARA TEIXEIRA: Vamos lá, Djalma, está ouvindo? Fala um oi aí, Djalma. Beleza.
Explicação pessoal, vereador Djalma. VEREADOR DJALMA NERY: Beleza, obrigado,
presidente em exercício Bira. Bom, rapidamente aqui para que possa entrar no nosso tempo de
cinco minutos, que é curto. Eu quero dar continuidade à primeira fala que eu fiz no expediente
falado e parei no ponto onde estava expressando a minha preocupação em torno de uma figura
que tem influência imensa aqui na cidade, que loca uma série de imóveis, tanto para o Poder
Executivo quanto para o Legislativo, né? Só a Câmara Municipal, de quatro imóveis locados,
três são de propriedade do dono desse jornal e dessa rádio, jornal que é o Diário Oficial da
Câmara, mais de R$ 150 mil ao ano, rádio que presta um serviço de baixa qualidade para a
Câmara por R$ 1.500 a hora. Essa pessoa, além disso, ganha dinheiro com publicidade, ganha
dinheiro com assinaturas de jornais que o poder público recebe e é sócio oculto de uma
empresa que está... uma empresa de transporte, a Suzantur, que está há seis anos sem uma
licitação, acho que já completaram sete anos, uma coisa completamente absurda, surreal.
Desconheço qualquer cidade nesses termos. É uma pessoa que tem um patrimônio
imobiliário, financeiro, uma grande influência, que usa o jornal e a rádio para atacar, para
[ininteligível]; eu mesmo sou vítima desse jornal toda semana. É uma baixeza, é uma coisa
ridícula, mas não dá para falar dessa pessoa sem falar de uma outra, que foi mencionada aqui
pelo vereador que me antecedeu, querido vereador Dé Alvim, que é o ex-vereador Leandro
Guerreiro. O Leandro, que como ele mesmo disse, o terno usado por ele na posse foi presente
desse empresário, dono do jornal, da rádio, onde hoje ele trabalha, sempre trabalhou,
inclusive, e que sempre foi boca de aluguel desse empresário dentro dessa Casa, né? Leandro,
como presidente da Comissão de Transporte da Casa, que passou pano para as irregularidades
da empresa do patrão dele, que sempre passou pano para as bizarrices dessa pessoa. Eu
queria, nobres vereadores, chamar atenção para uma preocupação para que nós não
naturalizemos o absurdo. Em que pese quaisquer diferenças, o diálogo amplo e democrático
que eu defendo, algumas pessoas passam da linha, o Leandro Guerreiro é um deles. O
Leandro é uma pessoa que já agrediu um jornalista, que já caluniou dezenas, centenas, tem
mais de 20 processos, alguns já condenados, com condenação em Primeira e Segunda
Instância, é uma pessoa que calunia, mente, difama, agride, uma pessoa desqualificada
despreparada, uma pessoa agressiva e que, infelizmente, eu vejo circulando nos corredores
dessa Casa, eu vejo transitando com tranquilidade. Uma pessoa que já veio, já pisou na
Tribuna desta Casa para agredir moralmente, fisicamente pessoas, para fazer um teatro, uma
coisa esdrúxula, uma pessoa que deslegitima, desrespeita, desconstrói o respeito do Poder
Legislativo da cidade de São Carlos. Acho que precisa aprender com os erros do passado,
pessoas assim não podem ser toleradas e nem homenageadas. A gente está falando de uma
pessoa que entrou em uma escola e rasgou o trabalho de alunos, pessoa que é orgulhosamente
homofóbica, que se afirma homofóbica. Esse não é um cidadão que está pronto sequer para a
vida em sociedade, muito menos para exercer um cargo público importante como esse, de
legislação, e quem dirá de prefeito. Então, queria deixar aqui a minha preocupação, longe de
querer mandar na vida pessoal de qualquer um, no mandato de qualquer um. Todo mundo tem
sua autonomia, liberdade, eu respeito isso profundamente, mas eu vejo com muita estranheza
e com muita preocupação que colegas dessa Casa, que amigos... que essa Casa acolha
naturalmente uma pessoa que é agressiva, violenta, despreparada, que deveria estar presa
porque é um bandido e que logo vai estar preso pelas coisas que já fez e continua fazendo e
que, agora, querem fazer-nos acreditar que ele mudou. Agora... Já pulou partido em partido,
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foi para um, para outro, no quarto, no quinto, já está no MDB e agora, daqui a pouco, a
desmemória vai chegar e a gente vai fazer de conta que nada aconteceu. Eu queria deixar essa
fala, presidente em exercício Bira, para que eu não me omita perante isso. Não quero pagar
com a omissão, com o silêncio com uma coisa que, para mim, é gravíssima. Não estou
falando de um cidadão comum, é uma pessoa que passou dos limites básicos da civilidade da
democracia, uma pessoa que beira... beira não, já passou a linha do bandidismo, uma pessoa
que não tem que ser respeitada e nem aceita, tem que ser punida, sancionada pelos crimes que
cometeu e continua cometendo. Eu não vou aceitar intimidação dele, nem do patrão dele que
manda, que é o empresário do jornal e da rádio. Ele foi cachorrinho de empresário dentro da
Câmara Municipal e agora é cachorrinho dentro de rádio. Não vai me intimidar, eu não vou
ceder à pressão de [ininteligível]. Obrigado. PRESIDENTE UBIRAJARA TEIXEIRA:
Quer concluir, vereador Djalma? Convido o próximo vereador inscrito, Bruno Zancheta, pela
explicação pessoal por até cinco minutos. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Boa noite,
presidente, vereador Bira. Fico muito feliz em ver você na presidência, mesmo que que seja
momentaneamente. Uma pessoa que lutou muito, que batalhou muito para chegar até aqui. E
temos feito um trabalho na Comissão da Pessoa com Deficiência, um trabalho muito frutífero.
