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SESSÃO ORDINÁRIA 08 DE SETEMBRO DE 2021
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Marco Amaral, 1º Secretário
Aos oito dias do mês de setembro de 2021, às quinze horas, no plenário “Dr. Antonio Stella
Moruzzi” da Câmara Municipal, realizou-se a presente sessão ordinária. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Muito boa tarde aos Srs. Vereadores, às Sras. Vereadoras.
Daremos início novamente à 29ª Sessão Ordinária. Tivemos um problema técnico aqui para
resolver, pedimos desculpas a toda a população de São Carlos, à imprensa que acompanha os
trabalhos dessa Casa. A sessão será transmitida pela Rádio São Carlos, pelo Facebook da
Câmara e pelo Youtube, e pelo aplicativo da Câmara Municipal de São Carlos também.
Então, eu solicito ao Sr. Secretário Dimitri que proceda a chamada dos Srs. Vereadores e
Vereadoras. VEREADOR DIMITRI SEAN: André Rebello. VEREADOR ANDRÉ
REBELLO: Presente. VEREADOR DIMITRI SEAN: Azuaite Martins de França. Bira.
VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Presente. VEREADOR DIMITRI SEAN: Bruno
Zancheta. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presente. VEREADOR DIMITRI SEAN:
Cidinha do Oncológico. Dé Alvim. Dimitri Sean, presente. Djalma Nery. VEREADOR
DJALMA NERY: Presente. VEREADOR DIMITRI SEAN: Elton Carvalho. VEREADOR
ELTON CARVALHO: Presente. VEREADOR DIMITRI SEAN: Gustavo Pozzi.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente.
Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Presente. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Malabim. VEREADOR MALABIM: Presente. VEREADOR DIMITRI
SEAN: Presente. Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente on-line. VEREADOR DIMITRI
SEAN: Presente on-line. Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Presente.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. Profa. Neusa. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Profa. Neusa justificou ausência. VEREADOR DIMITRI SEAN: Justificado.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Precisou desligar um minutinho. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Raquel Auxiliadora. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente
on-line. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente. VEREADOR DIMITRI
SEAN: Robertinho Mori. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente on-line.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente. VEREADOR DIMITRI SEAN: Rodson
Magno. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Rodson Magno justificou. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Justificou. Roselei Françoso. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Presente. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA:
Presente. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. Tiago Parelli.
PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Ausente. VEREADOR DIMITRI SEAN: Dezesseis vereadores
presentes. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Havendo número regimental, declaro
aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Em pé, ou
como puderem, ouviremos o Hino Nacional e o Hino a São Carlos. [Execução do Hino
Nacional Brasileiro]. [Execução do Hino de São Carlos]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Solicito ao vereador André que proceda a leitura da Bíblia. VEREADOR
ANDRÉ REBELLO: "Naquele tempo: Jesus contou uma parábola aos discípulos: 'Pode um
cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior que o
mestre; todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês tu o cisco no olho do teu
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irmão, e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão:
Irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho?
Hipócrita! Tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco
do olho do teu irmão." Palavra da salvação. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Solicito ao meu secretário aqui, o vereador Ubirajara Teixeira, que proceda a leitura dos
falecidos da semana. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Relação de voto de pesar:
Márcio Rodrigues Pedro, Heleno Pereira de Lucena, Olga Siqueira Jacomini, Carlos Ferreira
Lopes, Geralda Gonçalves Flávia, Olga Gonçalves Bittencourt, Alencar José Ribeiro, José
Luiz Agostinho, Antonio Carlos Iasorli, Maria Aparecida Francino, Aristides Avanci, Ulisses
Tomaz Coutinho, Madalena Jacira Ferraz, Maximina da Conceição, Leonor Paris Ignacio,
Andreza Alves Nini Rossetti, Antônia de Souza Oliveira, Carlos Serracini, Iasmin Smargiasse
Domingues, Matilde Cipriano Vargion, Ana Maria Gentil, Marcelo Olaio Granzotti, José
Aparecido Lopes, Bem Hur Hudson de Paula, Maria de Lourdes Rodrigues Groppa, Maria de
Lourdes da Costa, Sirlene Modenez Joviano, Julieta Botta da Fonseca, Agnaldo Borelli,
Edson Carlos Baldano, José Egídio Andreoli, Joel Morandi Camargo, Luiz Horácio dos
Santos, Sebastião Alves Correia, Francisca de Souza Lopes, Osorio Rodrigues Carneiro,
Antônio Roberto de Luca, Thamires Alexandra de Oliveira, Maria Usana dos Santos, Sônia
Maria Alves da Silva, Francisco Carlos Pereira, Apparecido Laurindo Furlan, Gilberto Pires,
Luzia Lude Costa, José Farias de Albuquerque Filho, José Roberto Maramarque e Reginaldo
Pereira de Lima. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Bira, pela
leitura. Eu peço aos Srs. e Sras. Vereadoras um minuto de silêncio em memória dos falecidos
da semana. [um minuto de silêncio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Quero
comunicar, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, que nós recebemos, na tarde de hoje, o
Requerimento 1.506, aqui da secretaria geral, e de autoria do nobre vereador Paraná Filho,
que solicita a volta. Eu farei a leitura aqui do ofício... do requerimento do nobre vereador
Paraná. "Sr. Presidente, ao cumprimentá-lo, dirijo-me a Vossa Excelência para informar que a
partir dessa data estarei retornando a esta Casa de Leis como vereador eleito nas últimas
eleições pelo PSL, haja vista a revogação da Portaria nº 1, de 1º de janeiro de 2021, através da
Portaria 360, de 2 de setembro de 2021. Solicito que o nome de Paraná Filho seja incluído em
todas as mídias digitais e físicas dessa Casa de Leis, bem como minha foto. Solicito ainda a
liberação do gabinete, hoje ocupado pelo vereador Moisés Lazarine, do PSL, suplente deste
vereador. Na oportunidade, renovo protestos de estima consideração. Paraná Filho, vereador
do PSL." Vereador Paraná Filho, como todos sabem, ele já foi diplomado, já foi empossado,
já fez o juramento junto com os demais vereadores, no entanto, declaro não haver a
necessidade de formalidades para a apresentação do nobre vereador Paraná Filho. Nesse
momento, eu passo a palavra ao vereador Paraná Filho pelo tempo regimental de até dez
minutos, para que ele possa proferir suas palavras em homenagem ao retorno do nobre
vereador. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras.
Vereadoras, população de São Carlos, imprensa aqui que nos acompanha. Prazer novamente...
é um prazer muito grande de estar aqui novamente nessa Casa na companhia de Vossas
Excelências para cumprimento do nosso mandato, que a população nos confiou. Como todos
sabem, nós estamos retornando de um trabalho frente à Secretaria Municipal de Agricultura,
que nos foi confiada pelo prefeito municipal Airton Garcia Ferreira, e ele, de forma
consciente ou não, decidiu que eu deveria voltar para a Câmara, deveria deixar a Secretaria de
Agricultura, mas nós saímos dessa secretaria, Sr. Presidente, de cabeça erguida, com a
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consciência tranquila e com o sentimento de dever cumprido, porque nós saímos de lá
deixando uma secretaria muito melhor do que nós encontramos. Muito melhor, porque hoje
leva um serviço muito melhor, muito mais eficaz à população, é uma secretaria que não mais
está no radar, na mira do Tribunal de Contas, como em outros momentos, como em 2019, por
exemplo, é uma secretaria que hoje fornece uma merenda escolar de qualidade, com seis tipos
de proteína, ao contrário daquele cenário que nós encontramos em 2019, com apenas ovo e
frango para a população, para as crianças, fato que deflagrou uma CPI nessa Casa proposta
pelo vereador Gustavo Pozzi. Nós conseguimos, Sr. Presidente, ampliar ainda mais os
serviços ali prestados, levando a seção de estradas rurais para aquela secretaria, uma seção
que antes estava na Secretaria de Serviços Públicos. Nós conversamos à época com o prefeito
Airton e solicitamos que fosse transferida para a Agricultura essa função, e nós saímos de lá
com mais de 250 quilômetros de estradas rurais recuperadas. E isso não se faz da noite para o
dia, isso não se faz sem o apoio do funcionalismo público, que abraçou conosco a causa, que
abraçou conosco essa missão, e, inclusive, quero aproveitar da oportunidade para agradecer a
todos os servidores públicos, sem exceção, da Secretaria Municipal de Agricultura que
estiveram ao meu lado a todo o tempo e que sem eles eu jamais teria feito um bom trabalho
naquele lugar. Aumentamos o número de unidades dos restaurantes populares, vereador
Lucão. Quando nós assumimos, eram duas unidades; hoje, são três. Naquele momento, Sr.
Presidente e vereadores, nós tínhamos a unidade do Cidade Aracy e a unidade do Vila Irene.
Nós inauguramos uma unidade nova no Antenor Garcia, unidade essa que inclusive foi
custeada com emenda parlamentar desse vereador e que, graças a uma lei municipal de autoria
do vereador Rodson, leva o nome do meu pai, meu falecido pai. A unidade do Vila Irene,
vereador Lucão, nós entendemos que deveria mudar de lugar, ir para um bairro que o vereador
Bira bem conhece e sabe que ainda é carente de muitos equipamentos públicos, que é o São
Carlos VIII. Alugamos um prédio, fizemos toda a alteração, fizemos toda a logística de
mudança de equipamentos, e hoje a unidade do São Carlos VIII é a unidade que mais é
demandada pela população: mais de 600 marmitas por dia somente naquele lugar. Iniciamos,
Sr. Presidente, uma atrativa com o promotor de justiça Dr. Flávio Okamoto para que a
prefeitura municipal tenha um restaurante próprio, uma unidade própria ali no São Carlos VIII
e deixe de pagar aluguel. Hoje são pagos R$ 3 mil de aluguel naquela unidade, e, graças à
visão do nobre promotor, o processo de construção já está bem avançado, já está na fase de
projeto, e eu creio que no ano que vem, quem sabe, a Secretaria de Agricultura não mais
precisará pagar aluguel do imóvel do Restaurante Popular do São Carlos VIII. Com relação às
estradas rurais, né, que mencionei da transferência, iniciamos há dias atrás um procedimento
de sinalização das estradas, porque não basta somente você recuperar estrada. Com a
recuperação, os veículos, eles acabam trafegando com uma velocidade bem maior e, com isso,
há necessidade de sinalização. Nós deixamos na secretaria dezenas e dezenas de placas para
serem sinalizadas, espero que a nova gestão o faça. Com relação à agricultura familiar, Sr.
Presidente, somente em 2019 nós investimos mais de R$ 1 milhão somente na agricultura
familiar. Em 2020, todos sabem, com o agravamento da pandemia, nós não conseguimos
adquirir, principalmente pelo PNAE. Com a suspensão das aulas, a prefeitura optou pelo
Cartão-Alimentação Escolar. Então, eram depositados R$ 50 para cada criança em um cartão,
e o cartão, dentro das regras do PNAE, do FNDE, não poderia ser custeado com esse recurso,
foi custeado 100% com o dinheiro da prefeitura, 100% custeado com o dinheiro da Secretaria
Municipal de Agricultura. Com relação ao PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, nós
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conseguimos ampliar o valor do convênio de R$ 650 mil para R$ 880 mil, o que aumenta o
saldo dos produtores rurais da nossa cidade. O que antes era R$ 6,5 mil aproximadamente,
hoje são quase R$ 9 mil para cada produtor. Dentro do próprio PAA, que é um programa
ligado ao Ministério da Cidadania, Governo Federal, nós fomos premiados ano passado, e
vamos receber agora, até o final do ano, um caminhão-baú zero quilômetro, fruto do bom
trabalho que nós fizemos frente à secretaria, frente à agricultura familiar. Dentro do estado de
São Paulo, fomos contemplados e fomos premiados pelo programa Município Agro Cidadania no Campo e, em meio a 645 municípios, São Carlos ficou em 24º lugar, o que nos
deu um prêmio de R$ 100 mil. Isso demonstra que nós estávamos no caminho certo. E eu não
sei se alguém aqui vai se recordar de quando foi que a Secretaria Municipal de Agricultura
recebeu um prêmio, seja do Governo Federal, seja do Governo Estadual. O ano passado nós
recebemos dois prêmios: fomos premiados pelo governo do estado e fomos premiados pelo
Governo Federal. Com relação ao serviço de inspeção municipal que nós ativamos no
município, que era um serviço que estava totalmente parado, além de fazer a modernização da
legislação, nós fomos mais adiante: estamos prestes a ser certificados pelo Ministério da
Agricultura com o SISBI-POA, que vai possibilitar que aquele empresário que queira criar
uma empresa aqui em São Carlos, que produza produtos de origem animal, possa ser
certificado pelo município, pela Secretaria de Agricultura, mas o seu produto vai ser
comercializado... poderá ser comercializado no Brasil inteiro. Isso vai trazer para São Carlos
mais empregos, mais investimentos, mais empresas, e, com isso, o município cresce, o setor
rural cresce, e na questão de empregos eu acho que nós vamos ter também uma boa evolução.
Como disse anteriormente, a Secretaria Municipal de Agricultura firmou também um
convênio com a Embrapa para que fosse iniciado um programa aqui na nossa cidade de
saneamento urbano rural, onde seriam implementados 20 fossas sépticas e 20 jardins
filtrantes. Nós firmamos esse convênio no ano passado, mas, em virtude da pandemia, ele não
pôde ser executado, mas fizemos o aditamento dele, e ele está plenamente válido, pronto para
a próxima equipe da Secretaria Municipal de Agricultura executar. Com relação aos projetos
que nós temos, projetos futuros, está a padaria, que nós estávamos conversando, inclusive, na
sexta-feira por uma questão... até eu depois fiquei lembrando, não é? De manhã, nós
estávamos lá no setor de processamento de produtos hortifrutícolos testando máquina nova,
uma embaladeira automática, inclusive foi adquirida por emenda parlamentar minha enquanto
vereador, e ali, conversando com a Marinalda, com a Renata, que são as nutricionistas, nós já
estávamos acertando para construir uma padaria ali dentro, porque se nós temos a cozinha
piloto que pode produzir os alimentos, por que é que também nós não podemos produzir os
pães e diminuir o valor investido com isso? Então, a padaria estava no nosso radar para o ano
que vem. A brigada de incêndio, inclusive uma demanda encampada pelo vereador Djalma
Nery, também nos cobrou em algumas situações, nós estávamos hoje para ter uma reunião
com um grupo de bombeiros que tem um trabalho voluntário, vereador Djalma, e que tinha
um projeto gratuito, a custo zero para a prefeitura, para a brigada de incêndio nos quatro
cantos da cidade. Essa reunião hoje não pôde acontecer, porque nós não estávamos mais lá! E
o georreferenciamento, que alguns chamam de GPS Caipira, uma demanda do vereador Bira e
do Gustavo Pozzi, não é? Nós já tínhamos conversado com algumas pessoas, o trâmite de
referência já estava quase pronto, e nós iríamos publicar a [interrupção no áudio].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Só um segundinho, por favor. Vereador, pode
concluir. VEREADOR PARANÁ FILHO: Então, nós estávamos com a demanda do
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georreferenciamento das estradas e das propriedades rurais, o que vai dar ao sitiante, ao
fazendeiro, uma possibilidade de acesso principalmente aos serviços essenciais, Corpo de
Bombeiros, Samu, Polícia Militar, Patrulha Rural, nós iríamos fazer esse procedimento na
modalidade de carta-convite, o recurso já tinha de onde tirar, também foi uma situação que...
não sei mais se a equipe irá tocar. Nós estávamos tocando também projetos importantes, como
projetos ligados ao Assentamento Nova Santa Helena, por meio de emenda parlamentar do
vereador Djalma Nery, que é o beneficiamento de cana de açúcar; a [ininteligível] cultura,
voltada ao Nova São Carlos, e também o programa de cisternas. Na mesma linha, uma
emenda parlamentar do vereador Dimitri Sean para a instalação de placas fotovoltaicas. Eu,
Srs. Vereadores, espero que a nova gestão tenha sucesso e que possa atuar de forma a não
perder esses recursos, porque foram recursos investidos por Vossas Excelências na intenção
de ajudar aquelas pessoas, e eu acredito que eles devam seguir isso em frente, assim como o
georreferenciamento, o programa da padaria, enfim. Eu, Sr. Presidente, gostaria aqui de
agradecer pelo período que eu fiquei na secretaria. Eu não posso aqui, de forma alguma,
voltar para a Câmara xingando um, xingando a outro, como se nada de bom ninguém tivesse
me feito. Então, eu tenho gratidão, é uma coisa que o meu pai e a minha mãe ensinaram, a ser
grato ao que as pessoas me fizeram. Obviamente que a chateação existe. Claro, eu sou ser
humano, eu sou de carne e osso, eu sou de emoções. Então... E uma pessoa que eu sei que
gosta muito de mim me disse antes de subir a essa Tribuna: "Paraná, as coisas estão muito
recentes. Não vá com emoção, vá com a razão". Então, a gente se segura nesse momento para
não falar o que a gente gostaria, porque a gente não sabe se depois, com a cabeça mais
tranquila, se a gente não vai se arrepender. Então, a palavra, como é uma flecha lançada,
depois não tem mais volta, e muitas coisas que eu falei aqui nessa Tribuna há cinco anos atrás
eu pago até hoje, então eu prefiro me conter e somente agradecer, agradecer a Deus, em
primeiro lugar, pelas oportunidades que me deram, agradecer ao prefeito pela oportunidade
que me deu, agradecer ao Lobbe Neto, quando me abriu as portas do seu gabinete em Brasília.
