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SESSÃO ORDINÁRIA 14 DE SETEMBRO DE 2021
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Marco Amaral, 1º Secretário
Aos quatorze 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 a todos, a todas. Nós estamos
ainda com problema na Net São Carlos. Nós vamos iniciar a sessão com a Rádio São Carlos,
com o Youtube e o Facebook, tá bem, para a gente poder dar início aos trabalhos aqui até que
configura-se o sistema com a Net São Carlos. Então, dando início à 30ª Sessão Ordinária, de
14 de setembro de 2021. Eu solicito ao vereador Rodson Magno do Carmo que proceda a
chamada dos Srs. Vereadores. VEREADOR RODSON DO CARMO: Atenção, Srs.
Vereadores, começa a 30ª Sessão Ordinária realizada hoje, 14 de setembro de 2021. Primeiro
vereador, pela chamada, vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO:
Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Vereador Azuaite Martins de
França, presente. Vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Vereadora
Cidinha do Oncológico. Sr. Presidente, eu gostaria que o senhor pedisse para colocar na
tela...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Cidinha presente on-line. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Para que eu possa confirmar. Presente on-line. Vereador Dé Alvim.
Vereador Dé? Ausente do Plenário. Vereador Dimitri. VEREADOR DIMITRI SEAN:
Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Vereador Djalma Nery.
VEREADOR DJALMA NERY: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Presente. Vereador Elton Carvalho. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente online. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente on-line. Vereador Gustavo Pozzi.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Está ausente ainda. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Ausente do Plenário. Vereador Lucão Fernandes. Lucão Fernandes? Ausente do
Plenário. Vereador Malabim. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Malabim está
presente on-line. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente on-line. Vereador
Marquinho Amaral.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente on-line.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente on-line. Vereador Paraná Filho.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Paraná Filho está representando a Câmara lá na
prefeitura..VEREADOR RODSON DO CARMO: Ausente do Plenário. Professora Neusa.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Mas está justificado, Rodson. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Justificado? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Ele está
representando a Câmara lá na prefeitura. VEREADOR RODSON DO CARMO: Justificado,
vereador Paraná. Vereadora Neusa. Neusa? Ausente do Plenário. Profa. Raquel Auxiliadora.
Raquel Auxiliadora? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente on-line.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Robertinho Mori, presente. Rodson, presente.
Roselei Françoso, presente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sérgio Rocha, ausente do Plenário. Tiago Parelli.
VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Presente. Vereador Lucão, presente. Dezesseis vereadores presentes até o
momento. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu justifiquei. VEREADOR DÉ
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ALVIM: Presente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O vereador Dé Alvim,
presente. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de
Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Em pé, cantaremos e ouviremos o Hino Nacional e o
hino a São Carlos. [Execução do Hino Nacional Brasileiro]. [Execução do Hino de São
Carlos]. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: [ininteligível] descer só para dar um
apoio para a Guarda Municipal que está aí à frente? Só o Azuaite [ininteligível].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu solicito ao vereador André Rebello que
proceda a leitura da Bíblia. Pois não? ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento
fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Para a Guarda Municipal?
Pode descer. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: É. VEREADOR ANDRÉ
REBELLO: Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus: "Naquele tempo,
alguém aproximou-se de Jesus e disse: 'Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida
eterna?'. Jesus respondeu: 'Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se queres
entrar na vida eterna, observa os mandamentos'. O homem perguntou: 'Quais são os
mandamentos?'. Jesus respondeu: 'Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não
levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo'. O
jovem disse a Jesus: 'Tenho observado todas essas coisas. Que ainda me falta?'. Jesus
respondeu: 'Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá o dinheiro aos pobres, e
terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me'. Quando ouviu isso, o jovem foi embora
cheio de tristeza, porque era muito rico". Palavra da Salvação. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, vereador André. Eu solicito agora ao vereador Rodson Magno do
Carmo que proceda a leitura dos votos de pesar da semana. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Relação de votos de pesar: Kauana Pinto da Silva, Carlos Augusto Rossi, José
Theodoro, Maria Aparecida Sundermann da Silva, Francisco Ferreira Pinto, Paulo Alexandre
Borges da Costa, Dieverson Rosa Vieira, Maria Aparecida Gomes Ferreira, Julieta Zanon
Rodolpho, Benedito Valverde, Aparecida Vieira Pedro, Antonio Neves Sobrinho, Valdomira
Sorrilla Camargo, Carlos Rogerio Marascalchi, Errael Moreira de Moura, Anézio Rocha
Linos, Sabino Redondo, Benedicto Francisco Correa, Ronaldo de Oliveira Camandaroba,
Edilson Silvatti, Dalva Reimer Baccarin Rodrigues, Vera Lucia Sodré Galvão, Alice Giro
Picon, Elida Luiza Bragatto Criscuolo, Angelina Teixeira Picolo, Kio Amaka Kuba, Sebastião
Aparecido Marcondes, Arionelson Espinardi, Rosa Rodrigues, Maria Elisabeth Sola, Edson
Franscisco Scuracchio, Vanderlei Nogueira, Ana Paula Pereira dos Santos, José Alves de
Sousa, Laurita Alexandre da Silva, Maria Nogueira da Silva, Vera Lucia Florentino,
Anderson Roberto Moro, Marcia Valeria Sefione, Benedito Aparecido Valério, Diva Manzini
Gonçalves. Sr. Presidente, esses são os votos de pesar. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Gostaria de pedir a Vossa Excelência a leitura, vereador Rodson... vereador
Rodson? Gostaria de pedir a Vossa Excelência a leitura do voto de pesar do falecimento da D.
Doracy Possa Engelbrecht. VEREADOR RODSON DO CARMO: Moção de pesar:
"Manifesto pesar ao falecimento da Sra. Doracy Possa Engelbrecht, considerando que Doracy
Possa Engelbrecht era pessoa de bem, de caráter ilibado e sempre admirada por todos que
conhecem. Considerando que o seu falecimento, da Sra. Doracy, ocorreu no último dia 14 de
setembro de 2021, aos 94 anos de idade, deixando, além de inúmeros amigos, conquistando
ao longo de sua vida dez filhos, entre eles o nosso estimado amigo e ex-secretário atual e
diretor de Habitação Alberto Engelbrecht. Considerando que era bem quista e deixa um
legado de paz e amor para todos que conviveram. Ela era muito querida, por isso merece o
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nosso destaque. D. Doracy Engelbrecht tem muita história ímpar durante a sua vida, e em
todos os lugares onde conviveu só deixou saudade, afeto e carinho. Ela faleceu deixando uma
família linda. Submeto à apreciação do Plenário esta moção de pesar pelo falecimento da Sra.
Doracy Possa Engelbrecht, deixando nossos sinceros votos de condolência e pesar a todos os
seus familiares. Ao presidente desta Casa, o Excelentíssimo Sr. Roselei Françoso".
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Rodson. Eu peço aos Srs.
Vereadores, às Sras. Vereadoras, em sinal de respeito, como puderem, que guardemos um
minuto de silêncio em memória dos falecidos da semana. [um minuto de silêncio].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tá bom. Quero, nesse momento, registrar a
presença aqui conosco do Excelentíssimo prefeito... ex-prefeito municipal, Rubinho, e sua
esposa, D. Silvia. É uma honra muito grande tê-lo conosco aqui nessa sessão, viu, Rodson?
Quero deixar registrado aqui o nosso respeito ao ex-prefeito Rubinho. Obrigado. Coloco,
nesse momento, em votação a Ata da Sessão Ordinária do dia 24 de agosto de 2021. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovada a
Ata da Sessão Ordinária do dia 24 de agosto. Nesse momento, eu coloco também em votação
a Ata da Sessão Ordinária do dia 31 de agosto de 2021. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovada. Consulto os Srs.
Vereadores se há destaque em alguma das proposituras da semana. Não havendo manifestação
dos Srs. Vereadores, eu solicito ao vereador Rodson Magno do Carmo que proceda a leitura
das proposituras da semana. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sr. Presidente, a hora
que Vossa Excelência me autorizar, eu começarei a ler as proposituras apresentadas por esta
Casa. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Por favor, vereador Rodson. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Projeto de lei ordinária: quatro; projeto de resolução: dois;
requerimentos: 30; moções: duas; totalizando o número de proposições: 38. São Carlos, 14 de
setembro de 2021, Setor de Protocolo e Arquivo da Câmara Municipal de São Carlos.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Nesse momento, também coloco em votação as
proposituras da semana. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se
os contrários. Estão todas aprovadas e seguem, agora, para as respectivas comissões
permanentes. Nós temos uma solicitação de prazo, é um requerimento do vereador Djalma
Nery, que "requer informações sobre o número de caixas d'água existentes nas escolas
municipais que possuírem fibra de amianto". Eu peço... acho que... Por favor, vereador
Rodson, faça a leitura para que a gente possa decidir o...VEREADOR RODSON DO
CARMO: Pedido...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Dessa sessão. VEREADOR
RODSON DO CARMO: "Pedido de prorrogação de prazo do autor vereador Djalma Nery,
Processo nº 1.340. Requerimento: Informações sobre o número de caixas d'água existentes
nas escolas municipais que possuem fibra de amianto". "Requerimento: informações sobre o
número de caixas d'água existentes nas escolas municipais que possuem fibra amianto.
Considerando, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, amianto é um mineral
lesivo à saúde, e a exposição dele aumenta o risco de câncer nos pulmões e outras
enfermidades. Considerando que, segundo o Instituto Nacional do Câncer, a disposição de
amianto está relacionada à ocorrência de diversas doenças, entre elas asbestose, mesotelioma,
e ela se classifica como reconhecidamente cancerigena para seres humanos. Considerando que
no dia 29 de novembro de 2017 o Ministério declara inconstitucionalidade do art. 2º da Lei
Federal 9.055/95, que permitia o amianto do tipo crisólita. O banimento dessa substância na
indústria brasileira definitivo. Considerando que em 24 de março de 2021 a Secretaria
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Municipal de Educação, em resposta ao Requerimento 450 e ao Ofício 602 do Processo 738,
de autoria da vereadora Raquel Auxiliadora, que é... informa que a pena... o início das
substituições das caixas d'água em apenas uma única unidade escolar, sem fornecer
cronogramas de execução destas. Portanto, requeiro na forma regimental, depois de ouvido do
Plenário desta Casa, que seja encaminhado aos Sr. Prefeito municipal, o Sr. Airton Garcia,
que determine à Secretaria Municipal de Educação no sentido de reforçar e dar informações
às respostas às questões elencadas abaixo e no pedido do cronograma do Requerimento 405,
do Ofício 618 e do Processo 7.380/2021 (sic), de autoria da vereadora Raquel Auxiliadora:
Desde abril de 2021, o início dessas substituições de caixas d'água de amianto, quantas e em
quais unidades escolares foram substituídas? Segundo: se existe um cronograma para a
retirada e substituição de todas as caixas d'água, e fornecer o cronograma. São Carlos, 12 de
agosto de 2021". Autorias: vereador Djalma Nery. Assinaturas: vereador Tiago Parelli,
vereadora auxiliar... a Raquel Auxiliadora, Professora Neusa e vereador Bruno Zancheta.
Então, Sr. Presidente, está lido, então, o pedido de prorrogação para 15 dias do Requerimento
1.340, de autoria do Djalma Nery. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador
Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Eu gostaria de fazer
encaminhamento de votação, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Encaminhamento de votação solicitado pelo nobre vereador Marquinho Amaral.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sr. Presidente...PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Marquinho, só um minutinho, por favor, que eu preciso jogar o seu som aqui
no Plenário. Só um minutinho. Eu preciso ver se vereadores conseguem te ouvir aqui.
Consegue, Emilio? Está aberto o som? SR. EMILIO: Está. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Então, por favor, Marquinho, pode falar. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Sr. Presidente, Sras. e Srs. Vereadores...PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Não, não estamos ouvindo aqui. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
População que nos acompanha. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Marquinho?
Marquinho, só minutinho, por favor. Nós não estamos te ouvindo aqui. Eu preciso do som
para os vereadores aqui no Plenário. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento
fora do microfone]. VEREADOR ROBERTINHO MORI: On-line está, viu?
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Você consegue falar um pouquinho mais alto,
Marquinho? VEREADOR ROBERTINHO MORI: On-line dá para ouvir bem.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Marquinho, você consegue falar um pouquinho
mais alto aí? VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Vereadores... Está ouvindo agora? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não, não estou
ouvindo, Marquinho. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Mas é só o Marquinho
ou todo mundo que você não está ouvindo? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não,
eu estou ouvindo o Marquinho. Quem não está ouvindo o Marquinho é o Plenário. Espera aí
que o Emilio está vendo se consegue resolver ali. Precisa voltar o som de vocês aqui, sabe? O
Dimitri quer fazer o encaminhamento de votação. Posso passar para o Dimitri primeiro,
Marquinho, até que a gente resolva isso? VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Pois
não, pois não. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, por favor, Dimitri.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Sr. Presidente, boa tarde. Naturalmente, encaminho pela
não concessão do prazo, né? Os vereadores que fizeram requerimento esperam uma resposta,
e esse é um assunto, claro, muito importante que precisa ser tratado com atenção pela
prefeitura municipal. Agora, eu venho colaborar de alguma forma com informações do
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andamento dessa situação. Eu tenho uma relação, posso compartilhar com os demais
vereadores, das unidades que precisam da substituição, troca das caixas d'água, eu recebi essa
relação, e também tenho conversado com o servidor Roberto Rado, muito competente, aliás,
sempre se colocou à disposição, muito disponível, e ele também está preocupado. Ele quer
resolver, ele está se esforçando muito para resolver. Tem encontrado algumas dificuldades, é
claro, nesse interim, mas está preocupado, sim. E ele me disse que já iniciaria, no começo
dessa semana, essa substituição, iniciaria lá pela Ruth Bloen Souto. As caixas d'água,
inclusive, já estão lá. Três caixas d'água de mil litros já estão nessa Cemei, e faltam, então,
detalhes: a flange, o pedaço de cano que precisa. Então, está encaminhado para começar. Por
isso, a prefeitura poderia, tendo essas informações que eu, que não faço parte do Executivo,
tenho, responder os vereadores dentro do prazo. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Vereador Marquinho Amaral, eu passo a palavra a Vossa Excelência para ver se a gente
consegue resolver esse problema aqui. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sr.
Presidente, está ouvindo? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É, eu te ouço, mas o
Plenário ainda não está te ouvindo. Tenta falar, Marquinho. Vamos ver. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Sr. Presidente, Srs. Vereadores. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Não, está dando um eco danado aqui. Emilio, não consegue jogar a sua
caixinha aqui no Plenário? ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do
microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Podemos, Emilio? Vamos lá,
Marquinho? Tenta agora, por favor. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Vereadores. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pode falar,
Marquinho. Estou tentando te ouvir aqui. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sr.
Presidente, Sras. e Srs. Vereadores. Eu acho um total desrespeito com essa Casa de
Leis...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vocês estão conseguindo ouvir aí ou não?
Está muito baixo, está muito ruim, Marquinho. Está muito ruim. Muito ruim. Infelizmente, a
gente não está conseguindo te ouvir. O Emilio está tentando resolver lá, o som não está
trazendo retorno para o Plenário. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Então, Sr.
Presidente, se o senhor pudesse transmitir a minha fala...PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Por favor. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Aos demais vereadores,
que eu acho total desrespeito com essa Casa de Leis por parte da Secretaria Municipal de
Educação não responder um requerimento simples, com poucas perguntas, cujo vereador, com
muita competência, o vereador Dimitri, já tem essas informações obtidas junto ao funcionário
da secretaria. Então, demonstra um total desrespeito com esta Casa de Leis a demora em
responder... PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Marquinho, só um segundo, por
gentileza, que agora a gente reestabeleceu todos os sinais aqui. Todo mundo está te ouvindo.
Eu gostaria de devolver o tempo de Vossa Excelência para que Vossa Excelência faça o
encaminhamento de votação como desejava. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Tá.
Sr. Presidente, Sras. e Srs. Vereadores, eu acho um total desrespeito por parte da Secretaria
Municipal da Educação, que já está desrespeitando os professores, está desrespeitando pais de
alunos, está desrespeitando funcionários da secretaria... PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: O som do on-line está muito ruim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Então... Eu não sei o que fazer, Sr. Presidente. Eu gostaria de falar, se o senhor pudesse
transmitir...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu vou transcrever...VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Resumir a minha fala...PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Transmitir o que o senhor está dizendo. VEREADOR MARQUINHO
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AMARAL: Então, eu vou... eu só quero externar aqui o meu descontentamento, tá, e acho um
desrespeito por parte da secretaria com essa Casa em não responder um requerimento tão
simples, que, aliás, é um requerimento que já havia sido feito com muita propriedade pela
vereadora Profa. Raquel, e é um requerimento que eles têm as informações. Então, eu gostaria
que o senhor transmitisse essa fala, resumisse essa fala, que esta Casa não pode se curvar
diante de um tamanho desrespeito como esse por parte da secretária, Dra. Wanda Hoffmann,
com esta Casa de Leis. Nós não podemos permitir que um simples requerimento, que eles
tiveram um prazo longo para responder, não seja respondido. Então, eu encaminho pela
rejeição do pedido e exijo que a prefeitura municipal tenha respeito, porque a Câmara
Municipal é o poder de fiscalização, é o poder eleito legitimamente pelo povo e que precisa e
deve estar sempre tendo informações completas e rápidas por parte do Poder Executivo.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Marquinho Amaral, ele encaminha pela rejeição
do projeto, porque entende que a medida de pedir prazo de 15 dias para responder o
quantitativo de caixas de amianto na Prefeitura Municipal de São Carlos é inaceitável. Então,
eu estou aqui tentando transmitir as palavras do Marquinho Amaral, do vereador Marquinho
Amaral, como sinal de desrespeito com essa Casa de Leis a prorrogação de mais 15 dias para
a prefeitura responder o referido requerimento e que, de igual maneira, recentemente a
vereadora Raquel fez um requerimento parecido e a mesma situação ocorreu. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Ela fez em abril o requerimento. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: O vereador Tiago Parelli também fará encaminhamento de votação.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Já reestabeleceu, viu? O Marquinho, se quiser falar.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, mas está retornando aqui para a gente o
som. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Presidente, só... Pela ordem.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tá. Vamos lá, Tiago. VEREADOR TIAGO
ORLANDI PARELLI: Pede só para algum outro vereador que esteja on-line para fazer uma
comunicação com a gente aqui, para a gente ver se o problema está no Plenário ou está lá no
Marquinho. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Teste. Som. Testando. Vocês
estão escutando? Me ouvindo? Teste de som. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Aqui a gente está ouvindo bem, aqui não tem problema, o problema está sendo on-line
conosco aqui, tá? Só para deixar registrado aqui. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Olha lá, apareceu agora. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Isso. ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Perfeito. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Está saindo o nome, Rodrigo.
Olha lá o nome. Está cortado. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, eu coloco em
votação... Encaminhamento de votação solicitado pelo vereador Djalma Nery. VEREADOR
DJALMA NERY: Colegas, boa tarde a todos e todas. Bem brevemente. Como eu sou autor
aqui do requerimento, queria só frisar o meu choque com o fato de que São Carlos ainda tem
inúmeras escolas utilizando uma caixa com o material sabidamente tóxico, cancerígeno, e
quando a gente pede informações no dia 13 de agosto, um mês depois, duas perguntas muito
simples, eu queria saber quantas caixas já foram substituídas e se tem um cronograma. Não
estou pedindo para substituir as caixas, é um cronograma, e nem isso a gente consegue. Então,
realmente é uma falta de respeito com essa Casa e com a população de São Carlos não ter
sequer uma informação básica como essa. Por isso, eu peço para que a gente derrube aqui esse
pedido de prazo. Obrigado. VEREADOR PARANÁ FILHO: Questão de ordem, Sr.
Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Questão de ordem solicitada pelo
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vereador Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, quero aqui
corroborar com a fala do vereador Djalma Nery, que nós temos que ter alguma sensatez em
relação aos pedidos de informações. Obviamente que muitas vezes a gente precisa fazer
requerimentos bastante complexos, mas não é o caso. Não vejo o caso. Eu vejo, muito pelo
contrário, uma desídia por parte do Poder Executivo de poder responder, responder uma
pergunta simples, né, duas perguntas simples que o vereador fez. Então, eu acho que é assim:
é o hábito do cachimbo que entorta a boca. Enquanto a gente for manso e pacífico: "Ah, não
vamos responder, não, a gente pede mais 15 dias lá, a Câmara vai mandar". Eu,
particularmente, vou acompanhar o vereador Djalma Nery. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Votação nominal, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Votação nominal solicitada pelo vereador Marquinho Amaral. Vereador Rodson Magno do
Carmo, o senhor pode providenciar, por gentileza, a votação nominal do referido
requerimento? VEREADOR RODSON DO CARMO: Atenção, atenção, Srs. Vereadores.
Peço silêncio no Plenário para que a gente possa fazer a votação do requerimento de autoria
do vereador Djalma Nery, nº 1.340. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação votem
"sim", os contrários votem "não". Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ
REBELLO: Não. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não à prorrogação. Vereador
Azuaite Martins de França. Vereador Azuaite on-line? PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Está aqui. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim? É duro que agora vai
ter que explicar. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].
VEREADOR RODSON DO CARMO: Isso. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Não, o vereador...VEREADOR RODSON DO CARMO: Não à prorrogação. Vereador Bira.
VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Não à prorrogação. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Não à prorrogação. Vereador Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Não. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não à prorrogação. Vereadora
Cidinha do Oncológico. On-line, por favor, Sr. Presidente? PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Vereadora Cidinha do Oncológico, como vota? VEREADOR RODSON DO
CARMO: Sim ou não? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereadora Cidinha do
Oncológico não está com a tela...VEREADOR RODSON DO CARMO: Não está, ausente...
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereadora Cidinha, pode se manifestar, por favor?
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Dé Alvim. VEREADOR DÉ ALVIM:
Não. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não à prorrogação. Vereador Dimitri Sean.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Não. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não à
prorrogação. Vereador Djalma. VEREADOR DJALMA NERY: Não. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Não à prorrogação. Vereador Elton. Elton Carvalho?
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Elton...VEREADOR ELTON
CARVALHO: Não. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Elton, não.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador... Não à prorrogação. Vereador Gustavo
Pozzi. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Gustavo Pozzi? Não está no Plenário.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Ausente do Plenário. Vereador Lucão Fernandes.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Não. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não à
prorrogação. Vereador Malabim. VEREADOR MALABIM: Não. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Não à prorrogação. Vereador Marquinho Amaral. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Não. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não, vereador
Marquinho Amaral. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não à prorrogação. Vereador
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Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Não. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Não. Vereadora Professora Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA:
Não. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não à prorrogação. Vereadora Raquel
Auxiliadora. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Não.
PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Não à prorrogação. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não
à prorrogação. Vereador Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Não.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não à prorrogação. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Não à prorrogação. Vereador Rodson, não. Vereador Roselei...PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Não voto. VEREADOR RODSON DO CARMO: No exercício
da presidência não vota. Vereador Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Não.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Não à prorrogação. Vereador Tiago Parelli.
VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Não. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Não à prorrogação. Sr. Presidente, 18 vereadores votaram "não" à prorrogação e
nenhum favorável à prorrogação. Todos os 18 contra a prorrogação de prazo. Só um
minutinho. Professora Neusa, a senhora queria falar alguma coisa? Não? Então, são 18
vereadores contrários e nenhum positivo. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então,
está rejeitado o pedido de prorrogação solicitado pela prefeitura. Eu solicito ao nosso
secretário geral, Rodrigo Venâncio, que entre em contato com a prefeitura para atender a
devida resposta ao nobre vereador Djalma Nery no prazo regimental de 72 horas.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Questão de ordem.
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Eu queria... Questão de ordem solicitada pelo vereador Paraná Filho.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, queria dizer que essa é uma votação
histórica nessa Casa. Há muitos anos não se vê uma votação dessa nessa Casa. Então, nós
temos que dar os parabéns a essa Câmara. Só assim ela vai resgatar altivez, independência,
que ela precisa ter e não aceitar mais ser tratada de qualquer jeito. A Câmara Municipal de
São Carlos tem que ser respeitada. Nós até temos bom senso em requerimentos complexos, de
grande complexidade, mas requerimento simples, que você responde com duas linhas, que
você responde com muita facilidade, nós não podemos aceitar. Essa Câmara está de parabéns.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Paraná Filho. Eu estava
dizendo, Rodrigo Venâncio, então, entrar em contato com a Secretaria Municipal de Governo
para que a resposta seja enviada a essa Casa de Lei no prazo de 72 horas, como prevê o nosso
Regimento Interno e a lei orgânica do município. Eu quero... Nesse momento, nós temos uma
solicitação de Tribuna Livre solicitada pela Associação de Guardas Municipais para o uso da
Tribuna. Eu peço ao vereador Rodson Magno do Carmo que proceda a leitura, mas antes eu
queria fazer uma orientação aqui aos nobres vereadores, que a gente pudesse manter aqui o
distanciamento social, não aglomerando muito próximo aqui da Mesa, para que a gente possa
dar a devida garantia a todos os vereadores aqui presentes no Plenário. As mesas estão... os
assentos estão demarcados, os vereadores não estão impedidos de vir aqui à Mesa Diretora,
mas que venha um por vez, por favor, para que a gente não cause nenhum tipo de
aglomeração aqui. Antes de passar a palavra ainda, eu quero cumprimentar todos os guardas
municipais, quero cumprimentar o vereador Paraná Filho, que esteve representando essa Casa
lá na Prefeitura de São Carlos, os guardas municipais, que estão uma de maneira organizada
aqui na frente da Câmara Municipal reivindicando um direito por conta de um acordo coletivo
que foi firmado em anos anteriores e que, infelizmente, eles estão sendo podados de analisar a
assinatura de um acordo individual. Então, eu quero declarar aqui o apoio dessa Casa a
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centenas de guardas municipais representados pelas pessoas que estão aqui do lado externo da
Câmara Municipal. TRIBUNA LIVRE – PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO - Eu
quero, nesse momento, pedir a leitura, vereador Rodson, da solicitação da Associação de
Guardas Municipais para o uso da Tribuna nesta tarde. VEREADOR RODSON DO
CARMO: "Requerimento 1.562. Tema: Associação de Guardas Municipais de São Carlos
solicitando o uso da Tribuna Livre. Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de
São Carlos, Excelentíssimo Sr. Roselei Françoso, a Associação de Guardas Municipais de São
Carlos, representada pelos guardas municipais, vem, através desse, solicitar a fala de Vossa
Excelência, do Sr. Rodrigo Alessandro, que está representando a AGM, Leandro Pinheiro,
presidente da Associação de Guardas Municipais de São Carlos, para falar a respeito do
acordo coletivo individual entre a prefeitura municipal no ano de 2021, no qual não se chegou
a um consenso entre as partes. Sendo assim, a Guarda Municipal de São Carlos terá escala
alternada de 12 por 36 para 5 por 2 e 6 por 1, conforme dispôs a lei. Agradecemos em
imediato o apoio e a atenção de todos os vereadores dessa Casa ao longo dessa administração,
aproveitando para reiterar o protesto de estimas e consideração deixado por essa associação".