E aos poucos, pouco a pouco, nós vamos tornando, apesar de todas as dificuldades, tornando a
cidade um pouco mais acessível. Bom, antes de entrar nos temas da explicação pessoal que eu
queria tratar nessa tarde, vereador Tiago, eu fiquei muito preocupado com a fala do vereador
Rodson, de que vai para São Paulo buscar benfeitorias, buscar melhorias, recursos para a
cidade e é tolhido, é... enfim, algumas pessoas ligam para que ele não vá, para que ele não
acompanhe certas pessoas. Ué, então não existe um governo. Me perdoe, Dr. Edson, tenho um
respeito muito grande pelo Dr. Edson. Mas, doutor, quando o vereador Rodson vai até São
Paulo com o secretário Mariel é para buscar recurso para a cidade, com os deputados do PP,
deputados estaduais, federais, o próprio Derrite, capitão Derrite já destinou recurso, enfim.
Então, quando o vereador, de qualquer forma, é cerceado e tolhido de seus direitos, é algo que
nós deixa muito preocupados, secretário, prefeito, enfim, Dr. Edson. Aí nós podemos falar,
vereador Tiago, que não tem um governo, tem um remendo. Sabe aquela colcha de retalhos
que cada um puxa para um lado? É um que puxa para cá, outro que puxa para lá, é uma colcha
de retalhos. Me perdoe. Sabemos que tem pessoas muito competentes, e eu gostaria de
destacar o secretário Mariel, o Mário, enfim, nós temos secretário muito... vários competentes,
mas é uma colcha de retalhos, vereador Rodson. Quando cada pessoa puxa para um lado, não
existe governo, existem vários remendos. Então, isso nos deixa, no mínimo, preocupados e
com a pulga atrás da orelha, vereador Tiago. É algo que nós temos que observar e observar de
forma diferente. Falando em remendo, vereador Rodson, eu gostaria de destacar algo que tem
me deixado muito preocupado, acredito que outros vereadores foram procurados também, que
é aquele semáforo que foi instalado próximo ao Savegnago. Olha, sinceramente eu não sou
engenheiro de trânsito, você que está me ouvindo aí na sua casa, no seu lar, pelo rádio e pela
televisão, enfim, eu sou professor, sou sociólogo e historiador, não sou engenheiro de trânsito,
mas, vereador Rodson, é muito estranho aquele semáforo no meio de uma via principal. Eu fiz
um requerimento, vão chegar as informações, e vou trazer de uma forma um pouco mais
ampla, mas muitas pessoas e até funcionários do supermercado: "Bruno, não tem função
nenhuma, não tem serventia nenhuma esse semáforo aqui". Então, nos deixa, no mínimo,
vereador Tiago, de novo: com a pulga atrás da orelha. Nós temos vários pontos... eu vou
voltar... na Rua Guilherme Simão Darezzo, infelizmente uma criança veio a óbito pela falta de
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um redutor de velocidade, e nós estamos preocupados com um semáforo, vereador Bira, lá no
Savegnago. Não que não seja importante, mas ali, naquele local, não tem serventia nenhuma.
De novo: desculpa, não sou engenheiro de trânsito, mas não precisa ser muito inteligente para
ver que ali não tem serventia nenhuma. Nós temos vários semáforos na mesma via. Será que é
a melhor medida ou será que tem algum interesse de gastar com semáforo? Qual o motivo?
Nós precisamos entender. Então, vereador Bira, tenho um respeito muito grande pelo Coca e
aqui nós não estamos discutindo pessoas, estamos discutindo gestão. De novo: se nós
pegamos alguns exemplos. Olha, em determinado lugar não houve acidente de trânsito e aí
você vai ver e tiveram vários acidentes, a gente recebe aquela resposta padrão, resposta
"Ctrl+C; Ctrl+V": "Nesse local não existem acidentes". E aí você passa ali perto do
Savegnago, na Marginal, vereador Rodson, e um semáforo. No mínimo, no mínimo,
inexplicável. Outro assunto que eu gostaria de trazer nessa noite de hoje é a questão da saúde,
né? Nós estamos toda a hora reclamando, se queixando, falando. Ontem, por exemplo,
acabei... não parei, mas passei de fronte a UPA da Vila Prado e a UPA da Vila Prado lotada
de novo, o Covidário... fui até o Covidário também ontem, e o Covidário é um número baixo
de pessoas, mas enfim. Tive uma reunião com o secretário da Saúde, os vereadores já trataram
desse tema aqui, pós-Covid é muito importante, a questão dessa nova cepa. Eu fui o
primeiro... na sessão passada, finalizamos com esse tema e eu falei: Olha, a nova cepa já está
em Ribeirão, Pirassununga, Leme. E aí sábado nós confirmamos aqui 14 casos. Então, nós
precisamos achar uma saída, mas eu queria tratar especificamente, vereador Tiago, das
cirurgias eletivas. Nós temos hoje aproximadamente 5 mil pessoas que aguardam uma cirurgia
eletiva. Cirurgia eletiva é aquela que... são pequenos procedimentos, mas que podem salvar a
vida das pessoas: cirurgia de vesícula, cirurgia de hérnia, enfim, uma série de outras cirurgias.