Tudo isso me serviu de experiência e me preparou para chegar até aqui. E agradecer aos meus
eleitores, que se não fosse eles, nada disso teria acontecido, e, graças a eles, eu posso sair da
Agricultura, mas posso voltar para cá. Aos gestores da Secretaria de Agricultura, aqueles que
estão à frente, podem contar comigo, podem contar comigo, porque eu tenho amor por aquela
secretaria. E a secretaria, como eu disse, a Secretaria Municipal de Agricultura, como eu disse
anteriormente, é maior que o Paraná, é maior que o Airton, é maior que qualquer picuinha
política. Então, eu jamais, em hipótese alguma, deixaria de prejudicar algo que eu ajudei a
construir apenas por revanchismo, por querer dar o troco para alguém. O troco? O troco o
tempo vai dar, e eu acredito na justiça divina, Bira, e acredito que Deus está no controle de
todas as coisas. Se eu voltei da forma que voltei, algum propósito futuro vai ter lá na frente.
Então, eu estou em paz comigo mesmo, estou em paz com Deus, estou em paz com todos que
trabalharam comigo, porque eu saio tendo sido reconhecido como bom secretário, nenhum
escândalo na minha gestão aconteceu... Então, nós estamos de volta aqui para fazer o nosso
trabalho. Infelizmente, o nosso prefeito não tem hoje boas condições físicas, nem mentais, ele
depende da tomada de decisões da sua esposa e de alguns amigos. Se eles fizeram certo ou se
eles fizeram errado o tempo vai mostrar, não precisa eu vir aqui esbravejar, xingar, nada
disso. Então, nós estamos de volta. Podem contar comigo. O vereador Paraná vai continuar
trabalhando pela Secretaria de Agricultura, pela Guarda Municipal, pelos assentamentos e
pelo Grande Cidade Aracy. Muito obrigado. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
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Obrigado, vereador Paraná. Eu queria aproveitar a oportunidade que o senhor está na Tribuna
e queria cumprimentá-lo, desejar ao senhor as boas-vindas a essa Casa novamente. O senhor
teve um trabalho na outra legislatura conosco aqui, a gente sabe que o senhor é um vereador
muito estudioso, um vereador que se dedica, um vereador que nos surpreendeu muito na
Comissão de Legislação, Redação e Justiça, na Comissão de Orçamento e Finanças, da qual o
senhor deve fazer parte, né, substituindo o Moisés Lazarine. Dizer que o trabalho do senhor
frente à Agricultura, acredito eu, que é de reconhecimento desta Casa, é de reconhecimento
dos pequenos e grandes agricultores, pelo brilhante trabalho que o senhor fez frente à
manutenção das estradas rurais, das quais eu pude acompanhar algumas, e outras que eu
passei, algumas pessoas aqui da imprensa, pessoas comerciantes, pessoas que hoje atuam aí
no lazer, no ecoturismo, passeios de bicicleta, passeiam pelas diversas estradas rurais... Um
dia, conversando com o Paraná, ele me dizia que nós temos 1,1 mil quilômetros de estrada
rural. Mil e cem quilômetros de estrada rural, para vocês terem uma ideia, é uma distância
daqui a Brasília. Então, não é fácil fazer esse trabalho. E o Paraná, muitas vezes, eu até
critiquei, porque estar aqui é uma coisa, estar lá é outra, e o Paraná tinha uma atitude de
começar uma estrada e terminar, não era para fazer aquele trabalho localizado, coisa e tal, e
isso fez a diferença no trabalho dele. As estradas que foram arrumadas, consertadas, realizada
a manutenção, foi muito bem realizada. Eu conheço algumas, não conheço todas, porque são
1,1 quilômetros, não passei por todas, mas as que eu passei, Paraná, tenho que reconhecer.
Com relação à questão do PMAIS, nós tivemos a nossa contribuição aqui na Casa, de todos os
vereadores acreditando nesse projeto, valorização do pequeno, do grande... do pequeno
agricultor em especial, né, para fornecer aí para as entidades sociais, para as escolas agora
com o seu retorno. Foi fundamental. Em meio a uma pandemia, se não fosse esse programa, a
situação estaria pior ainda. Eu vou, como nós combinamos aqui, eu vou me ater, nós teremos
muito tempo para reconhecer o trabalho de Vossa Excelência aqui. Vou passar a palavra ao
vereador Dé Alvim, como nós combinamos anteriormente, né, depois ao Lucão
Fernandes...ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [ininteligível]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: [ininteligível] está conosco, o Malabim também. Então, com a palavra,
vereador Dé Alvim. [troca de presidência]. VEREADOR DÉ ALVIM: Sr. Presidente, quero
cumprimentar a chegada do vereador Paraná, dizer que mais uma vez ele mostra a grandeza
do vereador que é, menino que eu conheço há mais de 20 anos, tive oportunidade de trabalhar
com o seu pai, se formou advogado, e ele mostra a grandeza de chegar nessa Casa e dizer que
se coloca à disposição para a nova equipe da Secretaria de Agricultura, para ajudar, porque
quando você mexe em toda uma estrutura, é lógico que as pessoas chegam lá e estão meio
perdidas ainda. Então, mostra... tenho certeza que o Malabim daqui a pouco vai falar, porque
todos falam que é do PTB, que é do PTB, mas o Malabim vai vir explicar... amigo do
Malabim, ele já explicou, é meu amigo, não tem nada a ver com indicação do PTB, e
amigos... nós temos amigos em todas as secretarias. Mas eu quero cumprimentar o vereador
Paraná pelo trabalho brilhante que fez à frente da Secretaria de Agricultura, levando comida a
R$ 1 ao Cidade Aracy, ao Antenor Garcia, ao São Carlos VIII, junto aos agricultores, uma
pessoa maravilhosa que eu tenho certeza que em algum momento o prefeito vai rever, que é o
Caio, que tem 13 anos à frente da secretaria, que conhece cada estrada, cada sítio, cada
chácara, fazia um trabalho brilhante junto à secretaria. Então, eu quero cumprimentar o
vereador Paraná e desejar boa sorte à nova equipe que está chegando lá: ao Gatinho, ao novo
secretário, aos diretores, ao chefe de gabinete, boa sorte. Eu acho que o diálogo e a grandeza
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do Paraná, que se coloca à disposição para ajudar nesse momento, são muito importantes,
mostra a grandeza que nós estamos recebendo de volta, o vereador que foi eleito, que tem a
prerrogativa de todos aqui, no mesmo mandato o Djalma, que teve 13 mil votos, vereador
mais votado da cidade, do Dé Alvim, do outro que teve... Então, eu acho que todos os
vereadores têm a sua prerrogativa, e o Paraná mostra a grandeza, e nós estamos ganhamos
muito hoje com a chegada dele aqui. PRESIDENTE UBIRAJARA TEIXEIRA: Vereador
Dé. Passar a palavra agora ao vereador Lucão. [troca de presidência]. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Muito obrigado, nobre vereador Bira, que, no momento, está no exercício da
presidência. Eu acredito que o Dé toca num ponto importante. A gente torce para que a nova
equipe consiga desenvolver o trabalho, mas esse menino aí que era diretor lá...ORADOR
NÃO IDENTIFICADO: Caio. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: O Caio já vem de
várias administrações, e quando a pessoa já vem de várias administrações e não é servidor de
carreira, Djalma, alguma coisa de diferente tem, não é? Tem envolvimento muito grande no
bom sentido, um conhecimento, deve atender muito bem às pessoas, que é um fator muito
importante, e deve ter conhecimento também da área. Não acho que... A caneta, é lógico, é do
prefeito municipal, que toma as suas decisões com a sua equipe, mas se pudesse rever essa
questão seria muito importante. Eu acho que Vossa Excelência tem que retornar para essa
Casa com a sensação de dever cumprido, é um filho dessa Casa, a gente fica, assim, feliz
quando é convidado um parlamentar para ir fazer uma atuação, foi solicitado o apoio de
Vossa Excelência, a ajuda de Vossa Excelência, na sua explanação, deixou todos os tipos de
trabalho bem encaminhados, não é? Muito bem encaminhados. Pegou em uma situação,
cresceu na tua mão, tá certo, aumentaram os espaços, mais uma lá do São Carlos VIII, um
bairro que necessitava muito disso, um empenho grande de Vossa Excelência... A sensação é
essa, de dever cumprido. Solicitou, precisava do trabalho de Vossa Excelência, Vossa
Excelência foi, desempenhou um bom trabalho, não sou eu que estou falando, tá certo? A
imprensa fala, a gente recebeu aqui elogios de Vossa Excelência. Então, a gente ganha com o
retorno de Vossa Excelência muito no parlamento. Não quero dizer isso... que a gente perde
pela saída do companheiro também que estava... o suplente, vereador Moisés, que também
estava colaborando, e muito, não é? Quem sabe estivesse também aqui conosco, mas a gente
fica feliz também com o retorno de Vossa Excelência. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Com a palavra... o vereador Malabim que estava inscrito, não é? Por favor.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Malabim ou Sérgio Rocha? Sérgio Rocha? Com a palavra, o
vereador Sérgio Rocha. Está funcionando? Está, só apertar. VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Sr. Presidente, Srs. Vereadores. Eu quero aqui cumprimentar o vereador Paraná por
esse retorno, e eu acho, na minha opinião, tá, que o Paraná... Paraná, você vinha fazendo um
bom trabalho na Secretaria de Agricultura. Eu sempre admirei a Secretaria de Agricultura
pelo trabalho que ela fazia dentro da educação, dos restaurantes populares, mas ela não tinha
aquela função de agricultura, tá? Quando vocês assumiram o compromisso da zona rural, das
estradas rurais, eu passei a gostar muito mais da Secretaria de Agricultura, e estava
acompanhando o trabalho que o senhor estava fazendo na agricultura, nas nossas estradas, nas
fazendas, estradas municipais, porque, queira ou não queira, eu sou agricultor. Eu morei no
sítio, Lucão, até 2000, tá? O meu sustento saia da lavoura até 2000, tá? O meu pai, hoje, ele
mora há 40 anos no sítio lá no Paraná, no mesmo lugar. Eu sei o que é agricultura. Puxei
enxada, trabalhei em vários segmentos da agricultura. O agricultor, ele quer estrada, ele
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depende da estrada para andar, e São Carlos, quando eu cheguei aqui, acompanhei a zona
rural, as estradas eram abandonadas, nós não tínhamos estrada na zona rural da cidade de São
Carlos, era tudo deixado para lá. Eu já até te mandei alguns vídeos... quando eu vou no
Paraná, ali é o sítio onde o meu pai mora, é a nossa vizinhança, onde eu me criei, já mandei
alguns vídeos das estradas dali do município de Jandaia do Sul, que eu vim, que eu conheço
ali a palma, eu criei naquele município. Então, você estava fazendo um trabalho perfeito na
secretaria, tá? Eu acho, na minha opinião, que o prefeito Airton Garcia deu um tiro no pé, não
deveria ter mudado a tua equipe da Secretaria de Agricultura, você estava fazendo um
excelente trabalho. Eu trabalhei com o teu pai aqui no primeiro mandato, o teu pai veio do
sítio, ele veio lá do Corumbataí, de Barbosa Ferraz, o teu pai conhece o que é a agricultura,
vocês vêm lá do sítio, vocês sabem o que é agricultura, sabem o que é estrada rural, você sabe
o que o agricultor sofre lá na zona rural para sair em dia de chuva, que planta o teu café, o teu
milho, tira o teu leite, os agricultores que plantam horta para atender a cidade de São Carlos,
tá? Você conhece da área. Que nem o prefeito falou: "Vamos nomear secretário em cada área.
Quem conhece que vá para a tua área". E você conhece da agricultura. Vamos torcer que o
novo secretário lá que vai assumir que faça um bom trabalho, mas ele vai ter uma dificuldade
muito grande de falar e de entender o que é agricultura no nosso município, que o nosso
município pega daqui de Itirapina, ele vai sentido... aqui tem o Mogi, e dá mais de 30
quilômetros. É um município grande a cidade de São Carlos, e o agricultor está precisando de
uma atenção, e você estava dando atenção para o nosso agricultor. Eu tenho certeza, e falo
aqui com o maior conhecimento, tá, perdeu muito a Secretaria de Agricultura! Poderia ter
usado os outros meninos lá em outra área, tá? Eles merecem estar no governo? Merecem. Eu
acho que eles vão aprender, mas perdeu, tá? Falo aqui com conhecimento que o prefeito
Airton Garcia... prefeito, o senhor deu um tiro no pé de mexer na equipe da Secretaria de
Agricultura, tirar a equipe do Paranazinho, que o Paraná conhece de agricultura e estava
fazendo um bom trabalho. Em time que se ganha não mexe, tá? É uma opinião minha, tá,
Paraná, e seja bem-vindo aqui na Câmara. Você... né, fizemos um mandato junto, passado,
nós estamos sempre se entendendo, nós somos amigos aqui, as ideias batem, eu era amigo do
teu pai, o Paraná... Eu tinha um grande respeito pelo teu pai aqui, e o teu pai é um agricultor
nato, né, conhece agricultura. Obrigado, Paraná. VEREADOR PARANÁ FILHO: Muito
obrigado, vereador. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Sérgio
Rocha. Com a palavra, o vereador Malabim. VEREADOR MALABIM: Presidente, mais
uma vez, boa tarde, a todos os vereadores e vereadoras que nos ouvem. Vereador... desejar ao
vereador Paraná Filho, vereador, seja bem-vindo a esta Casa. Sempre fez um ótimo trabalho
aqui. Isso aí todo vereador fala, não é o vereador Malabim que fala isso, o trabalho que você
desenvolve no Legislativo, que você vinha fazendo um trabalho na Secretaria de Agricultura,
um bom trabalho, nunca teve problema nessa Casa de ter crítica, de ter cobrança. E eu não
poderia deixar de dizer, como subi aí e falei ainda há pouco, que o vereador Malabim está
sendo colocado como a pessoa que arquitetou, como a pessoa que articulou, como a pessoa
que derrubou o Paraná, que prejudicou o Moisés Lazarine... De forma nenhuma. Jamais eu
prejudicaria o Moisés Lazarine aqui e jamais puxaria o seu tapete, onde... em qualquer
secretaria, onde... se fosse no Saae ou em qualquer outro lugar, ou na Secretaria de
Agricultura. De forma nenhuma! Recebi um telefonema de uma coisa que eu não falei aí,
recebi um telefonema de um amigo que foi convidado para ir para lá, que trabalhou no meu
gabinete, sim, dois anos, e que eu disse para ele: Só pede a conta de onde você está depois que
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sair a nomeação. Essa é uma palavra que eu não falei aí, falei ali fora para o Edson Amaral.
Porque até então nem acreditar eu acreditava. Pede a conta depois que sair lá no Diário
Oficial, porque eu não sei se é uma coisa certa. Porque, até então, eu não entendia. Mas,
enfim, realmente saiu, ele se desligou de onde estava depois que saiu e assumiu. Eu espero
que a equipe lá tenha sucesso, porque não é fácil. A Secretaria de Agricultura é uma secretaria
complicada. Falei muito do Caio, porque está lá há 12, 13 anos, e que toca bem aquilo lá, mas,
infelizmente, não sou... o vereador Malabim que é prefeito, não é o vereador Malabim que
nomeou o secretário, não foi o vereador Malabim que indicou o secretário, que costurou isso,
que articulou isso, que se fosse o Caio estaria lá, você podia ter certeza disso. Seja bem-vindo
mais uma vez. VEREADOR PARANÁ FILHO: Muito obrigado, vereador. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Dhony. Só um minutinho, por favor, Dhony,
Paraná Filho. O vereador Djalma também solicitou para fazer uma manifestação a Vossa
Excelência. VEREADOR DJALMA NERY: Presidente... PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Com a palavra, Djalma. VEREADOR DJALMA NERY: Queria dar as boasvindas para o Paraná aqui, para essa Casa, queria dizer que a despeito do excelente trabalho
que você fez lá na secretaria, eu estou muito feliz com a sua vinda, porque a bancada da
agricultura familiar se fortalece nessa Casa. Já somos vários aqui. Estou vendo o Bira, você, o
Serjão, o Dé, o Lucão...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu também. VEREADOR
DJALMA NERY: Roselei também. Então, é uma bancada forte, os agricultores de São
Carlos precisam do Poder Legislativo articulado para pensar políticas públicas. Quero te
parabenizar pelo PMAIS. Inclusive, nós fizemos uma emenda para ajudar a qualificar ainda
mais esse trabalho, que foi aprovada. É um programa importante para o município, importante
para os agricultores, e, como o Sérgio disse, você é um cara que entende do riscado, filho de
agricultores, assentados. Eu também sou agricultor, mas urbano, nunca morei em sítio, já fiz
dezenas de hortas, mexo com hortas faz 15 anos, mas numa outra perspectiva, mas quero
dizer que a sua vinda aqui é importante para a cidade, para o Poder Legislativo e, sobretudo,
para os agricultores e para as agricultoras da região. Bem-vindo, que a gente possa fazer um
bom trabalho juntos aqui. VEREADOR PARANÁ FILHO: Muito obrigado, vereador
Djalma, a todos aqueles que se manifestaram aí. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Eu queria passar também ao vereador Marquinho Amaral, que está na plataforma on-line.