Quem fala e assina é o Sr. Leandro Pinheiro, diretor e presidente. É o senhor que está de pé?
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Quem vai falar é o outro...VEREADOR
RODSON DO CARMO: Quem...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Quem vai falar
é o outro guarda municipal. É o Rodrigo, né? VEREADOR RODSON DO CARMO:
Rodrigo. Por gentileza...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Por favor,
Rodson...VEREADOR RODSON DO CARMO: Por favor, Professora Neusa.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Rodson, pode deixar que eu... Quero
agradecer ao vereador Rodson pela leitura, mas chamar para fazer uso da palavra o Sr.
Rodrigo Alessandro de Almeida, guarda municipal da nossa honrosa instituição aqui da
cidade. O senhor tem a palavra pelo tempo regimental de até dez minutos. Só apertar aí.
Aperta para ele aí, Sérgio Rocha, por favor. SR. RODRIGO ALESSANDRO DE
ALMEIDA: Boa tarde, nobres vereadores. Gostaria, primeiramente, de agradecer a
oportunidade de estar falando aqui, expondo as nossas dificuldades, agradecer a esse
Legislativo, que tem nos apoiado, nos acompanhado. Acho que aqui é a Casa das Leis, acho
que lugar nenhum é melhor do que esse para avaliar os abusos que a prefeitura tem cometido,
os desmandos, enfim. É um absurdo até eu presente aqui ver a situação do requerimento do
nobre vereador Djalma Nery, uma coisa tão simples e não responde para o Legislativo.
Imagina o Executivo para nós, né? Os senhores podem imaginar, e se para vocês não tem esse
retorno, não tem esse respeito, o que dirá para nós, simples funcionários. Bom, eu vou ser
breve no relato do que vem acontecendo. Nós temos um acordo coletivo que venceu em abril
de 2021, ele tinha validade por dois anos, embora a prefeitura... naquela ocasião, nós votamos
só o coletivo, mas ela quis impor um acordo individual, com as escalas apenas, e um coletivo
com os benefícios para quem tivesse aquelas escalas, diferente do que a gente tinha solicitado,
mas... porém, foi aprovado lá atrás e veio, então, vigente 2019 a 2021. Encerrado o acordo
coletivo em abril de 2021, a gente retomou a negociação dizendo que a gente não queria mais
o individual, uma vez é muito mais fácil de se coagir, ainda que indiretamente, os guardas a
assinarem por motivos diversos, e, então, fizemos a votação do coletivo, pedindo para que se
mantivesse aquilo que já tínhamos no acordo passado e, além disso, pedimos que tivéssemos
uma folga mensal, visto que hoje, dentro do 12 por 36, nós temos uma a cada dois meses.
Bom, foi negado completamente. Além da negativa, foram retiradas cláusulas do acordo
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coletivo de recebimento pelos dias trabalhados em dias de feriado, permanecendo, então, só
ponto facultativo que é a lei de 2018, aprovada, enfim. Foi argumentado em relação a artigos
da nova lei, o procurador argumentou que não pagaria mais, mesmo sabendo que não é
proibido esse pagamento. Então, em virtude de a gente ter perdido a assiduidade, embora em
ocorrência de processo do estado, 14º, que a gente perdeu esse ano, já tivemos, então, um
desfalque grande aí no salário, ainda a prefeitura veio com uma renovação de acordo
individual imposta, de forma unilateral, sem respeitar aquilo que a gente tinha votado contra,
retirando benefícios que já tinham no acordo anterior, e, com isso, forçando a gente a... ou
assina, ou, então, vocês serão... Tudo bem que adequação por conta do contrato de trabalho,
mas prejudicando as escalas, e isso vai retornar em mal trabalho prestado para a população.
Por quê? Se a escala 5 por 2, ou 6 por 1, reduz o efetivo por conta da logística da escala...
Hoje, nós temos um efetivo já muito reduzido. A lei, ela determina que o mínimo para o
município é, até 500 mil habitantes, de 50 a 500 mil, seja 200 guardas, hoje nós não temos
160, e no 12 por 36 acredito que próximo de 130. Com essa escala, vai prejudicar ainda mais,
porque vamos ter um efetivo mais reduzido para estar trabalhando. Então, vamos ter guardas
descontentes, desmotivados, desvalorizados. Nessa escala 5 por 2, se nós trabalharmos nos
dias de feriado e ponto facultativo hoje, nós receberemos feriado e ponto facultativo, estamos
trabalhando, é dia de feriado, vamos receber. Então, o que a gente pede é isso no 12 por 36,
que a gente já tem, e a prefeitura não quer dar. Então, não dá para entender qual a lógica, se a
lei permite, de não querer aquilo que é melhor para a população, que é melhor para o
funcionário, e o custo vai ser o mesmo. Hoje, o custo, nos moldes que a prefeitura quer do
acordo individual, que é esse que ela consegue pressionar a gente, aí, sim, ela vai ter uma
economia, porque ela vai deixar de pagar aquilo que na escala que ela quer impor ela vai
pagar. Então, não dá para entender a contradição. Não sei se talvez seja por não querer pagar
para outras classes que possam vir reivindicar isso, mas não sei se desvalorizar todo mundo é
o melhor caminho. Então, eu gostaria de pedir para os senhores que acompanham, os nobres
vereadores, para que as outras pessoas presentes também entendam, né, que nós não estamos
pedindo nada absurdo, nada ilegal, nada que esteja... a gente sabe aí, foi um ano de pandemia,
onde teve a Lei Complementar 173 aí, que proíbe aumento de gastos. Isso não é aumento,
porque o que a gente pede é que se mantenha apenas o que tinha, com exceção só de mais
uma folga, que foi pedida por conta de todo o desgaste que a gente tem. Parece um serviço...
para quem às vezes vê, né, "ah, está na viatura", quem vê, "está passeando", e não é isso. Na
verdade, é um trabalho... A gente bate de frente com bandido, a gente apoia a população.
Você está na viatura, na rua, ninguém sabe, o bandido, ele não sabe: Ah, você é Polícia
Militar, você é Civil... Não, você é um agente de segurança, você está sujeito a qualquer
situação adversa e risco de morte, como tivemos já várias situações. Então, é um serviço
estressante, e nós, no 12 por 36, não temos um dia como quem trabalha 5 por 2 nas escalas
administrativas, diferente dessas que nós iríamos fazer se caso... venha a ocorrer, para estar
com a família, para resolver problemas. Nós não temos feriado em casa, ponto facultativo, nós
não temos sábado e domingo. Então, a gente só queria receber isso, que é de direito, que a lei
já fala que pode. Então, se os senhores puderem nos apoiar, acompanhar... Aqui é a Casa das
Leis, ninguém melhor que vocês para saber o que é legal e o que não é. E, mais uma vez,
agradecer. Não vou me estender muito. Nós temos muitos outros problemas que a gente quer
que os senhores acompanhem, Sr. Roselei tem conhecimento de causa antiga. Em 2012, o
Oswaldo Barba aprovou uma lei de plano de carreira, e essa lei não foi cumprida até hoje;
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2014, nós tivemos aprovação, que foi onde foi criada a Lei 13.022, que ela regulamenta a
atuação das guardas municipais pelo Brasil. Então, nessa Lei 13.022, ela dizia lá que teria dois
anos, que é o que a lei fala, para poder adequar ela e pôr ela em prática. Quer dizer, esse prazo
venceu em 2016 e até hoje a prefeitura não fez. Criou comissão, hoje tem aí um colegiado,
tem um colegiado, foram criadas comissões para discutir a nº 16.000, a nº 16.001, que é essa
lei de 2012, porém já não é de agora que se cria comissões e discute o assunto, e acaba o
assunto e volta à comissão. E enquanto isso nós estamos a ver navios. Então, nem a nº 16.000
e nem nº 16.001, que trata diretamente da nossa, saiu do papel, e nem referente à Lei nº
13.022, que já é uma lei federal, eles também não cumpriram. A prefeitura já foi chamada no
Ministério Público alguns anos atrás, acho que por denúncia até da própria associação, de não
cumprimento tanto do mínimo, né, exigido pela lei, de um mínimo de guarda, quanto pelo não
cumprimento da Lei nº 13.022, da própria nº 16.001 aí de 2012, de não criar o plano de
carreira. Naquela oportunidade, a Helena respondeu, a secretária Helena respondeu que o
município tinha recursos, né, que naquele momento tinha recursos. E acredito eu que o
Ministério Público deve estar cobrando isso, mas como sempre se dá um jeito de empurrar
com a barriga e jogar para depois, nós estamos a ver navios. Então a gente pede que além
dessa questão do acordo coletivo, que vai trazer um benefício para nós e para a população,
porque funcionário desmotivado não tem como prestar um bom serviço. E que acompanhe
essa questão das leis que não estão sendo cumpridas. Concurso, que precisa, né, para adequar
à lei aí e para não sobrecarregar com tantas atribuições que nos foram dadas, que queremos,
queremos trabalhar. Somos uma instituição que, entre nós a gente discute sempre isso, a gente
quer fazer, a gente pede para cada vez ter mais. Mas, em contrapartida, nós também queremos
reconhecimento. Então queria encerrar por aqui pedindo que os senhores acompanhem,
agradecendo, mais uma vez. Terminando minha fala, vou ter que me retirar, não vou
acompanhar o restante da sessão, porque entro agora às 18h, ainda trabalho hoje. Então, a
gente se dispõe a estar brigando, a estar correndo atrás. E, só frisar, vários vereadores
estiveram presentes na última reunião. E o motivo desse descontentamento ainda maior agora
foi que foi fechada uma fala, foi solicitado pelo próprio Edson Firmiano, né, nós que
encaminhássemos novamente uma discussão [interrupção no áudio]. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode concluir, por favor. Você pode devolver o som, por
favor. Pode concluir. SR. RODRIGO ALESSANDRO DE ALMEIDA: A pauta de
reivindicação é que ele ia sentar com o secretário Samir, com a Helena não, que ela estaria de
férias, e que naquela semana, não quarta passada, na outra, né, que foi o dia que foi entregue,
naquela semana já resolveria e nos davam retorno. Não deram retorno. Foi na sexta-feira,
5h30 da tarde, 5h34, para ser mais exato, eu tenho a mensagem, caso algum vereador queira
ver aqui, a administração da Guarda mandou para nós que teríamos que dia 13 e 14 assinar
um individual, se não estaria todo cinco por dois, de forma simples, mostrei até para o nobre
vereador Djalma Nery, ele leu, né? Então é isso, total desrespeito, não deram nem retorno da
nossa assembleia. Obrigado, desculpa a extensão da minha fala aí. [aplausos]. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Muito bem. Quero agradecer a participação nesta tribuna livre. Eu
penso que essa Casa é solidária ao trabalho da Guarda Municipal. Acho que todos os
vereadores dessa Casa já tiveram oportunidade, Paraná, de vir a essa tribuna e reconhecer o
trabalho ímpar que a guarda municipal faz para São Carlos. Por outro lado, a gente sabe que
desde 2018 nós não temos concurso público vigente para a guarda municipal no município de
São Carlos, a gente tem cobrado isso bastante em reuniões lá na prefeitura, aqui nessa Casa, e
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se os guardas municipais colocarem essa proposta de cinco por dois, a prefeitura vai sofrer
com a falta de guarda. Comunicado à Casa solicitado pelo vereador Paraná Filho.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, população que nos
acompanha, eu preciso comunicar a essa Casa que nós, hoje de manhã, fizemos, em nome da
Comissão de Direitos do Consumidor, Direitos Humanos, Relações do Trabalho, Segurança
Pública e Defesa Social, da qual fazem parte a Raquel Auxiliadora, presidente, eu, secretário,
e o vereador Djalma Nery, um requerimento, um ofício, na verdade, para o Sr. Prefeito
Municipal Airton Garcia, solicitando a dilação de prazo para assinatura desses acordos com a
guarda municipal por 15 dias. Então, nós fizemos isso logo pela manhã. Conversei com o
vereador Djalma, conversei com a vereadora Raquel, concordaram, né, de pronto com a
iniciativa da comissão. Em seguida viemos aqui, conversamos com Vossa Excelência e pedi,
né, essas foram as minhas palavras, né, vereador Roselei, eu falei: Vereador, o senhor, na
condição de presidente da Câmara não poderia intermediar com o governo um diálogo, uma
conversa, porque as coisas não podem ser feitas dessa forma. E imediatamente o senhor pegou
o telefone, ligou para o Dr. Edson, em cinco minutos estava agendada já uma reunião com o
prefeito Airton amanhã às 9h. Eu acho que nós vamos caminhar bem nessa situação. Por quê?
Porque eu acredito que se o prefeito, se ele estiver em um momento de lucidez para nos
atender, atender esses vereadores que vão levar essas demandas, eu acredito que nós vamos
caminhar no mínimo, inicialmente, para dilatar esse prazo, porque as coisas não são feitas ao
afogadilho, na pressão, né? E as coisas têm que ser feitas de uma forma democrática, não
impondo. E estava até conversando com o vereador André agora há pouco, quando se propõe
um acordo individual, o que querem fazer é espalhar a unidade da guarda municipal. Eles
querem minar o movimento, eles querem minar o grupo, a unidade. Então isso não é leal. Eu
tenho a minha admiração pelo trabalho técnico da Dra. Helena, mas eu não concordo com a
forma com que ela dirige, com que ela conduz as coisas, na mão de ferro. E eu falei hoje na
tribuna, na assembleia [interrupção do áudio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O
senhor pode concluir, vereador. VEREADOR PARANÁ FILHO: E eu disse na
manifestação que fizeram hoje na frente da prefeitura que nós devemos esperar uma atitude
daquele que nós confiamos o nosso voto, Airton Garcia Ferreira, é esse que tem que dizer o
sim ou não. Agora, a Dra. Helena não foi eleita, e está... Nós estamos em uma cidade que está
difícil, é uma doutora mandando daqui, outra doutora mandando de lá, e nós ficamos perdidos
aí, que nem cego em tiroteio. Mas eu quero poder contar com o prefeito amanhã, 9h estarei lá,
na companhia dos vereadores que devem acompanhar essa situação. Eu tenho certeza, se o
prefeito Airton estiver no momento de lucidez, ele vai ter a sensatez e a coerência de, no
mínimo, nos dar mais 15 de dias de prazo, para debater nessa Casa essa situação, da qual,
inclusive, nós fizemos pedido de audiência pública. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Vereador Paraná Filho e também os membros da comissão de relações de
trabalho dessa Casa, vereadora Raquel, vereador Djalma, eu peço que os senhores
acompanhem, os senhores e a senhora, né, acompanhem essa reunião junto ao gabinete do
prefeito municipal no dia de amanhã. Para nós, é de fundamental importância o registro do
habitual apoio dessa Casa de Leis à nossa honrosa instituição Guarda Municipal. GRANDE
EXPEDIENTE – INSCRIÇÃO DE ORADORES – PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO - Nós entraremos agora nas inscrições do grande expediente. Nós temos como
vereador inscrito, a primeira vereadora inscrita é a vereadora Raquel Auxiliadora, pelo tempo
regimental de até dez minutos. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Boa tarde, Sr.
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Presidente, vocês estão me escutando? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Só um
minutinho, Raquel. Gabriel, por favor, a vereadora que está on-line não está na TV. Só um
minuto, por favor. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Vamos lá, agora, sim, Raquel. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Vocês me escutam, posso continuar? Boa tarde a todos os meus colegas.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Só um segundinho, Raquel, está havendo um
'delay' aqui, eu não estou ouvindo a senhora no Plenário. E aí, vamos lá, gente?
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Quer que eu continue falando só para testar?
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tá tudo bem, Gabriel? Tá tudo ok, mas não
consegue chegar na TV, eu não estou ouvindo a vereadora. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Tem como você ligar uma TV aí, Roselei? E ouvir a vereadora pela TV?
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, eu não estou conseguindo ouvir ela pela
TV. Raquel, tenta novamente, por favor. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Boa
tarde. Testando. Vocês estão me ouvindo? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Agora,
sim, está um 'delay' muito grande aqui, mas nós estamos...VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Mas dá para continuar, será? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Na TV está saindo o som, não está saindo o som dela aqui na Câmara. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Vou continuar falando para testar. Quem está nos
acompanhando aí pelo Facebook, pelo YouTube, a gente pede um pouquinho de paciência só
para ajeitar aí. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Raquel, está me ouvindo?
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim, estou te ouvindo. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: A senhora tem a palavra pelo tempo regimental de dez minutos.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Tá. Vocês estão me ouvindo ou não,
posso...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Ouvindo na TV aqui, tem um 'delay', mas
a gente consegue a gente te ouvir. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Então, meu
boa tarde a todos os meus colegas vereadores e vereadoras, a toda população que nos
acompanha. Acho que vocês precisam fechar o microfone aqui do transmissão câmera, porque
fica dando retorno aqui para mim. Por favor. Por favor, Emílio, fecha aqui o microfone,
porque senão eu fico com retorno. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Emílio, você
precisa fechar o seu microfone lá, por favor. O meu está fechado. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Bem, vou tocando assim. Eu quero iniciar minha fala de hoje
parabenizando a luta da Guarda Municipal e o trabalho do Sindspam, que está aí nas ruas
junto com a Guarda Municipal, lutando por esse acordo coletivo, que, para além do direito
dos trabalhadores, é também melhorar os serviços prestados pela guarda. Então todo nosso
apoio e luta junto com a guarda municipal. Nas últimas semanas tivemos mais uma vitória do
Sindspam, do trabalho do nosso sindicato com a manifestação do Ministério Público em
relação ao retorno das atividades escolares, da volta às aulas, que se manifestou pela
suspensão dessas atividades no processo que foi movido pelo sindicato. A Justiça ainda vai...
ainda definirá ou não o nosso pedido da promotoria e do Sindspam, mas a luta do sindicato
em garantir um retorno das aulas presenciais, que ele aconteça com todas as garantias de
segurança sanitária, a vacinação, os EPIs, EPCs e, é claro, a melhoria das condições das
unidades escolares. Mostra mais uma vez o trabalho do sindicato que cumpre seu papel de
defesa na luta dos servidores municipais que estão sofrendo tantos ataques. O nosso mandato
esteve visitando as escolas que tiveram retorno presencial e a situação, como o Sindspam
colocou, é muito complexa, muito mais do que vocês podem imaginar. Em uma mesma visita,
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a gente vai do céu ao inferno, né? Com algumas escolas novas, com boas instalações, e outras,
contudo, com instalações precárias, banheiros interditados, janelas que não abrem.
Professores que têm que levar o próprio modem de casa para ter acesso à internet e tantas
outras questões que o Sindspam denunciou. E há um fato que é unânime em todas elas, dia 27
está previsto o retorno dos demais profissionais da educação, dos professores, e teremos
problemas. A falta de profissionais, como merendeiras, agentes educacionais, auxiliares de
limpeza, vai aí demonstrar mais uma vez a falta de planejamento desse governo e a
incapacidade do governo Airton Garcia em garantir as condições dignas para que os
servidores e, principalmente, para que os estudantes voltem às aulas de maneira segura. E ela
vai ficar mais evidente ainda no dia 27. Um outro assunto que dedicamos essa semana é o
nosso apoio ao movimento da economia solidária em defesa do Centro Público Herbert de
Souza. Nós estamos acompanhando as reuniões do conselho municipal, também do Fórum de
Economia Solidária, que não medirão esforços para retornar o centro público onde era, contra
a mudança de local que a prefeitura impôs, que ele volte a funcionar nas condições anteriores
para que a gente não tenha mais danos à economia solidária no município e que,
principalmente, o governo Airton Garcia respeite as decisões do conselho municipal e do
Fórum de Economia Solidária. No dia de ontem, inclusive, Srs. Vereadores e Vereadoras, o
Fórum Paulista de Economia Solidária se manifestou, é uma organização com 12 fóruns
regionais, mais de 67 municípios, manifestou com o nosso repúdio ao desmonte da Economia
Solidária de São Carlos. Ou seja, São Carlos passando vergonha na frente dos outros
municípios. Nós estamos alertando, essa mudança causará um prejuízo enorme ao
desenvolvimento da economia solidária na nossa cidade. Aquele espaço do centro público da
Rua José Bonifácio é um espaço consolidado, com a localização e a infraestrutura adequada
para o trabalho da economia solidária, principalmente nesse momento que a gente precisa
tanto de trabalho e renda. As pessoas precisam trabalhar, e a economia solidária pode cumprir,
cumpre e pode cumprir ainda mais um papel social importante na geração de trabalho e renda
para a nossa população. Um outro tema, no dia de hoje, agora de manhã, nós vereadores e
vereadoras participamos de uma reunião sobre a situação da vacinação da Covid na cidade. E
eu queria apresentar um dos temas que tratei, inclusive, nessa reunião. Na última sexta-feira
recebemos uma denúncia de um pai que ao fazer o agendamento do seu filho, para fazer o
cadastro da Covid, preencheu o formulário com o nome social. Porém, na hora de gerar o
protocolo, o nome social foi completamente apagado, ignorado. Isso não pode acontecer. O
nome social é o nome pelo qual as pessoas transsexuais ou travestis se identificam, onde elas
são reconhecidas socialmente. O nome é a nossa primeira identidade e a primeira
apresentação que nos diferencia em público. E usar um nome que não condiz com o seu
gênero é muito difícil. Então, governo Airton Garcia, o nome social é uma questão de
dignidade humana, é um direito que está preconizado no SUS, inclusive, na carta de direito
dos usuários do SUS, desde 2009. Então, a gente precisa garantir que o nome social apareça
na identificação de todo cadastramento da vacinação, bem como em todos os espaços
públicos, todos os formulários do poder público. Por fim, gostaria de falar mais uma questão
sobre nosso mandato, como vocês sabem, uma das funções do vereador é fiscalizar o poder
executivo. E um dos instrumentos que utilizamos para isso são os requerimentos. Quem está
nos escutando e nos conhece, o requerimento é um documento que a gente solicita uma
informação e que o poder público tem a obrigação de responder. No nosso mandato, um
mandato participativo, escrevemos todos os nossos requerimentos em conjunto com a
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população, que nos solicita, explicando como funciona os prazos, o envio. E a gente envia,
inclusive, o documento que a gente protocola antes para as pessoas, para elas verificarem se é
isso mesmo que elas querem. E, é claro, encaminhamos também a resposta desses
requerimentos. E, colegas vereadores, vereadoras, como chegam as respostas dos
requerimentos para vocês? Porque, para mim, é um desrespeito e uma incompetência atrás do
outro. Falta de informação, que você pergunta, e não há uma resposta do que você perguntou.
Um famoso empurra-empurra. Vem uma resposta: "Esse assunto não é dessa secretaria". E
volta para a Secretaria de Governo, e volta para nós sem a informação que a gente perguntou.
Um desses casos, pessoal, que essa semana que eu vou protocolar a terceira vez o mesmo
requerimento, porque cada vez que eu protocolo a resposta vem empurrando para uma outra
secretaria, e ninguém me responde o que é preciso. Além de informações erradas, porque a
gente confere, a gente vai lá ver o que está escrito, a gente não guarda o requerimento na
gaveta. Então, se o governo Airton Garcia vai continuar tratando essa Casa de Lei ou essa
vereadora, de oposição, desse jeito, tudo bem, é uma opção política desse governo, mas
saibam que as suas respostas estão nas mãos das pessoas, das pessoas que solicitaram essa
demanda, que têm interesse, que entendem, inclusive, desse assunto. Então o governo Airton
Garcia não está desrespeitando só a vereadora do PT, mas sim toda a população, que assim
como a vereadora, tem o direito e o dever de fiscalizar o poder executivo, como a gente tem
feito e como continuaremos a fazer até que esse governo vire, realmente, um governo. Porque,
hoje, a gente vê só, continuamos vendo só, né, esse jogo de poder, de empurra-empurra, e a
população de São Carlos sofrendo com esse desgoverno do prefeito Airton Garcia. Obrigada,
Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereadora. O próximo vereador a
fazer uso da palavra, queria consultá-lo, inclusive, da possibilidade de vir até o Plenário,
Robertinho, uma vez o senhor está na Câmara, que vai facilitar bastante, está uma dificuldade
danada aqui. A gente teve que ouvir a Raquel pela TV, porque o som da Câmara está um
fiasco. O som aqui dos que estão on-line não está chegando adequadamente, está chegando
muito baixinho e a gente está tendo dificuldades. Inclusive queria...VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pois
não, Marquinho. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Enquanto o vereador Roberto
Mori Roda se desloca para a sessão, eu poderia fazer um comunicado muito triste a esta Casa?