Aí nós e outros vereadores também destinaram recursos para que essas cirurgias retornem o
mais rápido possível. E eu clamei, vereador Dé; às vezes a gente tem que clamar; eu clamei ao
secretário da Saúde: Secretário, precisamos voltar essas cirurgias. A população não aguenta
mais. É no Cidade Aracy, é no Santa Felícia, é no Planalto Verde, que o vereador Rodson está
lutando pelo iluminação [ininteligível], enfim. A população não aguenta. Então, para concluir,
vereador Bira. Então, chega uma hora, Tiago, que a gente tem que clamar. O vereador
Rodson, na legislatura passada, ficou de joelhos aqui nessa Tribuna, vereador Rodson. É algo
que a gente tem que começar... Chega uma hora que a gente clamar [interrupção no áudio].
PRESIDENTE UBIRAJARA TEIXEIRA: Concluir. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: A população não aguenta mais esperar por uma cirurgia eletiva. Eu tenho
recebido no meu gabinete e outros eu tenho certeza disso, pessoas que estão, Tiago, há dois,
três, quatro, cinco anos esperando uma cirurgia. Eu digo que uma das funções nossa é se
colocar no lugar das pessoas. Poderia ser alguém da nossa família, algum amigo, algum ente,
alguma pessoa próxima a nós. Então, a gente precisa se colocar no lugar das pessoas. Não dá
mais para esperar as cirurgias eletivas, já passou da hora de retornar. Então, esse é o clamor
nessa tarde de hoje. Muito obrigado, vereador Bira. PRESIDENTE UBIRAJARA
TEIXEIRA: Obrigado, vereador Bruno. Complementando sua explanação em relação ao
semáforo lá perto do Savegnago, da Droga Rosário, né? Hoje também recebi inúmeras
ligações e tenho certeza de que todos os vereadores aqui recebeu (sic) a situação daquele
semáforo. Em conversa semanas atrás com o engenheiro de trânsito Paulo, eu questionei para
que serviria aquele semáforo. Segundo ele, estava em teste, em fase de testes. Só que eu acho
que bastantes vereadores já têm recebido bastante reclamação, né? Vou entrar em contato com
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ele para ver quantos meses ainda vai ficar em fase de teste, né, professora? Depois, nós vamos
ver o que acontece. Muitas pessoas estão reclamando. Vamos aguardar as cenas do próximo
capítulo. Convido o próximo vereador inscrito pela explicação pessoal, nobre vereador Dé
Alvim, por até cinco minutos. VEREADOR DÉ ALVIM: Sr. Presidente, vereador Bira, em
exercício, vereador Bruno Zancheta e vereadora Neusa. Eu volto aqui, vereador Dimitri, para
falar mais uma vez e estava falando com o professor advogado desta Casa, Roselei, que tem
um grande apoio na área da educação. Estava falando para a Profa. Neusa, uma vereadora
brilhante nesta Casa, que eu, ao olhar depois da denúncia do ex-vereador Leandro Guerreiro
na rádio São Carlos, no programa Fala São Carlos, eu pude olhar o número de alguns livros e
me causou preocupação muito grande. Sr. Presidente, não dá para acreditar que, no meio dos
livros, tinha... você que é da Comissão de Família, você que defende a família aí onde você
está me assistindo e vocês que fazem parte da Comissão da Família nesta Casa, preste bem
atenção, olha o nome dos livros: Fala Sério, Amor. Olha o nome dos livros que tinha no meio.
Bibi Brinca Com os Meninos. Agora, outra coisa: tem que ler o conteúdo do livro, Profa.
Neusa, você tem razão, agora o nome do livro... deixa eu dar uma olhada aqui para você ver,
Profa. Nessa, você tem toda a razão. Tem que ler, agora veja... mas só o título do livro:
Promessa Macabra. Não, Promessa Macabra. Já começa por aí. Ô, gente, vamos parar de
brincadeira, né? Eu não acabei de olhar ainda, estou olhando, são muitos e muitos livros, nós
temos que saber, não estou dizendo que tem... na minha opinião, já começa errado: Promessa
Macabra. O que quer dizer isso? Veja bem, nós temos que saber o que está por trás. Fala
Sério, Amor. Nós temos que ver o que está por trás desse livro. Eu sempre defendi a família e
sempre vou defender. Já disse para vocês aqui: não tenho nada contra a pessoa do Nino, mas
essas coisas... é inaceitável. Olha o nome do livro, o primeiro livro que eu trouxe para vocês
aqui quando eu falei no tempo do partido: Nino Brinca de Esconde-Esconde. Aí eu vou
olhando nos livros, Promessa Macabra, Fala Sério, Amor. Gente. Bira, você que é um
defensor da família, Tiago Parelli, que é um defensor da família, o presidente dessa Casa, o
Roselei, que está sentado ali do lado e que é um defensor da família. Presidente, veja bem,
Tiago, você entendeu? É lógico que eu tenho que ficar preocupado. Eu, enquanto vereador,
defensor da família, dos interesses da nossa sociedade, eu tenho que ficar muito preocupado.