Passo a palavra, então, ao vereador Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Sr. Presidente, vereador Roselei, Sras. e Srs. Vereadores. Eu não poderia deixar
de ocupar o microfone para elogiar o trabalho realizado pelo vereador Paraná Filho. Diversas
vezes eu estive, tanto no mandato passado como nesse mandato, indo até a secretaria,
conhecendo o trabalho e conversando com o Paraná, e, além disso, eu conheço [interrupção
no áudio] Tribuna desta Casa muita altivez, muita dignidade, porque ele assume o
compromisso que é muito grandioso, que é o compromisso com a cidade de São Carlos,
reafirma esse compromisso de estarem ajudando aquelas pessoas que assumiram a secretaria,
e ele poderia muito bem tentar boicotar, virar as costas, mas não, ele está propenso a ajudar,
como sempre o seu pai fez na vida pública, como ele sempre fez na vida pública. Eu, hoje,
como amigo do pai do vereador Paraná, como amigo da família do Paraná, como amigo do
vereador Paraná Filho, eu estou orgulhoso da postura que ele toma e quero desejar boasvindas. Se a prefeitura perde, se a agricultura perde, essa Casa ganha, e ganha muito, com o
retorno do vereador Paraná, que será, inclusive, meu companheiro na Comissão de Finanças e
Orçamento da Câmara Municipal. Seja muito bem-vindo, meu caro amigo vereador Paraná
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Filho. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Quero agradecer também esse retorno do
vereador Paraná. Igual o Djalma disse, né, aumentou a bancada da agricultura, isso... ganha
um time bom. Sabemos da dificuldade, nós que andamos no dia a dia aí. Então, nós já temos
eu, Djalma, o Paraná, o Dé, Lucão também, que começou na agricultura, não é, também com
a gente, e dizer que você está entregando uma casa em ordem. É a mesma coisa que comprar
em uma loja, não é? Você sai com um móbile lindo. Você entra lá, faz o seu trabalho, e as
portas estão abertas para você voltar na agricultura, o pessoal, saiu com bom relacionamento,
problemas políticos a gente deixa de lado, mas dizer que foram várias movimentações que
você fez em prol... principalmente o Restaurante Popular, que eu moro na zona sul lá... na
zona norte, no São Carlos VIII, eu vejo filas e filas de pessoas lá. Isso é gostoso. O pessoal
que vai assumir lá vai assumir um trabalho já direcionado, um trabalho pronto. Vamos desejar
boa sorte também, que nem o próprio vereador Paraná falou: "Eu quero que o trabalho
continue, que pode contar comigo", e isso que é o mais importante, porque se nós nos
sentarmos aqui e eles se sentarem, a agricultura é que perde, e quem perde é o agricultor.
Então, eu adorei as suas palavras, tiro o chapéu pela sua humildade, desde o agradecimento ao
deputado Lobbe. Eu acho que isso é muito importante na vida, né, a gente sempre agradecer.
E que você seja bem-vindo e que Deus proteja o seu mandato por esses anos que faltam.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Bira. Também quero
agradecer a manifestação do vereador Marquinho Amaral, e nós temos ainda o vereador
Bruno Zancheta, que solicitou para fazer uso desse expediente também. VEREADOR
BRUNO ZANCHETA: Boa tarde, presidente. Boa tarde, agora colega vereador Paraná.
Quero apenas ratificar, Paraná, a palavra dos outros vereadores e ser justo com você. Sempre
que eu o procurei, não demanda do nosso mandato, de outros vereadores aqui, você sempre
foi solícito, e, mais do que solícito. Acredito que o político, presidente, ele tem que cumprir
com a palavra. E todas vezes que procurei você como secretário, principalmente no que tange
à questão das estradas rurais, você foi sempre solícito: "Bruno, nós vamos cumprir, nós vamos
atender", e, mais do que isso, é o que eu disse, nós, enquanto homens públicos, precisamos ter
palavra, e todas as vezes que eu te procurei na secretaria foi isso que aconteceu. Boa sorte,
parabéns pelo trabalho e parabéns mais uma vez por se colocar como um soldado, né, para
contribuir para auxiliar, e não para atravancar, para atrapalhar. Parabéns pela atitude. Boa
tarde e boa sorte novamente. VEREADOR PARANÁ FILHO: Muito obrigado, vereadores.
Eu agradeço a manifestação de cada um. A tolerância do presidente Roselei Françoso. Dizer
que o vereador Djalma Nery, o PMAIS foi um instrumento valioso para agricultores. Até
porque, vereador, hoje, podemos destinar emendas parlamentares para aumentar a margem de
investimento na agricultura familiar. Então se cada agricultor aqui, por ano, der R$ 20 mil,
por exemplo, você pode ter certeza que nós vamos chegar a quase R$ 1 milhão somente pelo
PMAIS investidos na agricultura familiar. Isso fora R$ 1 milhão do PNAE e fora esses R$
880 mil do PAA. Então, eu acho que nenhum, ou quase nenhum município do estado de São
Paulo vai ter um fortalecimento tão grande assim na agricultura familiar. Dizer ao vereador
Lucão Fernandes, vereador, nós tínhamos o compromisso de fazer aquela estrada que liga a
João Pontes até estrada do Botafogo, que os ciclistas chamam de porcos. Infelizmente, nós
não poderemos. Até tinha feito o compromisso com Vossa Excelência de iniciar essa semana
os trabalhos, eu espero que a próxima equipe toque lá o serviço. Quero agradecer o vereador
Bira. O vereador Bira conhece muito bem essa secretaria, já trabalhou lá, vamos juntos ajudar
que a secretaria continue bem. Pegando gancho da fala do vereador Bruno Zancheta, nós
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acabamos nos esquecendo, presidente, de dizer que nós criamos ali também o captador de
metais, né? Criamos o captador de metais, é um equipamento que deu muito certo. Custo
quase... muito barato para nós. Que tem uma efetividade muito grande. E nós já estávamos
caminhando para um segundo captador de metais. Eu espero que a equipe lá dê sequência. E o
que precisar desse vereador aqui, estaremos à disposição. Muito obrigado. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Paraná filho. VEREADOR DÉ ALVIM:
Questão de ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Questão de
ordem solicitada pelo vereador Dé Alvim. VEREADOR DÉ ALVIM: Queria ver, Sr.
Presidente, devido aos problemas técnicos que nós tivemos hoje, devido aos acontecimentos
que nós tivemos, eu queria pedir para Vossa Excelência se os vereadores concordam, nós
suprirmos o Grande Expediente hoje, porque senão... tem muitos projetos, muitas coisas para
nós votarmos. Eu queria que colocasse em votação.
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Eu defiro o encaminhamento de Vossa Excelência. Consultando os Srs.
Vereadores sobre a proposta do vereador Dé Alvim, da supressão do Grande Expediente. Eu
coloco em votação dos nobres parlamentares. Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Aprovada, então, a supressão do Grande Expediente.
Eles também votaram, fizeram ok aqui, Marquinho Amaral, Raquel...VEREADOR
RODSON DO CARMO: Pela ordem. Pela ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem solicitada...VEREADOR RODSON DO CARMO:
Só para Vossa Excelência não esquecer... temos que fazer a leitura. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: É o próximo passo, vereador Rodson, só um
segundinho...VEREADOR RODSON DO CARMO: Então tá bom. Só para lembrar Vossa
Excelência. Obrigado. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Agora sim, eu quero
comunicar a todos que nós não teremos a votação da Ata sessão anterior nessa semana. E peço
ao vereador Rodson Magno do Carmo que faça a leitura das proposituras da semana.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Relação das proposituras apresentadas no dia 8 de
setembro de 2021, do art. 158 do § 1º da Resolução 2.206. Projetos de lei ordinária: 1... Sr.
Presidente, desculpa. Eu fiz um erro aqui. Colocaram na minha mesa isso aqui, mas não é...
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: [pronunciamento fora do microfone].
VEREADOR RODSON DO CARMO: Ah é, é verdade. Está aqui, desculpe. Projetos de lei
ordinária, 1, projeto de decreto legislativo, 1, requerimentos, 33, indicações, 8, moções, 8,
totalizando, um total de proposições no número de 51 proposições, São Carlos, dia 8 de
setembro de 2021, setor de protocolo e arquivo desta Casa. Agora fiquei meio perdido, Sr.
Presidente, onde a gente tem que olhar, aqui, a câmera para pegar a gente? Ah, ele pega?
Tecnologia é tudo, né? Então é isso aí, Sr. Presidente. Já estão lidas, então, as proposições dos
Srs. Vereadores. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Você está sendo filmado por
todos os lados desse Plenário, viu? VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Tomar
cuidado, precisa tomar cuidado. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu coloco em
votação as proposituras da semana. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se contrários. Aprovadas as proposituras da semana. TRIBUNA LIVRE –
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO - Eu, neste momento, convido a senhora... nós
temos um requerimento aqui, Requerimento 1504 do Conselho Municipal de Economia
Solidária de São Carlos solicitando o uso da tribuna. "Sr. Presidente, por meio desse solicito o
uso da tribuna livre na sessão a ser realizada", é, aqui está a data errada, mas 8 de setembro
"em nome do Conselho Municipal de Economia Solidária para tratar da deliberação do
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Conselho Municipal sobre a mudança do prédio do Centro Público de Economia Solidária
Herbert de Souza, o Betinho. Atenciosamente, Rita de Cássia Arruda Fajardo". Rita tem o
tempo de 10 minutos para o uso da tribuna livre. Com a palavra a Rita Fajardo. SRA. RITA
DE CÁSSIA ARRUDA FAJARDO: Boa tarde, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras,
população que nos acompanha. Queria, nessa tarde, agradecer a abertura do espaço da tribuna
livre nessa casa. Infelizmente, ocupamos esse espaço importante e democrático para
estabelecer o diálogo sobre a violação de direitos da população de São Carlos. Violação do
direito à política pública de fomento ao trabalho coletivo, à geração de trabalho e renda para a
nossa população, a violação ao adequado fomento da política pública municipal de economia
solidária aqui em São Carlos. Infelizmente, fomos surpreendidos com um comunicado da
Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, na última reunião do conselho
municipal, no dia 16 de agosto, que o Centro Público de Economia Solidária Herbert de
Souza, Betinho, iria mudar de prédio. Saindo da Rua José Bonifácio para o prédio do antigo
supermercado Dia, na Avenida São Carlos. Na ocasião, foi garantido que nada mudaria e que
o todo espaço existente no prédio da Rua José Bonifácio seria mantido. Entretanto, os
conselheiros questionaram o processo sem nenhum diálogo, sem aprovação do conselho
municipal para essa mudança, já que esse conselho é deliberativo e essa mudança não poderia
acontecer sem a sua aprovação. Na semana passada, fomos novamente surpreendidos, já com
outra narrativa, e que a Casa do Trabalhador também iria para o novo prédio, e que o espaço
do centro público ficaria, então, reduzido. Aí, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, ficou claro
que o Centro Público de Economia Solidária Herbert de Souza, Betinho, está sendo
desmantelado. Vai sumir, e com ele a política pública existente há mais de 20 anos na nossa
cidade, modelo para o Brasil, está sendo destruído. A proposta colocada pelo secretário é
colocar o centro público em 5 salinhas, saindo de um espaço adequado para um espaço
completamente inadequado para a execução da política pública. Inclusive, com o parecer
técnico, que nos foi dado na última reunião do dia 3 pelos técnicos que trabalham na
economia solidária, da impossibilidade do desenvolvimento do trabalho nesse espaço. Sendo
assim, em relação à mudança do prédio do centro público, o conselho municipal fez uma
reunião extraordinária no dia 3, sexta-feira, e eu vou ler aqui a deliberação do conselho aos
Srs. e Sras. Vereadoras, algumas partes, e eu dei ciência a todos, também, pelo e-mail. Na
segunda-feira, eu mandei para todos os gabinetes, tá? Então assim deliberou o conselho
municipal no dia 3: "Considerando que o Centro Público de Economia Solidária Herbert de
Souza, Betinho, construído por meio de um convênio federal, foi resultado de um processo
democrático e participativo de discussão e implementação, abrigando o Departamento de
Economia Solidária, a sede do Conselho Municipal, a estrutura de apoio do fórum municipal,
as iniciativas de qualificação e incubação de empreendimentos, a biblioteca de publicações da
economia solidária, um auditório apropriado para as necessidades do fomento à economia
solidária entre outros. Considerando que o Centro Público de Economia Solidária, Herbert de
Souza, Betinho, faz parte do Programa de Fomento à Economia Solidária, conforme instituído
no art. 2º, inciso I da Lei Municipal 15.196/2010. E ainda considerando que o art. 2º, inciso II,
§ 3º da referida lei determina a obrigatoriedade da Secretaria Municipal de Trabalho,
Emprego e Renda de constituir comitê gestor, representado por uma instância colegiada de
caráter propositivo, consultivo e deliberativo sobre o funcionamento do centro público". E
que, até esse momento, esse comitê não foi criado. "Considerando que o art. 19 da Lei
Municipal 15.196/2010 estabelece que é escopo do centro público abrigar e apoiar iniciativas
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voltadas à economia solidária e são suas funções: fortalecer e estimular redes de cadeias
produtivas, disponibilizar espaço físico e infraestrutura para o desenvolvimento de atividades
de comercialização, divulgação da produção, mapeamento, formação e organização de
empreendimentos, realização de reuniões, oficinas, seminários e atividades culturais,
instalação no fórum municipal e que o atual leiaute proposto pela Secretaria Municipal de
Trabalho, Emprego e Renda não atende tecnicamente esse escopo. Considerando que o Centro
Público de Economia Solidária não é um mero espaço de prestação de serviço no horário
comercial, mas um espaço dinâmico ocupado pelos gestores e empreendimentos de economia
solidária, pelo fomento da economia solidária. É o polo irradiador da política pública da
economia solidária e o espaço de referência, apoio e compartilhamento desses
empreendimentos na nossa cidade. Considerando, ainda, que na reunião do último dia 16 de
agosto foi informado que haveria uma mudança do prédio da Rua José Bonifácio para a
Avenida São Carlos", como eu já disse, "no antigo prédio do supermercado Dia sem nenhuma
discussão, nem com o Fórum de Economia Solidária e nem com o conselho". Na ocasião,
como eu já disse, foi falado que seria mantida a infraestrutura. "Considerando ainda que as
afirmações feitas sobre manter a estrutura do centro público não se configuraram, já que o
prédio do antigo supermercado Dia não comportará todos departamentos que estão lá lotados.
E, assim, o centro público está sendo desmantelado sem nenhum diálogo com o conselho ou
fórum municipal ou o não cumprimentado adequado da lei. Considerando que é incoerente
buscar a revisão do termo de ajuste de conduta das cooperativas para estimular a economia
solidária no município e, por outro lado, inviabilizar um espaço para o exercício das suas
atividades, o que está acontecendo com esse desmonte do centro público". E aí eu quero fazer
um parêntese e agradecer a Câmara Municipal que tem sido fundamental nesse processo de
retomada pelo cancelamento do termo de ajuste de conduta. "Considerando que a relação
custo-benefício do imóvel é muito ruim, saindo de um prédio com aluguel mensal de R$ 5
mil", que é o andar superior, que corresponde hoje a 575 metros quadrados, "para um espaço
com salas menores que ocupam aproximadamente 89 metros quadrados e um prédio de
aluguel", pasmem, "de R$ 28 mil". Esse valor é um valor muito superior ao que a gente paga
lá no outro prédio com seis vezes menos o espaço. "Observa-se ainda que está previsto um
custo de R$ 200 mil para adequação do novo prédio. Em um ano, o custo com o aluguel com
o centro público sairá de R$ 60 mil", que seria os R$ 5 mil mensais, "para um prédio de R$
336 mil sem estrutura adequada. E, se somarmos ainda essa diferença de R$ 200 mil da
adequação, o valor vai para R$ 476 mil". Eu acredito, e o conselho aprovou, que isso
demonstra fortes indícios de mau uso de recursos públicos em uma conjuntura tão difícil
agravada também pela pandemia. "Considerando que o novo prédio e a proposta do uso de
ocupação desse espaço, que já está sendo ocupado, não atende as condições de trabalho para
as atividades que são desenvolvidas no centro público, porque tem ruído excessivo da
avenida, as salas com divisórias que não avançam até o teto, ventilação insuficiente e
inadequada em um momento de pandemia", e ainda tem toda a parte de segurança do trabalho
que não está contemplada. Não tem mapa de risco, não tem rota de saída de emergência e
como a Casa do Trabalhador vai para lá, o fluxo de pessoas será muito alto. Nós estamos
atendendo na Casa do Trabalhador cerca de 120, cem pessoas por dia. "Considerando a
situação de altíssimo desemprego, aumento da fome e da miséria e alta vulnerabilidade da
nossa população que poderia estar sendo assistida pela implantação de projetos que estão
parados como a cooperativa para mulheres da construção civil, implementação do restaurante
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caipira no assentamento Santa Helena, a implementação da incubadora pública para criar
novos postos de trabalho no nosso município e a ocupação efetiva com a economia solidária
nos outros centros públicos de trabalho, tanto no Aracy quanto no Santa Felícia. Considerando
que o Conselho Municipal de Economia Solidária de São Carlos é um órgão deliberativo, com
atribuições, entre elas, de formular diretrizes e propor ações que vão contribuir para a efetiva
integração cultural, econômica, social e política dos segmentos da economia solidária. Desta
forma deliberou o Conselho de Economia Solidária, deliberou contrariamente à mudança do
prédio atual em que se situa o Centro Público de Economia Solidária Herbert de Souza,
Betinho, na Rua José Bonifácio, 885, parte superior, para o prédio do antigo supermercado
Dia. Pois esta mudança se constituiu em um desmantelamento e descaracterização do Centro
Público de Economia Solidária Herbert de Souza, Betinho, devendo ser mantidas as suas
instalações para atender adequadamente a política pública de fomento aos empreendimentos
de econômica solidária do município. Deliberou, ainda, que nenhuma mudança deverá ser
feita sem diálogo com o conselho municipal e que nenhum prédio deverá abrigar Centro
Público de Economia Solidária com área exclusiva do centro público menor que 250 metros
quadrados, que é o que está no convênio com o governo federal". Demos aí um prazo de 15
dias à secretaria para que cumpra a deliberação do conselho municipal. São Carlos, 3 de
setembro, que foi o dia da reunião, Conselho Municipal de Economia Solidária de São Carlos.