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pode sim. Pode sim. Deixa só eu aumentar o
volume da TV aqui de novo para o senhor fazer o comunicado à Casa. Tem o controle aí,
Emílio? Pronto, pode fazer o comunicado, Marquinho. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Nós acabamos de receber, infelizmente, a triste notícia do falecimento do
empresário Adhemar Ranciaro, que é dono de vários hotéis aqui da cidade de São Carlos e
que por muitos e muitos mandatos foi vereador na Câmara Municipal desta cidade. Eu quero
aqui externar o profundo pesar à sua esposa, aos seus filhos. E o Adhemar Ranciaro foi um
combativo vereador, ele teve oportunidade de ser vereador com meu pai nesta Casa de Leis,
morre aos 93 anos. E é uma pessoa que, sem dúvida nenhuma, deixa um grande legado na
cidade de São Carlos. Então, os nossos sentimentos e o comunicado aos nossos pares pelo
falecimento de tão ilustre cidadão são-carlense. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, vereador Marquinho Amaral. É muito triste o comunicado do Sr. Adhemar
Ranciaro. Mas desejamos aqui os nossos profundos sentimentos a todos os familiares do Sr.
Adhemar. Nesse momento, eu passo a palavra ao vereador Robertinho Mori Roda.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Rodson Magno do Carmo, Sr. Presidente.
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SPRESIDENTE ROSELEI FRANCOSO: Não, Robertinho Mori Roda. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Ah, é você? Robertinho, perdoa eu, eu pensei que era... me
desculpe, Robertinho, que eu pensei que você não ia falar. Me desculpe. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: O senhor é o próximo, Rodson. Então, vereador Robertinho Mori
Roda pelo tempo regimental de até dez minutos. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Pois
não, eu estava ali. Que isso, que isso. Se todo mal fosse esse, né, Rodson. Boa tarde, Sr.
Presidente, Sras. Vereadoras e Srs. Vereadores, população que nos acompanha, imprensa.
Saudar o nosso ex-prefeito aqui, o Rubinho, e a esposa. Rubinho Massucio, grande abraço. Sr.
Presidente, eu trago aqui um... com muita satisfação, estivemos presente ontem, juntamente
com a Cidinha do Oncológico, algumas semanas passada ela me convidou. Ela foi convidada
a participar de uma reunião sobre uma frente parlamentar da pessoa com deficiência, e ela nos
convidou, da comissão, né, esse vereador, o Bruno, o Bira. Impossibilitados por conta de estar
em cima da hora, o Bira e o Bruno não puderam participar, eu participei. Foi levado,
obviamente, à comissão. E, para a surpresa, recebemos um convite para estar presente em
Jaguariúna, em um lançamento de uma frente parlamentar. Estive ontem, então, presente junto
com a Cidinha, a qual eu agradeço muito, né, a Cidinha, por nos convidar. E esteve em
Jaguariúna participando do lançamento do evento da Frente Parlamentar da Pessoa com
Deficiência e Doenças Raras, com a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, a
Damares, que é do nosso município, né, Damares Alves, com a deputada federal, vicepresidente da frente parlamentar de doenças raras na câmara, a deputada federal Carla
Zambelli, com a coordenadora das frentes parlamentares, deputada estadual Valéria
Bolsonaro, com o ministro em exercício de Ciência e Tecnologia o senhor, doutor, Prof. Dr.
Sérgio Freitas, que ele estava, naquele momento, representando o Marcos Pontes, que está no
estrangeiro, em uma viagem fora. O secretário especial da Cultura, do Ministério do Turismo,
Mário Frias, diversos deputados federais e estaduais. Estava também presente o deputado
federal Paulo Freire e o deputado federal general Peternelli, vários vereadores, vários
prefeitos do estado de São Paulo. Essa Frente Parlamentar da Defesa da Pessoa com
Deficiência e Doenças Raras do município de São Paulo e de todo o estado, um lançamento
ontem muito importante. E na reunião foi ressaltado que a garantia de direitos e igualdade das
pessoas com deficiência e doenças raras é uma necessidade, pois, no Brasil, existe quase 40
milhões de pessoas que têm algum tipo de deficiência. Sendo importante o envolvimento da
sociedade civil e do governo para desenvolvimento das pessoas. Para que o trabalho seja
efetivo, deve haver a disponibilidade e vontade para que as ações, obviamente, aconteçam,
tanto do poder público, quanto da sociedade civil, o terceiro setor. Propõe-se trabalhar com
todos os órgãos a fim de fortalecer e implementar essa frente parlamentar. Eu acho que a
frente parlamentar na cidade de São Carlos, é óbvio que vai ser muito aceita, conversei
bastante com a Cidinha do Oncológico para a gente levar isso juntamente à comissão, que
existe uma comissão constituída nesta Casa, e que por si só já é algo que representa e muito
essa câmara, essa cidade de São Carlos, a todas as pessoas que dependem desse trabalho. É
óbvio, é obvio, estou aqui com o Bruno, estou aqui com o vereador Bira, que também fazem
parte da comissão, é algo, obviamente, para a gente tentar buscar esse apoio juntamente ao
estado, da mesma forma com que essa comissão foi, juntamente à Célia Leão, acho que há uns
30 dias passados, não é isso, Bruno? Então eu acho que é muito importante. Eu acho que é
sempre bem-vinda a ajuda. Eu senti ali bastante firmeza, uma vez que vem uma proposta do
governo federal, juntamente com o governo do estado para que a gente possa realmente
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trabalhar em uma política pública e atender essas pessoas que precisam, independente, o que
eu senti ali, de cor partidária. É óbvio que muito assusta nessa época, e não assusta, isso aí é
uma grande realidade da política, da cultura da política um ano antes das eleições, mas esse
trabalho já vem sendo feito há quase dois anos. Então eu acredito que vem para perdurar. A
própria Valéria, ela sabe muito bem que ela foi eleita por conta de um nome Bolsonaro,
porque até então ela imaginaria estar disputando uma campanha para vereadora. Ela disputou,
foi eleita, a gente vê o belíssimo trabalho que uma pessoa, a exemplo de muitos de vocês que
estão aí no primeiro mandato, e vem, né, com toda a força, com todo o gás. E, infelizmente,
não é tudo aquilo que a gente consegue fazer e tudo aquilo que a gente conquista, não tem,
porque dependemos, obviamente, do executivo e dependemos, às vezes, muito mais de uma
compreensão da sociedade em relação a tudo aquilo que é o trabalho do vereador, é aquilo que
compete ao vereador. Mas fiquei muito feliz, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras.
Vereadoras, a possibilidade de a gente contar juntamente com a comissão, aqui, o reforço até
mesmo com esses vereadores que já participam, obviamente, já está inteirado e, obviamente,
somando a pessoa que foi primeiramente convidada, né, que é a Cidinha do Oncológico, a
qual eu agradeço muito, para que a gente possa unir ainda mais forças porque não tem
somente esses três, quatro vereadores, nós temos o Sérgio Rocha, nós temos muitos outros
vereadores, Professora Neusa, e todos os outros vereadores que obviamente trabalham, o
Lucão, que a gente sabe, todos, todos os vereadores dessa Casa, eu acho que é para o bem
comum. Então, muito feliz mesmo. A minha fala fica no sentido de a gente fortalecer esse
trabalho para que a gente possa cada vez mais trazer sempre mais dignidade a essas pessoas
que precisam. Muito obrigada, Sr. Presidente, essa é a minha palavra. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Vereador...VEREADOR ROBERTINHO MORI: E aqui,
também, externar a minha tristeza em relação ao falecimento do Sr. Ranciaro, Adhemar
Ranciaro, que foi, como o Marquinho mencionou, vereador nesta Casa. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Robertinho Mori Roda, eu gostaria que o senhor me
substituísse na presidência dessa Casa, durante a fala do vereador Rodson Magno do Carmo e,
posteriormente, a minha fala para que eu possa fazer uso da palavra e atender uma pessoa em
alguns minutinhos. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Pois não. Então com a palavra
vai ser o...? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Rodson Magno Carmo,
pelo tempo regimental de dez minutos. [troca de presidência]. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Muito boa tarde, Sr. Presidente em exercício, vereador Robertinho Mori, em nome
do Robertinho cumprimentar todos os vereadores, vereadora Neusa presente, meus colegas
on-line. Hoje é um dia muito feliz para mim, hoje eu estou recebendo aqui meus pais
adotivos, que não me deram a vida, mas me colocaram de pé. Eu peço para ficar de pé o exprefeito Rubinho, e a ex-primeira-dama D. Sílvia. Eu pediria uma salva de palmas. [aplausos].
VEREADOR RODSON DO CARMO: Essas pessoas... eu acho que na vida da gente, a
gente tem que ter gratidão, Professora Neusa, porque quando eu tinha lá meus 12 anos de
idade, foram essas duas pessoas que abriram as portas da prefeitura para mim para que eu
pudesse chegar onde cheguei. E eu sempre falo, e com vergonha nenhuma, que eu levarei até
a sepultura a gratidão, porque esses dois, esse carinho que eles tiveram comigo. E sempre
falo, eles não me deram a vida, mas eles me colocaram de pé. E a gratidão é uma coisa que a
gente tem que ter no coração. E é um prazer sempre receber o ex-vereador, o vereador mais
votado da história de São Carlos, na década de 70, junto com pai do nosso querido vereador
Tiago Parelli, que na década de 70 teve mais de 5 mil votos, nós temos lá, na época que tinha
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30, 40 mil eleitores, fez um belíssimo trabalho, um trabalho esse voltado para as pessoas mais
carentes da nossa cidade, ajudando as pessoas, onde eu pude acompanhar ao durante os seus
quatro anos no gabinete do povo, ajudando as pessoas que mais necessitam. Vários
vereadores, vereador Ratti, que na época era vereador dessa Casa, que sabe o trabalho que o
Rubinho fez. Enaltecer o trabalho da professora Sílvia Maria Ruggiero Massucio, para mim, a
melhor primeira-dama que São Carlos já teve, a melhor campanha do agasalho, a melhor
campanha do livro. Para quem conhece a professora Sílvia, sabe o trabalho que essa mulher
teve, um trabalho árduo, um trabalho à frente da prefeitura, atendendo as pessoas mais
carentes, sem vergonha de ninguém. E quando eu era um garoto de rua fui convidado para
trabalhar na prefeitura com uma caixa de engraxate de sapato e pude chegar até a Câmara
Municipal. Chegando à Câmara Municipal, encontrei pessoas belíssimas, como o vereador
Ratti, vereador Marquinho Amaral, vereador Azuaite, que me deram a oportunidade, Sr.
Presidente, para que eu viesse engraxar sapato dos vereadores nessa Casa e, hoje, me tornar
vereador. Então, você que nos assiste, que está aí do outro lado da telinha nos assistindo,
nunca desista do seu sonho, sempre é possível. Muita gente falou que a gente não ia
conseguir, porque na época a gente tinha que lutar com muitos tubarões, mas Deus abençoou
e quando Deus diz sim, a vontade de Deus é feita. E quando a gente faz um bom trabalho e
esse trabalho é voltado para a população, voltado para o povo, o povo é que nos elegeu e é ao
povo que nós temos que trabalhar, porque nós somos funcionários do povo, nós não fazemos
nada favor. Sempre o que Rubinho me ensinou, atenda as pessoas com humildade, atenda as
pessoas com carinho, dá para fazer, dá; não dá, não minta. E é isso, hoje estou no meu terceiro
mandato, com 40 anos de idade, com muito orgulho, 28 anos de prefeitura. Agradeço
primeiramente a Deus e, segundo, são esses dois casais que estão aqui, que abriram a porta,
que nunca eu vou esquecer, não só deles, eu não posso deixar de falar de Paulo Altomani e
Dra. Alice também, que me ajudaram nos meus estudos. Tenho um diploma hoje, agradeço a
Paulo Altomani que honrou o seu compromisso. Sou formado em história e em filosofia
porque ele bancou meus estudos e falou que eu tinha que ser alguém na vida, que eu tinha que
estudar. Então, minha eterna gratidão a cada um de vocês. E como eu posso retribuir?
Retribuindo trabalhando para cada um de vocês que nos assiste, a cada um de vocês que faz a
gente trabalhar. E nós estamos aqui, a partir de amanhã nós vamos começar a distribuir as
senhas para as pessoas que têm interesse em ter a sua casa própria. Nós não vamos distribuir
casa, são lotes urbanizados, nós vamos fazer... nós temos uma associação, onde lá participam
mais de 300 pessoas que já foram contempladas, que já pagaram seu terreno. E nós temos que
ter mais, mais ou menos umas 500 pessoas para a gente comprar essa outra área, para que
mais pessoas possam ter a oportunidade de ter a sua casa própria. Não é nada de graça, não é
instituição de caridade, nós não somos Jesus Cristo. O que nós vamos fazer? Nós vamos unir
essas pessoas, fazer um compra coletiva de um lote, e através dessa compra coletiva, as
pessoas vão ter a oportunidade de pagar preço um irrisório. Por que o rico pode comprar o
helicóptero, por que o rico pode comprar sua casa na praia, junto com muita gente, um prédio
inteiro, e o pobre não? Ele também tem a sua oportunidade. O que nós temos que fazer é
organizar as pessoas em forma ordeira, fazer a compra coletiva. A gente compra o material de
construção, a gente compra o terreno, a gente compra tudo, os insumos da casa, tudo
coletivamente. Se a gente conseguir unir as pessoas, a gente vai lá, faz a compra, com o apoio,
que são poucas as pessoas que participaram. Que eu quero agradecer ao Bragatto, quero
agradecer ao secretário de Habitação e especialmente ao secretário de Comunicação, que
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ajudou na divulgação desse projeto. Então eu peço para que cada um de vocês não se apavore,
não precisa chegar 8h amanhã para pegar senha, tem senha o suficiente para todo mundo. Por
que nós estamos distribuindo as senhas? As senhas são para que não haja aglomeração. Não
precisa levar documento, você só vai pegar senha e nessa senha vai ter a data que você vai nas
reuniões. Por que tem que ter a data? Porque nós estamos vivendo um tempo de pandemia,
então, nós vamos contar quantas pessoas têm, separar essas pessoas e colocar em um ginásio,
para que não tenha aglomeração. Vá com calma, são, quarta, quinta e sexta das 14 às 19h,
entregas de senha para que você possa participar das reuniões. Quero agradecer à Professora
Neusa, que me procurou, ao vereador Dimitri, ao presidente dessa Casa, vereador Roselei, que
tem me dado apoio nesse projeto, para que mais pessoas possam ter a oportunidade de ter a
sua casa. E é só assim, tem muita gente me criticando, muita gente me metralhando, eu quero
que vocês vão é lamber sabão, porque eu não devo nada para ninguém. Estou fazendo meu
trabalho. A única satisfação que eu tenho que dar é para Deus e para os promotores, que nós
já conversamos, junto com o deputado, não estou fazendo nada de errado, é o meu papel de
fazer uma alternativa para que as pessoas possam ter sua casa. Eu fiz isso porque eu fui
despejado da minha casa, se não fosse esse homem que está aqui, eu perdia minha casa. Meu
padrasto é usuário de droga. Fui morar dentro de um albergue infantil, foi lá que a D. Sílvia
foi me tirar e me deram uma casa 'para mim' morar. E eu pedi a Deus para que me desse força,
se um dia eu chegasse a vereador, para ajudar que mais gente tenha uma casa. Porque só quem
não tem uma casa, só quem não tem onde morar sabe a dor que é pagar aluguel. Então é para
vocês que eu estou aqui e é para vocês que eu vou lutar. Enquanto eu estiver vereador,
enquanto Deus me der vida, eu estarei lutando por cada um de vocês, então eu quero
agradecer a todos vocês que estão me ajudando, a todos vocês que estão fazendo uma cidade
melhor. O meu muito obrigado Rubinho e D. Sílvia, que Deus abençoe a cada um de vocês.
Muito obrigado. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Um aparte, vereador. Aparte.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Pois não, vereador Lucão? VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Eu queria cumprimentar o nobre vereador Rodson Magno do Carmo. Porque,
na sua explanação, Vossa Excelência fala de gratidão. Isso é uma coisa que agrada muito o
coração da gente, quando a gente reconhece o que as pessoas fazem pela gente. E também as
pessoas a quem o senhor está agradecendo, também, eu tenho certeza, que ficam com o
coração alegre. Outra coisa, é que eu tenho certeza que eles estenderam as mãos e hoje estão
orgulhosos pela vida de Vossa Excelência, pela trajetória de Vossa Excelência, que vem para
essa Câmara Municipal. O Bruninho é o mais jovem agora, que está chegando, na época me
parece que o senhor era o mais jovem, e veio reforçar esse parlamento. E Vossa Excelência,
na sua explanação, fala que a trajetória da vida foi muito difícil, no engraxate, nas
oportunidades, que os vereadores aqui, Bruno, davam para Vossa Excelência, o sapato para
engraxar. E sempre buscando oportunidades de estar nessa Casa, como muitos outros
parlamentares que aqui estão, uma oportunidade para devolver para a população em trabalho.
Então, eu quero cumprimentar Vossa Excelência, nesse primeiro momento de sua fala, e
também encorajá-lo, não sei se é essa a palavra, Bruno, vocês que são os professores, a seguir
em frente com esse projeto, dar oportunidade de as pessoas terem uma casa própria. Não são
as críticas que vão abalar Vossa Excelência, não são as críticas que vão desanimá-lo, pelo
contrário. É delas que muitas vezes nós nos alimentamos para seguir em frente, tá certo, para
que nós possamos ajudar as pessoas. Então eu fico aqui, Rodson, feliz de ver o quanto Vossa
Excelência cresceu, não pelo fato de deixar de ser engraxate e se tornar um parlamentar desta
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Casa. Porque nós estamos aqui de passagem, nós não somos aqui eternos, né? A população é
que dita para nós o tempo que a gente fica aqui, quantos plantões nós vamos dar aqui nesta
Câmara Municipal. Mas nós precisamos aproveitar essas oportunidades para fazer que Vossa
Excelência está fazendo, devolver para a população oportunidades, principalmente de ter uma
casa própria. Então, eu quero cumprimentar Vossa Excelência e cumprimentar também o
casal, o ex-prefeito, Rubinho Massucio, D. Sílvia. Conheci, trabalhei, era funcionário na
época, vi a dedicação, o empenho do prefeito municipal também, com o coração voltado em
ajudar as pessoas. E a D. Sílvia, também, aquela companheira, aquela auxiliadora, junto com
o prefeito, fazendo o possível também dentro da sua pasta para devolver à população também
um serviço de alto nível, e conseguiram, tá bom? Então, muito obrigado pela oportunidade e
parabenizo Vossa Excelência mais uma vez. VEREADOR RODSON DO CARMO: Quero
agradecer a palavra do vereador Lucão, que também veio lá de baixo, né? Muito obrigado
pelas palavras, vereador. Vereador Azuaite, o senhor não estava presente... O senhor me cede
mais um minutinho? Quero aqui agradecer ao professor Azuaite Martins de França, o senhor
não estava aqui presente, o Azuaite, para quem não sabe, na época que ele era presidente, no
ano de 1997, ele permitia que eu vinha até a Câmara Municipal engraxar os meus sapatos, e
me emociono muito, quando lá no segundo andar, ele olhou para mim e me disse assim:
"Você vai ter futuro na política, menino, segue em frente", e ele foi a primeira pessoa a me
chamar a sair candidato a vereador, logo que eu completei 18 anos. Eu falei: Azuaite, eu não
estou preparado ainda, mas um dia eu vou conseguir chegar lá. O Azuaite nunca proibiu eu de
entrar nessa Câmara, engraxar os meus sapatos. Trazia sacolas e sacolas de sapato, custava R$
10,00 eles me davam R$ 50,00, pagavam o meu almoço, perguntavam como eu estava,
perguntavam se eu estava estudando. Então, o meu carinho, Azuaite, pela sua pessoa. Muita
gente critica por ele estar aqui dez mandatos. Eu tenho orgulho, porque para um vereador
estar dez mandatos, oito mandatos no poder não é para qualquer um. Me desculpe a
expressão, mas o cara tem que ser 'saco roxo', porque não é fácil se reeleger. Só quem sabe a
dureza que é uma campanha e uma política de um vereador, uma campanha para se reeleger
vereador, porque são muitas pessoas. Então, Azuaite, minha eterna gratidão. Se passaram 30
anos, Azuaite. Mas eu estou aqui. E quem me diria, né, que nós íamos ser vereador junto,
nesse parlamento. E tenho muito orgulho de Vossa Excelência. Fui o primeiro a te visitar no
hospital que, infelizmente, o senhor não se sentiu bem. Mas fico com orgulho, pelo senhor ter
tido o carinho, que nem o Rubinho, a D. Sílvia, você, o Ratti, o Marquinho, todas as pessoas
que passaram por aqui e contribuíram para que eu chegasse aonde eu cheguei. Muito
obrigado, professor. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Se me permite. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Pois não. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Se me permite,
presidente. A gente percebe a vida pelos contrastes. Conversando com alguém, ontem ou hoje,
a pessoa falava: "Você lê, tem uma vida com livros e tudo mais", e eu disse para a pessoa:
Sabe por que eu leio? Sabe por que eu fui estudar? "Por quê?". Falei: Porque meu pai era
analfabeto, e sendo analfabeto, privado por muito tempo, depois ele se alfabetizou, privado
por muito tempo do mundo do conhecimento, por não interpretar os desenhos das letras, ele
soube dar valor à leitura, soube dar valor à educação e soube dar toda a vida dele para que eu
e meu irmão pudéssemos estudar. Isso é um exemplo de vida bonito, e que as pessoas
precisam conhecer e que as pessoas precisam se espelhar em exemplos como esse para seguir
em frente, para construir uma família mais forte, de olhos abertos, para dentro do seu mundo e
para fora do seu mundo. E nisso tudo existe a solidariedade, a gente encontrar os nossos
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iguais nas diferenças que esses iguais têm com relação à gente. Eu sei da sua origem. Eu sei
que Sílvia e o Rubinho fizeram parte, de forma decisiva, na sua vida porque serviram a você
de pai e de mãe. E sei também, Rodson, da gratidão que você tem por eles. E ser grato, que
deveria ser uma coisa natural a qualquer pessoa, infelizmente, hoje, é uma raridade. Sendo
raridade, é algo precioso. Então é uma preciosidade que você tem na sua vida, tem na sua
estrutura moral, na sua fibra. Eu termino, vereador. Mas eu queria dizer o seguinte, que, para
mim, pessoalmente, Rodson, grande valor, o seu, o que mais me tocou, mais profundamente
me tocou foi um gesto de carinho que você teve comigo, porque quando eu estive internado,
fui para a UTI, você foi a pessoa, primeira pessoa, a me visitar, a primeira pessoa a se
solidarizar comigo e a primeira pessoa a me visitar. Eu estava grogue até, eu tinha voltado
da...VEREADOR RODSON DO CARMO: Da anestesia. VEREADOR AZUAITE
FRANÇA: Da UTI, coisa e tal, não sabia o que estava acontecendo, eu me lembro de você,
não sei o que você falou, não sei o que eu falei, mas ficou o gesto. Só para concluir, me
permita. Está aqui o ex-vereador, o ex-prefeito, Rubinho, acompanhado da Sílvia, minha
colega de trabalho. Eu fui oposição ao governo Rubinho, todos sabem, todos sabem disso.
Mas eu jamais deixei de enxergar, de entender e esse é o grande valor dele, do carinho que ele
tinha, principalmente, com os pobres, cruzando na campanha de 82, quando ele era viceprefeito, que eu via o Rubinho batendo de porta em porta nas ruas, na vila, lá na Rua São José,
e o povo abraçava o Rubinho, com amor, com carinho. Isso não é para qualquer pessoa, isso é
resposta, é retorno de algo que ele fez desinteressadamente e que voltou para ele com amor,
com respeito, com solidariedade do povo de São Carlos. Meus parabéns, Rubinho, meus
parabéns, Sílvia, pelos atos de generosidade e de carinho que vocês tiveram, especialmente
com o Rodson. VEREADOR RODSON DO CARMO: Muito obrigado. PRESIDENTE
ROBERTINHO MORI: Eu convido agora para fazer uso da palavra o presidente dessa Casa,
Roselei Françoso. Eu peço a compreensão de todos os vereadores, passaram-se quase sete
minutos do prazo, tá bom? ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do
microfone]. PRESIDENTE ROBERTINHO MORI: E, já tinha passado uns três minutos,
mas até em homenagem ao nosso vice-prefeito, à ex-primeira-dama, a Sílvia Ruggiero, tá
bom? Prazer. Com a palavra o nobre vereador Roselei Françoso, pelo tempo regimental de
dez minutos. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, Robertinho Mora Roda,
presidente em exercício dessa sessão. Eu quero cumprimentar meus nobres vereadores e
vereadoras dessa Casa, quero cumprimentar a imprensa aqui presente, a população que nos
acompanha de seus lares, desejar a todos um muito boa tarde. Eu confesso que eu venho a
essa tribuna para fazer um pequeno desabafo. Eu estou vereador neste parlamento, no terceiro
mandato, eu concluí, Paraná, o meu segundo mandato no final do ano passado e tive a
honraria de presidir esta Casa de Lei neste biênio. Só que eu não consigo entender, de forma
alguma, a incompreensão daqueles que são nomeados a ocupar cargo público. E eu vou
revelar para vocês aqui a minha tristeza. O vereador Djalma Nery está presente no plenário?