Quero parabenizar a secretária de Educação, Wanda, que cancelou essas licitações.
Presidente, já cancelou, né? Cancelou? Cancelou todos esses livros, né? Imagina chegar um
livro lá na casa da criancinha da Cidade Aracy e só na capa: Promessa Macabra. Você
imagina isso? Gente. Prof. Neusa, eu sei que você é uma professora, eu admiro muito seu
trabalho, além de professora é uma guerreira na área do basquete, você é uma mulher
determinada, ajuda os animais, você... mas eu não consigo entender isso, eu não consigo ver
uma situação dessas na casa de uma família, chegando um livro desses, Promessa Macabra,
Bruno. Bruno, você é professor, você é um jovem que tem muito futuro pela frente e quem
sabe um dia governar nossa cidade, quem sabe um dia governar o nosso estado, representar
nós, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, tenho certeza de que Vossa
Excelência jamais vai concordar com uma situação dessas. Eu não concordo, não concordo e
nunca vou concordar. Ainda há motivos de investigação que nós vamos apurar por essa Casa
através do Partido Solidariedade, pelo nosso mandato. Se for possível, uma investigação
muito a fundo. Então, presidente, vereador Roselei, vereador Bira, vereador Tiago Parelli,
vereador Dimitri, vereadora Neusa, que está aqui nos acompanhando, eu tenho certeza de que
vocês também não concordam com essa situação. É muito difícil a gente ver isso acontecer
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em uma cidade como São Carlos. Era isso, Sr. Presidente. PRESIDENTE UBIRAJARA
TEIXEIRA: Obrigado, Vereador Dé, pela explanação. Muito bem a colocação em relação às
famílias. Vou procurar o conteúdo desse livro, viu, vereador? Vou contribuir com esse estudo
do senhor. Vereador Bruno também, professor. Agora, eu convido o próximo vereador
inscrito pela explicação pessoal, por até cinco minutos, Tiago Parelli. [troca de presidência].
VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Boa noite a todos, todos os vereadores,
vereadoras, presidente Roselei, Mesa Diretora, todos que nos assistem. Mais uma sessão, né,
Bruno? E assim a gente vai caminhando, né? Queria falar uma situação da saúde, que são
várias, né? Tem a situação da cepa, dos nossos cuidados, que a gente tem que ter cuidado,
infelizmente. Quando isso será que vai acabar? Então, vamos nos cuidar e prestar atenção nas
coisas que estão sendo ditas, que estão sendo mostradas, as atitudes que algumas pessoas vêm
tomando. Mas é o seguinte, Bruno, Vanessa Fernanda de Oliveira [ininteligível], ela tem um
problema na vista [interrupção no áudio], Neusa, na vista. Em janeiro, em janeiro... desculpa,
em fevereiro, ela entrou com um processo no Tribunal de Justiça do Estado que a prefeitura
precisa repassar a lente. Certo, Bira? Contando essa história para mim, ela aguardando,
Bruno, desde lá de trás. Teve a pandemia, a gente concorda, mas é saúde do mesmo jeito, ela
não está enxergando. Dia 24/6 ela me procurou. Aí vamos lá, conversei, liguei para a
Vanessa, me atendeu, quer dizer, entendeu? Vamos ver, né, Vanessa? Precisei dar uma
ligadinha para o Dr. Fermiano, que não posso falar mal dele aqui porque ele está fazendo um
trabalho para mim, e acho que o que a gente está vivenciando aqui dentro... prestativo,
atendendo, vereador, sendo que alguns secretários e diretores não fazem nada, né? Faz livro.
O que aconteceu, Bruno? A moça está esperando a lente até hoje. Depois que a gente entrou
em contato com a Vanessa, não cheguei nem a falar com o Marcos, falei direto com a
Vanessa, nós entramos em contato com a empresa, a Boss, que é a fabricante dessa lente, e ela
precisa de tanto... acho que de tanto, sei lá, golpe que eles tomaram, precisa que a prefeitura
pague para eles emitirem a nota, certo? Isso não pode demorar, isso é visão. A nota foi tirada,
foi negada. Agora está no jurídico, eu espero que o jurídico tenha um pouquinho de
consciência e que pague. Não tem sacanagem nisso aqui, gente, é a lente da moça. A moça
precisa, de um lado, a moça já não está enxergando. Então, eu acredito no Dr. Edson
Fermiano, no trabalho do Marcos Palermo, a Vanessa vem nos atendendo. Vanessa, é uma
semana que você pediu, né? Então é uma semana que a gente vai aguardar, a moça está
querendo fazer rifa, que eu compro a rifa inteira dela se você não der a lente para ela, eu
compro. Mas é feio, né? É feio demais, né? Então, está no aguardo, tá bom? Agora, é duro
falar, né? Vamos falar uma coisa boa, vai. Dar os parabéns hoje ao atleta de São Carlos, da
Paraolimpíada, Carlos Rafael Viana, e seu técnico Miguel Júnior, são de São Carlos, ficaram
em sexto lugar na Paraolimpíada, né? Uma salva de palmas para eles, que lutam, né, Bruno?