Para concluir, Srs. Vereadores e Sras. Vereadoras. Para concluir, mais um minuto só. Nossa
população está sofrendo muito com a crise econômica, né? Fica nítido que essa mudança não
fortalece a política municipal de geração de trabalho e renda do município, ao contrário,
precariza e praticamente inviabiliza essas iniciativas que são importantes e ainda mais
fundamentais nesse período de pandemia. Desemprego aumenta, muitas famílias com
problema de segurança alimentar, que se agravou muito neste período. E a política pública
para a geração de trabalho e renda será fundamental para o próximo período para a nossa
população. Nesse sentido, agradecemos a esta Casa pelo apoio que sempre deu para esta
política. Ao apoio que sempre deu aos trabalhadores de São Carlos, agradecemos por terem
aprovado uma frente parlamentar em defesa da economia solidária e tantas outras leis que
permite que tenhamos, hoje, em São Carlos, um dos marcos legais mais completos do país.
Agradecemos pelo apoio e solicitamos que nos ajudem a não perder o espaço do centro
público. Que possam, conosco, serrar trincheiras em defesa do direito do povo de São Carlos
a ter uma política pública adequada com serviço público de qualidade em um espaço que
permita o desenvolvimento da política pública de economia solidária, como está na lei. Assim
manifestamo-nos contrariamente à mudança do prédio do Centro Público de Economia
Solidária e voltamos... e solicitamos a volta do local de origem do centro público. Muito
obrigada, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, pelo espaço, e à população de São Carlos por
nos ouvir nessa tarde. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu quero agradecer as
palavras da Rita, manifestação. Dizer que essa Casa, através da Frente Parlamentar de
Economia Solidária está à disposição. Tem feito um trabalho muito próximo do conselho. E
tenho absoluta convicção que unidos a gente vai conseguir melhorar ainda mais, Rita, essa
proposta que você acabou de nos colocar, tá? A presidência fica à disposição. Vamos buscar,
sim, o diálogo permanente com o secretário de Trabalho, Emprego e Renda na perspectiva de
melhorar essa situação para a economia solidária, tá? Eu solicito, nesse momento, ao vereador
Rodson Magno do Carmo que faça a chamada dos Srs. Vereadores para que a gente possa
entrar na Ordem do Dia. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presidente.
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VEREADOR RODSON DO CARMO: Atenção. Atenção, Srs. Vereadores, peço silêncio,
por favor, para que nós possamos fazer a chamada. Vereador André Rebello. VEREADOR
ANDRÉ REBELLO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Azuaite
Martins de França, ausência justificada. Vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Bruno Zancheta.
Vereador Bruno Zancheta, presente. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereadora Cidinha do Oncológico, ausência
justificada, foi ao médico. Vereador Dé. Vereador Dé Alvim? Presente. Vereador Dimitri
Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Presente. Vereador Djalma. VEREADOR DJALMA NERY: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Presente. Vereador Elton. Presente. Vereador Gustavo.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Presente. Vereador Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Vereador Malabim. Presente. Vereador
Marquinho Amaral, presente on-line. Vereador Paraná. VEREADOR PARANÁ FILHO:
Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Vereadora professora Neusa.
Professora Neusa? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Professora Neusa está
presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Raquel Auxiliadora.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente on-line. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Robertinho Mori. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Foi à prefeitura,
justificou a presença. VEREADOR RODSON DO CARMO: Rodson, presente. Roselei
Françoso, presente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Sérgio Rocha, presente. Tiago Parelli, ausente do Plenário. Sr.
Presidente, só um minuto. Sr. Presidente, 17 vereadores presentes até o momento.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Rodson Magno do Carmo, 17.
Neste momento, nós faremos aqui, como de costume, eu pergunto aos Srs. Vereadores se tem
algum vereador para discutir algum projeto que está na pauta. O vereador Gustavo Pozzi. Eu
peço que os vereadores utilizem o microfone para que a gente possa anotar aqui o projeto que
será discutido. Por favor, Gustavo. [falas sobrepostas]. VEREADOR PARANÁ FILHO:
Questão de ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador
Paraná Filho já está com o microfone em mãos. Por favor, Paraná. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Número do processo. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pode ser,
Paraná. Vamos lá. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, na verdade, eu gostaria
de propor uma emenda aditiva no Projeto 334. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É
o primeiro. VEREADOR PARANÁ FILHO: De autoria do vereador Elton Carvalho. Eu
gostaria de discutir o 370, que trata de suplementação para aquisição de madeira para
manutenção de pontes de madeira. Eu gostaria de discutir o 376, que é o da Santa Casa
também. E eu ia solicitar, também, o 378, que é uma suplementação esquisita aí que apareceu,
com jabutizinho para o meio. É 378. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Não, 376 e 378 também. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Isso. Paraná, podemos combinar até cinco minutos cada projeto? O da Santa
Casa... É o da Santa Casa? O da Santa Casa, só para orientação...ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Não, o da Santa Casa? É? ORADOR NÃO IDENTIFICADO:
[pronunciamento fora do microfone]. ORDEM DO DIA - PROCESSOS EM REGIME
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DE TRAMITAÇÃO COMUM – ÚNICA DISCUSSÃO - PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Tá. É, nesse caso, melhor a gente tomar um certo cuidado. Deixa eu só
verificar, o Projeto 334, (processo nº 2451/21) Paraná. Gente, por gentileza aqui, ó. O Projeto
334... você tem a emenda já, já foi elaborada a emenda? ORADOR NÃO IDENTIFICADO:
[pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Oral?
Verbal? E a gente acerta na redação final? Perfeito. Por favor, a gente já defere esse projeto.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, primeiro lugar, eu quero parabenizar o
vereador Elton Carvalho pela iniciativa de corroborar com o trabalho de outros parlamentares
aqui dessa Casa na defesa e proteção à mulher, sobretudo aquelas que estão sob violência
doméstica e familiar. Eu quero destacar aqui o trabalho do vereador Elton, quero destacar
também o trabalho da vereadora Raquel, que foi uma das palestrantes no trabalho de
preparação dos guardas municipais que estão incumbidos da patrulha Maria da Penha na
nossa cidade. A patrulha Maria da Penha, para quem não sabe, é uma lei de minha autoria e
que, felizmente, nós temos um secretário de Segurança Pública que deu condições para que
ela se efetivasse. E hoje já está atuando na nossa cidade, para a nossa felicidade, e protegendo
mulheres que estão sob violência. Então, quero parabenizar o vereador Elton Carvalho. No
entanto, vereador, se permite, eu gostaria de sugerir inclusão no art. 1º do seu projeto, que
esses cartazes, que eles fossem colocados também, expostos, nas unidades de saúde da
família, nas unidades básicas de saúde e nas unidades de pronto atendimento. Até porque,
vereador, as mulheres são as que mais frequentam esses tipos de locais. Então elas sempre vão
lá para agendar uma consulta para o filho, para a filha na USF, sempre está ali na UBS,
também, e nas UPAs. Então, era somente isso, sugeri a inclusão no art. 1º e parabenizar, mais
uma vez, Vossa Excelência. VEREADOR ELTON CARVALHO: Sr. Presidente, pela
ordem. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem solicitada pelo vereador Elton
Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO: Sr. Presidente, eu defiro, sim, o pedido do
vereador. Eu acho interessante. Só não coloquei isso na lei porque já existe uma lei municipal
que trata sobre isso, conversando com o gabinete. Mas tranquilo. E queria aqui, mais uma vez,
como todos, parabenizar o vereador Paraná por mais uma vez estar aqui. Eu acho que ele
colabora muito. A gente vê isso, hoje, no primeiro dia que já chega, colabora de muitas
formas aqui na nossa Casa de Leis. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Muito bem. Só
recapitulando, então. Os projetos que irão à discussão são o 370, solicitado pelo vereador
Paraná, o Projeto 376 e 378, correto? Mais algum vereador? ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Não, acho que não tem retirada. ORADOR NÃO IDENTIFICADO:
[pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É discussão
ou retirada? Retirada, o 376? (processo nº 2716/21) . Então tá. Então, eu vou ter que retroagir
um pouquinho aqui, tá? A solicitação é de retirada, né? ORADOR NÃO IDENTIFICADO:
Quero a retirada do projeto por uma semana. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tá.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Questão de ordem, presidente.
PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Os projetos que irão à discussão, eles podem ser no final, né?
Podemos votar aqueles livres e desimpedidos de discussão. VEREADOR PARANÁ
FILHO: Sim.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: E ao final nós
colocaremos...VEREADOR PARANÁ FILHO: Questão de ordem, Sr. Presidente.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Questão de ordem solicitada pelo vereador Paraná
Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, o pedido do nobre vereador Gustavo

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo

Pozzi, ele tem razão. O parecer da Procuradoria Geral do Município está equivocado. Trata-se
de assunto estranho ao processo. Nós não estamos versando sobre a Secretaria Municipal de
Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Nós queremos ajudar a Santa Casa. Se nós
não quiséssemos, o vereador poderia pedir até por três sessões, no entanto, nós estamos
pedindo uma sessão para que a prefeitura possa adequar o seu parecer. Então, nós não
podemos ter um assunto estranho ao processo e votar isso como se estivesse tudo bem. Nós
estamos aqui, 21 fiscalizadores, e não é possível que isso vai passar com erro tamanho e nós
vamos falar que está tudo bem. Então, eu também solicito a retirada do projeto por uma
sessão. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Cumprimento o vereador Gustavo Pozzi
pela observância e o vereador Paraná pela observância. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Pela ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela
ordem solicitada pelo vereador Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Eu
consulto o nobre vereador Paraná Filho e também o vereador Gustavo da possibilidade dessa
correção até a votação desse processo. Eu estou olhando aqui e Vossa Excelência tem razão.
Assiste razão no encaminhamento de Vossa Excelência pedindo uma semana, que é para fazer
o concerto do erro aqui, que é brincadeira. De fato, aqui fala de secretaria da... com
deficiência. Então eu queria ver se existe essa possibilidade de encaminhar esse documento,
se chegar a tempo também, não vamos ficar aqui esperando nada, né? Mas, de fato, eu estou
percebendo aqui que houve um erro gravíssimo da prefeitura em relação ao esse tipo de
encaminhamento. VEREADOR PARANÁ FILHO: Questão de ordem. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Questão de ordem solicitada pelo Paraná. VEREADOR
PARANÁ FILHO: Nobre vereador Lucão Fernandes, nós dessa Casa e toda a população de
São Carlos conhece e reconhece o seu trabalho em luta pela saúde do nosso município. No
entanto, o processo em... como a grande maioria das vezes, eles vêm com pouca ou quase
nenhuma informação. Eu, na condição de membro da Comissão de Finanças e Orçamento,
gostaria de, inclusive, ter acesso a esse termo de convênio. Então, a situação, nobre vereador,
ela extrapola a correção desse erro. Então, gostaria de manter aqui o pedido de adiamento por
uma semana. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Queria consultar os Srs. Vereadores
também. Nós estamos aqui on-line, mas no acordo de Pauta ainda, tá? Então, nenhuma
matéria foi votada até o momento. Apenas as solicitações e observações dos nobres
vereadores. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não, não foi votado ainda. ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. PROCESSOS EM REGIME DE
URGÊNCIA ESPECIAL – ÚNICA DISCUSSÃO - PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Não, não foi votado ainda. Nós vamos votar. Nós estamos acordando, ele
deferiu, está de acordo, nós vamos votar posteriormente. Nós temos um requerimento de
urgência já com 14 assinaturas do... é um projeto de lei de um crédito adicional suplementar
na prefeitura de São Carlos na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura no valor... é emenda
do vereador Malabim no valor de R$ 30 mil. Projeto de Lei 384, Processo 2752. Nós temos
14 assinaturas, mas, de praxe, a gente consulta os on-lines. Vereador Marquinho Amaral, tudo
bem? Vereadora Raquel? Vereadora Raquel? Tudo bem? Posso contar com assinatura de
Vossa Excelência? Então, ok. Colocaremos em votação na sequência. Nós temos um outro
projeto que também consta... é um projeto de minha autoria que dá nome a uma travessa, dá o
nome de Francisco Latorre Primo. É anexo ao condomínio vertical Flor de Liz, na Praça
Maria Divina Borges e dá outras providências. É de minha autoria, também já tem 14
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assinaturas, consulto o vereador Marquinho Amaral, a vereadora Raquel, se estão de acordo.
Tudo bem, Raquel? Tudo bem, Marquinho? Obrigado, Marquinho. Também, um
requerimento de urgências de um crédito adicional suplementar, é o Processo 2751, Projeto
de Lei 383, de autoria da Prefeitura Município de São Carlos à Secretaria Municipal de Obras
Públicas. Um crédito adicional suplementar no valor de R$ 16 mil, emenda parlamentar do
vereador Malabim. Temos também 14 assinaturas, consulto o vereador Marquinho Amaral e
Raquel. Obrigado, Raquel, Marquinho. Agora, sim, entraremos no processo...ORADOR
NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Não, não, você vai discutir. Só para confirmar com os vereadores que estão
on-line. O vereador Paraná Filho solicitou para discutir o Projeto 370 e o Projeto 378. O 376
foi solicitada a retirada. Certo? [falas sobrepostas].
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Isso. Ah, o 378 também? Então é retirada. Vamos votar os de urgência? Aí eu
te dou a palavra, fazer encaminhamento, você justifica. Então está em votação o Projeto de
Lei 383, Processo 2751, que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional
suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos no valor de R$ 30 mil. Deixa eu ver se é
30. Desculpa, R$ 16 mil. Emenda parlamentar do nobre vereador Malabim. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado, vereador
Rodson. O próximo projeto de lei é o Projeto de Lei 396, Processo 2797, que denomina a
praça localizada na travessa Francisco Latorre Primo, em anexo e ao condomínio vertical Flor
de Liz, Praça Maria Divina Borges e dá outras providências. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se contrários. Aprovado. E o último processo de
urgência, esse sim é o projeto de lei que destina R$ 30 mil, emenda parlamentar do nobre
vereador Malabim à Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, Processo 2752, Projeto de Lei
384. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovado. Agora nós entraremos nos processos que estão na Pauta. O vereador Paraná Filho,
gostaria que ele retificasse, reforçasse a questão da emenda aditiva ao Projeto de Lei 334 para
que a gente possa entrar em votação. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, eu
gostaria aqui solicitar mais uma vez que fosse incluído no art. 1º, do projeto de lei do nobre
vereador Elton Carvalho, o qual já parabenizei pela iniciativa, é mais um dispositivo legal
para auxiliar as mulheres que estão sob violência doméstica no nosso município. Eu gostaria,
nobre vereador, de sugerir que fosse realizada uma emenda aditiva no art. 1º, incluindo as
unidades de saúde da família, as unidades básicas de saúde e as unidades de pronto
atendimento. Ou seja, USF, UBS e UPA. E, do mais, parabenizar a iniciativa de Vossa
Excelência. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O autor está de acordo com a sugestão
do nobre vereador Paraná Filho, incluindo UBS, USF e...? ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: UPA. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: E UPA ao Projeto de
Lei 334 que dispõe sobre a obrigatoriedade de fixação de cartaz informando o número
telefônico destinado a atender denúncias de violência contra a mulher, disque 180, em
sanitários femininos... desculpa, sanitários femininos de bares, restaurantes, boates, casas de
espetáculos e congêneres no município de São Carlos e dá outras providências. Então, com a
emenda aditiva sugerida pelo vereador Paraná Filho, incluiremos... Isso, nós vamos colocar
em votação...VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presente. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: A emenda aditiva, as USF, UBS e UPA ao art. 1º do refiro projeto de lei.