Não. Então, eu não vou falar pela ausência dele, vou respeitar a ausência do vereador Djalma
Nery. Mas eu quero dizer deste vereador, que preside essa Casa de Lei e que tem o dever
legal, todas as vezes que for necessário, Rodrigo, sair em defesa dos nossos parlamentares. Eu
liguei para a secretária Wanda, mandei um MSN, um WhatsApp, falando que a escola, Tiago
Parelli, Caíque, estava sem internet. Ao invés de resolver o problema, a secretária quer saber
quem é que veio me pedir para fazer o serviço. Eu fui eleito, eu fui eleito três vezes, se a
senhora está acostumada a presidir, a administrar a universidade federal, onde jamais recebeu
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um deputado naquela instituição honrosa da nossa cidade. Aqui, a senhora vai receber os
vereadores nas escolas. Vai receber os vereadores nas escolas e vai respeitar o mandato de
cada vereador. O vereador Djalma Nelly esteve na São Carlos 8, na Marli de Fátima Alves,
um Cemei que falta tudo, falta areia, falta caixa d'água, falta brinquedo, falta professor e
manda o torpedo para o Conselho Municipal da Educação que o vereador já foi lá, ele vai
resolver. Onde já se viu isso, Dr. Edson Firmiano? Onde já se viu isso? A Secretaria
Municipal de Educação, ela não tem duzentos, trezentos e setenta mil reais, como tem o
vereador Djalma, como tem cada um dos nossos vereadores aqui. A Secretaria Municipal de
Educação tem R$ 270 milhões, R$ 270 milhões por ano. Não é possível. Eu vou nas escolas,
vereador Lucão, a única coisa, a única coisa que foi feita nessas escolas nesse período,
Rodrigo, foi as emendas que eu mandei. Eu quero saber onde está o dinheiro da educação. Eu
tenho o direito de perguntar e vou perguntar enquanto for o presidente dessa Casa, e depois
que terminar a minha presidência, eu vou continuar perguntando. Não é justo, tem dinheiro,
sim, o que não tem é competência, o que não tem é capacidade, o que não tem é respeito.
Respeito com os professores, respeito com os alunos, respeito com os pais dos alunos,
respeito com a equipe que trabalha com a educação. Não é justo se comportar dessa maneira.
Nós somos vereadores eleitos, pode se comparar com os deputados federais, que deveriam
respeitar, deveriam fiscalizar a senhora lá na universidade federal. Aqui nós vamos fiscalizar,
aqui nós vamos cobrar cada centavo gasto dessa secretaria. Aqui nós queremos a substituição
das caixas de amianto. Aqui nós queremos manutenção nas escolas, nós não vamos admitir
parede trincada, nós não vamos admitir falta de energia, falta de internet. Se nós queremos,
Paraná, dar aula remota, tem que ter internet, não é possível [interrupção no áudio].
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Presidente...VEREADOR PARANÁ FILHO:
Questão de ordem, Sr. Presidente, até para que seja reparada toda essa questão técnica, eu
sugiro a suspensão da presente sessão por 20 minutos, pelo menos. Por até 20 minutos.
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: O vereador Robertinho Mori é que está na
presidência, mas eu gostaria muito que fosse deferido... Voltou? Nós vamos suspender uns
minutinhos até que volte todos os canais. [Sessão suspensa]. [Sessão reaberta]. VEREADOR
ROSELEI FRANÇOSO: Ei? Eu vou voltar com máscara. Cadê o presidente, o Robertinho
Mori Roda? Dimitri, assume lá, por favor. Vai lá, Lucão, por favor. Lucão, por favor.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR
ROSELEI FRANÇOSO: Depois você vai falar. Já voltamos no ar aí? Voltamos? Por favor,
Dimitri. Não voltou? Ah, o tempo? É cinco minutos, para eu terminar. Não... É, pode zerar.
Com cinco minutos está bom. PRESIDENTE DIMITRI SEAN: Restabelecendo a palavra
ao vereador Roselei Françoso por mais cinco minutos. VEREADOR ROSELEI
FRANÇOSO: Eu quero dar continuidade na minha fala aqui. Eu me manifestei até o
momento a respeito da questão do tratamento com os parlamentares dessa Casa junto à
Secretaria Municipal de Educação, e confesso que eu gostaria muito que a gente não tornasse
a ter informações como essa. Nós fomos eleitos para representar a população de São Carlos e
nós temos legitimidade para cobrar o secretário, para cobrar que os serviços aconteçam, para
defender o interesse público e para fiscalizar os atos do Poder Executivo. E, nesse sentido, eu
gostaria de sair um pouquinho da pauta da educação e gostaria de trazer para os senhores uma
grande preocupação do nosso mandato, e eu acredito que preocupação também do mandato de
diversos vereadores dessa Casa. Nós discutimos aqui no dia 1º de janeiro de 2017 a questão, a
preocupação com das drenagens urbanas do município de São Carlos. Todo ano é a mesma
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história em relação às enchentes. Nós estamos no dia... 13 hoje? Treze, 14... 14 de setembro
de 2021. E eu passei essa semana... tem vários dias já que eu tenho observado isso, e tenho
uma preocupação que corrobora com a questão da drenagem urbana no município. Isso aqui
que eu vou mostrar para vocês é o Córrego do Gregório. Gregório. O Gregório está totalmente
assoreado e tomado por vegetação no leito do córrego. Se fosse só a vegetação, acho que eu
agregaria a Deus, porque é coisa simples de resolver, mas o Córrego do Gregório, esse
córrego que a gente tanto fala nesse período de chuva, está tomado também por madeira, por
lixo, por sofá. Sofá! Se a câmera conseguir chegar aqui, eu peço atenção aí, a câmera
consegue pegar essa imagem aqui para vocês verem o tamanho do sofá que está no Córrego
do Gregório? É um sofá de três lugares. O de dois lugares eu não sei se já desceu rio abaixo,
se está enroscado em algum lugar ou se tem alguém sentado nesse sofá em alguma secretaria.
Vou pegar essa câmera aqui. Tem tanta câmera aqui agora que... Vamos lá. Chega aí, por
favor. Vocês vão ver que existe um sofá de três lugares. O de três, nós vamos abrir uma
sindicância para verificar se ele está em algum lugar, em alguma secretaria, mas esse sofá vai
se desprender... Não consegue chegar um pouquinho mais, não? Consegue ver o sofá ali? A
imagem é pequena... É um sofá. Parece uma... muito maior do que uma capivara. Esse aqui
também é o Córrego do Gregório. Se a gente sair agora e dar um pulinho ali no Córrego do
Monjolinho, próximo da curva do Joinha, nós vamos observar a mesma coisa. Se a gente for
na boca de lobo aqui pertinho da nossa lotérica, ou qualquer boca de lobo da cidade, nós
vamos ver que não existe limpeza de boca de lobo na cidade de São Carlos, não existe serviço
preventivo, não existe manutenção. E aí, eu quero chamar atenção, porque o Mariel cuida
bem, muito bem, do recape da nossa cidade. Muito bem. Mas o serviço público é muito mais
amplo. Nós temos que cuidar da limpeza dos nossos córregos, nós temos que cuidar da
limpeza da nossa drenagem urbana. Depois não adianta ficar até 3h, 4h da manhã com
caminhão cedido por Ibaté, por Descalvado, por Porto Ferreira, pela região toda que vem
socorrer, aquilo que a gente não faz. Esse serviço é de prevenção. Alguém precisa botar a mão
na consciência nessa prefeitura e começar a olhar para os serviços públicos de verdade. É
manutenção. Hoje, o serviço público não cuida mais das estradas rurais, mas eu me recordo
como eram as estradas rurais quando estavam no serviço público. E aqui eu não estou falando
só do Mariel, não. Eu estou falando de uma secretaria, uma secretaria que precisa programar,
uma secretaria que tem o dever legal de ser eficiente, de cumprir com um dos princípios,
Paraná, da administração pública. Tem o dever legal... Olha, nós estamos fazendo um monte
de campanha. A campanha é importante, mas isso aqui é inaceitável. Quando é que nós vamos
colocar uma draga ou algum equipamento no leito dos nossos córregos, fazer a devida
limpeza para que a gente não tenha o problema de enchente? Nós estamos gastando dinheiro,
R$ 4,5 milhões, para segurar água: segurar água da Praça Itália, segurar água lá do Botafogo,
segurar água do CDHU. Mas, gente, se não for feito o básico... tá? Você almoçou, não lavou
os pratos e quer comer de novo? O que é isso? VEREADOR PARANÁ FILHO: Me cede
um aparte, vereador? VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: É o básico que tem que ser
feito para poder garantir o bom funcionamento de uma cidade. Por favor, vereador Paraná.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, bom, em primeiro lugar, eu quero
parabenizar Vossa Excelência pelas colocações, que, de fato, são verídicas e notórias com
relação à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, né? Nós temos que reconhecer, sim, o
invejável trabalho que é feito com relação ao recape, todavia, muitas outras situações que
envolvem essa secretaria têm deixado a desejar. O senhor mencionou aí com relação à
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manutenção de estradas rurais, é importante frisar que a Secretaria Municipal de Agricultura,
ela vinha fazendo algumas parcerias com a Secretaria Municipal de Serviços Públicos, como
foi a passagem lá que liga a serrinha do Cidade Aracy ao Aracy II, e nós estávamos fazendo
em conjunto um trabalho ali no Vale do Uirapuru. O Vale do Uirapuru, ali atrás do Maxim's
Motel, próximo da Washington Luís, e depois da nossa saída ali da secretaria o serviço foi
parado. Esse serviço era executado pela Secretaria de Serviços Públicos, nós fizemos a
parceria, a Secretaria de Agricultura assumiu junto com ela essa responsabilidade, daqui a
pouco a Secretaria de Serviços Públicos retirou as suas máquinas sem ter terminado o serviço,
e a Secretaria de Agricultura ficou lá sozinha. E agora, nem Agricultura, nem Serviços
Públicos, nem nada. Um outro ponto que eu queria destacar dentro da fala de Vossa
Excelência: nós estamos aqui na capital nacional da tecnologia, uma cidade com orçamento
de quase R$ 1 bilhão. Vossas Excelências sabem que nós não temos uma escavadeira
hidráulica, que é o equipamento ideal para fazer limpeza de córregos? Nós não temos. A
Secretaria Municipal de Agricultura, ela abriu um processo licitatório para comprar uma
escavadeira hidráulica, custa, aproximadamente, R$ 700 mil. Mandamos para o secretário de
Governo, para passar para o Sr. Prefeito Airton Garcia, o prefeito Airton Garcia falou que isso
não era prioridade nesse momento. Bom, pode até ser que nesse momento não seja, mas, poxa
vida, não foi em 2017, nem 18, nem 19, nem 20, nem 21. Vai ser quando? VEREADOR
ROSELEI FRANÇOSO: Paraná? VEREADOR PARANÁ FILHO: É que tem secretário
que adora fazer locação. Não sei se é isso. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Paraná,
eu agradeço as suas palavras e quero dizer que o que eu estou dizendo aqui não é gritaria, não
é para aparecer na televisão. Nós estamos alertando. É um problema que vai acontecer. Nós
estamos vendo aqui a Cidade On, nós temos diversos setores da imprensa que acompanham
essa sessão, e o que nós estamos falando aqui é de prevenção. Não adianta nada esperar as
chuvas e depois a gente correr para fazer a limpeza. Isso aqui é tragédia anunciada. Isso aqui é
enchente anunciada. Isso aqui é um problema muito sério que vai acontecer, Tiagão, daqui a
pouco. Então, eu gostaria muito que não fosse levado para o lado pessoal, que o secretário
entendesse isso aqui como um pedido de serviço a ser realizado, um serviço que precisa
acontecer na cidade de São Carlos para o bem do interesse e da coletividade são-carlense,
para a gente não ter que sofrer de novo com a baixada do mercado, com os comerciantes,
comerciantes como aquele que perdeu a loja inteira na última enchente, no ano passado.
Então, não gostaria que fosse levado para o lado pessoal, até porque eu gosto muito do
secretário Mariel, a gente tem conversado bastante, mas uma coisa é uma coisa, a outra coisa
é outra coisa. Eu fui eleito para fiscalizar, eu fui eleito para cobrar, eu fui eleito para fazer
com que a prefeitura funcione, e nós vamos continuar fazendo isso. Do mais, eu só queria
também pedir ao Dr. Edson Fermiano que conversasse com a secretária Wanda [interrupção
no áudio]. PRESIDENTE DIMITRI SEAN: Pode concluir, vereador. VEREADOR
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado. Eu gostaria que o Dr. Edson Fermiano conversasse com
a secretária Wanda e que respeitasse essa Casa. É inadmissível um vereador eleito pelo povo
na sua... no seu estrito dever, na sua atividade ordinária de fiscalizar os atos do Executivo, que
seja tratado com brincadeira. "O vereador veio aqui, ele resolve". O vereador foi lá para fazer
aquele que tem dever de executar, executar. O vereador tem emenda parlamentar que ajuda
muito. Aliás, o pouco que foi feito na educação em termos de melhoria, de infraestrutura, foi
feito com as minhas emendas. O pouco. Hoje, o vereador Bruno está destinando recurso para
a educação, o vereador André, vereador Gustavo, vereador Sérgio Rocha, vários vereadores, a
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vereadora Neusa, o vereador Bira... todos os vereadores que têm destinado recurso para a
educação têm colaborado bastante, mas não dá para comparar uma secretaria ser administrada
para fazer melhoria numa escola, Azuaite, e ser feito com emenda parlamentar. Nós estamos
falando de um recurso abundante, nós estamos falando...VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Vossa Excelência me concede um aparte? VEREADOR ROSELEI
FRANÇOSO: Só um segundinho. Nós estamos falando de um quarto do orçamento do
município, um quarto, canalizado para a educação de São Carlos. Então, precisa acontecer.
Ficaram bravos comigo esses dias, falaram que eu faltei com a verdade. Não faltei com a
verdade. A educação empenhou 26% do orçamento da educação, só que pagou 13%. Esse
assunto eu conversei com o Mário, que falta três meses para acabar o ano. Se o prefeito não
cumprir e não pagar esses 12% que falta, o prefeito fica inelegível. É isso que ele vai levar:
uma inexigibili... Ai, me falhou. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: A inelegibilidade.
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Inelegível. Isso, é uma palavra... trava-língua aqui.
Ele fica inelegível, tá, não pode mais se candidatar a cargo nenhum. O município para de
receber recursos externos, o município vai parar no Cauc, como foi em outra época aqui
pertinho de nós, na legislatura passada com o prefeito Altomani. Isso é prejuízo caótico para o
bem de qualquer serviço público... para o mal de qualquer serviço público. Então, precisamos
ter responsabilidades. O que eu estou colocando aqui é para chamar atenção e dizer que
vereador tem o papel, Lucão, de fiscalizar e precisa cumprir com o seu papel. Eu vou
continuar cumprindo com o meu, querendo a Wanda gostando ou não. Então, eu vou
continuar, porque esse é o nosso papel, e não vou sentir, de forma alguma, represália, não
vou, porque eu vou continuar esperneando. Um dia o vereador Azuaite legislava junto com
uma ex-vereadora dessa cidade. Eu tinha 16, 17 anos, estava aqui no corredor da Câmara, vim
fazer uma visita para o João Müller na época, e uma vereadora, a vereadora Julieta Lui, disse:
"Se vocês querem ser ouvidos, gritem". Então, nós vamos continuar gritando muito nessa
cidade para que as coisas realmente funcionem. O vereador Lucão...ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: Acabou o tempo. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Acabou o meu
tempo. Me perdoe. Obrigado, Lucão. PRESIDENTE DIMITRI SEAN: Próximo orador
inscrito é o vereador Sérgio Rocha por até dez minutos. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Questão de ordem, nobre presidente. PRESIDENTE DIMITRI SEAN:
Antes disso, questão de ordem do vereador Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Eu quero... Presidente, por gentileza, eu gostaria que Vossa Excelência
permanecesse aqui e dizer que eu sou solidário à fala de Vossa Excelência. Das duas
secretarias... primeiro, da secretária Wanda. Nós formamos um conjunto de partidos, é isso,
que fique bem registrado, nós formamos um conjunto de partidos aqui nessa Câmara
Municipal, do qual o MDB faz parte com outros partidos, e que nós fomos para as ruas
conquistar votos para a reeleição do atual prefeito, tá certo, Airton Garcia. Então, nós temos,
sim, autoridade para exigir não só respeito por essa Casa. É que a pessoa chega de fora e acha
que pode destratar um parlamentar, destratar um vereador, destratar um presidente de uma
Câmara, uma pessoa que não tem nenhum comprometimento com a sociedade. Que voto que
tem esse povo? Nenhum voto. Que sapato que gastou? Nenhum. Então, o conjunto de partido
que ajudou a reeleição do prefeito Airton Garcia, do qual o MDB faz parte, nós exigimos, Dr.
Edson Fermiano, respeito por esta Casa, por essa secretária, D. Wanda, e pelos serviços
públicos. Ele tem que agradecer Vossa Excelência pelo alerta que está dando, antevendo uma
situação de caos, que nós assistimos, vereador Paraná, na última enchente: carro amontoando
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por cima do outro... o estrago para a cidade de São Carlos e o prejuízo para esses
comerciantes que estão instalados. Muitos fecharam as portas desses estabelecimentos, e
corremos o risco de assistir novamente. Então, a fala de Vossa Excelência, muito importante,
eu tenho certeza que carrega o apoio aqui de toda essa Câmara Municipal. Há tempo de se
corrigir muitas coisas para evitar um transtorno maior, e começa pelo básico, como Vossa
Excelência está falando, que é limpeza, meu Deus do céu, a limpeza dos rios, dos córregos,
limpeza do... Como é que fala, esse buraco aí do...VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO:
Monjolinho. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Não, não. VEREADOR ROSELEI
FRANÇOSO: Boca de lobo. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: As bocas de lobo.
Principalmente nesses trajetos que trazem as águas, que trazem a chuva, que trazem as
enxurradas. Meu Deus do céu! É um alerta que Vossa Excelência está dando, e que fique
registrado na data de hoje... nós precisamos colocar... marcar essa data, porque amanhã... Nós
não podemos, essa Câmara aqui, ficar assistindo de novo esse estrago. Então, o conjunto de
partidos que formou a frente da reeleição exige, sim, respostas. Nós exigimos respostas, nobre
secretário de Governo. Vossa Excelência sabe o respeito e o carinho que eu tenho, mas nós
exigimos que Vossa Excelência leve para o seu gabinete não só a Secretaria de Serviços
Públicos, mas principalmente essa mulher que vem aí desrespeitar esse parlamento, falar para
o vereador que vai ter que arcar com as coisas lá da escola! Espera aí! Daqui a pouco eu vou
ver vaca voar de novo? Eu vou ver poste fazendo xixi em cachorro? Que falta de respeito é
essa? Agora, se a prefeitura vai aceitar esse tipo de desrespeito com essa Casa, é bom avisar a
gente. Eu quero saber, porque aí eu vou me posicionar também, porque até agora eu estou
carregando o piano junto. Eu estou carregando piano junto, mas eu não vou aceitar, vereador
Paraná, nobres colegas vereadores, ver a destruição da minha cidade, principalmente esse
pessoal que fica no entorno do mercado. Muita gente fechou as portas, tem gente passando
fome, e agora nós vamos aguardar novas chuvas? Espera aí! Dr. Edson, por favor... E o Saae
também. Eu queria ter mais tempo para falar, viu? Está na hora de fazer uma limpeza nessa
prefeitura. E o MDB tem força, tem poder, tem espaço e exige respeito, porque eu pedi voto.
Eu pedi voto. Eu pedi voto para a reeleição do atual prefeito e do vice-prefeito Edson Ferraz.
Então, nós exigimos, sim. A frente que se fez... Vossa Excelência também. Nós fizemos essa
frente para que fosse reeleito, nós exigimos que seja diferente dos outros partidos que foram
reeleitos na cidade de São Carlos e que, no segundo mandato, tiveram esse problema. Nós
queremos exigir a mesma qualidade, principalmente na questão das chuvas e das águas. Muito
obrigado. PRESIDENTE DIMITRI SEAN: Qual é o expediente, professor? ORADOR
NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: Pela ordem. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Pela ordem.
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Pela ordem. PRESIDENTE DIMITRI SEAN: Pela
ordem, vereador. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Pela ordem. VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Sr. Presidente, eu vou abrir mão da minha palavra, tá? Eu ia falar aqui. Estou
abrindo mão, porque não dá mais, né? PRESIDENTE DIMITRI SEAN: Tá bom, então. Pela
ordem do vereador Azuaite. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Posso falar de lá?
PRESIDENTE DIMITRI SEAN: Pela ordem, professor. Pode. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Dimitri? ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Dois
minutos, hein, pela ordem. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do
microfone]. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Srs. Vereadores, povo de São Carlos.
Parte-se de uma premissa um tanto quanto equivocada. Os senhores estão falando do

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo

compromisso do prefeito com a cidade de São Carlos, e eu pergunto: quem é o prefeito? E
respondo: não existe prefeito. São Carlos não tem prefeito. O titular, titular, do Poder
Executivo de São Carlos não está em condições físicas para assumir as responsabilidades que
são do Poder Executivo: assina sem ler, isso é perigoso, não conversa e nem dialoga, isso é
perigoso, deixa que outras pessoas assumam a sua responsabilidade e falem por ele. Prefeito
municipal de São Carlos, se fosse passar por um exame médico para ver a sua capacidade de
discernimento e de deliberação, ele não conseguiria um atestado positivo de qualquer médico
honesto. E aquilo que se faz com o prefeito municipal Airton Garcia é algo desumano, porque
interesses outros pretendem que ele fique na titularidade do Poder Executivo
para...PRESIDENTE DIMITRI SEAN: Para concluir, vereador. VEREADOR AZUAITE
FRANÇA: Para completar e fazer aquilo que outros desejam, e esses desejam desejos que são
turvos, que são obscuros, não são claros, não são honestos. Por outro lado, e só para terminar,
o comportamento de certos secretários de São Carlos... e a secretária da Educação,
infelizmente, e para a minha decepção, pelo que os senhores falaram aqui, está no caminho
errado. Das três vertentes de poder, Executivo, Legislativo e Judiciário, o único que
representa o povo é o Legislativo, e quando as portas da Câmara se abrem é para aqueles que
sofrem, para aqueles que são injustiçados. Hoje vieram aqui os guardas municipais buscar
abrigo na Câmara Municipal. Eles não encontraram abrigo na prefeitura municipal. Eles não
vão buscar abrigo, e eu termino já, em outro poder, até porque o Judiciário não é municipal, é
estadual. Sempre, em todas as culturas ocidentais, é no Legislativo, é ao Legislativo que o
povo vai. Então, quando o povo não vem ao Legislativo, mas busca diálogo e o Legislativo
vai até o povo, vai até uma escola para saber o que está acontecendo, tem que ser recebido de
braços abertos, porque é a representação dos interesses populares que está lá para tentar
resolver os problemas e não pode, de maneira alguma, ser impedido de fazê-lo, e o
funcionário público municipal não pode ser jamais chamado à responsabilidade ou ser
constrangido por estar procurando, por estar conversando, com um vereador em um país em
que ainda, mesmo debaixo desse desastre chamado Bolsonaro, ainda existe a liberdade de
expressão e ainda é permitido que as pessoas conversem com outras pessoas. PRESIDENTE
DIMITRI SEAN: Obrigado, professor. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Se existe
gente... estou terminando, se existe gente que faz isso, está no caminho do [interrupção no
áudio]. PRESIDENTE DIMITRI SEAN: Próximo vereador, Sérgio Rocha. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Pela ordem. PRESIDENTE DIMITRI SEAN: Por até dez
minutos. [troca de presidência]. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Pela ordem, Sr.
Presidente. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sr. Presidente Dimitri...VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Pela ordem, Sr. Presidente. VEREADOR SÉRGIO ROCHA:
Srs. Vereadores aqui presentes. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Pela ordem, Sr.
Presidente. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: População que nos ouve em casa, o meu boa
tarde. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Está difícil, hein?! VEREADOR
SÉRGIO ROCHA: Vários assuntos para trazer nessa Casa, um assunto...VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Pela ordem, Sr. Presidente. VEREADOR SÉRGIO ROCHA:
A Guarda Municipal, que estava aqui em frente à Câmara Municipal...VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Sr. Presidente, pela ordem! VEREADOR SÉRGIO ROCHA:
Em frente à prefeitura, buscando os seus direitos, buscando...VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Gente, olha aqui, nós...VEREADOR SÉRGIO ROCHA: O combinado
da prefeitura municipal. É um acordo, e esse acordo me parece que...VEREADORA
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RAQUEL AUXILIADORA: [ininteligível] está pedindo pela ordem faz tempo.
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Está difícil de sair, mas vamos torcer que o prefeito
municipal, Dr. Edson Fermiano, D. Helena, que venham cumprir com esse acordo com os
nossos guardas municipais. E eu sempre fui contra, e sou contra a reeleição de prefeito,
governador, até do Presidente da República, porque no primeiro mandato o prefeito faz
milagre, assume todos os acordos, obra para todo lado, e vem a reeleição. O que é a reeleição?
O cara não tem nada mais a perder: não tem mais eleição para frente, não vai disputar, já tem
quatro anos ganhos para frente e abandona a cidade, abandona os nossos funcionários
públicos, e vai abandonado tudo. É o que está acontecendo com o nosso prefeito Airton
Garcia. Tenho o maior respeito pelo prefeito, mas cadê aquele prefeito que dava soco na mesa
no primeiro mandato, dava chute e ia para a rua? E hoje, o prefeito se calou, e cada secretário,
cada secretaria, o cara virou reizinho. Já falei nessa Casa, o cara quer mandar na secretaria,
virou rei, o cara acha que a secretaria é dele e faz o que quer. E o nosso prefeito, prefeito
Airton Garcia, tem que tomar uma atitude, tem que chamar a responsabilidade para o senhor,
porque o senhor está aí. O senhor é o Airton Garcia, é o prefeito da nossa cidade. Enquanto a
gente está aí assistindo várias situações da nossa cidade... Essa semana me deparei com o
transporte público da nossa cidade, onde foram tiradas várias linhas. O pessoal da periferia,
para chegar até o serviço, está passando dificuldade, esperando nos pontos de ônibus,
passando... chegando atrasado. É o transporte, Sr. Prefeito. Licitação, cinco, seis anos, não sai
essa licitação. Outro lado, nós vemos o Saae faltando água para a cidade inteira. Já é debatido,
e nada de providência é tomada na nossa cidade. Nós estamos vendo aí a saúde precária,
faltando... um monte de gente na fila para uma cirurgia, para um medicamento. Está aí
também parado, já foi falado aqui, que era um assunto meu nesta Casa, que o Roselei trouxe,
e trouxe muito bem, reclamação de boca de lobo. Ali naquela região do Cruzeiro do Sul não
tem boca de lobo, é só um buraco, buraco sem a tampa. O pessoal aí enchendo de lixo.