[aplausos]. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Que você também luta pela causa
das pessoas especiais, e eu também, no que puder fazer, sempre vou estar fazendo. Mas
parabéns, o Miguel eu conheço, o atleta não conheço, mas já dar aqui meus parabéns, e
continue nessa luta sua aí. O que precisar da gente, a gente pode... tiver... ajudar, a gente vai
ajudar. Agora, queria só finalizar rapidinho, não vou tomar muito tempo, meu tempo está
acabando. Aqui, ó. Requerimento, Praça 500, Santa Eudóxia, 23 de junho de 2021. Está aqui,
Jurandir, Jurandir Ferrante, está aqui, ó. Requerimento. Isso aqui vale ou não? Vale a atitude
que você tem que ter. Você tem que ter atitude de diretor. Chega! Já deu já. A gente pede para
você, e você vai lá e fica fazendo dificuldade para vender o quê? Politicagem barata?
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[ininteligível] prefeitura para você fazer política? Que coisa feia. [ininteligível] isso daí e não
é só o vereador não que está falando. Não é só eu não, viu? Está aqui o requerimento, vai ser
feita [ininteligível] em Santa Eudóxia. Vai ser feito por mim, pelo Bruno, pelo Bira, pelo
Roselei, por qualquer pessoa. Santa Eudóxia [ininteligível]. Agora, você... Santa Eudóxia
[ininteligível], porque [ininteligível] quatro vezes já.
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Cinco. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Cinco. Santa Eudóxia
[ininteligível]. Lógico que não. Saia daí, Jurandir. [ininteligível]. Vai fazer o que, né?
[ininteligível] Jurandir. [ininteligível], não. Isso aqui eu não estou me glorificando, não. Isso
aqui está aqui, ó... aqui, ó, é melhor. É palavra. Não é papel. E você se atente dos seus atos,
viu, [ininteligível], porque aqui eu estou pelo povo, não é por nada, não. Se eu servir para
ficar, eu fico. Se eu não servir, eu não nasci aqui dentro, que nem fala o Bira. Muito boa noite
e obrigado. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Muito bem, vereador Tiago Parelli. Eu
passo a palavra agora pela explicação pessoal ao vereador Ubirajara Teixeira, o Bira, pelo
tempo regimental de até cinco minutos. Tiago está bravo hoje. É. O problema é o tamanho
dele. Dá até medo. Tiagão deu um soco ali, ó. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Boa
noite, Sr. Presidente Roselei. Boa noite a todos e a todas, pessoas que nos acompanham de
casa. A minha explicação pessoal de hoje é em relação a semana passada, né, Profa. Neusa?
Estivemos junto com o presidente da Câmara, a Profa. Neusa, o Bruno, região da guarda, né,
Tiago? O Tiagão, em defesa aos direitos, né, dos guardas... brigando pelo justo, né? Tivemos
um embate lá com a Dra. Helena, irredutível, né? Difícil, mas se Deus quiser, a Guarda
Municipal vai vencer essa batalha. Eles têm o total apoio dessa Câmara, né, presidente
Roselei? De todo mundo e dos vereadores. Se Deus quiser, a Dra. Helena vai, junto com o
corregedor, Dr. Alexandre, voltar ao que era a Guarda Municipal em relação aos seus direitos
trabalhistas, né? Mas me chama a atenção, sempre quando eu estou presente, Rodrigo, nessas
reuniões, nessas discussões aí, eu vejo sempre o José Augusto lá, o José Augusto Santana.
Conhece, né? Conhece, né, Rogério? O José Augusto Santana, diretor de comunicação da
Secretaria Municipal de Comunicação. Rodrigo, pensa no atendimento com os vereadores,
não só com o vereador Bira, eu fico observando, e acho que passou da hora de falar desse
rapaz. Esse rapaz fazia um trabalho em Ibaté, que nem eleito eu era, e vocês podem falar
também, recepcionava todo mundo na Festa do Peão, dava atenção, conversava, tratava todo
mundo como iguais. Não é porque eu sou vereador, porque outro é e porque outro não é.
Então, o José Augusto Santana está sempre ali. "José Augusto, preciso que você me mande a
vacinação". É na hora. Você liga, atende. Então, é uma pessoa que eu queria saber quem
contratou esse cidadão, esse rapaz, o José Augusto Santana. Tem que tirar o chapéu. Quando
eu tenho que falar, eu falo. Então, esse diretor de comunicação, Rodrigo, jornalista formado.
É um cara sensacional, muito atencioso. E temos também aqui, ó, e às vezes alguns
secretários ficam fazendo o rei da cocada preta, né? Você vê aqui nós temos também o
Rogério, que trabalha na presidência com o Roselei, trabalha para a presidência. Todas as
vezes que eu vim aqui, Rogério: "O presidente não está. O que eu posso ajudar, vereador?".