VEREADOR ELTON CARVALHO: Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Por gentileza, vereador Elton. VEREADOR ELTON CARVALHO: Pela
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ordem, o vereador Bruno Zancheta também pede para incluir Caps. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Caps? VEREADOR ELTON CARVALHO: Isso.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. Então, a inclusão também. Nada a opor?
A inclusão de Caps, também, AD, o outro lá, o infantil e também o Caps 3, né? Perfeito.
Coloco em votação a emenda aditiva sugerida pelo vereador Paraná Filho. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Qual é? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É o Projeto de Lei 334,
(processo nº 2451/21) de autoria do vereador Elton, para a fixação de cartazes de disque 180
nos equipamentos públicos, bares e restaurantes e outros equipamentos... eu vou ler, aqui, de
novo, Lucão, o artigo...VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Por mim está tranquilo.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito? Está entendido? Então, eu coloco em
votação a emenda aditiva sugerida pelo vereador Paraná Filho e o vereador Bruno Zancheta.
Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovada
a emenda. Coloco em votação Projeto de Lei 334, agora com a emenda aditiva englobada,
sugerida pelo vereador Paraná Filho, o projeto de lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de
fixação de cartazes informando número telefônico destinado a atender denúncias de violência
contra mulher, disque 180, em sanitários femininos de bares, restaurantes, boates, UBS, USF,
UPA, Caps 1, Caps 3 e Caps AD, casas de espetáculos e congêneres no município de São
Carlos e dá outras providências. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto de Lei 334. Projeto de Lei 338, (processo
nº 2455/21) também de autoria do nobre vereador Elton Carvalho que obriga a fixação de
placa com advertência sobre a proibição de hospedagem de crianças ou adolescentes
desacompanhados dos pais ou responsáveis ou sem autorização escrita desses ou de
autoridades judiciárias em hotéis, motéis, pensões e estabelecimentos congêneres e dá outras
providências. Tem uma emenda aditiva? Uma emenda modificativa do próprio autor. Eu
solicito ao vereador Rodson Magno do Carmo que proceda a leitura da emenda modificativa.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Processo 2455/2021, emenda modificativa,
"Modifique-se o § 1º do art. 1º do projeto em epígrafe pelo seguinte: Parágrafo Único, a placa
referida no caputo (sic) desse artigo deverá ser instalada em local de fácil visualização e na
entrada dos estabelecimentos. Justificativa: a presente emenda busca corrigir a menção ao §
1º, substituindo pelo Parágrafo Único, nele, considerando no conteúdo do inciso I,
suprimindo-se o inciso II e III, uma vez ao contrário do princípio da reserva da administração.
São Carlos, 27 de agosto de 2021, vereador Elton Carvalho", do Republicanos.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Nesse momento, eu coloco em votação a emenda
modificativa lida pelo nobre vereador Rodson Magno do Carmo. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Nesse momento, eu
coloco em votação o Projeto de Lei 338, Processo 2455 com a emenda englobada. Projeto de
lei que obriga a fixação de placas com a advertência sobre a proibição de hospedagem de
crianças ou adolescentes desacompanhados dos pais ou responsáveis ou sem autorização
escrita desses ou de autoridades judiciárias em hotéis, motéis, pensões e estabelecimentos
congêneres e dá outras providências. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei 367(processo nº 2696/21) de autoria
da Prefeitura Municipal de São Carlos que autoriza o Poder Executivo a conceder repasse
financeiro para a Associação de Amigos e Protetores de Animais e do Meio Ambiente de São
Carlos, a Proteja. O presente projeto tem como objeto o repasse financeiro no valor de R$ 45
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mil à Associação de Amigos e Protetores de Animais e do Meio Ambiente de São Carlos,
Proteja, para o desenvolvimento do projeto Proteja e defesa de animais, conforme emendas
parlamentares dos nobres vereadores, Rodson Magno do Carmo e Dimitri Sean. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o
Projeto 367. Projeto de Lei 369, (processo nº 2698/21) de autoria da Prefeitura Municipal de
São Carlos que autoriza Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na
prefeitura de São Carlos no valor de R$ 95 mil no orçamento da Secretaria Municipal de
Esporte e Cultura para a formalização do termo do fomento junto à Associação de Caratê de
São Carlos, conforme emendas parlamentares dos nobres vereadores Lucão Fernandes,
Malabim, Marquinho Amaral e Dimitri Sean. Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Projeto de Lei 371 (processo nº 2711/21) de autoria da
Prefeitura Municipal de São Carlos, que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito
adicional suplementar na prefeitura de São Carlos no valor de R$ 25 mil no orçamento da
Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, a ser destinado à Associação Desportiva
Educacional e Social dos Metalúrgicos. É isso? Cortou aqui. Dos Metalúrgicos, conforme
emendas parlamentares da nobre vereadora Raquel Auxiliadora e do ex-vereador Edson
Ferreira. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Projeto de Lei 372 (processo nº 2712/21) de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos
que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na prefeitura
municipal no valor de R$ 4.830 no orçamento da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura
para a contratação de transporte dos atiradores até Pirassununga, onde realizarão o tiro de
instrução básico. Para tanto, serão utilizados recursos oriundos de anulação de dotações
orçamentárias da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto de
Lei 372, Processo 2712/2021. Projeto da Lei 373 (processo nº 2713/21) de autoria da
Prefeitura Municipal de São Carlos que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito
adicional suplementar na prefeitura de São Carlos no valor de R$ 14 mil no orçamento da
Secretaria Municipal de Obras Públicas para aquisição de aparelhos de calistenia para serem
instalados em praças públicas do município conforme emenda parlamentar do nobre vereador
Lucão Fernandes. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Projeto de Lei 374. (processo nº 2714/21) Queria pedir ao Malabim,
por gentileza, Malabim, trocar essa água para mim, que eu estou com a garganta seca aqui,
por favor. Por gentileza. Eu agradeço, Malabim, a compreensão. O Malabim é nosso líder.
Vamos lá, então. Projeto de Lei 374 de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que
autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na prefeitura de São
Carlos no valor de R$ 10 mil a ser acrescentado no orçamento da Secretaria Municipal de
Serviços Públicos para revitalização de praças públicas, conforme emenda parlamentar do
nobre vereador Lucão Fernandes. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto de Lei 374. Obrigado, Malabim. Projeto
de Lei 375 (processo nº 2715/21) de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos que
autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na prefeitura de São
Carlos no valor de R$ 7,2 mil no orçamento da Secretaria da Educação para aquisição de sete
trocadores em madeira para atendimento das crianças do Cemei Ruth Bloem Souto conforme
emenda parlamentar do nobre vereador Robertinho Mori Roda. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto de Lei 375,
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Processo 2715/2021. Projeto de Lei 377, (processo nº 2717/21) de autoria da Prefeitura
Municipal de São Carlos que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional
suplementar na prefeitura de São Carlos no valor de R$ 10 mil no orçamento da Secretaria
Municipal de Saúde a ser destinado ao setor de cirurgia eletivas, conforme emenda
parlamentar do nobre vereador Ubirajara Teixeira, o Bira. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Quero agradecer o nobre
vereador Malabim. A água está muito boa, Malabim. Obrigado. Quero... É gentileza, né,
Malabim? Agradeço de coração, viu? VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Hora da
cerveja já, pô. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Marquinho, eu não posso falar isso
aqui, Marquinho. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Mas pode, pode sim.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu vou comprometer o Fioti, não posso. Depois
eu falo para ele, tá? Nesse momento, nós temos aqui a solicitação para discussão do Projeto
378. Desculpa, Projeto 370, solicitado pelo nobre vereador Paraná Filho. Quero solicitar aqui
aos vereadores Paraná e Gustavo que fizeram a solicitação de retirada...ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Isso. Mas não vamos discutir. Vamos primeiro votar retirada, depois a gente
faz a discussão, pode ser? VEREADOR PARANÁ FILHO: [pronunciamento fora do
microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Isso. Vamos por parte, né? Paraná,
você pode ir, por favor, na tribuna explicar para os vereadores o porquê você está solicitando
retirada? Então, o vereador Paraná Filho fará aqui a indicação da solicitação de retirada do
Projeto de Lei 376 e pode fazer o 378 já, Paraná. É encaminhamento de votação, tá? Já faz os
dois simultaneamente para ganhar tempo aqui. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr.
Presidente, gostaria de solicitar o adiamento da discussão do Projeto de Lei Ordinária 378,
esse eu gostaria de solicitar por duas semanas e eu vou explicar o porquê. Ele está solicitando
abertura de crédito adicional suplementar para a realização de algumas situações e até tem
uma situação muito interessante aqui, que é o recapeamento de vias públicas, né? Que é
proveniente de emenda parlamentar de alguns deputados. Todavia, ele faz, demonstra aqui
que vai ser adquirido um dissipador de energia na fazenda Tangará. Então nós estamos
tratando aqui de um investimento em uma área particular, privada. A prefeitura de São Carlos
não é detentora de nenhuma fazenda Tangará. Então, nós estamos fazendo aqui um
investimento público de aproximadamente cem mil reais em uma fazenda particular. Sendo
assim, eu imagino que deva existir uma justificativa para isso. Eu não posso sair, chegar lá, e
vou fazer uma obra lá na casa do Roselei assim do nada. A prefeitura, como de praxe, ela
muitas vezes não traz elementos suficientes para que essa casa possa votar com segurança.
Então ela traz aqui um número do inquérito civil, né? O inquérito civil de 2019. Porém,
inquérito civil, até onde eu sei, ele não gera obrigação. O que gera obrigação é TAC e o que
gera obrigação é sentença judicial. Se eu não tenho nenhuma aqui, então, logo, nos traz uma
situação duvidosa. O que nós iremos pedir? Para que esse inquérito civil que foi apontado no
processo seja trazido ao processo. Então, eu acho que até devolver, pode ser que a prefeitura
não consiga fazer isso para terça-feira que vem, eu acho que seria prudente para duas
semanas. Acho que não vai haver nenhum prejuízo com relação a isso. Então, o 378, gostaria
de solicitar o adiamento da discussão e votação por duas semanas. Vai votar já ou vai fazer...?
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É, faz o encaminhamento do outro. Assim a gente
já vota os dois. VEREADOR PARANÁ FILHO: Tá. O outro encaminhamento, na verdade,
que é o da Santa Casa, até por se tratar de questão de saúde, eu acho que a gente tem que ser
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um pouco mais prudente e solicitar o adiamento por uma semana só. A razão está em, na
verdade, a necessidade de conhecer o convênio e o parecer jurídico, à Folha 10, aliás, à Folha
11, ele é estranho ao processo, ele não tem nada a ver com... é um parecer que não tem nada a
ver com esse processo. O processo trata da Secretaria de Saúde, aqui ele está falando de
questões relacionadas à Secretaria Municipal de Pessoas com Deficiência, à Folha 11. Então,
eu acho que, primeiro, a gente tem que conhecer do convênio e, segundo, nós temos que ter
um parecer jurídico para ter segurança do que nós estamos fazendo, e não votar em um
parecer que não tem nada a ver com isso aqui. Foi algum erro de estagiário, de alguma coisa,
não sei. Então, gostaria de solicitar, o 376 por uma sessão, e o 378 por duas sessões.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Paraná Filho, eu queria fazer
encaminhamento dentro do que o Paraná colocou, com compromisso com o Paraná, como nós
já fizemos com o vereador André com o vereador Moisés em outra oportunidade, de seguir o
regimento. Se o Paraná ou qualquer outro vereador pode solicitar a retirada por até três
semanas, eu gostaria de solicitar, Paraná, que o senhor revesse de a gente retirar uma semana,
se a prefeitura não atender o solicitado por Vossa Excelência, na semana que vem a gente tira
mais uma. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sem problema nenhum, vereador.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pode ser? VEREADOR PARANÁ FILHO:
Claro. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Assim a gente consegue dar celeridade a
isso, sem comprometer os investimentos aí, que é de um deputado federal pelo que pude
observar, deputado Derrite. VEREADOR PARANÁ FILHO: Encaminhamento, então, dos
dois processos, adiamento por uma semana. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Perfeito. Então eu coloco em votação o Projeto de Lei 376, votação pela retirada solicitada
pelo vereador Paraná Filho, que autoriza o Poder Executivo a abrir o crédito adicional
especial na Prefeitura Municipal de São Carlos no valor de R$ 1.073.483, o adiamento por
uma semana. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Então está aprovada a solicitação feita pelo vereador Paraná Filho para adiamento
de uma semana. Agora o Projeto de Lei 378, também solicitado pelo vereador Paraná Filho, o
adiamento por até uma semana. O Projeto de Lei 378 de autoria da Prefeitura Municipal de
São Carlos que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na
prefeitura de São Carlos no valor de R$ 600 mil, sendo R$ 500 mil para recapeamento de vias
públicas, conforme emenda parlamentar dos deputados federais Guilherme Mussi e
Guilherme Derrite. Também está errado o nome do deputado aqui. Acho que não é Guilherme
Derrite, né? VEREADOR RODSON DO CARMO: Capitão Derrite. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Capitão Derrite. No valor de cem mil para a recomposição de um
dissipador de energia na fazenda Tangará, conforme Inquérito Civil 1407140033710/2019, do
Ministério Público do Meio Ambiente, tá? Os vereadores favoráveis a retirada por uma
semana, conforme solicitação do nobre vereador Paraná Filho manifestem-se, os contrários...
Desculpa, eu vou... deixa eu pegar colinha aqui, que me fugiu a frase aqui. Os favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovada a retirada por até uma
semana. Me deu um branco aqui agora, viu? Acontece. Agora em discussão solicitada
vereador Paraná Filho, o Projeto de Lei 370. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr.
Presidente, na verdade esse Projeto 370...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Cinco
minutos. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, esse Projeto 370, ele foi
endereçado para essa casa por mim, enquanto secretário de Agricultura para que fosse
realizada a suplementação orçamentária da ficha de manutenção de estradas rurais para que
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nós pudéssemos manter a aquisição de pranchas de madeira e toras de madeira para
recuperação de pontes. Nós fizemos, na última quinta-feira, na última sexta-feira, aliás, a
manutenção de uma das pontes, da segunda ponte, na verdade, da Estrada Babilônia, que o
Bira conhece, inclusive, demanda do vereador Bira também. E nós estávamos para fazer a
terceira ponte agora essa semana, que é aquela ponte mais próxima da fazenda Floresta. Então
o que, na verdade, eu gostaria de chamar a atenção, nessa Casa, é da necessidade. E eu digo
isso, até é uma forma estranha de a gente fazer, mas como os atuais secretários, diretores e
chefes de gabinete da Secretaria Municipal de Agricultura em nenhum momento procuraram
esse parlamentar, nem se importaram em fazer uma transição mínima da secretaria, então, eu
tenho que usar esse microfone para dizer a eles que eles precisam urgentemente iniciar um
processo licitatório na modalidade ata de registro de preço para a aquisição de madeiras. Por
quê? Porque você não faz ponte a não ser com madeira, e nós temos várias pontes no
município que estão em situações degradáveis. Nós temos pontes ali perto do canil, nós temos
pontes perto do Rio Jacaré-Guaçu, nós temos dezenas de pontes para ser feita a manutenção.
Então, nós exaurimos a ata que nós tínhamos, a ata foi finalizada. Fizemos, inclusive,
vereador Malabim, a passagem do Cidade Aracy, da serrinha do Cidade Aracy até o Aracy 2.