Mandei algumas fotos para o nosso secretário essa semana. É uma falta de respeito com as
bocas de lobo, Roselei. Quando o senhor fala aqui, tem razão: quando tem muito sol, vai vir
muita chuva, e quando começar a chover, espera o tanto de água que vai cair na nossa cidade.
Então, tem que estar com os córregos limpos, boca de lobo limpa, para o pessoal não sofrer
novamente. Então, é complicado. Quando o vereador usa essa Tribuna, chama alguma
responsabilidade, critica, eu acho que os poderes, os nossos partidos, a liderança política da
cidade de São Carlos, têm que sentar em reunião, sim, mas para resolver o problema da nossa
cidade, que a nossa cidade está um caos. Quem falar que a cidade está bem, não está bem,
porque não está andando nos quatro cantos da cidade. Eu ando os quatro cantos e estou vendo
lixo para todo lado. É lixo! A cidade virou um lixão em vários pontos da cidade. Recebo
reclamação todos os dias. É uma vergonha. Cidade Aracy, Cruzeiro do Sul, São Carlos VIII,
São Carlos V, é lixo pela cidade inteira, e o prefeito Airton Garcia está aí tranquilo e deixando
a secretariada fazer o que o quer, não chama a responsabilidade. Então, as reuniões de partido
na nossa cidade têm que ser uma reunião para ajudar a cidade, não é para aqui vir arrumar
causas lá do governo federal, dizer que o nosso presidente... não é o nosso assunto hoje, que é
uma ditadura, que é um genocida, que é um golpista, que a nossa democracia está aí correndo
risco. Eu quero aqui dizer para a população de São Carlos que a nossa democracia nunca
esteve tão segura que nem ela está hoje. Já provou que o nosso presidente não é golpista. Não
teve nenhum golpe e não vai ter golpe em lugar nenhum no nosso país. Está aí tentando
arrumar assunto, que o nosso presidente é golpista. Cadê o golpe? Teve golpe? Quando? Sete
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de setembro teve golpe? Não teve, e não vai ter golpe. Então, vamos ajudar a cidade, vamos
nos unir para o bem da nossa cidade, tentar arrumar emprego... Parque industrial abandonado,
continua abandonado ainda. Parque São José está lá, é só um lixo, um 'poeirão' que dá medo.
Vem falando que vai fazer o asfalto, que vai recapear, que vai fazer, e as coisas... vai
passando mais um ano e as coisas... É demorado. Estive lá no Parque São Paulo hoje, um
'poeirão' que faz dó. Os empresários ali não estão suportando mais, não aguentam mais,
perderam a fé que aquilo ali um dia vai ser asfaltado. E eu acredito que vai, sim, porque
passou da hora. Depois de 30 anos, se não for agora, nunca mais. Então, aqui nós temos que
cobrar para a nossa cidade... vereador e presidente dessa Casa, nós não podemos baixar a
guarda aqui, não. Nós temos que gritar, sim, usar essa Tribuna para gritar, tá? Vamos
trabalhar para o bem da nossa cidade. Eu sou vereador... já é o terceiro mandato, acompanho,
estou em silêncio, vejo muitas coisas, não quero trazer nessa Tribuna, estou segurando, mas
vai chegar uma hora que não dá mais. O secretariado está aí, cada um tomou conta de uma
secretaria, virou rei na nossa cidade, e o prefeito Airton Garcia... prefeito, com o maior
respeito que eu tenho pelo senhor e pela tua idade, o senhor ainda é o prefeito da cidade de
São Carlos. Chama a responsabilidade. Tem que trazer na mesa e falar: Quem manda aqui sou
eu. Fui eleito pelo povo, e foi mais de 50% dos votos. Por que cada secretário tem que fazer o
que quer? Não dá, vereador Roselei. Quando o senhor fala aqui, fala com razão. Eu acho que
está na hora de nossa Câmara... e não só a Câmara, não, a parte política da cidade de São
Carlos, todos os grupos políticos se unirem, mas para o bem da nossa cidade. Não é tentar
arrumar mais rolo do que já tem, não. É só isso, Sr. Presidente. Obrigado. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Sérgio Rocha. Eu estou aqui falando com o
vereador Marquinho Amaral, mas eu consulto o vereador Marquinho Amaral. Ele tinha
pedido uma questão de ordem. Perdeu o objeto. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Eu quero só lamentar, só lamentar, que acho que nós jogamos o regimento fora da Câmara.
Nós estamos aqui criticando tantas coisas da prefeitura, e o nosso regimento não está sendo
seguido. Já era para nós estarmos na Ordem do Dia, e o regimento, infelizmente, não está
sendo seguido. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador...VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Mas eu gostaria de ter falado outras coisas, gostaria, inclusive,
de ter solicitado sobre a fala importantíssima e muito assustadora e perigosa do vereador
Azuaite, que me causa um certo transtorno, mas eu perdi oportunidade, infelizmente, porque
nós estamos já há duas semanas com uma nova empresa fazendo as transmissões da sessão, e
até agora eles não conseguiram acertar, o que é lamentável. Eu gostaria de solicitar, como
primeiro secretário da Mesa, a Vossa Excelência que fizesse amanhã à tarde, ou na sextafeira, na quarta, ou quinta-feira, uma reunião com os membros da Mesa. Nós não podemos
continuar tendo as sessões dessa maneira. Caiu muito a qualidade das nossas sessões. Eu
estava aqui implorando para poder usar o regimento da Casa, fazer uma questão de ordem,
como vários vereadores fizeram, inclusive repassaram o tempo... ultrapassaram o tempo, e eu
não consegui. Então, Sr. Presidente, hoje eu não quero mais falar, o que eu quero é que as
coisas melhorem, porque nós precisamos... Se nós estamos cobrando o Poder Executivo, nós
temos que começar a dar o exemplo aqui nessa Casa e começar a melhorar, porque já há duas
semanas eu fiz uma audiência... eu fiz uma oitiva do Dr. Luis Luppi, da CPI, que foi péssima
a transmissão via rádio, via TV, via Internet. Então, nós não podemos continuar dessa
maneira. Eu gostaria... Eu perdi, infelizmente, oportunidade de solicitar, após a fala do
vereador Azuaite, algumas questões que eu gostaria de estar indagando, perguntando, e que eu
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farei por escrito a Vossa Excelência. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador
Marquinho Amaral, está deferido o pedido de Vossa Excelência. Eu convoco amanhã à tarde,
só vou acertar o horário aqui com a Mesa Diretora, para que a gente possa fazer uma reunião
para discutir esse problema com a questão das nossas transmissões. O senhor tem razão no
que diz em relação a exemplo, e o que eu disse hoje na Tribuna da Câmara realmente reflete a
questão dos exemplos. A gente tem se esforçado muito, infelizmente...VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Aliás, eu concordo com toda a fala de Vossa Excelência.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, Marquinho. Infelizmente, a gente está
passando por esse problema. Esse é o tipo de coisa que desanima muito a gente aqui. Eu
gostaria muito de estar celebrando uma melhoria nas transmissões. Eu gostaria muito que isso
tivesse tudo funcionando perfeitamente. Infelizmente, parece que a bruxa está solta aqui, tá?
Ontem funcionou normalzinho. Nós fizemos todos os testes necessários. Hoje, por incrível
que pareça, na hora da sessão, tudo caiu.. até cabo sumiu do receptor da empresa que está
trabalhando aqui. Então, eu vou pedir, inclusive, não só essa reunião, mas a abertura de uma
sindicância para que a gente possa, de fato, investigar o que está acontecendo com esse
sistema de TV aqui na Casa! ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Questão de ordem.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É inadmissível... é inadmissível! Eu não consigo
acreditar! Nós temos de tudo de bom de melhor aqui nessa Casa para oferecer para a
população. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Parabéns, presidente. Parabéns!
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Uma hora falta o cabo, outra hora falta o som,
outra hora dá pau, outra hora cai a internet... parece coisa arquitetada, sabe? Eu não consigo
ficar tranquilo com relação a isso, Marquinho! Semana passada... gostaria que todos vocês
soubessem: a minha vida é muito mais importante que qualquer outra coisa! Na semana
passada, eu fui parar na Unimed, saí de lá 4h da manhã porque os meus nervos estavam à flor
da pele e hoje está a mesma coisa! Eu tenho quatro filhos para criar. Eu não vou admitir, de
forma alguma, qualquer tipo de boicote, de sacanagem para beneficiar alguém! Se a empresa
que está aqui não tem competência para fazer o trabalho... está fora! Agora, eu vou exigir que
aquilo que está no edital, que seja cumprido, que seja cumprido e que a gente transmita a
melhor sessão camarária para o nosso povo de São Carlos. [aplausos]. VEREADOR
PARANÁ FILHO: Questão de ordem. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Questão
de ordem solicitada pelo vereador Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr.
Presidente, eu aqui quero, na condição de vereador dessa Casa, externar a nossa... a minha
compreensão, eu falo por mim, não tenho procuração para falar por nenhum vereador aqui,
mas externar, nesse momento, nosso reconhecimento que Vossa Excelência tem tentado dar
melhor qualidade para os nossos vereadores e para os eleitores, para os munícipes de São
Carlos para que eles possam acompanhar as sessões dessa Casa da melhor forma, com a
melhor qualidade possível, só que só erra quem tenta fazer alguma coisa. Quem fica na
inanição, nunca vai errar porque não tentou fazer nada diferente. O senhor teve coragem... o
senhor teve coragem de tirar uma empresa... não tirar porque o senhor tirou, de abrir um
processo licitatório que deu possibilidade para uma outra empresa vir participar e ganhar.
Agora, tirar uma empresa que estava aqui já há 30 anos... quem foi que teve coragem? Agora
vir criticar? É muito fácil! Agora, quando for presidente, fez o quê? Tocou o jeito que vinha...
tocou do jeito que estava! Não mudou nada para melhor! Não tentou e se não errou é porque
também não tentou mudar! Agora, só erra quem tenta acertar! Isso, vereador Roselei
Françoso, o senhor tem de bom, o senhor tentando acertar. Estamos tendo alguns problemas?
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Claro que estamos tendo! É óbvio. O senhor está feliz? Claro que não. Eu estou feliz?
Ninguém está, mas o senhor está tentando acertar e o senhor merece os parabéns por isso. O
senhor está sendo corajoso, porque tirar empresa que estava há 30 anos não é para qualquer
um. Então, o senhor está de parabéns, o senhor está corretíssimo! O senhor tem a minha
admiração por isso, porque tem que ter coragem para assumir uma função pública. Sentar na
cadeira de presidente da Câmara Municipal de São Carlos não é para qualquer um! Não é para
frouxo e o senhor está tendo coragem. Acho que se tiver e qualquer tipo de boicote, tem que
ser apurado, o senhor está correto. Tiver que fazer uma sindicância, faça! Se a empresa atual
for incompetente? Tem que tirar, mas só por o senhor ter tido a coragem de mexer nisso, o
senhor já tem meus parabéns! PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador
Paraná. Chamada dos senhores...VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Questão de
ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem solicitado pelo
vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Faço as palavras do nobre vereador
Paraná, minhas também. Se precisar ficar uma hora a mais, duas horas a mais aqui, para mim
não tem problema nenhum, que eu acho que o que o senhor tem feito para nós, vereadores,
sempre dá atenção, sempre dá melhorias, sempre procurar dar o máximo do seu tempo aqui.
Já passei até de domingo, já vi o senhor aqui trabalhando. Então é isso que o vereador Paraná
falou. Não esquenta crítica. Crítica sempre boa para mostrar o que está fazendo. Que fizesse
antes quem está falando... o senhor tem total apoio desse humilde e nobre vereador. Continue
no caminho e pode contar comigo, vosso presidente. VEREADORA PROFESSORA
NEUSA: ... a palavra...VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Pela ordem, Sr.
Presidente. Pela ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem
solicitado pelo vereador Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Eu
quero deixar bem claro que em nenhum momento eu critiquei Vossa Excelência. Aliás...
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Consulta para mim, Paraná, por favor, a Rádio
São Carlos. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: ...tem que voltar aí. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: É... isso. Eu quero solicitar ao Emílio e aos técnicos, aí, que a
gente volte no ar para que a gente possa dar prosseguimento nos processos, tá? Meu
microfone está fechado, mas...ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Mas a gente
está...VEREADOR RODSON DO CARMO: ... "o estímulo à doação, bem como durante
todos os anos, serão realizados cadastros dos interessados à adoção desses animais, que sejam
pessoas físicas ou jurídicas, domiciliar em São Carlos. Após a formalização da adoção, o
adotante ficará responsável pelo animal, devendo proceder todos os cuidados para promover o
bem-estar emocional e físico do seu animalzinho, assinando termo de responsabilidade no ato
do recebimento do animal. Art. 2: o adotante poderá ter qualquer tempo solicitar a sua baixa
junto ao cadastro de realização. Art. 4: fica estabelecido a adoção, para fins desta lei, não
consistirá na utilização do animal para abate e...apoios, organizações de campanha. Trata-se
dessa lei como campanha educativa sobre a guarda responsável do bem-estar animal.
Parágrafo único: as entidades e as pessoas físicas que participarem da campanha de prevenção
do combate ao abandono e aos maus-tratos de animais de grande e médio porte e o estímulo à
adoção, poderão realizar um cadastro dos receptores dos animais doados...[SEM ÁUDIO DE
03:07:00 A 04:09:10]. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Eu tenho apoiado, como
primeiro secretário, todos atos de Vossa Excelência! Se nem mudei a televisão é porque o
contrato que herdei de presidentes anteriores... e não poderia fazer licitação. Por isso que não
fiz... vereadores que acompanharam o presidente da Câmara sabe e canais dessa Casa
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registram grandes mudanças que nós fizemos, inclusive dando condições, através de concurso
público, para que vereadores tivessem advogados, corpo jurídico, tivéssemos assessoria de
imprensa... nós tivéssemos todas as condições, inclusive com carros novos, adquirimos dois
novos veículos! Então, nós demos todas as condições e sempre fizemos, inclusive fomos
elogiados muitas vezes pelo pai do vereador Paraná pela atuação que nós tivemos como
presidente desta casa. Então, não estou criticando Vossa Excelência, o que eu estou criticando
é a maneira, porque duas semanas que nós estamos, vereador Bira, com essa televisão e até
agora nós não conseguimos nem nas audiências públicas e nem nas sessões. Eu sou solidário a
Vossa Excelência também e estou falando sobre essa reunião para nós aceitarmos em
conjunto. Em nenhum momento eu critiquei Vossa Excelência, muito pelo contrário! Eu só
tenho que elogiar a forma que Vossa Excelência tem trabalhado aqui nesta Câmara e tem
prestado serviço aos vereadores e à cidade de São Carlos. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Nós não estamos ouvindo. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Vereador Marquinho Amaral está ouvindo agora? Ouvindo, Raquel? VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Estamos ouvindo, ouvindo perfeitamente. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Mas caiu a transmissão aqui... acho. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Está transmitindo pelo YouTube, pelo Facebook. Eu vou apenas...
não está transmitindo? O negócio está bravo hoje... hoje não é 13, mas... está bravo.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: É, então, eu vi porque aparece aqui a
transmissão quando caiu aqui... caiu... Roselei, está feio isso. Acho que tem coisa estranha...
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Está feio, está feio sim. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Não é normal acontecer isso com os equipamentos que eles
têm aí, com o que eles estão mostrando de trabalho... PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Marquinho? Eu queria... só um segundinho, por favor. Marquinho, queria
deixar muito claro que eu entendi perfeitamente a fala de Vossa Excelência, né, eu entendo
que realmente nós temos um problema para resolver, tá? Entendo com muita tranquilidade a
necessidade de fazer a conversa, explicar de fato o que está acontecendo. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Eu quero ajudar. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Não tenho dúvida disso, Marquinho. Vamos fazer sim essa conversa amanhã, só vou ver a
questão das agendas aqui para a gente poder ajustar essa questão de forma mais clara possível,
tá, e se a gente tiver que tomar providências aqui, a gente vai ter que tomar mesmo! Gostaria
muito que tudo funcionasse, realmente está difícil... revelar que está difícil. Coisas que não
consigo entender. Não consigo entender. Com os equipamentos que tem aqui, como é que a
gente não faz esse sinal chegar lá na NET. Ontem não foi dia de sessão. Eu fui lá, fiquei aqui
não, almoço testamos e funcionando tudo certinho. Hoje, dia de sessão, é uma coisa que
acontece...VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sumir cabo, Roselei, é grave!
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Grave, vamos apurar isso. Vamos apurar.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: A minha fala foi para colaborar com Vossa
Excelência. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim, Marquinho, eu entendi.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: A ótima gestão que Vossa Excelência está
fazendo como presidente dessa Casa. Se o vereador Paraná, que tem todo meu respeito,
vereador Bira, meu amigo que também tem todo meu respeito, entenderam de forma
contrária, me desculpem, mas minha crítica não foi a Vossa Senhoria, foi a empresa que até
agora não demonstrou a que veio. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Ó, estamos
voltando, eu gostaria, solicito vereador Rodson Magno do Carmo que proceda a chamada dos
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Srs. Vereadores. VEREADOR RODSON DO CARMO: Atenção, Srs. Vereadores, a
segunda chamada dessa noite. Vamos continuar nossos trabalhos. Vereador André Rebello.
VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Presente. Vereador Azuaite Martins de França. Sr. Presidente, será que auxilia no on-line?
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Azuaite não está não. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Não? Vereador Bira, presente. Vereador Bruno Zancheta. VEREADOR
BRUNO ZANCHETA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereadora
Cidinha do Oncológico. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente on-line.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente on-line. Vereador Dé, presente. Vereador
Dimitri, presente. Vereador Djalma, presente. Vereador Elton Carvalho. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Presente on-line. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Presente on-line. Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Lucão Fernandes. Vereador Malabim.
VEREADOR MALABIM: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador
Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Roselei, se fechar seu microfone a gente não escuta.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Qual vereadora? Raquel, presente on-line.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Robertinho Mori? VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador
Rodson, presente, vereador Roselei. Vereador Sérgio Rocha, presente. Vereador Tiago Parelli.
Sr. Presidente, 20 vereadores presentes até o momento. ORDEM DO DIA – PROCESSOS
EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL – ÚNICA DISCUSSÃO - PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Havendo número regimental, nós entraremos agora na Ordem do
Dia. Nós temos alguns processos de urgência dos Srs. Vereadores... com as devidas
assinaturas. Gostaria de consultar apenas os vereadores que estão on-line, exceto Robertinho
que já assinou. Temos aqui o pedido do vereador Bruno Zancheta que "concede título da
cidade de São Carlos a Sra. Célia Leão". (processo nº 2823/21). VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Questão de ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Questão de ordem solicitado pela vereadora Raquel. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Estou olhando as redes sociais e não voltou a transmissão.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Estamos na Net, rádio São Carlos. Consultando se
colocaram YouTube? YouTube voltou. Raquel, YouTube e Facebook também. Acabou de
voltar aí. Facebook também, tá? Vou repetir o que falei: pedido do vereador Bruno Zancheta
que "concede título de cidadão honorário de São Carlos a Sra. Célia Leão". Pedido, segundo
vereador Bruno Zancheta. Vereador Bruno, vereador Ubirajara Teixeira e vereador
Robertinho Mori. Número de assinaturas. Consulto vereadora Raquel, ok? Tudo bem?
Vereador Marquinho Amaral? Vereadora Cidinha? E... ok, perfeito, vereador Elton?
Obrigado. Próxima... próximo... requer urgência no Processo Administrativo 2.736, Projeto
de Decreto Legislativo, de autoria do nobre vereador Lucão Fernandes, que "concede título de
cidadão honorário de São Carlos ao Dr. Rogério Franco. Assinado vereador Bruno Zancheta.
Desculpa, Lucão Fernandes, Bruno Zancheta, Robertinho Mori, Neusa... há o número de
assinaturas suficientes, 14 assinaturas. Consulto a vereadora Cidinha, ok, vereador Marquinho
Amaral? Vereadora Raquel? vereador Elton Carvalho? Com a câmera aberta. Ok? Obrigado.
Isso, à princípio só a assinatura para entrar em votação. Pedido... moção 346 do vereador
Dhony Oliveira Souza, Paraná filho, que "manifesta apelo ao prefeito municipal para dilação
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de 15 dias de prazo para a assinatura de acordo individual de compensação de jornada de
trabalho junto aos guardas municipais". Esse pedido aqui que pese a autoria do vereador
Paraná Filho, assinado pela totalidade de vereadores aqui presentes. Inclusive só falta
assinatura da vereadora. Pode deixar para pegar amanhã cedo e todos voltarem a assinar.
Vereadora Cidinha, Elton Carvalho, vereadora Raquel e vereador Marquinho Amaral.
Vereador Robertinho Mori Roda. Tudo ok? Quinze dias para assinar o acordo individual.
Perfeito? Temos mais um... "pede aqui uma audiência pública", solicitação do presidente da
Câmara, Roselei Françoso, subscrito pelo vereador Azuaite Martins de França, coautoria,
"solicita agendamento para audiência pública 17/9, 18h, intuito de discutir o retorno
presencial de aulas municipais. Esse pedido, em que pesa ter assinaturas, requerimento do
nobre vereador Paraná Filho com o mesmo objeto. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Sr. Presidente, questão de ordem?
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Pois não, Raquel. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Eu tenho
requerimento também já aprovado, com esse mesmo tema, já aprovado em sessões anteriores.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tá, a ideia é aprovar esse também, Raquel.
Agilidade para fazer, mas apensar todos e fazer dia 18, se você não tiver nenhum problema
com isso ideia de 17/9, sexta-feira, 18h realizarmos essa audiência pública aqui na Casa, tá?
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Isso, requerimento, autoria conjunta com os três
vereadores. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Deferido o pedido de Vossa
Excelência. Requerimento do Paraná aí em cima. Esse é o próximo? Paraná, aqui.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presidente, não voltou nas redes sociais
ainda...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tá, estamos checando aqui. Emílio
acompanhando lá. Questão das redes sociais, viu, Rogério? Só da NET e Rádio São Carlos.
Sem Internet a Casa... a Câmara está sem internet agora, tá? Não? O que está sem Internet? O
equipamento não está chegando? Tá, então vamos lá. Outro aqui, agendamento de audiência
pública, 20/9, 18h, para discutir as causas e ações de prevenção contra incêndio. Pedido do
vereador Azuaite Martins de França. Eu também assino juntamente com Azuaite esse pedido.
Tem aqui 14 assinaturas. Consulto o vereador Marquinho Amaral, vereadora Raquel
Auxiliadora, vereador Robertinho Mori, Elton Carvalho e Cidinha. Robertinho assinou.
Perdão. Esse é o próximo. Agora, do Paraná Filho. Também solicitou, mesmo objeto,
realização de uma audiência pública para forma presencial para discutir assuntos relacionados
à proposta de acordo individual e compensação da jornada de trabalho... esse é Guarda
Municipal. Esse já foi! Esse é Guarda Municipal. Ah, esse aqui. Vereador Paraná Filho, que
solicita a realização de audiência pública na forma presencial para discutir assuntos
relacionados ao retorno das aulas presenciais no município de São Carlos após manifestações
em contrário da Visan... isso mesmo, né? Vigilância Sanitária do Ministério Público Estadual.
Única coisa, ressalva vereador Paraná Filho, por força da nossa resolução não pode receber
no plenário expositores presencialmente, mas população acompanhar pelos canais nas redes
sociais. Mais algum? Projeto de lei de urgência. Projeto de Resolução. Projeto 2.836, de
autoria do nobre vereador Paraná Filho, constitui como base no art. 23 do Regimento Interno
comissão de estudos para avaliar, discutir e propor alterações no decreto 09 de 24... 09, de 24
de janeiro de 2020 para que aprova regulamento uniforme da guarda municipal de São Carlos.
Projeto de lei do nobre vereador Paraná Filho... resolução do nobre vereador Paraná Filho.
Também tem as 14 assinaturas. Consulto a vereadora Cidinha. Vereador Marquinho Amaral?
Vereador Robertinho Mori Roda? Vereadora Raquel? E vereador Elton. Obrigado. Nós temos
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ainda um processo... projeto de lei substitutivo, Projeto de Lei Substitutivo 307, criação da
política municipal de adoção de animais de médio e grande porte resgatados pelo poder
público através do departamento de defesa e controle animal de São Carlos, autoria da nobre
vereadora Neusa Valentina Golineli, Professora Neusa. Tem 14 assinaturas. Consulto o
vereador Marquinho Amaral. Vereadora Cidinha ok, vereadora Raquel, ok? Vereador Elton
Carvalho. Ok. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Difícil, viu. ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: Está parecendo pico de energia. Vai e volta, vai e volta. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Roselei, será que não é melhor a gente cancelar?
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não. Está finalizando, Raquel. Vamos finalizar
aqui para não ter prejuízo. Não dá para convocar nova reunião dado ao número de audiências
que temos previsto aí. Outro problema também, imagina isso não funcionar? Terminando a
sessão, nós vamos fazer uma reunião aqui com os técnicos para ver o que a gente pode fazer,
mas amanhã faremos uma reunião também com a Mesa Diretora, tomar decisões que têm que
ser tomadas, tá? VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Eu vou pedir, próxima sessão, se for possível, que todos façam um
esforço... vendo a possibilidade de estar presencialmente também pode nos ajudar bastante,
viu, gente? VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Eu vou... a minha previsão era dia
28 estar aí, mas...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tá. Tem mais um projeto de lei
de resolução, Projeto 24, de autoria do nobre vereador Azuaite Martins de França, "institui o
fórum de prevenção e combate às queimadas". Assinaturas 14. Consulto... Cidinha?
Vereadora Cidinha? Vereador Marquinho? Vereador Robertinho, vereador Elton Carvalho?