Sempre disponível, sempre atencioso. Então, nós vemos que a comunicação, Tiagão, roda,
viu? Tem hora que o time não está bom e tem que fazer umas alterações, viu? Então, fica aqui
minha solidariedade para o José Augusto, que está sempre atencioso, para o Rogério, o
pessoal da comunicação, a Andrea Rosa que chegou agora também tem sido muito atenciosa
com nós, vereadores. Bom, agora falando das conquistas, né? Sempre venho aqui para
macetar, é a hora de eu falar um pouquinho, viu, vereador Bruno? Quero, assim, dar os
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parabéns ao... Na última quinta-feira, ao Carneirinho, ao Mariel, pessoas que foram lá para
São Paulo com o secretário Marco Vinholi, através de emenda lá, desceram lá para São Paulo
e voltaram com resultado. Na sequência, foi o vereador presidente dessa Casa, Roselei, foi o
nosso vice-prefeito Edson Ferraz, foi o secretário de Obra, João Muller. Então, todo mundo
está vindo com resultado e isso é muito importante. Na terceira via, foi o prefeito Airton
Garcia, meteu a caneta lá e já trouxe 15 cruzeiros para São Carlos. Então, isso aí é muito
importante, a gente tem que valorizar. Quando eu tiver que criticar, eu vou criticar; quando
tiver que valorizar, eu vou valorizar. Sei que está todo mundo brigado e está todo mundo
rachado. Eu quero que continue assim, porque as emendas estão chegando. Deixa eles com os
problemas deles. Airton já não está com o vice-prefeito e assim vai, mas o importante é que
estão trazendo, vereador Rodson, estão buscado. Aí não fica com ciúmes, viu, vereador
Rodson, como é? Abandonado, acabou o amor. Então, pessoal, não importa que o time
rachou, importa que está vindo para São Carlos e aí nós temos que elogiar, então, essas três
viagens lá. Rapidinho também. Eu vi uma reportagem lá na banda sobre a maçaroca do
Munique. A Profa. Neusa... todos os vereadores foram lá, né, vereador Roselei? Foi todo
mundo lá, e é um buraco enorme lá, e agora eu conversei com o secretário João Muller esses
dias, e a licitação vai sair, né? Até o dia 3 está tudo pronto e... João Muller, tira o pé do chão
que vai chover, hein? Então, saiu a licitação, presidente Roselei, vamos tocar o serviço, que
nem diz o Roselei, para poder tampar aquela maçaroca, né? Então agora... Só para
concluir...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor tem o tempo que for
necessário para concluir. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Obrigado. Obrigado,
vereador presidente Roselei. Então, graças a Deus essa maçaroca... então, trabalho bem-feito
do nosso secretário João Muller de todas essas demandas. Agora, Profa. Neusa, eu sou um
vereador que eu fiscalizo, né? Então, através de fiscalização, eu tenho muita denúncia.
Presidente, eu sempre procuro denúncia fundamentada à base de papel, não à base de
conversa. Quem gosta de conversa é psicólogo, tá? Então, eu falo. Então, eu tenho algumas
coisas aqui que eu estou levantando ainda, né? Então, é uma suposição sobre a Secretaria
Municipal de Transporte e Trânsito. Para algumas coisas, anda rápido lá, viu, Tiago? Então,
só vou dar uma resumidinha por causa que o vereador Roselei me deu um tempo, mais ou
menos, ainda estou levantando. Muita coisa eu tenho em mãos, muitos documentos, vou dar
só uma pitadinha, nós temos uma peça aqui que eu fui cotar, eu faço tudo cotado antes. Cadê
o papel? Está aqui. Eu fiz algum orçamento de uma peça aqui, ó, do equipamento... na correia
dentada, Sr. Presidente, é R$ 1.122 de um veículo lá. Eu falei: Vou cotar para ver quanto
custa, se eu fosse trocar a do meu carro; não sei, cada um tem uma peça e às vezes tem um
pouquinho de ouro nela, ou não... às vezes não, né, às vezes é normal; ela custa R$ 339, R$
535, R$ 450, aqui em São Carlos, tá? Então, não estou suponhando, vai ver a mão de obra é
diferenciada, mas aqui é R$ 1.200 incluído por hora. A pessoa trabalha por hora lá, é R$ 75,
15 horas para trocar essa peça. Eu consultei o mecânico, e falou que vai duas horas. Então,
não sei ainda, vamos levantar, tem muito documento e depois, logo, logo, trarei novas
informações, tá? Está todos os documentos aqui... Oi? Então, correia dentada, todo mundo
sabe que é de um carro. Então, ainda não estou falando, estamos levantando essa situação,
essas denúncias, e a gente... Trabalho só com denúncias, sou um vereador, fiscalizador do
povo e ficam mandando para a gente. O diretor que compra essas peças acho que é o Kleber.
É o Kleber? Kleber Luchesi. Ainda vamos conversar, vou levantar essa situação e logo trarei
novidades, Profa. Neusa. Obrigado pelo tempo excessivo, presidente Roselei.
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PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É importante deixar registrado, como o Bira disse,
é um processo investigativo, não tem nada concluído. Ele só está elucidando para nós aqui
para saber que existe. Ele não sabe ali quantas correias, na verdade, que custou esse valor aí.