Vi que o vereador Bira também esteve lá. Era uma demanda do vereador, né? Essa demanda
nos chegou de uma outra forma, não foi através do vereador Bira, mas nós conhecemos da sua
luta em prol daquela situação que gerava risco. E, por incrível que pareça, nós fizemos aquela
passagem com a madeira da estrada rural, com a madeira da Secretaria de Agricultura. E
temos compromisso, vereadores, com a Secretaria de Serviços Públicos para que ela faça o
remanejamento do que nós gastamos para fazer aquela ponte. Então eu espero que se o
secretário Mariel de fato cumprir com o combinado, chegará a essa Casa aqui também um
remanejamento de aproximadamente 15 a 20 mil reais, que foi o que nós gastamos naquela
passagem. E, do mais, só pedir aprovação porque, de fato, isso aqui é muito importante.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Paraná, pelas explicações, eu
consulto os Srs. Vereadores a respeito do Projeto de Lei 370, Processo 2699 de autoria da
prefeitura que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na
prefeitura de São Carlos. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se
os contrários. Aprovado o projeto de lei. Nós temos explicação pessoal solicitada por alguns
vereadores. O primeiro vereador inscrito para a explicação pessoal é o vereador Ubirajara
Teixeira, o Bira, pelo tempo regimental de até cinco minutos, Bira. Enquanto o Bira se
desloca até a tribuna, eu quero consultar o vereador Djalma Nery sobre a audiência pública a
ser realizada às 19h. Eu acho que é possível a realização, que nós estamos aqui nos trabalhos
finais. É possível? Então, nós estamos confirmando aqui a toda imprensa que acompanha essa
sessão a audiência pública... Você tem o convitinho aí? A audiência pública. Eu vou pedir
para o vereador Djalma fazer o encaminhamento do tema a ser discutido. Um comunicado à
casa, para que todos saibam, de fato, o que será discutido nessa audiência. Até porque ele é o
propositor da audiência, tá bem? Então com a palavra, tempo de explicação pessoal, pelo
tempo regimental de cinco minutos, vereador Ubirajara Teixeira. VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA: Boa tarde a todos, a todas que nos acompanham pela mídia,
vereadores, vereadoras. O que eu trago nessa tarde de hoje, quase noite, eu acho que todos os
vereadores aqui 100% deles recebeu reclamação de água, falta de água. Infelizmente, essa
semana não deixou de ser diferente, né? E, imediatamente, tenho ligado para o Mola, que é
uma pessoa que está sempre na rua aí, para a gente... tem dar uma satisfação para a população,
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né? Que fomos muito cobrados essa semana, tenho certeza que todo mundo. Principalmente
na região nossa, ali, né, Lucão, do alto Jacobucci, onde a gente sempre morou, o tempo todo.
Uma grande falta d'água, algumas pessoas falando que uma rua tinha, a outra não tinha. Então
a gente tem que ligar para o serviço autônomo, porque eles pecam muito em uma coisa
comunicação. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto não tem uma secretaria de
comunicação ou quem responda por isso, ou tem ou deixa a desejar. Não é do meu
conhecimento se tem alguém que faz a comunicação lá no Saae. E eu vejo que fica à deriva, a
população fica sem saber o que está acontecendo, porque falta em um bairro, porque falta no
outro. Aí nós vereadores temos que passar informações, liga para um, liga para outro. Eu
mesmo, ontem, com o meu carro, lá embaixo do Jardim Itamarati, eu levei água para amigos
meus no Jacobucci para poder lavar a louça. São três dias sem água, vereador Rodson. Três
dias. Nós sabemos que nós dependemos 100% das chuvas, concordamos. As chuvas são
essenciais. Se não chover, gente, daqui um tempo, nós estamos mais enrolados. Mas antes da
chuva, tem que existir um planejamento. Porque todo ano vai acontecer água e enchente.
Então, tem que ter um planejamento. E tem que ter comunicação. Já que não tem
planejamento, tem que ver o secretário Marchezin, colocar uma pessoa responsável para
mandar aqui para a Secretaria de Comunicação da prefeitura, as mídias, avisar mais,
principalmente. A Jacobucci, que eu sei, é que a queda de energia afetou as bombas, você
entendeu? Afetou algumas bombas e demorou para arrumar, só que o rio está baixo, não
consegue puxar. Então, de noite, a pessoa vai dormir, não usa água. Aí abastece a caixa,
professora. Aí quando a pessoa levanta cedo, tem um pouquinho de água, porque a bomba
trabalhou mais tranquila, mas, depois, rapidinho falta. Agora, se já tivesse um planejamento,
começando, acho que tem que repensar urgente. Mais caixas nos bairros, não é só no
Jacobucci que faltou. Outra situação que eu... que eu não sou técnico, não sou engenheiro, não
entendo disso aí, mas eu acho que passou da hora já de criar um projeto para captar água no
29, senão no futuro nós estamos complicado. Dá quantos quilômetros dali do [ininteligível] do
29? Dá 12 quilômetros, creio eu. Já pensar nisso daí, vereador Sérgio Rocha, e buscar água no
Balneário, professora, fazer mais caixas para não acontecer. Tem que começar a se programar.
Eu fui lá no Ribeirão do Feijão esses dias dos vazamentos, estão arrumando, aí o que
acontece? A gente vai dar uma resposta para a população, simplesmente a população fala
assim: "Um monte de vazamento na rua, e em casa faltando água? Por que os vazamentos não
param de vazar, e a torneira está seca?". É triste sem água. A pessoa passa sem energia, põe
uma... coloca uma vela, mas sem água é duro. Eu levei água para algumas pessoas, porque vi
a dificuldade. Até ofereci minha casa, se precisar dar um banho numa criança, ajudar, a gente
tenta ajudar de alguma forma. Só que hoje liguei para o Mola, eles tinham uma reunião 3
horas. Precisa mexer o doce, porque senão vai complicar. Anos e anos aí sempre a gente
entrando no vermelho. Então a falta de água, principalmente no alto do Jacobucci, é a queima
das bombas, é a chuva, a gente entende a parte da chuva, que se Deus quiser chove lá logo,
mas precisa planejar, começar a planejar o futuro. Começar a pensar, por quê? O futuro sem
água, ele está próximo. Então, temos que... São Carlos vem crescendo, bairro para lá, bairro
para cá, e a população sofrendo. Então, depois dessa reunião que vai ter hoje, que fiquei
sabendo [interrupção no áudio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode
concluir. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Depois dessa reunião que fiquei sabendo
que ia ter às 15 horas hoje, todo mundo do Saae, para tomar uma direção, espero que pense
mais na comunicação. Porque não sou formado em jornalismo, não, não sou formado em
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comunicação, então, tem a prefeitura para usar comunicação. Votamos aqui 1 milhão para
usar na pandemia, e a água também, se não lavar, a pandemia aumenta, porque aí as bactérias
estão na mão. A gente precisa de água também para... Não é só álcool, não, tem que tomar
banho, lavar as mãos. Espero que eles tomem uma decisão e comecem um planejamento
desde agora. Obrigado, presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Muito bem,
Bira. Água é essencial à vida, sem água não há vida, né, Neusa? Precisamos de água o tempo
todo fornecido em todas as residências da nossa cidade. Um comunicado à Casa solicitado
pela vereadora Raquel. Quero pedir perdão aqui. Não consegui me atentar ao chat. Então eu
passo a palavra a Vossa Excelência, vereadora Raquel. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Obrigada, presidente [interrupção no áudio]. Posso de novo? Está dando
retorno ou vocês estão me ouvindo bem? Não estou ouvindo vocês. Pode falar? Eu não estou
ouvindo, mas eu li seus lábios, Roselei. Obrigada. Eu queria na verdade comunicar a Casa,
logo depois da fala da presidenta do Conselho de Economia Solidária, da Rita, que a Frente
Parlamentar em Defesa da Economia Solidária realizou uma visita in loco no novo prédio
onde a prefeitura municipal quer fazer a mudança. E mesmo com esforço da Secretaria
Municipal de Trabalho para adequar o espaço, infelizmente realmente não cabe todos os
serviços públicos que ali estão sendo planejados. Corremos o risco de prejudicar não só a
economia solidária mas também os outros serviços que estão indo para lá, como a Casa do
Trabalhador, que nesse momento de desemprego, de tantas questões econômicas graves, a
gente precisa gerar emprego e precisa ter um atendimento digno a quem procura trabalho e
emprego na nossa cidade. Por isso a frente parlamentar, né? Formada, uma iniciativa minha e
do vereador Roselei e que é formada pelo vereador Djalma, pela Profa. Neusa e pela
vereadora Cidinha, nós estamos juntos com a economia solidária para garantir aí um prédio
adequado para o Centro Público de Economia Solidária e também para os demais serviços da
secretaria. E a gente acredita que o melhor é Centro Público de Economia Solidária continuar
na parte de cima do prédio da José Bonifácio, e os demais serviços serão inclusive melhores
alocados no prédio da avenida. Obrigada, Sr. Presidente. [falas sobrepostas]. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereadora Raquel. Comunicado à Casa solicitado pelo
vereador Dé Alvim. Comunicado à Casa solicitado pelo vereador Dé Alvim. VEREADOR
DÉ ALVIM: Sr. Presidente, vereador Roselei, vereadores e população que nos acompanha.
Olha, Sr. Presidente, as pessoas estão mandando mensagem, áudio, lá no Santa Felícia...[falas
sobrepostas]. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Pessoal, acho que tem que abrir
o retorno aqui para a gente...[falas sobrepostas]. [execução de áudio]. ENTREVISTADA:
[ininteligível] São Carlos 8, perto da caixa d'água, tomar banho na casa da minha filha.
Estamos numa situação bem difícil, a gente não conseguiu fazer janta. A gente foi lá no
abastecimento da Vila Nery, buscamos água para as crianças beber (sic). VEREADOR DÉ
ALVIM: Vou voltar então, né? [execução de áudio]. ENTREVISTADA: Boa noite. Eu tive
que vir aqui no São Carlos 8, perto da caixa d'água, tomar banho na casa da minha filha.
Estamos numa situação bem difícil na minha casa, a gente não conseguiu fazer janta. A gente
foi lá no abastecimento da Vila Nery. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador
Dé, um segundinho, por gentileza. Eu devolvo o tempo para Vossa Excelência. On-line está
sem o som, vocês podem, por gentileza? VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Emílio, você pode abrir o retorno ao vivo, o som? Que o som dele está travado. Por isso que a
gente não está ouvindo o Plenário. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vocês estão
ouvindo agora, Raquel? Robertinho está ouvindo? Vocês estão ouvindo agora? VEREADOR
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DÉ ALVIM: Mais de 50 ligações, vereador Lucão, lá do Santa Felícia, Vila São José, a
cidade toda. Agora virou uma lambança mesmo. [falas sobrepostas]. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Só um segundinho, Dé. VEREADOR DÉ ALVIM: Está feia a
coisa, viu? Não sei o que vamos fazer. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vocês
estão me ouvindo agora? VEREADOR DÉ ALVIM: A Neusa está lá apagando fogo outro
dia lá, ligou para o Djalma desesperada. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Robertinho? Você está ouvindo o Roselei? Porque eu não estou ouvindo. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Não estou, Raquel. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Ah tá, então é isso mesmo. Não está ouvindo. VEREADOR DÉ ALVIM: Não tinha uma
chave para abrir o hidrante, rapaz, o cara da Defesa Civil não tinha uma chave para abrir, e ela
desesperada lá, pelo amor de Deus. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vocês estão
ouvindo o Dé aí? VEREADOR ROBERTINHO MORI: Roselei, está me ouvindo?
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Estou te ouvindo. VEREADOR DÉ ALVIM:
Pode continuar, Sr. Presidente? VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Eu acho que
eles estão ouvindo, e a gente que não está ouvindo eles. Porque... Agora sim. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Agora sim? Perfeito, agora sim. Com a palavra o vereador Dé
Alvim para o comunicado à Casa, tempo regimental de dois minutos. VEREADOR DÉ
ALVIM: Sr. Presidente, pouca vergonha que vem acontecendo na cidade de São Carlos com
a falta de água constante. São mais de 50 áudios no meu celular pedindo socorro. Vou colocar
de uma senhora que me comoveu bastante, fiquei bastante preocupado com essa situação.
[execução de áudio].ENTREVISTADA: Boa noite. Eu tive que vir aqui no São Carlos 8,
perto da caixa d'água, tomar banho na casa da minha filha. Estamos numa situação bem difícil
na minha casa, a gente não conseguiu fazer janta. A gente foi lá no abastecimento da Vila
Nery, buscamos água para as crianças beber, mas lavar louça e fazer comida e dar descarga no
banheiro a gente não conseguiu, infelizmente. VEREADOR DÉ ALVIM: Então, Sr.
Presidente, olha a situação que nós estamos no alto do Santa Felícia, na Vila São José, as
pessoas postando a falta de água. Isso é inaceitável na cidade de São Carlos. Sabemos a
arrecadação do Saae. A arrecadação do Saae, se você somar [ininteligível] e Ibaté junto, é
maior. Eu não sei se falta gestão, se falta investimento. Então, Sr. Presidente, é uma pouca
vergonha o que ocorre na cidade de São Carlos com a falta de água. Não consigo, sendo
vereador nessa Casa, não achar aqui um caminho, viu, vereador Lucão, vereador Paraná, que
está de volta. Não consigo, vereador Bira. Nós não encontrarmos um caminho para ajudar. O
caminho pode ser o Marquinho, quem sabe? O senhor está certo, vereador Paraná, quem sabe?
Talvez seja a solução para acabar com a falta de água na cidade, fazer os poços artesianos,
quem sabe? Se ele for convidado e ele aceitar, terei o prazer de ajudá-lo e apontar os lugares
para abrir os poços artesianos, porque tenho certeza que tem preparo e competência para tocar
o Saae.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Dé Alvim.
Comunicado à Casa solicitado pelo vereador Azuaite Martins de França. O Azuaite. O
próximo é o senhor. Vereador Azuaite com a palavra, pelo tempo regimental de até dois
minutos. O álcool? Cadê o álcool de espirrar lá? Oi? É seguro. Passa um alquinho, é melhor.
Vai espirrar no olho, né, Azuaite? Está desligado, Azuaite. Agora sim. VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, povo dessa minha terra de São Carlos
e, por que não, povo do Brasil. Brasil assistiu ontem estarrecido às manifestações articuladas
durante meses pelo inquilino do Palácio do Planalto intitulado Presidente da República, Sr.
Bolsonaro, que nas redes sociais transformou-se em Bolsocaro. Aquele que diz para o povo
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comprar fuzil ao invés de comprar feijão. Aquele que ignora que o povo passa fome, neste
que é o país... um dos maiores produtores do mundo em alimentos, mas um povo que passa
fome. De 15 milhões de desempregados, de 600 mil mortos pelo Covid-19, essa gripezinha de
que ele debochou. Eu queria começar dizendo que o pensador Georg Lichtenberg disse uma
frase: "Quando os que comandam perdem a vergonha, os que obedecem perdem o respeito". É
isso o que está acontecendo nesse país. E associo a isso a frase do verso 138, canto 3º dos
Lusíadas, de Luís de Camões, que: "Um fraco rei faz fraca a forte gente". A reação de ocupar
ruas, de ocupar Planalto, com caminhão, com isso, com aquilo, com armas e tudo mais é
próprio daqueles que esperneiam [interrupção no áudio]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Dois minutos. O senhor pode concluir, por favor. VEREADOR AZUAITE
FRANÇA: Sabem que perderam o apoio popular, perderam o Brasil e perderão as eleições.
Mas hoje estou ocupando esse espaço apenas para isso. Comunico que conversei com o
presidente nacional do meu partido, Roberto Freire, indaguei a ele, sugeri a ele que se
repetisse aquilo que fizemos na época das Diretas Já. De levar para o mesmo palanque todos
aqueles que pensando diferentemente pudessem estar unidos em defesa da democracia no
Brasil e consequentemente contra Bolsonaro, pelos mais diversos vieses, pelas mais diversas
opções, dos mais diversos partidos. Esse é o caminho que seguiremos aqui em São Carlos
chamando os democratas e os partidos democratas dessa cidade. E é isso que está sendo feito
hoje à noite, em Brasília, com o presidente Roberto Freire, com o ex-presidente Lula, com
tantos outros líderes dessa nação para dar uma resposta à altura e para dar segurança a todos
aqueles que defendem a democracia neste país. E eu espero contar com alguns vereadores, ou
melhor, com todos os vereadores democratas que ocupam a representação do povo de São
Carlos nesta Casa. Muito obrigado. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado,
Prof. Azuaite. Comunicado à Casa solicitado pelo nobre vereador Lucão Fernandes. Na
sequência, o senhor vai fazer explicação pessoal também. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, nesse comunicado à Casa eu quero dizer o
seguinte, que a gente se entristece com tantas coisas que acontecem na nossa cidade, daqui a
pouco vocês vão entender, que gostaríamos que fosse de uma forma diferente. Mas a gente
vem lamentando, não é de hoje, a estrutura que talvez não seja só aqui no município de São
Carlos, talvez em todo o nosso estado, quem sabe no nosso país, as estruturas das nossas
prefeituras que estão fragilizadas. Então ontem, inclusive conversando com o vereador Sérgio
Rocha, que hoje, ao usar essa Tribuna no seu expediente falado, ele iria reclamar muito sobre
essas questões dessas filas que nós estamos encontrando, nesse momento difícil de vacinação
da nossa nação, do nosso povo. E que a gente cobra muito que os Srs. Vereadores tenham esse
entendimento, que a comissão, eu, a vereadora Cidinha, vereador Sérgio Rocha, a gente cobra
muito. E hoje pela manhã conversei com eles, com Cidinha e Sérgio, que eu estaria fazendo
uma cobrança mais firme na secretaria para que eles respondessem não para mim, mas para a
população, se está sendo adotado algum procedimento em relação a tudo isso. Escreveram
para mim aqui, a Denise, o seguinte: "A respeito de transtornos em relação ao agendamento
das vacinas, o sistema foi instalado semana passada, por isso tivemos alguns inconvenientes".