Projeto de lei, processo 2793/21, forma regimental ouvido o plenário, pedindo urgência na
votação da execução da pavimentação na Rua Benedito Olivatto, também tem as 14
assinaturas. A gente tem regramento desde que começou a sessão virtual, que ainda que tenha
14 assinaturas consultar as pessoas que estão on-line, tá, para garantir a participação de todos.
Consulto a vereadora Cidinha, Marquinho, Robertinho, Elton Carvalho, ok. Mais um? O
último processo... de urgência, também, do vereador Bruno Zancheta. Projeto de Lei
Ordinária 234, "dispõe sobre a gratuidade de transporte coletivo para passageiros e
acompanhantes em tratamento de câncer". VEREADOR PARANÁ FILHO: Questão de
ordem. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Questão de ordem solicitada pelo
vereador Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, impressão de que
não estamos no YouTube, redes sociais? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Só na
Net, só na Net e rádio São Carlos. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Na NET está
normal, presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: NET está normal. Canal 8 está
normal. Vamos lá... não consultei, né? Tem assinaturas sobre o projeto de lei da gratuidade,
transporte
coletivo
de
acompanhantes
com
tratamento
de
câncer.
Tá?
Acompanhamento...ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Sr. Presidente, transmissão que não
estamos transmitindo na rádio vrta.na rádio São Carlos. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Não está também? Que o estamos transmitindo? NET só? É, a sessão está
sendo gravada. A gente vai disponibilizar para todo mundo. Está sendo transmitida na NET.
Infelizmente, nós estamos com esse problema. A única opção que tenho é terminar a sessão
ou dar prosseguimento. Temos processos importantes para serem votados. Não temos data
essa semana para fazer uma nova sessão...ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Questão de
ordem, Sr. Presidente. Olha, eu acho que é o seguinte: ou a gente faz o negócio bem-feito ou a
gente não faz. Um dos princípios da administração pública é a publicidade. Recorrência de
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várias situações nós impedimos que as pessoas estejam conosco aqui nesta Casa... ou seja,
questão sanitária nós criamos uma restrição de cúpula aqui. Se nós não vamos, Sr. Presidente,
para essas pessoas condições de nos acompanharem. O senhor está falando que está
transmitindo na NET. Na minha casa não tem NET, na casa da maioria dos são-carlenses não
tem NET. Então, Sr. Presidente, nós estamos nesse o momento beirando a ilegalidade do
ponto de vista regimental, porque diz que as sessões devem ser públicas. Se eu estou [...]
apenas a pessoas que têm Net. Eu estou fora, presidente... essa sessão não pode existir, não
pode permanecer dessa forma. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Paraná.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Não está transmitindo na rádio, não está transmitindo no
YouTube e se é verdade que só está transmitindo na NET, ainda assim eu crio impedimento
de milhares de pessoas de acompanhar, porque nem todo mundo tem NET. A NET é um...
pouquíssimas pessoas que têm! Logo, essa sessão está prejudicada. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Sr. Paraná, em que pese e tem razão, estamos até o momento
discutindo acordo de pauta, que a gente faz normalmente fora do ar. Até o momento, não
trouxe prejuízo para a sociedade. Espero que antes de a gente votar os projetos, que a gente
esteja no ar. Se não estiver no ar, a gente cancela a sessão e convoca uma nova sessão.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Questão de ordem mais uma vez... PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: O senhor tem razão. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr.
Presidente, nosso regimento está dizendo que as sessões são públicas, não está dizendo que
Ordem do Dia é pública. Ele está dizendo que a sessão... da hora que começa até a hora que
termina. Então, veja bem, as sessões são públicas. Não está dizendo aqui no regimento interno
que a Ordem do Dia é pública. Então, eu faço esse apontamento a Vossa Excelência...
interprete da forma que quiser, mas eu acho que nós estamos... vai haver prejuízo grande se
continuarmos dessa forma. Eu gostaria muito de continuar, mas é complicado. Meu telefone
não para, meu WhatsApp pegando fogo aqui das pessoas perguntando se a sessão acabou. Eu:
Não, estamos aqui. "Mas não tem, não estou conseguindo acompanhar". Sr. Presidente, acho
que o melhor a fazer dentro da atual circunstância é cancelar a presente sessão e o senhor
agendar outra na próxima data que for possível. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Vereador Paraná, eu concordo com Vossa Excelência e sabedor da questão da sessão ser
pública. Entendo que até o momento a sessão estava sendo transmitida. Caiu novamente!
Problema está uma instabilidade desgramada aqui em relação à questão da Internet, tá? Da
energia! Ficamos prejudicados um bom tempo, parou tudo. Estamos nesse momento apenas
fazendo acordo de pauta. Se no acordo de pauta, até voto abro os processos que até votar os
processos não voltar no ar de modo que consiga falar com a cidade de São Carlos através da
rádio São Carlos, através da Net São Carlos, através dos nossos aplicativos, nós faremos sim o
cancelamento da sessão para que a gente vote esse processo falando com a cidade e fazendo
uma sessão pública. Eu só quero terminar esse acordo de pauta e consultar ao final...
normalmente agente para... para fazer acordo de pauta. Ao final, eu vou consultar os técnicos
aqui. Se não estiver no ar, a gente cancela a sessão e convoca uma nova sessão apenas para
discutir os projetos e votá-los. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Apoiado, Sr.
Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Consulto os vereadores a respeito do
projeto do vereador Bruno Zancheta. On-line, assinaturas. Raquel, Cidinha, Robertinho Mori
Roda? Robertinho assinou. Perdoa. Marquinho Amaral e Elton Carvalho. Marquinho Amaral?
Ok, Elton Carvalho? Elton Carvalho não se manifestou. Sim, normalmente a gente está fora
do ar. Ainda na questão do acordo de pauta eu quero consultar os Srs. Vereadores se tem
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algum vereador que queira discutir o Projeto de Lei 363 (processo nº 2622/21) de autoria do
vereador Elton Carvalho, que "denomina de sargento Rodrigo Lopes de Sousa...", não?
VEREADOR ELTON CARVALHO: Presidente. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Pois não, Elton. VEREADOR ELTON CARVALHO: Justificativa para a
família. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Declaração de voto, isso? VEREADOR
ELTON CARVALHO: Queria ver, se fosse possível, vereador Rodson, fazer a leitura.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Fazer a leitura. Eu peço, na hora de votar, para
fazer a leitura. Depois, nós temos um Projeto de Lei 376, (processo nº 2716/21) "autoriza o
Poder Executivo a abrir um crédito adicional especial na Prefeitura de São Carlos". Esse
projeto de lei é aquele projeto de R$ 1 milhão e R$ 73 mil para fazer termo de cooperação
com a Santa Casa, para três meses. Ok? VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Resolvido o problema? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Explicado, vereador
Paraná Filho que solicitou dará duas semanas, projeto corrigido. Consulto a vereador a
respeito do projeto da Santa Casa, corrigiram? Tem o parecer aqui, foi corrigido que estava
inconsistente no processo. Projeto de Lei 378, (processo nº 2718/21) de autoria da Prefeitura
Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional
suplementar na Prefeitura de São Carlos". Esse projeto é aquele também de R$ 500 mil. Dois
deputados, R$ 100 mil, deputado [...] R$ 100 mil. VEREADOR PARANÁ FILHO: Esse eu
quero manter retirada de pauta.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não
encaminharam? VEREADOR PARANÁ FILHO: Encaminharam uma coisa que não fala
nada com nada. Pedi cópia do inquérito e chegou ofício...PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Não mandaram o inquérito. Fizemos acordo, pediu uma semana tinha pedido
uma, vamos pedir mais uma, né? VEREADOR PARANÁ FILHO: Não, o senhor fez
encaminhamento. Se não chegar pede por mais uma. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Então, isso que estou encaminhando. VEREADOR PARANÁ FILHO: Mas
vai ter que pedir de novo. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sem problema! Se não
atendeu necessidade da Casa... o senhor faz o pedido, Paraná. Por favor. Projeto de lei
"autoriza crédito na Prefeitura de São Carlos no valor de R$ 2.292,97,27". Esse
projeto...VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sr. Presidente, pedir retirada desse
processo. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pedindo retirada, vai fazer pedido,
então, depois, né? VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Isso. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Faz o pedido lá depois. Projeto de lei prefeitura de São Carlos que
"desafeta e autoriza poder alienar área pública a Tabata Fernandes Pinto, Roberto Fernandes
Pinto Vieira e Wilson Vieira Júnior". Projeto de Lei nº 381, (processo nº 2743/21) alguém
quer discutir? Área próxima aos jogos serve e para poder fazer acesso ali próximo... inclusive
muito importante, pedido antigo do vereador Catarino e está aqui para ser votado. Tudo bem?
Ninguém vai discutir ele? Outro é o Projeto de Lei 385, (processo nº 2753/21) ampliação de
sistema viário. Obras da rumo, aguardando bem-feitorias, né? Dá para aceitar ali... esse
projeto quer o quê? ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Discutir. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Discutir... dez minutos? ORADOR NÃO IDENTIFICADO:
Cinco minutos. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Paraná... cinco minutos... Paraná
vai discutir. Separar, então, fazer pelo processo. Projeto de Lei 386, (processo nº 2754/21)
"autoriza o Poder Executivo a desafetar área pública para ampliação do sistema viário".
Também é um projeto que deve envolver, aí, a empresa...projeto que está na pauta com
devidas instruções. Consulto se alguém quer discutir também. Não? Temos projeto de Lei
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387, (processo nº 2769/21) que "autoriza a Prefeitura Municipal a suplementar recurso na
Prefeitura de São Carlos no valor..." deixa eu ver. Convênio, aluguel CEJUSC de R$ 20 mil.
Projeto que visa parceria com Judiciário e PROCON para resolver causas da defesa do
consumidor. Alguém quer discutir? Não? Próximo projeto, último projeto autoria do poder
executivo. (processo nº 2779/21) "Abrir crédito na prefeitura de São Carlos no valor... R$ 10
mil o do paralelo, R$ 30 mil, R$ 1.500 do Robertinho Mori Roda, R$ 30 mil vereador André
Rebello para construção da... na cidade jardim, né, André? Perfeito. Agora, quero consultar aí
o Emílio, equipe técnica, aí, se nós estamos no ar. Senão estiver no ar... Paraná, a equipe
técnica pedindo um minuto, estão ajustando Internet para entrar nas redes, tá? Sim, sim,
exatamente isso que estamos vendo. Música muito boa, mas não é isso que estamos pagando
para
transmitir,
né?
Não
estamos
transmitindo...VEREADORA
RAQUEL
AUXILIADORA: Está fechado o microfone, Roselei, se está falando com a gente.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Meu microfone está fechado. É que eu estou
mantendo fechado, porque vocês estão me ouvindo pelo sinal da Câmara, tá? Por isso que está
fechado, senão dá microfonia. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: A gente não
está ouvindo nada que você está falando, viu? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Fazer a chamada... eu quero solicitar ao vereador Rodson Magno do Carmo que proceda a
chamada dos Srs. Vereadores e gostaria de pedir retorno do som na sala dos vereadores que
estão on-line. Justificar a ausência do nobre vereador Marquinho Amaral... foi na
fonoaudióloga. Problema de saúde, aí. VEREADOR RODSON DO CARMO: A hora que
autorizar, Sr. Presidente, farei a terceira chamada. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
O senhor está autorizado. VEREADOR RODSON DO CARMO: André Rebello?
VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Vereador Azuaite Martins de França, ausente. Vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Bruno Zancheta.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Vereadora Cidinha do Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO:
Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Vereador Dé Alvim.
VEREADOR DÉ ALVIM: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador
Dimitri Sean? VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Vossa Excelência Djalma Nery. VEREADOR DJALMA NERY: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Elton Carvalho, presente. Vereador
Gustavo Pozzi, presente. Vereador Lucão Fernandes, sempre presente. Vereador Malabim,
presente. Vereador Marquinho Amaral, ausência justificada. Vereador Paraná Filho, presente.
Vereadora Neusa. Prof. Neusa? Presente. Vereadora Raquel. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Presente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Raquel, presente online. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Robertinho Mori, presente.
Rodson Magno do Carmo, presente. Vereador Rodson Magno do Carmo, presente. Vereador
Sérgio Rocha. vereador Tiago Parelli. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tiago
Parelli, presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sr. Presidente, 19 vereadores até o
momento. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Rodson Magno do
Carmo. Funcionando aí, vereador Paraná? Obrigado. Assessorando aí, Paraná, pelo amor de
Deus, hein? Botar ordem, Projeto de Lei projeto... Projeto de Lei 234, autoria vereador Bruno
Zancheta, que "dispõe sobre a gratuidade no transporte coletivo para passageiros e
acompanhantes em tratamento de câncer". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
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manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei "autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito de acordo processo... suplementação orçamentária. Isso, valor de R$193 mil para
recape da Rua Benedito Olivatto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto de Lei nº 392. Projeto de lei... Projeto de
Resolução 24, autoria nobre vereador Azuaite Martins de França, "instituto fórum prevenção e
combate a queimadas de município de São Carlos". Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Resolução 23, autoria do
nobre vereador Oliveira Souza, Dhony Oliveira... Dhony, né? Requerimento, autoria que
constitui com base art. 93 do Regimento Interno da comissão de estudos para avaliar, discutir
e propor alterações no decreto nº 9... 24 de janeiro de 2020, que aprova recomendação de
uniforme da Guarda Municipal de Sergio Paulo Gallindo. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de lei de autoria
da nobre vereadora... nobre vereadora Neusa... Prof. Neusa, só que temos projeto de lei
substitutivo. Pedir ao vereador Rodson Magno do Carmo que providenciasse a leitura do
substitutivo para que a gente possa votar. VEREADOR RODSON DO CARMO: ...dos Srs.
Vereadores para ler o Projeto de Lei 307, de autoria da nobre vereadora amiga Neusa
Valentim Golineli. "Projeto de lei, inclui calendário do município de São Carlos a campanha
de prevenção ao combate, abandono e maus-tratos a animais de médio e grande porte,
estímulo a atuação no município de São Carlos e dá outras providências. Art. 1º: inclui
calendário oficial desse município a campanha e prevenção de combate ao abandono e maustratos de animais de médio e grande porte e estímulo à doação". VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Roselei, se deixar microfone fechado a gente não escuta. VEREADOR
RODSON DO CARMO: ... aqueles que pertencem a espécies equinas, muar... é isso,
vereadora? Mula Bubalina, Nina e bovina. Correto? Terceiro... instituição da campanha
prevenção a combate e abandono de animais estímulos a doação como objetivo, conscientizar
população sobre as mazelas e consequências de maus-tratos e abandono dos animais de médio
e grande porte. Instruir e criar canais de denúncia contra casos de abandono e maus-tratos e a
crueldade contra animais de médio e grande porte do nosso município. Terceiro, estimular
adoção responsável aos animais de médio e grande porte. Quarto, incentivar a doação e apoio
e organizações não governamentais, conhecidas como ONGs, que cuide dessas causas.
Quinto, realizar ações e conscientizações e eventos das ações das redes sociais, divulgação de
materiais informativos sobre os temas. Terceiro, durante campanha de prevenção, combate a
abandono de maus-tratos de animais de portes grande e médio, o estímulo à doação, bem
como durante todos os anos, serão realizados cadastros dos interessados à adoção desses
animais, que sejam pessoas físicas ou jurídicas, domiciliar em São Carlos. Após a
formalização da adoção, o adotante ficará responsável pelo animal, devendo proceder todos os
cuidados para promover o bem-estar emocional e físico do seu animalzinho, assinando termo
de responsabilidade no ato do recebimento do animal. Art. 2: o adotante poderá ter qualquer
tempo solicitar a sua baixa junto ao cadastro de realização. Art. 4: fica estabelecido a adoção,
para fins desta lei, não consistirá na utilização do animal para abate e [ininteligível] apoios,
organizações de campanha. Trata-se dessa lei como campanha educativa sobre a guarda
responsável do bem-estar animal. Parágrafo único: as entidades e as pessoas físicas que
participarem da campanha de prevenção do combate ao abandono e aos maus-tratos de
animais de grande e médio porte e o estímulo à adoção, poderão realizar um cadastro dos
receptores dos animais doados para acompanhamento e adoção de medidas educativas de
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bons tratos animais. Art. 6, [...] e nem concederá prerrogativas a cooperantes além das
previstas pela lei. Art. 7: Poder Executivo regulamentará a presente lei que couber. Art. 8,
despesas decorrentes do Poder Executivo desta lei ocorrerão por conta da adoção
orçamentária e de suplementação dotação, perdoe. Nono, a lei entrará em vigor a partir da sua
data publicada. Vereadora Neusa Valentina do Cidadania. VEREADORA PROFESSORA
NEUSA: Questão de ordem. Para poder explicar a situação desse projeto. Pode ser?
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É no encaminhamento de votação, se a senhora
quiser... pode fazer encaminhamento de votação. Quer fazer encaminhamento de votação? Por
favor. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Encaminhamento de votação entendimento
desse projeto de lei, de onde veio essa situação desse momento. Além de abandono de
pequenos animais, cães, gatos e outros mais situação de: "Professora, como que a gente pode
conseguir doação para colocar em chácaras ou sítio esses animais maiores". Não pode ser
feito. Fui conversar com pessoas responsáveis: "Professora, a gente tinha que montar uma lei
para que pudesse acontecer e tirasse se ficasse... muitos ficam no...disso focar situação de
maus-tratos das pessoas, pensa no ser humano e não pensa, né? Nos animais... nós somos
animais racionais, até pensando muitas vezes se nós somos racionais pela judiação e
crueldade com esses animais são acometidos. Falar uma coisa, situação, depois eu saio e
encerro aqui. Eu fui visitar o canil no início da minha leitura e... situações que ocorriam lá.
Cheguei...maravilhoso, lindo! Cheguei para um dos caras que ficam no canil, Marcelo e
perguntei: "Que cavalo lindo! Tão bem cuidado". [...] "chega mais perto, Professora, chega
mais perto da cerca". A hora que cheguei perto da cerca era ele e um alazão, marrom, os dois
saíram e nem percebi o porquê. Quando voltou, estava sem olhos. Crueldade. Eu percebi...
não tem como doar ficam aqui, por isso fui atrás das situações. Gente, incrível a necessidade
que nós vemos também fazer observação diante da situação do que ocorreu quando nós
visitamos o bombeiro, eu e vereador amigo Djalma, situação que capitão Gregório colocou
que é uma necessidade! Fico chocada. Falou: "D. Neusa, final de semana teve que socorrer...
quatro horas para tirar uma égua que havia caído em uma vala a que a hora que conseguiram
retirar a égua não conseguiram um sequer veterinário! Nós não podemos ter animais doentes
ou que precisam de atitudes de atendimento médico que final de semana. Então, gente animal
fica doente final de semana e a égua não conseguiu... nós não conseguimos atendimento e
veio a óbito. Situação constrangedora e triste, município de 250 mil habitantes apenas seis
veterinários. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, Professora Neusa. Coloco
em votação projeto de lei... votando no Projeto de lei 307, tá? Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto de Lei 307 da
nobre vereadora Neusa... Prof. Neusa. Votação agora requerimento autoria nobre vereador
Paraná Filho, "solicita realização de audiência pública na forma presencial... na verdade não
será presencial, acordamos aqui, para discutir assuntos relacionados a retorno das aulas
presenciais no município de São Carlos após manifestação em contrário da Visan e Ministério
Público Estadual". Vamos votar separadamente, depois apensa os processos. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários do nobre vereador Paraná
filho. Aprovado. Agora, o requerimento também do nobre vereador Azuaite Martins de
França e presidente dessa casa, Roselei Françoso, "requer agendamento de audiência pública
para 17/9, 18h, com objetivo de discutir o retorno presencial de aulas nas escolas municipais".
Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado.
Peço para apensar juntamente com o requerimento da nobre vereadora Raquel Auxiliadora
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que também havia feito pedido com o mesmo objeto aprovado em sessões anteriores, tá?
Mesmo objeto da audiência pública... tinha já, a gente não se atentou a isso, nem Azuaite.
Raquel não tinha pedido agendamento da data. Eu pressuposto eu pressuponho que Raquel
tenha concordado com a data de 17/9, sexta-feira, né? VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Sim, claro! PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Para que a gente
faça juntos a audiência pública. Tratar tema importante, retorno das aulas presenciais, aí, com
segurança. Requerimento de urgência, Processo 2.865... Processo 2.865, Requerimento 1.561,
autoria nobres vereadores Raquel Auxiliadora, Paraná Filho e Djalma Nery, "solicitando
realização de uma audiência na forma presencial também, viu, Paraná, não é presencial, é
mista, para discutir assuntos relacionados à proposta de acordo compensação da jornada de
trabalho da guarda municipal". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado o projeto de lei... Requerimento 1.565, de autoria
dos vereadores Paraná filho, Raquel e Djalma. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA:
Presidente, pela ordem. O acordo é da comissão? ORADOR NÃO IDENTIFICADO:
Comissão, comissão permanente de relações de trabalho. ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: Direitos do consumidor, direitos humanos. ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: Relação de trabalho. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Segurança
pública. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Comissão grande acorda, comissão grande
agora, né? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado a correção do nome
completo da comissão. Temos requerimento 1.559, autoria do presidente dessa Casa e
vereador Azuaite Martins de França, solicita agendamento audiência pública 20/9, 18h, para
discutir causas e ações de prevenção contra incêndio. Nessa audiência pública aqui conto
recibo inclusive, já tem aqui indicação diversos participantes, capitão Rangel do corpo de
bombeiros, Pedro Caballero, Samir Bernardo, Patrick Ricardo condutor de veículos que é
especialista, bombeiro civil pra dar sua contribuição conosco aqui também no que diz respeito
prevenção de incêndio dado o vasto conhecimento deste moço... que acrescentasse aí o
Rafael, né? Coloco em votação requerimento... Requerimento 1.559, Processo 2.855. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o
requerimento. Temos agora moção, moção 346, (processo nº 2868) autoria do vereador
Paraná Filho, "manifesta prefeito municipal para dilação de prazo 15 dias assinatura de
acordo individual de compensação de jornada de trabalho junto aos guardas municipais de
São Carlos". Processo... moção 346, projeto 2.868. Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, manifestando-se os contrários. Aprovada a moção. Temos mais um requerimento
de urgências especial... projeto... Decreto 18, (processo nº 2823/21) de autoria do nobre
vereador Bruno Zancheta, "concede título de cidadão honorário de São Carlos à Sra. Célia
Leão". Só pra corrigir, vou ver nome dos autores, Bruno fez questão que eu mencionasse os
autores Bruno Zancheta, Ubirajara Teixeira e Robertinho Mori Roda. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Concede
título cidadão honorário Sra. Célia Leão. Eu já votei. Votei? Votei já! Temos agora projeto...
Decreto Legislativo nº 16, de autoria do nobre vereador Lucão Fernandes, "concede título de
cidadão honorário ao doutor Rogério ". Projeto Decreto Legislativo nº 16... 16, Processo
2.736. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovado o Projeto 2.736, de autoria do vereador Lucão Fernandes. Agora vamos para a
pauta. A pauta, eu peço atenção dos nobres vereadores... porque tem alguns pedidos de
retirada e, também, alguns pedidos de encaminhamento de votação. Nós vamos aqui,
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primeiro... vereador Elton Carvalho Projeto de Lei 2.622, que solicitou a leitura do currículo.
Peço ao meu secretário Rodson Magno Carmo que proceda a leitura do projeto de autoria
vereador Elton Carvalho que "denomina sargento Rodrigo Lopes de Sousa rua 9, localizada
no Residencial Vida Nova São Carlos". VEREADOR RODSON DO CARMO: A hora que
me autorizar, Sr. Presidente, começarei. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor
está autorizado. VEREADOR RODSON DO CARMO: Justificativa. "presente projeto de lei
visa nomeação da rua 9 localizada no bairro Vida Nova São Carlos como sargento Rodrigo
Lopes de Sousa. Trata-se de singela homenagem a sargento do corpo de bombeiros Rodrigues
Lopes de Sousa, homem forte, destemido que caminhou pela justiça da os olhos para o mal e
a voz aos mais fascinantes que era perceber tudo isso com profeta João Batista, encarava
através das conversas e franca e objetiva, conduzindo ao pensamento e alinhamento da
vontade justa de Deus. Rodrigo Lopes era homem ímpar a frente de gerações e classe social.