De repente é mais de uma, né, Dé? Então, tem que investigar certinho e depois trazer para a
gente aqui. Esse é o papel da Câmara, e ficamos honrados de ter vereador que, de fato, busca
informações lá no dia a dia. Eu quero aproveitar as palavras do Bira e dizer que realmente nós
temos que fazer aqui um reconhecimento público das informações que foram trazidas à cidade
de São Carlos, Tiagão, nos últimos dias. Eu confesso que fico honrado de poder ter
participado de uma parte desses anúncios todos que o prefeito fez na última semana, na última
sexta-feira. Eu estive com o Sr. José Espírito Santo, o Carneirinho, lá no Palácio dos
Bandeirantes, onde eu fui muito bem-recebido pelo Sr. Marcos Vignoli, também pelo Ronaldo
e pelo Maciel, que representam o governador, que representam o secretário de
Desenvolvimento Regional, o Sr. Marcos Vignoli. Nós fomos solicitar ao Sr. Marcos Vignoli
um pedido muito simples, é um sonho, Tiagão, como você bem colocou, né? A gente está
aqui eleito, representando a população, e a gente tem nossos sonhos de ver algumas coisas
realizadas na cidade, vereadora Neusa. Então, eu estive lá, vocês sabem todos que a gente tem
uma atuação forte na região do Varjão e eu fiz um pedido ao Marcos Vignoli para fazer... para
não acontecer, Neusa, o que aconteceu às margens da Rodovia Washington Luís. Nós
pedimos para fazer a Rua Sebastião Ramos, tem mais ou menos 1.200 metros, e vai margear a
rodovia SP-318, a Rodovia Thales de Lorena Peixoto Júnior... Engenheiro Thales de Lorena
Peixoto Júnior. Marcos Vignoli falou: "Olha, eu ajudo com metade, se o senhor conseguir
metade com o prefeito". Nós voltamos aqui, falamos com o prefeito, e o prefeito falou que
colocaria metade dos recursos, mas, graças à boa articulação política realizada pela equipe do
prefeito, o secretário de Desenvolvimento Regional acabou bancando, através do governo do
estado, todo o montante de R$ 2,5 milhões, aproximadamente, para fazer aquela marginal ali
no Tutoya do Vale. É um sonho meu e graças a Deus, graças ao trabalho em conjunto com a
prefeitura, vai acontecer. Da mesma forma que eu tenho recebido pessoas aqui na presidência,
no meu gabinete, pessoas solicitando ajuda para fazer, Tiagão, e eu sei que você também já
solicitou isso aqui na Tribuna da Câmara, e nós levamos, também, esse ofício ao governador
para fazer o recape de 3,7 quilômetros da Universidade Federal até a Fazenda Canchim. Gasta
muito com tapa-buraco, tapa o buraco em um dia e no outro dia já não tem mais massa
asfáltica lá, e secretário e o prefeito Airton Garcia anunciou, na última sexta-feira, quando nós
estávamos lá juntamente com o nosso vice-prefeito Edson Ferraz, juntamente com o nosso
secretário de Obras, acompanhando a abertura dos envelopes de uma licitação de uma escola
municipal ali no Jardim Itatiaia, no Planalto Verde e, também, no Nova São Carlos. Então, eu
acho que é isso: quando todo mundo trabalha pensando no bem comum, no interesse da
coletividade, no interesse público, a cidade tem a ganhar. Então, o que nós fazemos aqui... eu,
particularmente, tenho esse desejo que a gente possa trabalhar unidos e que a gente possa
trabalhar sempre buscando o melhor para a nossa cidade e, sem sombra de dúvidas, falar
também dos R$ 15 milhões, um programa interessante para o município, porque tem uma
carência de 72 meses para iniciar o pagamento, R$ 15 milhões para fazer recape na cidades
segundo hoje o prefeito me dizia no gabinete, deve chegar em torno de 80, 85% da cidade
toda pavimentada. Então, isso é bom, porque todo mundo reclama dos buracos na porta de
casa, gasta mais combustível, gasta mais com oficina, gasta mais com correia dentada,
amortecedor e isso traz despesas para a máquina pública. Então, eu vejo com muitos bons
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olhos esse engajamento do prefeito, da sua equipe qualificada, para buscar sempre recursos
pensando no interesse da coletividade e isso é bom. Isso agrada aquelas pessoas que
colocaram a gente aqui e agrada as pessoas que colocaram o prefeito lá também. Então, é isso
que é importante para a nossa cidade... Desculpa, não ouvi. A vereadora Neusa está me
interrompendo aqui só para perguntar se vai ter...[falas sobrepostas]. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Eu gostaria de saber de tudo isso, isso é só recape? Tudo é recape.
E as águas? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Salas de aula? VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Águas. A falta de águas, caixa d'água... PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Ah, falta de água...VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Que
precisa. Quando que vai ter uma remessa para esse povo, presidente? PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Nós aprovamos aqui nessa Casa e por um decreto do Sr. Paulo
Guedes, o ministro do Planejamento do governo Bolsonaro, interrompeu por 60 dias a
disponibilidade desses recursos. Esperamos que após esses 60 dias o município possa, de fato,
utilizar os recursos aprovados por essa Casa para perfuração de novos poços, para fazer a
ligação... o tratamento de esgoto da bacia do Rio Mogi-Guaçu ali na região do Varjão
também, Tiagão, e também a interligação das redes de água entre bairros. Isso deve ajudar.