A resposta foi um pouco negativa. "Mas essas questões foram todas sanadas hoje", hoje,
quarta-feira, "junto ao Departamento de Tecnologia da Informação. O agendamento veio para
maior conforto dos pacientes, evitando filas e delongas. O agendamento para amanhã está
aberto, e ampliadas as unidades horárias. Uma boa notícia é que a partir da semana que vem
provavelmente as 35, vereador Djalma, as 35 unidades de saúde irão estar fazendo vacinação,
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a partir de segunda-feira estarão fazendo a dose de reforço da terceira dose nos idosos". Nós
estivemos ontem junto com o vereador Roselei e alguns vereadores lá no Tiro de Guerra
hasteando a bandeira relacionada ao Sete de Setembro. Nós aproveitamos essa oportunidade e
conversamos da possibilidade dos recrutas do Tiro de Guerra estarem nos ajudando não só nas
organizações das filas mas também na parte de digitações. E o que falaram para a gente,
Djalma? Que eles tomaram somente a primeira dose e que assim que tomarem a segunda dose
há essa possibilidade. Então, quem sabe, com a terceira dose que depois terão que tomar, esse
pessoal vai estar dando esse suporte para a prefeitura para ajudar não só organização mas
também na digitação desse processo que também passa na vacinação. Então nós estamos
tentando, enquanto Comissão de Saúde, ajudar, buscar caminhos para melhoria dessas
questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, vereador Lucão Fernandes. Nesse momento fará uso da explicação pessoal, dando
sequência aqui, o vereador Bruno Zancheta. Vereador Bruno, por gentileza, até porque nós
temos uma audiência depois, queria pedir autorização de Vossa Excelência, tem um
comunicado à Casa do vereador Djalma. Na sequência eu já devolvo para Vossa Excelência,
tá? Obrigado. VEREADOR DJALMA NERY: Obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de
comunicar e convidar essa Casa e toda a população para a Audiência Pública que vamos
realizar logo após a sessão para debater saneamento rural aqui em São Carlos. Temos um
Plano Municipal de Saneamento de 2012 que prevê a revisão a cada quatro anos. Essa revisão
não foi feita em 2016, então já estamos quatro anos defasados da revisão... PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Cinco, né? VEREADOR DJALMA NERY: Esse plano de 2012
também fala muito superficialmente do saneamento básico rural, e nós temos aqui a Embrapa
que desenvolveu, né? Fossa séptica biodigestora, entre outras tecnologias, foram os próprios
técnicos da Embrapa que solicitaram esse debate. Vamos fazer uma audiência com a nova
Secretaria de Agricultura, com o Prof. Tundisi, com os técnicos da Embrapa e com a
população para subsidiar a revisão do plano municipal e para que nessa nova versão possa
entrar o saneamento básico rural como um instrumento importante aqui na nossa legislação
municipal. É isso, presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador
Djalma. Passo a palavra agora ao paciente vereador Bruno Zancheta, que aguardou todo esse
tempo para explicação pessoal. Obrigado, Bruno. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Boa
noite, presidente, vereadores e vereadoras. Aguardaria o tempo que for necessário, porque
estamos aqui tratando de Pautas da cidade. Acredito que o nosso principal objetivo aqui,
vereador Lucão, é construir, não estamos aqui para destruir ninguém. Nós estamos aqui para
construir as coisas, então aguardaria o tempo que for necessário, presidente. ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Exatamente. Bom, trazer dois temas nessa tarde. O primeiro deles é
parabenizar novamente os vereadores Bira, Dimitri, Profa. Neusa, que é o retorno das
castrações, Bira. Estivemos na Asa, Amigos Salvando Amigos, trabalho muito bonito do
Guilherme Marrara. E pouco a pouco essas castrações estão sendo retomadas. Sabemos, claro,
que a demanda, as castrações infelizmente foram paralisadas, castrações de animais em
setembro do ano passado. Então temos demanda aí, vereador Lucão, atrasada de um ano.
Então para colocar demanda em dia, os trabalhos das ONGs, das protetoras, sabemos que vai
um longo tempo, vereador Bira. Seguimos a luta, seguimos batalhando, com as ferramentas
que temos. Queria agradecer também o Fernando, secretário Mariel. E naquele mesmo dia nós
estivemos no Parque Ecológico, o parque comemorou 45 anos, e o parque seguindo todos os
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protocolos, as recomendações, realizou a abertura. Essas duas notícias naquele mesmo dia nos
deixou muito felizes. Bom, queria tratar de um tema que já foi tratado por outros vereadores
aqui, presidente, que é a falta d'água. No último dia 24, naquela terça-feira, questionei o
vereador Lucão, até quando? Nós tratamos isso, por um lapso, vereador Bira, acabei não
publicando nas minhas redes sociais, mas foi uma cobrança incisiva que eu fiz: até quando
vamos aguentar essa situação? Naquele final de semana, sofremos com a falta d'água, a
população nos ligou, e esse final de semana não foi diferente. Mais uma vez, o vereador Dé
questionou aqui, vereador Paraná, será que falta gestão, será que falta recurso? Digo o que
falta: falta atitude. Falta alguém chamar para si a responsabilidade, coisa que não vem
acontecendo, falta coragem para tomar uma atitude. Nós não podemos mais aguentar essa
situação. Em menos de nove meses, vereador Bira, segunda vez que eu trato, outros
vereadores já trataram, enfim, outros vereadores já apontaram [interrupção no áudio].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: São cinco minutos, viu, Emílio? Não é
comunicado à Casa, é o tempo de partido, mais três minutos para o vereador. VEREADOR
BRUNO ZANCHETA: Explicação pessoal. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É
explicação pessoal. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Outros vereadores apontaram
outros caminhos, o vereador Lucão Fernandes falou a questão de uma caixa d'água, enfim.
Como eu já posicionei aqui naquela oportunidade que falei, ouvindo algumas pessoas que são
especialistas, vereador Lucão, fala que falta setorização, o senhor apontou caminho da questão
das caixas d'água. Vereador Dé disse: "O que falta?". Falta gestão? Falta recurso? Falta
atitude. Falta alguém que chama para sim a responsabilidade, que toma, Bira, falta atitude
para tomar atitude. Ninguém toma atitude. E a gente fica esperando, vereador Lucão,
esperando, esperando. E a população, com razão, chega no fim de semana, nos dias, depois do
trabalho, depois de todas as atividades cotidianas, ela quer tomar banho e realizar atividades
do dia a dia e não consegue. Até quando vamos ficar esperando, vereador Lucão? Na Vila São
José, o vereador Bira muito bem colocou, as pessoas ficaram sexta, sábado, domingo. No
domingo à noite voltou, na segunda de madrugada acabou a água. Ah, mas é porque o rio
baixou, ah, mas é porque queimou a bomba. Chega de desculpa, chega de desculpa. As
desculpas já sabemos. E eu entendo as desculpas. De novo, o Marchezin é um servidor
competentíssimo, o Mola tem feito um trabalho, é solícito, nos atende, mas tá, e a atitude da
gestão? E a gestão do Saae? Qual a atitude que ela tem tomado em relação à falta d'água?
Nenhuma, nenhuma. Precisamos de uma atitude, Lucão. Agora não dá mais para: "Olha,
queimou a bomba, olha, vamos socorrer". De novo, reconheço todo o trabalho do Mola, Bira,
e também do Marchezin, mas precisava de mais, precisamos de mais, Lucão. Se ficarmos
sempre nessa história: ah, porque... Enfim, precisamos achar uma solução. De novo, está
faltando atitude, está faltando alguém que chama responsabilidade para si. O prefeito,
principalmente, que tem um carinho com o bairro Cidade Aracy, vereador Lucão. Deixar
faltar água no Cidade Aracy não pode. A população não aceita mais, não dá mais. Todos os
vereadores vêm aqui, cobramos, solicitamos, temos formas oficiais, que é através de
requerimento, protocolamos documento, de forma oficiosa ligamos para o Marchezin e
fazemos o nosso papel. Vereador Bira disponibilizou até a sua própria casa. Uma atitude
muito nobre, mas isso não pode acontecer, vereador Bira, senão como nós vamos fazer? O
Saae precisa tomar uma atitude, já passou da hora de tomar uma atitude. Naquela
oportunidade, 24 de agosto, nós comentamos, e o vereador Lucão falou: "Precisa trocar
comando". Será que é essa a saída? Nós precisamos de uma saída, precisamos de uma
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solução, precisamos de atitude. A população não aguenta mais, nós não aguentamos mais,
vereador Lucão. Vereador Dé falou que recebeu um monte de ligação no fim de semana. Perdi
a conta de quantas ligações. E aí, o que você vai fazer, vereador? E aí? Não dá mais, não dá
mais. Então nós precisamos de uma saída. Essa Câmara está à disposição. Nós estamos à
disposição para achar uma saída. Então o Saae, o vereador Bira apontou que ia ter uma
reunião agora [interrupção no áudio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor
pode concluir. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Mais do que reunião, nós precisamos
de ação, atitude. É isso, simples. Vamos tomar atitude. Às vezes, Lucão, na vida a gente
precisa ser arrojado. Será que vai dar certo? Não sabemos, mas precisa tomar atitude. Se a
gente ficar esperando as coisas acontecerem, não vai acontecer nada. Novos poços,
setorização? Não sei, alguma saída precisamos ter. Para finalizar, presidente, eu vou tratar
desse assunto na próxima sessão. Eu fiz um documento solicitando informações sobre os
gastos com reforma de ambulância do Sits, Serviço de Transporte Sanitário, e os valores me
assustaram, vereador Lucão. Final de semana eu passei em cima desse requerimento, e os
valores que eu pude constatar, só de janeiro para cá, me deixaram no mínimo assustado. Para
já dar a deixa, nós compraríamos uma viatura com o valor que foi gasto com manutenção de
janeiro para cá. Vou tratar desse assunto na próxima sessão. Boa tarde. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Bruno Zancheta, pelas palavras. É isso aí
mesmo. É o papel do vereador, é fiscalizar atos do Executivo. Pois não, vereador Sérgio
Rocha? VEREADOR SÉRGIO ROCHA: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pode usar o microfone? Comunicado à Casa?
Comunicado à Casa solicitado pelo vereador Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Sr. Presidente, não podia deixar de puxar esse coro do Bira e do Bruno Zancheta a
respeito do Saae. Porque tem pessoa que nos ligou, que nos mandou mensagem e que está
esperando uma cobrança desse vereador, dessa Tribuna no dia de hoje. Eu ia ficar quietinho
aqui, já que foi falado aqui do Saae, eu quero colocar aqui só mais uma aqui, viu, Bira? Lá no
Jacobucci. [execução de áudio]. ENTREVISTADA: [ininteligível] água domingo, domingo à
tarde. Aí acabou e ainda não chegou água. Chegou essa madrugada, 6 horas da manhã.
Quando foi 8 horas, já não tinha mais água. E a gente está num desespero naquela rua lá.
Minha rua é Rua Pastor Bento, e ela está acabando água todo dia. E o duro, irmão Sérgio, que
eu falo assim: Acaba água no bairro, tudo bem. Mas o problema é na rua paralela à minha, o
pessoal lava até calçada e tem água. E na minha rua não tem água. Estamos desesperados lá, o
pessoal. Tem gente que não tem caixa. A minha caixa de água também ontem, que é da
cozinha, acabou a água. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Então, Sr. Presidente, é um coro
que está falando, que essa Câmara já faz 12 anos cobrando. Não vou falar. O Bruno já falou, o
Bira já falou, cansei de cobrar aqui nessa Casa, o Saae, infelizmente, está aí deixando a
população sem água final de semana com esse calor, Lucão. Não dá. A gente veja aí, por
exemplo, Cidade Aracy, ali é o bairro que mais cresce, Bira, se constrói todo dia. E nenhuma
atitude de acompanhar o abastecimento de água daquela região. O Santa Felícia, Planalto
Paraíso, [interrupção no áudio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode
concluir, por favor. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Tem que tomar uma atitude, essa Casa
tem que tomar uma atitude, sentar com o Sr. Prefeito, sentar com o nosso secretário, Edson
Fermiano, para pedir uma providência. O Saae não pode continuar só arrecadando,
arrecadando e arrecadando, investimento é muito pouco. Sem reservatório, sem poço. Nesses
cinco anos, quantos reservatórios foram feitos? Quantos poços fora feitos? E a cidade
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crescendo aí praticamente 5% ao ano de moradia e de residência. Não dá para tolerar. É um
protesto deste vereador nesse dia. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado,
vereador Sérgio Rocha. Com a palavra o vereador Paraná Filho pelo tempo regimental de até
cinco minutos. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, eu escutando aqui as
palavras dos nobres vereadores que me antecederam, parece que eu já vi esse filme, parece
que eu já ouvi essa história, parece que eu já ouvi essas mesmas falas. Então, quer dizer, qual
a importância que a gestão no que se refere ao Saae dá a essa Casa? Nenhuma. Nós fizemos,
Sr. Presidente, Audiência Pública aqui com o presidente do Saae, está aqui, está registrado em
Ata. Vereador Rodson participou, ajudou a cobrar naquele momento, né, Rodson? Fizemos
em conjunto, que ia fazer um reservatório, um poço na Morumbi, nada foi feito. Ia fazer no
Aracy. Nada. Ia fazer no Vila Nery, nada. Ia fazer na Vila Prado, nada. E nada, nada, nada.
Prazo? Um prazo extenso, e nada disso aconteceu. Agora, ou essa Câmara aqui é muito bunda
mole, eu não sei, apesar que essa é uma outra Câmara, está tudo começando, ok. Mas o
governo, ele precisa enxergar onde está realmente seus problemas. Não, mas vamos mexer na
Agricultura, vamos mexer na Agricultura, porque o Paranázinho falou da esposa do prefeito, a
Dra. Rosária é intocável, a Dra. Rosária tem epiderme sensível. A primeira-dama, a
magnífica, ela não pode que ninguém fala dela na rádio. Mas pode faltar água, né, Dra.
Rosária? Isso a senhora não vê. A senhora mexeu na Agricultura, que estava indo bem, e o
Saae, que está essa porcaria, a senhora não vai fazer nada? Não é a senhora que manda e
desmanda nessa prefeitura? A senhora, em companhia do Sr. Alexandre Gatto, que está
mandando e desmandando? Cadê a atitude da senhora? A senhora não passa falta d'água na
casa da senhora, né? A senhora mora lá no Sabará, o Sabará tem poço próprio. Não tem
problema, né, Sra. Primeira-dama? Que tem a pele sensível e que não gosta que fale no nome
da senhora. Pois eu vou falar toda terça-feira aqui, Dra. Rosária. Já que a senhora quer
'prefeitar' sem ter mandato, já que a senhora quer mandar e desmandar na prefeitura sem ter
sido eleita, então ajude pelo menos a resolver os problemas da cidade. Porque pelo bônus de
ser esposa do prefeito é muito bom. “Eu sou a primeira-dama de São Carlos, não gosto que
ninguém fale meu nome na rádio.” E o ônus? Vai lá no Cidade Aracy, vai lá no Santa Felícia.
Não tem água, Dra. Rosária. Olha o calor que está. Fumaça, queimada na cidade inteira, e o
que a senhora está fazendo? No ar condicionado da mansão que a senhora mora, não é? A
senhora, Dra. Rosária, está pisando em um território perigoso. A senhora que tem epiderme
sensível está 'prefeitando', a senhora está fazendo política, e para fazer política requer uma
epiderme um pouco menos sensível do que a senhora tem. Daqui a pouco, doutora, alguém
vai estar falando de situações que a senhora se envolveu, e a senhora não vai gostar, né? Eu
poderia já até aqui citar algumas situações, doutora, mas não vou não, não vou. Mas, doutora,
a senhora está pisando num território que a senhora não conhece. A senhora está ouvindo
pessoas que não merecem ser ouvidas pela senhora. Dentro da minha casa, Dra. Rosária, não
entra bandido, não entra ordenador de atentado, não entra ímprobo. A senhora está rodeada de
pessoas que não têm o mínimo de caráter, e isso não sou eu que estou falando, são as
sentenças judiciais que condenaram essas pessoas por improbidade administrativa quando
foram prefeito, por improbidade administrativa porque roubou, assaltou uma prefeitura
próxima a nossa aqui. A senhora está ouvindo aquele que está sendo investigado pela Polícia
Civil por ser ordenador de um atentado aqui no escritório aqui na Padre Teixeira. É bandido
que está sentando na mesa da senhora. Se a senhora tivesse o mínimo de vergonha na sua
cara, se a senhora gostasse minimamente do seu esposo, que está, sim, com a fragilidade da
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saúde física e mental já declarada e comprovada. A gente sabe que o Sr. Prefeito Airton
Garcia não tem hoje faculdades mentais plenas como antes, e é somente por isso que a
senhora está colocando as asinhas de fora. Se a senhora prezasse pelo seu marido, pelo nome,
história, pela saúde, a senhora não estaria fazendo as burradas que a senhora está fazendo e a
senhora não estaria se reunindo com bandidos, com corruptos, com corruptores [interrupção
no áudio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Paraná, só um segundinho. O senhor
pode concluir, por favor. VEREADOR PARANÁ FILHO: A senhora não estaria se
reunindo com essa gente na mesa da sua casa. Se a senhora, Dra. Rosária, se a senhora
resolveu fazer política, se prepare para os ônus. A investidura na política, ela tem um preço. A
senhora está disposta a pagar o preço, Dra. Rosária? Essas pessoas que a senhora está
confiando merecem de fato a sua confiança? Se merecem, Dra. Rosária, por que eu tive
acesso a umas fotos que a senhora mandou em 2017 para uma pessoa? Fotos bem pessoais,
viu, doutora? Bem pessoais. Se essa pessoa merece tamanha confiança, por que eu tive essas
fotos? E por que boa parte da classe política teve acesso a essas fotos, doutora? Explica para
mim. Doutora, esse é um campo perigoso, a senhora está disposta a pagar o preço? Se as
pessoas merecem tamanha confiança, que são pessoas que estão dentro da sua casa
cochichando ao seu ouvido, te induzindo ao erro, por que eu sei da história com o Melo? Por
que eu sei? Eu não dormi e sonhei isso e estou falando aqui, doutora. Doutora, deixa a política
para os políticos. A senhora atropelou o Dr. Edson Fermiano. O Dr. Edson Fermiano era
quem fazia gestão política dessa Casa. A senhora atropelou o Dr. Edson. Agora, a senhora
trocar Dr. Edson Fermiano por Alexandre Gatto, a senhora está de brincadeira, né, doutora? A
senhora atropelou aquele que era o elo de ligação do governo com essa Casa. Como que eu
converso hoje, doutora, com o Dr. Edson Fermiano? Como eu converso hoje? Eu vou lá
acertar uma emenda, vou acertar uma situação, não tem mais legitimidade. O Dr. Edson
Fermiano infelizmente não tem mais legitimidade para falar pelo governo com essa Casa,
porque a Dra. Rosária, juntamente com o Sr. Alexandre, negociaram secretaria, espaço,
cargos com vereadores aqui dessa Casa sem passar pelo Dr. Edson Fermiano, sem passar.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Paraná. VEREADOR PARANÁ FILHO: Ué?