Formada na escola da vida era um excelente esposo, pai, bombeiro amigo e irmão de sangue
de comunidade catequista, jovens adultos, bem como ministro da santa eucaristia como
esposo, fiel e amoroso dizia a sua esposa que fazia aqui ecoa a eternidade. "Portanto, meu
amor, te amo além da eternidade. Como pai zeloso apaixonado pelas suas filhas. Dizia:
"Minhas riquezas. Dou minha vida por vocês, meus amores"". Como bombeiro, possuía
entusiasmo, tudo fazia que era exímio motorista de viatura da corporação. Combatente a
incêndio para abrilhantar o profissionalismo. Recebeu ativa e honrosa homenagem chamada
láurea mérito pessoal do terceiro grau pelo sucesso da ocorrência do salvamento, sendo
ovacionado pela população local e autoridades presentes irmão garante catequista e ministro
da santa eucaristia agir como servo de Deus sempre à disposição aos que serviram. Rodrigo
nasceu na cidade de São Carlos no dia 19 de janeiro de 1973 e devido ao seu trabalho, pai,
Waldemiro de Souza, morar no Rio de Janeiro residindo na cidade quatro anos, enfrentou com
sua família e enchentes, sentindo na pele desde pequeno o sofrimento constante da dor ao
próximo. De volta a sua terra Natal estudou e trabalhou desde os sete anos vendendo sorvete
e, aos 15 anos, iniciou na antiga loja chamada Esporte São Carlos que até os seus 19 anos até
passar no concurso público do Estado de São Paulo para ocupar a Polícia Militar e Corpo de
Bombeiros. Formou-se em 1994 servindo instituição por quase 30 anos. Em 1994, Domenico
Cristina Lopes de Sousa, no qual construiu linda família onde tiveram quatro filhos, eles,
Maria Sofia, Maria Sara, Maria Rita, Miguel e o seu bebezinho que hoje está no céu. Dizia
que nunca faria nada, que envergonhasse a sua família e a igreja, pois o que tinha como alvo
muito precioso na sua vida nas eleições de 2020 se candidatou a vereador, pois agente por
uma política sustentável, funcional, ciente, pautada na verdade e equidade. Não venceu
eleições, mas obteve uma votação expressiva. Não constatou que na era da necessidade de
resgatar o seu poder e cerco político existente dentro de cada indivíduo, mergulhando em
águas mais profundas para constituir estereótipos, pensando no atitudes reflexível ao que foi
a morte... monte, perdão, de toda sua campanha. Homem brilhante, frente ao seu tempo,
corintiano desde sua eternidade, amava o esporte, praticante de corrida de rua. Participou de
inúmeras corridas ao mesmo tempo... corridas... circuitos de corrida dentre os quais ressaltar a
corrida de obstáculo norte marco esportivo, corridas de são silvestre de 1993. Aos dias 19 de
julho de 2021, devido, infelizmente, uma complicação por causa da Covid, a vida entregue a
Deus, deixando dor tremenda no coração de familiares, comunidade e amigos. Na certeza da
ressurreição e consciência da morte passagem pra vida eterna junto a Deus, Rodrigo Lopes de
Sousa está nos céu, intercedendo por todos nós". Linda e justa homenagem do nobre vereador
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Dimitri Sean e Câmara municipal de São Carlos. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Dimitri Sean ou Elton Carvalho? VEREADOR RODSON DO CARMO: Elton Carvalho!
Autor do projeto, falei vereador Dimitri. Perdoe, vereador Elton, perdoe. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Elton Carvalho escolheu pessoa batalhadora, lutadora.
Tive prazer de conhecer, guerreiro, corporação do corpo de bombeiros local! Gratidão a tudo
que fez, momento de defesa, queimada... enfim, horas difíceis que bombeiros são acionados e
então realmente pessoa digna de homenagem. Coloco em votação projeto de lei, autoria
vereador Elton Carvalho. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se
os contrários. Aprovado o Projeto de Lei 363. Agora, Projeto de Lei 376, autoria da Câmara
dê São Carlos, autoriza o Poder Executivo a abrir crédito, saldo necessário para demanda de
pagamento de três meses da irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos. Para
tanto, serão utilizados recursos oriundos de anulação de dotações orçamentárias da própria
secretaria". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovado. Projeto de lei de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos... Projeto de Lei
378, projeto que está retornando à casa, havia acordo dessa presidência para solicitação de
uma semana caso prefeitura atendesse a solicitação do nobre vereador Paraná Filho nós
voltaríamos [...], valor de R$ 600 mil, emenda parlamentar do deputado federal Guilherme
Mussi e capitão Derrite, valor de R$ 600 mil de ambos os deputados. Questão de ordem
solicitada pelo nobre vereador Paraná Filho. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Nobre
vereador Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, solicitamos a
retirada por uma semana, anterior, porque em meio a essa emenda de deputados para
recapeamento existe outra de investimento em área pública dentro do processo veio somente
número do inquérito civil, mas não veio o inquérito civil. Solicitamos e novamente a
prefeitura devolve o processo sem inquérito. Então, não temos outro meio senão solicitar
novamente a devolução do projeto, adiamento para mais uma semana para que venha o
inquérito! Não veio. Não sabe o que está acontecendo mas não tem no corpo do projeto, não
tem o inquérito nós temos um laudo da Secretaria de Obras, mas o inquérito que devia ter ali
TAC... não tem! Não não entendi e não ficou claro aqui a responsabilidade do município de
fazer esse investimento dessa área... dessa área particular. Sendo assim, Sr. Presidente,
solicitação por mais uma sessão do presente processo. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Ouvindo pronunciamento do vereador Paraná, relatar que secretário de Obras
Públicas, Sr. João Müller, encaminhou a essa Casa documentos do dissipador de energia.
Trouxe de fato de energia. De acordo com o Departamento de Estrada e Rodagem, DER,
termos de ajustamento de conduta firmados no inquérito civil, tal. Número grande aqui...
2019, inquérito civil... e traz também documentação do Ministério Público subscrita pelo Sr.
Sérgio Domingos de Oliveira, mas no inquérito, bojo do inquérito não está presente. Havia
acordo com vereador Paraná, se não cumprido acataria o pedido de duas semanas. Proposta
vereador Paraná, salvo engano, adiamento de mais uma semana para que possa contemplar
necessidades solicitadas pelo nobre vereador. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Sr.
Presidente, na verdade pelas palavras do vereador Paraná nem o inquérito daria razão para
votação e 2019 poderia apreciar a palavra do vereador Paraná. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Não documento para solicitação, cópias licitadas e essas coisas todas. Projeto
executivo. Pois não? VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, eu creio que
administração deve estar tendo dificuldade para colocar projeto na integra do processo... acho
que interessante colocar duas semanas para não votar mesma coisa toda sessão aqui, né?
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Vereador Malabim disse... inquérito... ação votar às escuras, né, vereador? PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Concordo com o pronunciamento, tanto vereador Malabim e
vereador Paraná Filho, porém próprio vereador Paraná Filho sabe que sentença para e dar
obrigação de fazer ou não fazer, mas temos termo de ajustamento de conduta, havia inquérito
para não virar ação, município assinou inquérito. Só que nenhum inquérito assinou TAC,
Termo de Ajustamento de Conduta, nem TAC e inquérito nos autos. Concordo com vereador
Paraná, e insisto como havia acordo de apenas uma semana pra que faça cobrança secretário
Müller, bom relacionamento secretário Müller, próxima semana pra retornar processo na
pauta. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Questão de ordem, presidente. Esclarecer,
remanejamento de verba para cratera jardim Tangará?
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Cidade Aracy, Aracy? VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: No Aracy.
Estava entendendo outra coisa. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Coloco em
votação adiamento mais uma semana. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Votação nominal,
presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Votação nominal Projeto de Lei nº
378, que "autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar na Prefeitura de São Carlos
no valor de R$ 600 mil, R$ 500 mil recape e R$ 100 mil para construção de dissipador de
energia fazenda Tangará. Votação nominal solicitada vereador Dé Alvim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Vereador André Rebello. Sim ou não? Sim ao adiamento? Sim ao
adiamento. Vereador Azuaite de França? plenário. Sim ao adiamento. Vereador Bruno
Zancheta, sim ao adiamento. Vereadora Cidinha. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Sim ao adiamento. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim ao
adiamento. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Dé, não ao adiamento.
Vereador Dimitri, sim. Vereador Djalma, sim. Vereador Elton. VEREADOR ELTON
CARVALHO: Sim. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Elton Carvalho sim ao adiamento.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Lucão
Fernandes. Vereador Malabim. Marquinho Amaral, justificou ausência. Vereador Paraná
Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Prof.
Neusa, sim. Prof. Raquel. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Robertinho Mori. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Rodson sim, Roselei Françoso, no exercício da
presidência não vota. Sérgio Rocha, sim. Tiago Parelli? VEREADOR TIAGO ORLANDI
PARELLI: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sr. Presidente, 17 vereadores
votaram sim e um ao contrário. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Adiado por mais
uma semana o Projeto de Lei 378, conforme solicitação nobre vereador Paraná Filho.
Justificativa de voto solicitada pelo vereador Dé Alvim. Vamos fazer ao final, Dé?
Justificativa, por favor? Final, perfeito. Obrigado, vereador Dé, pela compreensão! Projeto de
Lei 379, "autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar na Prefeitura de São Carlos
no valor de R$ 2.292.917,23 orçamento da Secretaria de Serviço Público, para manutenção
pública de acordo com o contrato de financiamento assinado pelo Banco do Brasil e R$ 150
mil para manutenção de vias pavimentadas de agências para então recursos de orçamentárias
de encargos gerais do município. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sr.
Presidente, pela ordem? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem, Raquel
Auxiliadora. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Gostaria de solicitar adiamento...
retirada da pauta, inconsistência com o erro...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Um
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minuto, por favor. Não, está no plenário ainda. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Ah
não, tem Internet...Raquel, você vai precisar falar e eu vou reproduzir sua fala aqui.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Tá, Roselei. É porque tem uma inconsistência
na página 4 que diz... PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Inconsistência na página 4
do projeto...VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Que diz que é... porém página 5,
solicitação do secretário está que é fonte 1. Acho que erro aí de... ou interpretação da
prefeitura, não sei, corrigido antes que vote e tudo que é financiamento que refiro ...a
financiamento temos que ter olhar especial da Câmara porque pode acionar gatilho da Lei 173
e prejudicar possíveis, né, reajustes salariais dos servidores públicos. Então, a gente precisa
ter muito cuidado com tudo que é sobre financiamento. Então, eu gostaria de explicações
sobre esse projeto para que não corra risco de cair no gatilho da Lei 173. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito, tentar explicar aqui, Raquel. Serviço público ao solicitar
remanejamento nas folhas 5... secretário disse: "Solicito Secretaria Municipal de Serviço
Público, solicito suplementação de ficha orçamentária para que possa realizar seguintes
despesas: manutenção e revitalização e... manutenção em vias pavimentadas de manutenção
pública de acordo com contrato do Banco do Brasil. Ao definir a fonte de recurso para
financiar esse projeto definiu a ficha, obras e instalações, 44.90.51, fonte de recurso um,
depois a ficha 460 também fonte um, fichas projeto de lei que veio pra casa contrário do que
solicitou secretário. Secretário solicita fonte 1, recurso próprio do município e projeto de lei
chegou à Casa solicitando fonte de recurso 7, financiamento tudo que diz financiamento traz
ponto de interrogação, pode prejudicar futuros concordância servidores públicos municipais,
vereadora Raquel que identificar se é fonte 5, fonte 7, financiamento ou de fato fonte porque o
projeto de forma que é encaminhado gera a confusão, votar de forma errônea e comprometer
todo projeto. Consulto... o que solicitou, Raquel? Adiamento? VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Adiamento, é. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Adiamento por
uma semana? VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: É. Uma... PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Quantas semanas? VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Depende se a prefeitura conseguir esclarecer para a gente uma semana. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Tá, uma semana. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Se a prefeitura conseguir, né? Senão faz a mesma coisa que fez com o outro. VEREADOR
PARANÁ FILHO: Posso fazer uma sugestão, até porque seria pertinente se pudéssemos
submeter...da Secretaria da Fazenda relatório sobre a capacidade de endividamento do
município, sabemos que já houveram vários empréstimos, então o município... devemos saber
como é que está a capacidade de endividamento do município, né, de assumir obrigações se
nós temos situações futuras que não podem ser e prejudicadas. Estamos no momento de
pandemia... por exemplo, nós não podemos abrir concurso público, nós tínhamos em março
do ano passado processo de abertura de concurso público para contratação de guardas
municipais, foi suspensos, né, foi suspenso, vários outros. Precisamos saber até que ponto isso
não vai prejudicar ano que vem, porque ainda estamos em situação de não gerar despesas, mas
a gente acredita que a partir do ano que vem esteja já possibilidade de abrir concursos e etc...
eu, enquanto membro da comissão de finanças e orçamento, vereador Bira também, acho que
seria muita prudência nós pedirmos da Secretaria da Fazenda uma... relatório para que a gente
entenda como é que está a capacidade de endividamento do município, porque 2017 para cá...
foi empréstimo a dar com pau, hein? Eu faço o encaminhamento, concordo plenamente com
vereadora Raquel, mas o meu encaminhamento é por duas sessões. VEREADORA
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RAQUEL AUXILIADORA: Perfeito, concordo com vereador Paraná e agradeço
preocupação em relação a financiamentos. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Questão de ordem solicitado pelo vereador...VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Pede
uma semana... e na semana que vem colocado... e vota por mais uma semana.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É bastante razoável, caso a prefeitura nos atenda,
né? Dois pedidos, explicação em relação a fonte de recurso e capacidade de endividamento do
município. Muito bem solicitado aí pelo nobre vereador Paraná. Coloco em votação
solicitação e adiamento de votação por uma semana nominal? Alguém solicitou nominal?
VEREADOR PARANÁ FILHO: Nominal, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Votação nominal solicitada pelo vereador Paraná Filho. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Atenção, vereadores, para a quarta votação dessa noite. Vereador
André Rebello, sim ou não? Sim. Vereador Azuaite Martins de França, ausência justificada.
Vereador Bira, sim. vereador Bruno Zancheta, sim. Vereadora Cidinha, sim. Vereador Dé. Dé
Alvim? Sim. Vereador Dimitri Sean, sim. Vereador Djalma, sim. Vereador Elton, sim.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Sim, vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Lucão Fernandes, sim. Vereador Malabim.
Vereador Marquinho Amaral, ausência justificada. Prof. Neusa? VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Raquel
Auxiliadora. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Robertinho Mori.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sim. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Rodson, sim. Roselei Françoso, no
exercício da presidência não vota. Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim, Tiago Parelli. Sr. Presidente, 18 vereadores
votaram sim e nenhum contrário. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Registrar aqui
que dado observação pertinente de ambos os vereadores, tanto vereadora Raquel e quanto
vereador Paraná Filho, se eu votasse com certeza votaria "sim" para que faça adequadamente
o processo legislativo aqui. Projeto de Lei 381 ou 379? Projeto de Lei 379... 379 é o que
acabamos de votar. Aprovado. Projeto de Lei 381. Projeto da Prefeitura Municipal de São
Carlos, que "desafeta e autoriza o Poder Executivo a alienar área pública a espólio de Tabata
Fernandes Pinto, Roberta Fernandes Pinto Vieira e Wilson Vieira Júnior". ... área pública de
30 metros quadrados localizado na Rua Salomão Assef e autoriza a sua permuta no valor área
de 156 metros e 65 centímetros quadrados de propriedade de Tabata Fernandes Pinto, Roberto
Fernandes Pinto Vieira e Wilson Vieira Júnior, ficando adquirentes responsáveis pela
regularização domínio da área térrea. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto de Lei 385. Projeto de Lei 386, de
autoria... inverter? Ah, houve uma solicitação para discutir do Vereador Paraná Filho e então
vamos inverter aqui, tudo bem? Tudo bem? Invertendo projeto de Lei 386 para discussão
solicitado pelo Paraná... 385 da Rumo, agora o 386, certo? Projeto de Lei 386, autoria da
Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a desafetar área pública
para fins de utilidade pública ampliação do sistema viário município de São Carlos. Desafeta
parte com dimensões encerram 253 m. quadrados de área pública localizada na vila Max
objeto da matrícula para fins de realização de obras de fundamental importância para
município do ponto de vista de trânsito e mobilidade urbana". Esse projeto é aquele um
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próximo ao supermercado Jaú serve, na vila Nery, para viabilizar acesso ali, melhorar
acessibilidade... mobilidade urbana. Esse é um projeto antigo, solicitação antiga do exvereador decano dessa casa, vereador Antônio Carlos Catarino. Em votação o Projeto de Lei
386. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovado o projeto de lei 386. Projeto de Lei 387, "autoriza Poder Executivo a abrir crédito
adicional suplementar na Prefeitura de São Carlos, valor de R$ 20 mil no orçamento da
Secretaria Municipal de Governo para aluguel do prédio que abriga o CEJUSC. Então
recursos oriundos de dotação orçamentária própria da Secretaria de Governo. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto de
Lei 387. Agora nós temos o Projeto de Lei 390, que "autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito adicional suplementar na Prefeitura de São Carlos no valor de R$ 71.500 no
orçamento da Secretaria Municipal de Esporte, sendo R$ 10 mil para compor orçamento da
pasta conforme emenda parlamentar do nobre vereador Tiago Parelli, R$ 30 mil de material
esportivo, conforme emenda parlamentar do nobre vereador Lucão Fernandes, R$ 1.500 para
aquisição de material esportivo pela associação de esporte e cultura Roberto Carlos Pereira da
Silva e R$ 30 mil de emenda parlamentar do nobre vereador André Rebello para reforma da
colcha de malha localizada na Avenida Azaleias... em frente ao nº 224. Parabéns! Em votação
o Projeto de Lei 390. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Solicitou para discutir o Projeto de Lei 385 o nobre vereador Paraná
Filho pelo tempo regimental de até cinco minutos. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr.
Presidente, Srs. Vereadores, na verdade eu quero ser bem rápido. Minha intenção aqui não é
fazer encaminhamento nem contrário e nem favorável ao projeto. Somente citar, esse projeto
aqui, na verdade, desafetação de uma área em favor da empresa Rumo, ali na rotatória da
Praça Itália. O que quero chamar atenção é a falta de planejamento da atual gestão e que
aquela, aquela praça... aquela Praça Itália ali o Bira vai conhecer bem a expressão. Você já
ouviu falar quando você fala que o negócio é que nem mula? Não dá cria? É igualzinho! Praça
Itália está desse jeito. Atual assessor lá, chefe de gabinete do prefeito, está dizendo que
arrumou um dinheiro lá da... não sei de onde lá, desde 2017. Nós estamos em 2021 e isso não
aconteceu. Aí, recentemente, fizeram umas obras lá, colocaram semáforos... não sei para que!
Porque aqueles semáforos ali vão ficar mais dez anos sem funcionar, pelo que eu estou vendo.
Colocaram semáforo, fizeram alterações e não recapearam. Agora vai a Rumo, vai quebrar
um bom pedaço ali e aí como é que faz? Então, quer dizer... essa situação ali da Praça Itália
está preocupante. Agora, R rumo aumentando, né, onde passava um trem agora passando
dois... obviamente que vai precisar pegar pedaço e quebrar pedaço do que foi feito. Então,
eles fazem, então daqui a pouco quebra, faz de novo... depois quebra e põe mais de... de
semáforo para tomar sol e chuva e não funcionar e Praça Itália que...cria. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Em votação o Projeto 385, Prefeitura de São Carlos... colocou
Praça Itália para obras da Rumo. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado o presente projeto de lei, projeto 385. Havia
solicitado para declaração de voto o vereador Dé Alvim. Não sei se pretende utilizar ainda.
Não, Dé? Vereador Dé Alvim declinou da declaração de voto. Então, convido agora para
explicação pessoal o vereador Ubirajara Teixeira. Bira. VEREADOR ROBERTINHO
MORI: Sr. Presidente, pela ordem? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem
solicitado pelo nobre vereador Robertinho Mori Roda. VEREADOR ROBERTINHO
MORI: Eu peço licença e que possa colocar presença para mim. Eu preciso sair.
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PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: deferido o pedido de Vossa Excelência. Vereador
Rodson já vai fazer justificativa aqui. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Muito
obrigado, muito obrigado. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Nada. Vereador Bira
com a palavra, pelo tempo regimental de até cinco minutos. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Boa noite a todos e todas. Pessoas que nos acompanham de casa, por incrível
que pareça essa semana tinha recebido enxurrada de novo, vereador Paraná, vereador Dé,
sobre a com atrasos de pagamento de novo vencido... e pegando... também, veio firma da
Secretaria da Agricultura, Nutrifast! Não sei o que acontece com essas empresas, vereador
Lucão! Sempre! Vários vereadores 'pegou' no pé aqui atrasando pagamento pessoal ganha tão
pouco! E... dão conta de atrasar. Eu vejo naquela Prefeitura Municipal que secretaria que faz
licitações de contratos lá, Fazenda, né, deviam criar multa rescisória para empresas que
atrasam funcionário, por quê? Citar só primeiro nome para não haver talvez: D. Eunice desde
ano passado recebe férias dela, 2020 e. D. Patrícia, um terço, D. Juliana, D. Érica, tudo sem
receber... isso é um pouquinho que me passaram para 'mim' não estender o prazo, né?
Estender a conversa de falar de todo mundo. Não vou citar nome inteiro delas para não
acontecer... a gente vê... essas empresas não sei que o acontece principalmente, acho que ela
tem algum amigo aqui nessa prefeitura. Ela não sai... ela não muda, começou a pagar em dia
depois de tantos vereadores dessa Casa socar a bota neles, aí pelo menos sim! Só que férias
estão para trás! Essas pessoas já ganham uma mixaria, acho que 1.400 cruzeiros deve ganhar,
você entendeu? Agora, vem essa empresa... graças a Deus Paraná não estava lá, não passou
desafeto hoje restaurante São Carlos VIII não abriu. Sabe quantos almoço ficou sem servir lá
hoje? Quase... mais de 500 almoços... de manhã mais de 500 café da manhã, a empresa
Nutrifast se a pessoa estava hoje lá, pessoas ligando porque não... simplesmente não teve
almoço e não foi avisado... essa empresa...(interrupção áudio). VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: ... na verdade, os funcionários fizeram greve. Eu acho que pessoal da também
tem que fazer greve. Aí recebe. Não foram trabalhar por quê? Porque está com o pagamento
atrasado! A Nutrifast não pagou os funcionários. Está aqui, ó. Pagou... não pagou os
funcionários e também a cesta básica deles! Aí, como é que faz? As pessoas não 'foi'. Então, a
partir desse momento, começou a mexer. Hoje, agora a noite, já está servindo janta,
mandaram para mim, e vai amanhã o restaurante do São Carlos VIII vai voltar ao normal.
[SEM ÁUDIO DE 04:10:08 ATÉ 04:14:41]. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: qual
a situação que chega a empresa... funcionários fazer greve, Lucão, para poder receber e eu
culpo a Prefeitura Municipal, viu? Por quê? Essas empresas terceirizadas deita e rola nas
costas aqui fazem contrato sem ter dinheiro. Tinha que ter contrato, vereador Dé, de multa
rescisória pelos acontecimentos... atrasar o pagamento, coitado do funcionário. Agora, foi a
única maneira de receber, deixar... 800 pessoas sem comer. Teve 200 café da manhã e que é
mais de 500 almoço para poder receber o salário deles! Eu liguei imediatamente para o
secretário que assumiu a secretaria de Agricultura, me e passou tudo o relatório, falou: "Bira,
nós fomos pegos de surpresa também. Estamos correndo atrás para a empresa poder pagar os
funcionários". Aí se movimentou, pagou para amanhã voltar ao normal e se não paga,
vereador Lucão... quantos dias essas pessoas pandemia, passa lá no São Carlos VIII, a pessoa
esperando para pegar marmitinha de R$ 1... ainda bem que se mexeram. Acho que Dr. Edson
entrou para o meio lá com o pessoal, doutor Dr. Edson Fermiano, chamaram na chincha a
empresa também e chegaram ao acordo, conseguiram acertar, senão não sei se tudo, mas
espero que essa nova gestão da Agricultura pegue firme mesmo, pegue firme, não deixa ficar
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acontecendo isso aí, porque se acontece quem sofre é população e a prefeitura dá um jeito de
colocar empecilho e regra no contrato que se atrasar o pagamento vai ter uma multa! Assim
toma jeito! Vivem desclassificando a empresa e volta com outro nome, volta a mesma
carinha. Acho que tem alguns amiguinhos nessas empresas. Por hoje é só. Obrigado.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Bira, fazer apenas um comentário... na
fala de Vossa Excelência antes de passar a palavra ao Bruno. A lei de licitações, ela é clara e
objetiva, ela já prevê sanção para empresas que cometem esse tipo de falha. O contrato
assinado com a prefeitura é a mesma coisa, prevê sanção e punição, inclusive declaração de
idoneidade a empresa que não cumpre contrato. O que vai gerar empresa a prefeitura e Dr.
André é especialista disso, sabe muito bem o que eu estou dizendo, indenização solidária ou
subsidiária do poder público prefeitura precisa agir, realmente, coberto de razão. Ano
passado, prefeito pagou diversas indenizações a essa mesma empresa. Empresa não paga,
funcionário entra na justiça, prefeitura que paga duas vezes esse serviço...ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: Pela ordem, presidente. Lembrando que a Prefeitura Municipal e
Secretaria de Agricultura, Paraná estava lá, tem pago tudo em dia! Paraná deixou a secretaria
redonda! Tudo pago, viu? A empresa Nutrifast, sei lá o nome, de onde é que veio, de São
Paulo que causou esse transtorno. Obrigado, presidente! PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, Bira. Com a palavra, vereador Bruno Zancheta. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Comunicado à Casa.
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Tempo regimental de cinco minutos. Enquanto o senhor higieniza, a vereadora
Raquel solicitando comunicado à casa. Comunicado à casa solicitado pela vereadora Raquel.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada, Sr. Presidente. Eu só queria
comunicar que, na última sexta-feira, aconteceu um importante evento na Prefeitura
Municipal, rearticulação da rede de atendimento às mulheres em situação de violência. Sr.
Presidente estava presente, vereadora Neusa e eu... a Câmara grande articulação de serviços
de entidades, todas em prol do atendimento e do enfrentamento a violência contra mulheres.
Gostaria de parabenizar a Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social pela
iniciativa. Importante a gente retomar a política da mulher na nossa cidade e esse evento
mostrou isso, retomada reabertura e essa casa estará junto com inauguração que ainda vamos
fazer... e de São Carlos. Obrigada, presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, Raquel. Com a palavra Vossa Excelência, Bruno Zancheta, pelo tempo regimental
de cinco minutos. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Boa noite, presidente. Boa noite...
quase 20h... 20h. Boa noite, vereadores e vereadoras. Antes de entrar nos temas, muitos temas
aqui, próxima sessão, agradecer vereadores que votamos duas leis, primeiro, concedendo
título para a Célia Leão, secretária estadual que muito bem nos recebeu, secretária da Pessoa
com Deficiência, pessoa que ficou paraplégica aos 19 anos de idade. Toda uma luta, sete
mandatos de deputado estadual, folha de serviços prestados não só para cidade de São Paulo,
Campinas, cidade onde a secretária nasceu e toda cidade de São Paulo vereadores, Bira e
Robertinho... título aprovado pela secretária e muito em breve fazer a entrega. Pessoas em
tratamento contra o câncer, acredito que sem dúvida nenhuma, lutar para que a lei seja
sancionada, vereador Bira. Bom, falar rapidinho sobre a questão dos guardas municipais, né?