Nós estamos passando pela pior crise hídrica do país e nós precisamos, de fato, ter
investimento para poder explorar a água dos nossos lençóis. Então, Profa. Neusa, cabe razão
e, para finalizar, né? R$ 3,5 milhões foi anunciado, vereador Rodson, para terminar uma obra
importante em um equipamento de saúde, Tiagão, que poderá atender às pessoas que têm
problema de readaptação, de mobilidade, que vai ser feito lá no Citesc; R$ 3,5 milhões para
concluir aquela obra lá no prédio do Citesc, que é um prédio público, um prédio, inclusive,
que está há muitos anos funcionando, desde a época do prefeito Newton Lima está em
construção, vereador Rodson. Então, foi garantido aí R$ 3,5 milhões. E eu encontrei, nas duas
vezes em que eu estive no palácio, a Bruna, que representa lá a diretoria do Citesc, do... como
é que chama lá? Me fugiu o nome agora do parque de alta tecnologia, do... ali da região do
condomínio Damha, que tem ali aquele parque de alta tecnologia. Ela esteve lá no palácio
articulando isso, buscando esse recurso juntamente com o Marcelo da Paz, para poder fazer os
investimentos necessários lá. Também, juntamente com ela, temos que fazer justiça, encontrei
o nosso ex-procurador Netto Donato, que acompanhava a Bruna nessas ações. Então, nós
temos que agradecer todo mundo que está trabalhando na mesma direção. Temos que
agradecer o prefeito, sim, temos que agradecer o Carneirinho, sim, temos que agradecer o
trabalho do vice-prefeito Edson Ferraz, sim, do Muller e também do Netto Donato, que esteve
acompanhando a gente nessas reuniões. Não podemos esquecer isso, porque isso é injusto. A
pessoa está lá imbuído, engajado, quer ajudar. Nós temos que fazer, de fato, as homenagens e
o reconhecimento, porque é assim que o serviço acontece, não é, Bira? É assim que a coisa
anda, reconhecendo aquilo que de bom que as pessoas fazem para a nossa região, para o nosso
estado e para o nosso país. Eu quero agradecer mais uma vez o Emílio, a equipe do Emílio aí,
o Dimas. Quero agradecer à Andrea Rosa, quero agradecer meu vice-presidente, Rodson
Ferraz... Rodson Magno do Carmo. Rodson Ferraz, hein? Estou bom, hein? Rodson Magno
do Carmo, Raquel, você está rindo. A Raquel está rolando de rir lá, né? Agradecer por ter me
ajudado aqui nesses 15 dias que eu não pude estar presente. Sei que tem bastante amizade
com Edson Ferraz, mas foi uma confusão, de fato, né, Rodson Magno do Carmo? Aos
vereadores que tiveram um papel fundamental ajudando o Rodson, ajudando a mim, ajudando
essa presidência, essa Mesa Diretora. Agradecer as pessoas que estiveram conosco hoje nessa
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sessão, acompanhando pelo canal do YouTube, o canal 8 da NET, a transmissão da Rádio São
Carlos e os aplicativos aqui da Câmara Municipal. Dizer a todos que a gente termina essa
sessão com a graça e com a proteção de Deus. Eu quero pedir a chamada final aqui ao
vereador Bruno para que possa, de fato, concluir os trabalhos aqui nessa tarde. VEREADOR
BRUNO ZANCHETA: Presidente. Presidente, antes da chamada final, só ressaltar também
que [interrupção no áudio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vocês estão ouvindo
o Bruno aí? VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presidente, só para ressaltar que
recentemente também nós tivemos a conquista de R$ 1 milhão via o ex-candidato a prefeito e
procurador dessa Casa Netto Donato, que tem feito um trabalho muito interessante nas
cidades inteligentes. Bom, chamada final da 28ª Sessão Ordinária desta Câmara Municipal.
Vereador André Rebello. Vereador Azuaite Martins de França, presente on-line. Presente online?
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Saiu. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Presente.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Vereador Bruno Zancheta, presente. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Presente. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Vereadora
Cidinha do Oncológico. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Cidinha já se desligou
também. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Vereador Dé Alvim. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Dé Alvim está aí no Plenário. Está aí na...VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Vereador Dimitri Sean. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Dimitri? VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Vereador Djalma Nery. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Djalma Nery continua aí? Não, saiu também. VEREADOR
BRUNO ZANCHETA: Vereador Elton Carvalho, novo presidente do Republicanos.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Também já... Novo presidente do Republicanos. É
isso aí. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Vereador Gustavo Pozzi, líder do meu partido,
o PL. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente on-line o Gustavo. VEREADOR
BRUNO ZANCHETA: Vereador Lucão Fernandes.
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: O André está presente on-line, tá? VEREADOR BRUNO ZANCHETA:
Vereador Malabim. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Malabim justificou, precisou
ir mais cedo para cuidar do bebê. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Vereador
Marquinho Amaral. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Marquinho Amaral justificou
também. Problema na garganta. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Vereador Moisés
Lazarine. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente on-line. VEREADOR
BRUNO ZANCHETA: Vereadora Profa. Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA:
Presente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Profa. Neusa sempre presente.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Vereadora Profa. Raquel Auxiliadora.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente on-line. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Vereador Robertinho Mori, presente. Vereador Rodson Magno do Carmo.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. VEREADOR BRUNO ZANCHETA:
Vereador Roselei Françoso. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Vereador Sérgio Rocha. E vereador Tiago Parelli.
VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Presente. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Está presente. Obrigado, vereador Bruno. Sob a proteção de Deus, agora sim
encerramos o presente trabalho. Um abraço a todos e uma ótima semana. Eu, Maria Cristina
Roque Novaes Keppe
, lavro a presente ata, que após lida e achada conforme, será
devidamente assinada.
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