Espera aí. Que exonere o Dr. Edson Fermiano, ou que o Dr. Edson Fermiano, zelando pelo
seu caráter, pela sua honra e pelo seu nome, que peça exoneração. Porque um secretário de
Governo que não tem mais legitimidade para conversar com essa Casa não tem que ficar
nesse cargo, não tem mais. E, Dra. Rosária, eu vou te falar mais uma vez... PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode concluir, por favor? VEREADOR PARANÁ
FILHO: A senhora está pisando num território que a senhora não conhece, a senhora está
navegando em águas perigosas. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Com a palavra
para explicação pessoal o vereador Lucão Fernandes. Não, pelo tempo regimental de cinco
minutos. Nós temos uma audiência ainda, Lucão, por isso. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Sem problema. Bom, alguma coisa precisamos tomar mesmo uma decisão,
porque o problema da falta de água é muito complicado e não é de agora, entra ano, sai ano, e
o problema da água continua, né? Ano passado, se não me engano, vereadores, não sei se
recordam, precisou colocar uma frota de caminhões para fazer os abastecimentos de água.
Acabei de falar com... tomei a liberdade de ligar para o secretário de Governo, falei: Precisa
colocar uns caminhões de volta. Dr. Edson precisa tomar uma atitude, mas não resolve,
resolver essa semana é paliativo, como se diz? Apaga fogo, dali a pouco está com problema
de novo. Eu não quero... Eu não tenho caneta na mão, eu me candidatei para vereador, Bira.
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Não sou prefeito, eu não tenho poder de mudança, de alterações, nem quero ter nesse
momento, tá certo? Mas acho que eu acho que está na hora de deixar às vezes a pessoa que é
amigo, é amigo, mas deixa o amigo de lado. Precisamos hoje de pessoas que venham com
gás, com competência, com vontade de fazer e fazer as coisas acontecer. Porque chegar em
casa e não ter água para tomar banho, não ter água para fazer alimentação, gente, um copo de
suco para o filho, é demais. Não tem como a gente aceitar isso, meu Deus do céu, gente. Né,
vereador Dé? É uma coisa mais necessária para a pessoa, sabe? Acho que a gente precisa que
o Dr. Edson Fermiano, prefeito municipal, a equipe que faz a gestão sobre essas questões, que
repense essa questão do Saae. Não é nada pessoal, tenho um grande carinho pela pessoa,
grande servidor público, sou defensor do servidor público municipal, o qual fui também por
um longo período, mas chega uma hora que, né? Corinthians trocou de técnico lá, deu uma
melhorada, ajustou umas peças, contratou aqui e ali. Não é aquilo que a gente esperava do
meu time, mas, de qualquer forma, deu uma melhorada. Às vezes no governo também precisa
dar uma ajeitada. Eu ia falar bastante hoje, mas não tive tempo, gente. O do Azuaite Martins
de França, na próxima semana que tem expediente de até dez minutos, ele vai estar falando
sobre essa questão, que é o PDI que pedimos na época, os vereadores da Comissão de Saúde,
eu, Serjão, Cidinha, vereador Azuaite assinou com a gente o PDI, que é projeto de lei que
institui o prêmio de desempenho individual aos servidores públicos municipais. Então nós
mandamos inclusive para a prefeitura, vereador Roselei, uma minuta do projeto de lei onde
fala as condições que esses vereadores estariam conquistando, através de trabalho, através do
seu engajamento com o trabalho, ele receberia esse prêmio. Então existem várias situações
aqui para a pessoa conquistar esse prêmio. Servidores estariam lucrando, porque teria o
recurso, e a prefeitura também, porque o cara vai desempenhar muito mais, né? Se ele varria
uma sala, ele vai varrer duas. Então ele vai querer trabalhar mais para ele ser visto e para
conquistar o prêmio. Na próxima semana, o vereador Azuaite assumiu um compromisso com
a gente, vai estar falando no seu expediente falado. Já passei uma cópia, encaminhei uma
cópia para outras pessoas para que seja falado na íntegra, vereador Azuaite, todas as
condições aqui dessa minuta desse projeto de lei, que eu não vejo esforço nenhum da
prefeitura, da Dra. Helena, não tenho visto um esforço para tentar. Ah, perdeu o 14º, vamos
tentar já preparar alguma coisa aqui para ajudar o servidor público municipal. Então está aqui
a indicação feita... baseado em jurídico na parte jurídica e que daria para ser adotada essa
questão do PDI, que é um projeto de lei de prêmio de desenvolvimento individual. Se não
quiser fazer o PDI, que pega esse valor que era do 14º e enquadra no salário do servidor
público. O que não dá é ficar de braços cruzados assistindo essa devassa de retirada de
conquistas que o servidor público teve ao longo dos anos. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, vereador Lucão Fernandes. Eu também queria fazer esse apelo ao
prefeito municipal, ao presidente do Saae, que providências fossem tomadas o mais breve
possível. Nós tivemos um feriado de Sete de Setembro, 6 de setembro, 5 de setembro, 4 de
setembro, um verdadeiro caos na cidade de São Carlos, falta de água de maneira universal na
cidade de São Carlos. Praticamente quase todos os bairros da cidade sofreram a falta de água
na cidade. Então eu quero fazer um apelo aqui que o Saae... O Saae fez uma contratação
recente para fazer serviço de manutenção. Eu estou vendo na nossa página aqui, Avenida São
Carlos, 29 e 25 têm um vazamento de água enorme. Já foi avisado há uns dois meses. Então,
se tem falta de água e tem vazamento, que solução que nós vamos encontrar para resolver esse
problema, Marchezin? Tenho profundo respeito pelo Marchezin, quero deixar registrado aqui,
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mas é um problema rotineiro, constante na cidade. D. Pedro II tem vazamento, aqui do do
lado da Câmara Municipal, na Alexandrina, na São Joaquim. Estou falando do centro. Se
formos nesse momento aos bairros periféricos da nossa cidade, Santa Felícia, Cruzeiro do Sul,
Água Vermelha, tem vazamento a dar com pau, no Antenor Garcia, no Presidente Collor, na
Vila Nery, no Cruzeiro do Sul, na Vila São José. Olha, Marquezin, é urgente isso. Precisa
aumentar a equipe. O Saae voltou uma parte significativa a trabalhar. Nós não temos mais
desculpa para dar para a população. Precisamos ter esse trabalho de maneira muito eficiente
nos próximos dias. Nós estamos com pouca previsão de chuva, Dimitri. Se nós não temos
previsão de chuva, está vazando água para tudo que é lado, jogando fora, pagando para
produzir e não abastecendo as torneiras da casa da população. Então é lamentoso tudo isso. Eu
lamento muito e gostaria de cobrar, sim, um dos princípios da administração pública, nobre
advogado, vereador Paraná Filho, o princípio da eficiência. É uma das coisas que torna um
prefeito inelegível, administrativamente ímprobo, se não cumpre com aquilo, é malversação,
Lucão, do dinheiro público, porque está produzindo água e está descendo rio abaixo, como
diria lá em Santa Eudóxia, rego abaixo, guia abaixo, céu aberto. Então, gente, não tem mais
justificativa para isso. É um apelo de quase todos os vereadores. Eu só estou falando isso,
nobre vereador Lucão Fernandes, porque eu represento a Casa de vereadores, eu represento a
Câmara Municipal, o Poder Legislativo. Quase todos os vereadores que falaram aqui hoje
clamaram por eficiência, clamaram por água na torneira. Eu pedi um copo d'água aqui, o
vereador me forneceu rapidamente, o vereador Malabim. É assim que tem que ser. Nós
pagamos pelo ar que chega na torneira das casas. Quantas pessoas vêm aqui na Câmara
solicitar, Lucão, para a gente ir lá no Saae e cobrar que o Saae retire o ar, porque faltou água
um, dois, três dias, às vezes, de maneira reiterada logicamente, faltou água no bairro.
Precisamos de providências em relação a isso. Se nós não temos um gestor para tomar conta
dessa situação, prefeito também precisa tomar suas providências. Quero aproveitar o término
dessa sessão, pedir um pouquinho mais de paciência ao Djalma, para comunicar a essa Casa, e
eu queria ter a atenção dos vereadores aqui presentes, queria ter a atenção da mídia que nos
acompanha nessa sessão, da imprensa local, para comunicar a todos. Farei a leitura de um
ofício recebido, Azuaite, da Câmara dos Deputados, da Diretoria Executiva de Comunicação e
Mídias Digitais, coordenação de gestão administrativa, Rede Legislativa de Rádio e TV
Digital: "Brasília, 3 de setembro de 2021. Caros parceiros, caros parceiros, estamos enviando
as três cópias do acordo de cooperação entre a Câmara dos Deputados, a Assembleia
Legislativa e a Câmara Municipal para ser assinado pelo presidente desta Casa. Solicitamos a
rápida devolução das três cópias já assinadas pelo presidente da Câmara Municipal para
providenciarmos ainda a assinatura do presidente da Assembleia Legislativa do seu estado.
Após a assinatura do presidente da Assembleia Legislativa e do presidente da Câmara dos
Deputados, enviaremos a via assinada para a Câmara municipal. Desde já agradecemos a
parceria que se inicia, atenciosamente, Alessandra Anselmo, Rede Legislativa de Rádio e TV
Digital da Câmara dos Deputados". Estou de posse aqui do acordo de cooperação que nós
assinaremos no dia de hoje, vereador Lucão Fernandes, para a nossa sonhada universalização
dos trabalhos dessa Casa Legislativa. [aplausos]. Logo, logo, logo, no prazo aí de até seis
meses, nós temos que colocar a nossa TV legislativa, a nossa TV legislativa municipal em
100% de casas de cidadãos são-carlenses. Acho que é uma conquista para a democracia, é
uma conquista para o trabalho dessa Casa, é uma conquista para o engrandecimento do Poder
Legislativo da cidade de São Carlos. E nós, aproveitando o ensejo, quero dizer aos nobres

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo

vereadores e retratar aqui à população de São Carlos que nós temos procurado fazer um
trabalho ímpar para melhoria da qualidade televisiva e também de radiofusão dessa Casa
Legislativa. Todos que acompanharam no dia de hoje a transmissão da sessão pelo YouTube,
pelo site da Câmara Municipal, pelo aplicativo e também pela Rádio São Carlos puderam,
vereador Azuaite, nosso decano aqui desta Casa de Leis, inaugurar o início de uma sessão
diferente, uma sessão transmitida com qualidade em HD. Infelizmente, pela NET São Carlos,
não foi possível ter a mesma qualidade e sequer o sinal transmitido, por uma questão de
tecnologia que nós teremos aí os próximos dias para poder fazer os arranjos necessários para
garantir essa qualidade desejada também junto a NET São Carlos. Mas com a implantação
deste canal legislativo que assinaremos no dia de hoje e mais rapidamente possível
enviaremos à Assembleia Legislativa, logo, logo, nós não teremos mais o nosso canal
analógico na NET São Carlos. Nós teremos, sim, um canal digital, para ser fornecido não só
na NET, mas para 100% das residências do nosso município. Quero fazer um agradecimento
especial ao Prof. Azuaite, que quando presidiu essa Casa, lá em 1982... 87? Em 97, 97 e 98,
teve a sapiência de inaugurar o canal que temos hoje da NET. Logicamente que comprou-se
equipamentos, fizeram as transmissões, foi possível colocar no canal da NET São Carlos.
Quero agradecer também, Azuaite, ao nosso secretário de Governo, Edson Fermiano, que
acho que quando presidiu essa Casa solicitou à Câmara Federal a outorga para implantação de
um canal legislativo. Isso facilitou muito, Lucão, a nossa vida. Então eu quero externar aqui
os meus agradecimentos a todos os atores que trabalharam para que isso acontecesse. Quero
fazer um agradecimento a uma pessoa que trabalhou voluntariamente, sem cobrar, Lucão, um
centavo, dedicando tempo da sua vida fora do expediente de trabalho, a pessoa do Sr. Chico
Francelin, que deu toda assistência, conversou com os técnicos, ajudou a gente a contratar os
serviços de projetos de rádio comunicação, de televisão, assinado, obviamente, por um
engenheiro de comunicação. E o Chico nos ajudou, nos auxiliou muito nessa conquista. Então
eu quero agradecer a todos. Agradecer ao Emílio, agradecer ao Rodrigo Venâncio, quero
agradecer ao Lucão, que o tempo todo deu apoio, e a todos vereadores que eu tive
oportunidade de conversar. Então meus sinceros agradecimentos. Tenho certeza que isso vai
tornar Câmara Municipal, a partir do canal legislativo, ainda mais democrática. E não é um
canal feito para essa legislatura. É um canal que veio, a exemplo do que fez o Prof. Azuaite
em 1997, nós estamos fazendo aqui em 2021, para as próximas gerações acompanharem as
nossas sessões legislativas. Peço desculpas pelo ocorrido no dia de hoje. Infelizmente, não
tivemos a oportunidade de conversar, de estar na casa dos assinantes da NET São Carlos. Mas
eu tenho absoluta convicção na competência, na qualidade dos serviços que estão prestados.
Esse serviço não é que está sendo prestado por essa empresa que está aqui hoje. Esse serviço
teria que ser feito para qualquer empresa que viesse vencer a licitação. Não sei se vocês
observaram, câmera robô, está sendo monitorado pelos meninos ali, pelo Emílio e também
pelas meninas que estão fazendo interpretação em Libras. Inclusive eu queria pedir já aqui
verbalmente ao Emílio, ao Rodrigo Venâncio, que a gente suprimisse aquele cenário que tem
lá debaixo da escada, que a gente fizesse um totem aqui e que a pessoa que faz a interpretação
de Libras passasse a fazer aqui do Plenário, para que as pessoas que estão no Plenário possam
acompanhar a interpretação em tempo real. Acho que isso vai nos ajudar muito a garantir
ainda mais acessibilidade a esse Plenário. Muito obrigado a todos. Eu quero, nesse momento,
pedir ao vereador Rodson Magno do Carmo que faça a chamada final. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Atenção, Srs. Vereadores e Vereadoras dessa Casa, a última
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chamada da 29ª Sessão Ordinária de 8 de setembro de 2021. Vereador André Rebello.
VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Presente. Vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Bruno Zancheta.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Vereadora Cidinha do Oncológico, ausência justificada. Vereador Dé, presente. Vereador
Dimitri Sean, presente. Vereador Djalma. VEREADOR DJALMA NERY: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Vereador Elton Carvalho, presente.
Vereador Gustavo Pozzi, presente. Vereador Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Vereador
Malabim. Presente. VEREADOR MALABIM: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Vereador Marquinho Amaral. Justificou ausência. Vereador Paraná Filho.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Presente. Profa. Neusa. Presente. Vereadora Raquel Auxiliadora. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Robertinho
Mori. Ausência justificada. Rodson, presente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Roselei presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Roselei Françoso, presente. Sérgio
Rocha. Presente. E Tiago Parelli, ausente do Plenário. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, vereador Rodson. Só reiterando meus agradecimentos e paciência aí
do vereador Djalma também para iniciar a Audiência Pública tão importante para a nossa
cidade. Declaro, sob a proteção de Deus, encerrados os trabalhos de hoje. Eu, Maria Cristina
Roque Novaes Keppe
, lavro a presente ata, que após lida e achada conforme, será
devidamente assinada.