Essa é uma luta, temos na Câmara comissão presidida por mim, agradecer participação de
vereadores, muito em breve realizar outra reunião sobre a questão do plano de carreira da
guarda municipal, desde 2012, como Rodrigo, guarda municipal muito bem colocou, estamos
lutando, vereador André, desde 2012 aguardando tão sonhado plano de carreira. Entendo que
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não podemos nunca desistir. Vamos continuar batalhando, fazendo reuniões, lutando e tudo
que pudermos encaminhar no sentido de construir nós vamos fazer. Bom... primeiro tema
dessa noite eu queria trazer, vereador... presidente Roselei, é uma sugestão. Nós temos, se
pararmos para analisar, vereador Bira, três UPAs... Unidades de Pronto-Atendimento, na
cidade: Cidade Aracy, Vila Prado e Santa Felícia, região de Tangará, Monique... Vila Nery...
fiz indicação executiva até... liguei para o secretário Marcos Palermo para frisar sobre essa
questão da indicação, pronto-socorro municipal na região da Vila Nery, atender Vila Nery,
Jardim Munique, Tangará, São Carlos VIII, São Rafael, enfim, São Carlos VIII, toda a
região, indicação muito simples, mas quero levar indicação até ao... para o prefeito, se e
possível for, que olhe com carinho para a região. Recentemente, uma pessoa procurou, mora
no São Carlos VIII e precisou de atendimento na UPA. Ela demorou 18 minutos para chegar
até a UPA do Santa Felícia que é mais próxima dela. Então, sugestão e indicação, mas fica
aqui um pedido não só do meu mandato, acredito que todos os vereadores, para a construção
de um Pronto-Socorro Municipal na Vila Nery que atenderia todos os bairros adjacentes ali,
Munique, São Carlos VIII, São Rafael e todos os bairros da região. Outro tema que queria
trazer de forma bastante breve também é a questão da vacinação contra a raiva, vereadora
Neusa, vacinação antirrábica dos animais. A gente tem recebido constantemente informações
de que essa vacinação não vem acontecendo, né? Desde que nós assumimos, essa vacinação
não vem acontecendo, luta nossa também. Castrações retornaram, precisam ser ampliadas,
vereadora Neusa falando que aproximadamente três anos, vereador Bira... três anos sem uma
vacinação antirrábica, o quanto prejudicou não só a qualidade de vida dos animais, bem-estar,
enfim! Quanto isso prejudica? Vou falar outras sessões sobre isso, até porque hoje o tempo é
curto, mas é tema que, inclusive, fiz requerimento, chegando a resposta eu vou trazer para
essa Tribuna. Tinha outros temas para tratar, vereador Bira, na terça-feira que vem nós vamos
tratar de outros temas de forma até um pouco mais ampla e vou voltar essa questão da
vacinação. Para finalizar, presidente Roselei, falar um pouquinho sobre a questão da
educação, né? Sou professor, estou na sala de aula, professor da rede estadual. Então quando
uma diretora, quando uma professora nos procura, vereador Roselei, não é por luxo, né? Um
professor e professora, é porque com certeza tem demanda muito séria. Principalmente no que
diz respeito às unidades escolares. E foi citado pelo presidente CEMEI Marli de Fátima
Alves, é uma que nós não temos, por exemplo, sala para guardar brinquedo, vereador Paraná.
Brinquedos ficam jogados um pouco em cada sala. Culpa da administração e diretora? Não,
gestão! Pedido feito vários ofícios... ofícios até da antiga diretora, enfim, um calhamaço assim
de ofício. E aí?! Então chegou para nós até ofício do conselho escolar solicitando algumas
melhorias lá na escola. Enfim... várias melhorias, então dando um exemplo que presidente
Roselei citou aqui. Tantos outros, né? Visitei recentemente CEMEI novo mundo. Muito em
breve outras também. Visitei a unidade escolar Monsenhor aço indo Siqueira na São José,
meu Deus do céu... para concluir, presidente, vai estourar meu tempo. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Concluir. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Se os alunos
conseguem aprender vereador Djalma, aprender e professores conseguem extrair o máximo de
conhecimento da forma como está aquela CEMEI, olha, tem que parabenizar, vereador Bira!
Primeira coisa logo que cheguei na unidade, vila São José, foi parabenizar diretor, todos
professores, falei: Olha! Porque é uma unidade, olha, não tem nada! Não tem pintura, quadra,
manutenção, forro... não tem nada! Não tem nada e culpa da gestão. Não tem gestão, todo
mundo sofre. Vou tratar o tema nas próximas sessões. Boa noite para vocês. PRESIDENTE
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ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, Bruno, pela manifestação. Convido o vereador Paraná
Filho pelo tempo regimental de cinco minutos. VEREADOR PARANÁ FILHO:
Presidente, pela segunda sessão consecutiva não tive espaço no grande expediente, não dá
para discorrer grandes temas com profundidade e tempo, mas, na verdade, dizer que recebi
diversas ligações e mensagens dizendo sobre esse fechamento da unidade do restaurante
popular de São Carlos 8 e não funcionamento do restaurante popular do Cidade Aracy no café
da manhã. Olha, eu não... sinceramente, eu não tenho, vereador Bira, como culpar o atual
secretário, porque eu sei que o atual secretário está de boa-fé ali, e tal. E, na verdade,
aparentemente, a situação está resolvida já. Não tenho informações ainda, mas parece que
funcionou no Cidade Aracy, no Antenor Garcia, etc. Bom, o que me parece, vereador Bira, é
que ontem ou hoje foram suspensos os trabalhos de manutenção nas estradas rurais, na estrada
São Carlos-Analândia, no Vale do Uirapuru e aparentemente, também, na Babilônia. O que
me parece também, vereador Bira, vereadora Neusa e vereador Djalma Nery, que no mês de
setembro não serão entregues os mais de 17 mil kits de alimentação escolar nas escolas
[interrupção no áudio]. As caixas de bombom já foram suspensas [interrupção no áudio].
Bom...[SEM ÁUDIO DE 04:16:08 a 04:27:08]. VEREADOR PARANÁ FILHO: Eu tenho
muito cuidado com o meu discurso... hoje, eu poderia ter ido lá na frente do restaurante
popular de São Carlos 8, gravado live, feito um fuá lá. Eu não achei ético da minha parte. Por
quê? Acabei de sair de lá, sabe? Dá uma sensação de despeito. Eu não estou preocupado. Eu
conheço o atual secretário de Agricultura, eu sei que ele tem boa-fé. Alguns que estão com ele
não tem boa-fé, mas sei que ele está de boa-fé. Me coloquei à disposição e estou me e
colocando à disposição. Agora, o restaurante popular do São Carlos 8 fechou hoje.
Paralisados [ininteligível] serviço de manutenção de estradas rurais no Analândia, no Vale do
Uirapuru. Paralisados serviços de manutenção na estrada Babilônia, no mês de setembro,
agora. Tudo está demonstrando [ininteligível] alunos da rede municipal de [ininteligível]
receberão kit de alimentação escolar. Isso, para mim, é uma tragédia, porque crianças, os pais
dessas crianças estão esperando. Eles contam com essa cesta básica para dar o de comer para
seus filhos, e a prefeitura não vai entregar. Eu estou dizendo porque eu estive lá por dois anos.
Não vai entregar. Perderam o time. Bombons, obviamente, o vereador Djalma tem posição
contrária [ininteligível] fornecimento para menores de três anos, fique claro isso: não é contra
a entrega. Sugere que a prefeitura entregue algum outro tipo de produto que não seja
ultraprocessado para alunos menores de três anos. Enfim, a prefeitura não vai dar nada.
Compromisso firmado com o Sr. Prefeito Airton Garcia Ferreira. Por quê? Porque na Páscoa
não conseguimos preços compatíveis com os [ininteligível] de mercado para comprar. Por
isso falamos, deixar passar a Páscoa. Preço aumenta muito e vai comprar [ininteligível] Dia
das Crianças e manter o compromisso de todo ano entregar chocolate para crianças. Pois bem,
2021 não vai rolar. Já foi suspenso. Então, Srs. Vereadores. Cheguei aqui e falei da Dra.
[ininteligível]. Não tenho nada contra a Dra. Rosária, nunca nem vi a Dra. Rosária. O que eu
tenho contra é a atitude que reflete em uma... no mais pobre, atitude mal pensada que reflete
na população que ficou sem comer hoje. Que reflete na criança, Dra. Rosária, que não vai
receber uma caixa de bombom. Que reflete nos produtores rurais [ininteligível] felizes
[ininteligível] de manutenção de estradas rurais que... presente hoje, reflete no pai e mãe que
estavam esperando o kit de alimentação escolar, e que não vão receber... nem pessoal,
político, nem nada. Eu só acho que o erro que a senhora cometeu vai refletir não na senhora,
em mim, [ininteligível] pessoas carentes que precisavam da mão do poder público
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[ininteligível]. A senhora tem dinheiro para comprar quantas caixas de bombom a senhora
quiser, não precisa de um prato de restaurante de comida do Bom Prato de R$ 1,00. A senhora
não precisa de uma cestinha básica da prefeitura para dar para o seu filho comer. A senhora
não precisa de nada disso, só que o que a senhora fez não prejudicou a mim. Eu estou aqui,
pleno, vereador até 2024, gostem ou não, aqui vou continuar. E a senhora não me
prejudicou... a senhora acha que prejudicou. Prejudicou o governo do seu esposo, tá, porque a
senhora está criando [ininteligível] crise política muito grande que não vai terminar bem para
nenhuma parte. E a senhora prejudicou diretamente a população que precisava do serviço da
Secretaria de Agricultura, que, infelizmente, não por vontade de secretário atual, não por
vontade dele, ele é uma pessoa boa, ele caiu de gaiato nessa história, mas a senhora, com essa
atitude da senhora, a senhora precarizou, a senhora precarizou o serviço de Agricultura
[ininteligível] que eu falei aqui em outras ocasiões. Secretaria de Agricultura é maior que
briga política... quisesse prejudicar o Paraná, tirasse só o Paraná. Paraná, vem cá, não gostei
do que falou na rádio... eu mandando e desmandando mesmo, caí fora. Tudo bem. Mas fazer o
desmonte que foi, poxa vida, achei muito irresponsável [ininteligível] meninos mais perdidos
que cego em tiroteio. [ininteligível] demora. Enquanto demora, vai fechar restaurante,
alimento, estrada rural, caixa de bombom, kit de alimentação escolar esse mês, entre outras
coisas que podem vir a acontecer. Como já disse [ininteligível] escolar, produtores rurais a
partir da próxima semana que vem, Bira, não têm mais que o entregar através do banco de
alimentos. Cadê o saldo? Entregar o quê? Comprar fiado? Nunca vi comprar fiado na
prefeitura. Eu compro fiado do mercado do Rogério, amigo meu lá, e pago no final do mês,
mas a prefeitura não compra fiado. Então, vai precarizar o serviço. Projetos importantes,
como o projeto [ininteligível] vereador Djalma Nery, junto ao assentamento Nova Santa
Helena, beneficiamento de cana-de-açúcar; projeto do vereador Dimitri com energia
renovável; projeto desse vereador [ininteligível] constrói lá uma cozinha comunitária para
eles, isso tudo... Escreva vereador Djalma Nery: ou o senhor fica muito em cima ou vai por
água abaixo. O senhor perdeu a emenda do senhor. Agora, vereador Djalma, perdeu
[interrupção no áudio] ou a população do Santa Helena? Eles vão perder. Agradeço, vereador,
pela tolerância. Dizer, Dra. Rosária: não tenho nada contra a senhora, não. Só achei que a
senhora não pensou nas suas ações, reflexos que a sociedade iria sofrer com essas ações que a
senhora tomava. Muito obrigado. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado,
vereador Paraná Filho. Último inscrito para Explicação Pessoal, vereador Djalma Nery pelo
tempo regimental de cinco minutos. VEREADOR DJALMA NERY: Boa noite, vereadores
e vereadoras que estão heroicamente ainda conosco nessa noite. Boa noite, população de São
Carlos que eu espero que ainda esteja nos acompanhando. São muitos assuntos para falar
aqui, o tempo é muito curto... PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Djalma,
me perdoa, mas como me preocupo com a imagem do vereador, queria pedir a Vossa
Excelência a retirada dessa máscara. Está horrível. Assim o senhor fica bem melhor.
VEREADOR DJALMA NERY: Bom, é a sinceridade do presidente [ininteligível] deixa
pentear aqui também [ininteligível] posso retomar, então, presidente? PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Claro, o senhor tem o tempo de cinco minutos. Perdoe pela
interrupção. VEREADOR DJALMA NERY: Imagina, obrigado. Muitos assuntos para falar
aqui hoje, tempo curto, já está tarde. Infelizmente, a maioria dos assuntos não são positivos, a
questão das queimadas que estão assolando o município, questão da Guarda Municipal, essas
respostas [ininteligível] aos requerimentos da nossa Casa, falta de transparência da prefeitura,
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mas hoje vou falar de educação. Quero primeiro parabenizar a fala corajosa do presidente,
fala que me representa, do presidente Roselei. Dizer que eu sou professor da rede estadual,
assim como o Bruno, há uma década. Eu visitei [ininteligível], Bira, 52 escolas municipais
desde o começo do mandato. Não foram uma, duas ou dez, foram 52. Faltam oito escolas para
terminar a ronda completa. E eu pude ver nessas visitas que os servidores da educação estão
exaustos. Problema de infraestrutura nas escolas que é crônico, professores não têm auxiliares
administrativos, não tem coordenadora [ininteligível] nas unidades, retorno as aulas
[ininteligível] fiz listinha para não [ininteligível], EPI precário, erro de cadastramento de email, caixas de amianto que já viraram novela. Por fim, não gosto de críticas pessoais, mas
não dá para deixar de destacar a truculência, a incompetência e falta de tato da atual
secretária, Dra. Wanda Hoffman. Quero ler para vocês duas mensagens que eu recebi do caso
que o presidente mencionou para entenderem o tamanho, quão grotesca é a postura dessa
pessoa. Fico triste, uma das poucas mulheres do secretariado do Airton, professora
universitária, doutora, de quem se espera algum bom senso. Eu vou ler rapidinho duas
mensagens para vocês, que recebi 'inbox', entenderem o tamanho. A diretora encaminhou
assim: "Soube que o vereador Djalma foi à sua escola e você entregou uma lista de demandas
para ele, nas [ininteligível] redes sociais, ele disse que o mandato dele vai agir e resolver as
demandas, excelente. Então, por favor, me diga, ele vai liberar emendas para a sua escola?
Não recebi nada, pensei que tínhamos planejamento para realizar nas [ininteligível] na sua
escola, tem um tempo, mas como combinamos iríamos realizar. Agora com recurso do
vereador ficará muito bom, finalmente, pela fala dele, demandas serão resolvidas, identifiquei
que mudou [ininteligível] planejado. Emenda do vereador... não faz sentidos fazer tanto
esforço para conseguir recurso para a sua escola. Muito bom ter emenda, eu vou aguardar o
vereador agir enviando recursos. Fico no aguardo, abraços". Olha o nível de grotesco dessa
pessoa. Só mais uma, rapidinho, enviada no Conselho Municipal de Educação. Grupo do
conselho, diz assim, vou resumir a mensagem. Ela está respondendo a uma professora, sua
escola era para [ininteligível] ações mais emergenciais, conseguimos trocar fogão, expectativa
de anos nessa troca. [ininteligível] não sei ao certo. Recebi mensagens [ininteligível]
monitorando nas redes, estiveram na escola e fizeram várias questões, chamando o nosso
trabalho de fiscalização e fizeram várias questões. Assim, estamos aguardando emenda do
vereador. Opção da escola para nós [ininteligível] recursos de outras origens é muito bom.
Enfim. Esse é o naipe. É completamente absurdo, professora. O que essa secretária está
fazendo é prevaricação, crime de improbidade, pode ser presa, destituída, pagar multa
[ininteligível], gravíssimo, colegas, ataque não só a mim, Roselei, presidente dessa Casa,
ataque ao Legislativo de São Carlos. Não podemos aceitar isso. Queria pedir a vocês que faça
reunião emergencial, como o vereador Roselei, presidente da Casa, sugeriu, presença de
secretário de Governo, sentar com a Wanda e perguntar como as coisas funcionam.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Urgente! VEREADOR DJALMA NERY:
Urgentemente! O que [ininteligível] né? Pessoa acha que é casa dela a Secretaria de
Educação? Mais de 60 unidades escolares, milhares de servidores, vereadores nessa
Casa...VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Valores que tem em mão dentro do
secretariado que era 26%. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não tem aparte nesse
momento. Deixa o vereador concluir que depois dou a palavra para a senhora. Desculpa, pode
concluir. VEREADOR DJALMA NERY: Desculpa, sei que está tarde, todo mundo cansado,
mas não poderia ir embora dessa Casa, hoje, dessa Tribuna, sem dizer isso e colocar para fora.
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Sei que diretoras estão aguardando posição nossa, professoras, todos os servidores da rede
municipal, servidores de São Carlos que estão em período difícil, perderam [ininteligível].
[RETORNO DO ÁUDIO]. VEREADOR DJALMA NERY: todos os abonos salariais, etc. e
tal e, agora, uma secretária de Educação completamente sem critério, grotesca, sem noção que
acha que pode fazer e desfazer. E eu vou pedir o esforço coletivo dessa Casa, dos meus
colegas, para a gente resolver isso. Intimação ninguém vai aceitar, censura ninguém vai
aceitar, ninguém vai deixar... ninguém vai fazer com que a gente não realize o nosso trabalho.
Obrigado companheiros, colegas [interrupção no áudio] nós estamos de olho. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Queria aproveitar a oportunidade, já que o vereador Djalma Nery
fez a leitura aqui de dois textos, queria colocar um que foi diretamente a mim e vocês
concluem se a gente pode aceitar isso com naturalidade. "Roselei, boa tarde. Primeiro, acho
estranho pedirem para a Câmara antes de solicitar à SME, a Secretaria Municipal de
Educação. Estou verificando essa questão. Não recebemos nada e solicitei ao departamento
responsável para entrar em contato com a diretora do Caic. Por favor [interrupção no áudio]
quem é a pessoa que solicitou? - eu solicitei a internet para o Caic porque não tinha internet
para [interrupção no áudio] para fazer as aulas remotas para os professores, alunos, etc., né?
Aí - vou responder diretamente a ela [interrupção no áudio]". Ela queria saber quem era a
pessoa para responder diretamente a ela. Não tem razão, é isso que eu quero que a secretária
Wanda entenda de uma vez por todas, que nós somos vereadores [interrupção no áudio], nós
representamos a rede municipal, a rede estadual, a população de São [interrupção no áudio].
[SEM ÁUDIO DE 04:29:27 A 04:31:52]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Carlos.
Então, é legítimo qualquer cidadão solicitar apoio ao vereador Bruno Zancheta, Paraná Filho,
[ininteligível] Djalma, qualquer vereador da Casa. Não tem cabimento questionar coisas como
essa. Isso é legítimo do vereador e vamos zelar por isso, cobrar a reunião com o Dr. Edson
para que entenda de uma vez por todas que somos agentes políticos e temos que cobrar
eficiência dos trabalhos realizados por ela. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Questão de
ordem. Presidente, fazer coro à solicitação do vereador Djalma Nery. Temos que realmente
trazer a secretária Wanda a essa Casa. Acho que não é nem o caso de fazer audiência pública,
mas é conversa com vereadores na sala da presidência, com a companhia do secretário de
Governo, porque não pode cercear o trabalho do vereador e não pode constranger de qualquer
forma aqueles que buscam no Legislativo melhorias para condições de trabalho, né? Eu quero
ir mais além, Sr. Presidente, com essa demanda...[RETORNO DO ÁUDIO]. VEREADOR
PARANÁ FILHO: ajuizada pelo Ministério Público Estadual [interrupção no áudio] e se a
Dra. Gabriella Muller entender que assiste razão [interrupção no áudio] Ministério Público e
suspender as [interrupção no áudio]. [SEM ÁUDIO 04:32:14]. VEREADOR PARANÁ
FILHO: aulas presenciais, olha o prejuízo que vai trazer para o ensino, pais que planejaram
para [ininteligível] reboliço que isso tudo vai causar e me parece que, quando... eu, ouvindo a
fala do vereador Djalma Nery, na parte que ele lê ali o que ela disse para a professora
[interrupção no áudio]. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Olha, falou debochando,
sarcástica dizendo: "Não vou suspender [ininteligível] esperar emenda do vereador". Parece
que a secretária Wanda está brincando de ser secretária. Secretária, acorda para a vida! Não
está no parquinho de diversões brincando de ser secretária! Assumiu compromisso sério com
a sociedade! Se a senhora está aí para brincar, dê a vaga para outro. Pega a mala e viaja.
Secretaria de Educação, principalmente nesse momento, requer pessoa séria, não pessoa com
comportamento de criança, comportamento infantil como a senhora está tendo. Agora, a gente
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espera do Sr. Airton Garcia uma providência, é cria dele... dele e [ininteligível] Carneirinho.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Pela ordem, presidente. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Ordem solicitada pelo vereador Rodson. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Ouvindo as palavras do meu amigo vereador Djalma Nery, tem propriedade de
falar, vereador Paraná, é o fim [ininteligível] não poder fazer papel fiscalizador, né?
[ininteligível] Paraná, presidente da Casa, trabalhou na Secretaria de Educação muitos anos.
Se for possível, acho que o presidente dessa Casa [ininteligível] pede socorro, pede clemência
porque é uma situação [ininteligível] vereador não poder mais fiscalizar. Onde... que absurdo
é esse? Mandar emenda parlamentar para arrumar escola? Vamos criar vergonha na cara,
educação tem dinheiro. Esse homem sentado na presidência administrou muitos e muitos anos
a questão financeira da educação. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não tínhamos
problema. VEREADOR RODSON DO CARMO: Como assim? A senhora é uma pessoa
técnica, a gente sabe da capacidade da senhora, mas a senhora tem que saber que a senhora
está na prefeitura e prefeitura é feita de política. E nós fomos eleitos pelo povo e se a senhora
está aí é porque o prefeito Airton Garcia foi eleito pelo povo. Fazemos políticas, sim, e vamos
fazer política, sim! Agora, não pode [ininteligível] o nosso direito de fiscalizar. Se preciso for,
vamos apoiar, nós temos cinco ou seis professores nessa casa, que tem que se respeitar. Não
estamos pedindo favor. Nós somos eleitos para defender, como diz o vereador Djalma, visitou
58 das 63 escolas que temos, e todas tiveram reclamação e vai ter, sim, e vai ter, sim. Não
adianta ficar mandando WhatsApp para um e para outro. Nós estamos de olho, aqui ninguém
é trouxa. Muito obrigado, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Um
segundinho. Agradeço as palavras do vereador Rodson, mas deixar claro que eu tenho que
cumprir mandato na [ininteligível] compromisso na casa. Compromisso com os 21 vereadores
de cumprir esse biênio, vamos estar aqui, mas [ininteligível] com certeza aí para ajudar a
administração, né? Vou passar a palavra agora, comunicado à Casa, professora? Comunicado
à Casa da Professora Neusa. Pela ordem, Professora Neusa. Vamos lá. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: O comunicado é o seguinte, como professora aposentada do estado
e que [ininteligível] também muito triste com a situação do nosso país, em São Carlos mais
ainda. Falo sem citar nomes, citar a escola, uma das escolas que eu visitei, a diretora não quis
participar comigo da visita e nem ser fotografada... eu acho que isso é para não ter esse tipo de
fala que você recebeu, Djalma [ininteligível]. O que mais me entristece é o seguinte: muitos
de nós não queremos que voltem as aulas, não pela situação, mas, assim, a situação em que
estão as escolas [ininteligível] mas sabe o que me entristece, Djalma? É que muitos que estão
lá em cima têm em casa o seu dinheirinho, a sua comidinha, o seu filho estudando nas escolas
particulares e tudo mais. Essas pessoas que estão precisando da escola, elas precisam
[interrupção no áudio]. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Roselei? Caiu aí?
VEREADOR ELTON CARVALHO: Roselei, está sem áudio. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Acho que caiu de novo [ininteligível] pede para o Roselei só abrir o
microfone dele que a gente escuta [ininteligível] Roselei, abre o microfone para a gente
escutar. [RETORNO DO ÁUDIO]. VEREADOR RODSON DO CARMO: Empresta a
caneta, por gentileza, que eu estou sem a minha. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Caneta para o vereador Rodson. VEREADOR RODSON DO CARMO: Muito obrigado. Sr.
Presidente... PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Está ouvindo aí, Raquel?
VEREADOR RODSON DO CARMO: Chamada final? PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Chamada final, solicitando ao vereador Rodson [interrupção no áudio].
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VEREADORA PROFESSORA NEUSA: [pronunciamento fora do microfone].
VEREADOR RODSON DO CARMO: Ô, minha vereadora. Me perdoe. André Rebello.
VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Presente. Azuaite Martins de França, ausência justificada. Vereador Ubirajara Teixeira.
VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Vereador Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereadora Cidinha. ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Dé.
Vereador Dimitri. Vereador Djalma. VEREADOR DJALMA NERY: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Vereador Elton. Vereador Gustavo Pozzi.
Vereador Lucão Fernandes. Vereador Malabim. Vereador Marquinho Amaral, ausência
justificada. Vereador Paraná. Vereadora Professora Neusa. Profa. Raquel Auxiliadora.
Robertinho Mori. Rodson. Roselei. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sérgio Rocha. E Tiago Parelli. Sr. Presidente,
finalizei a chamada dos Srs. Vereadores. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, vereador Rodson Magno do Carmo, Srs. Vereadores aqui presentes aqui ainda.
Vereadora Cidinha está me ligando. Aguenta um pouquinho aí, Cidinha. Quero dizer que foi
uma sessão difícil hoje, o sinal caindo toda a hora, conseguimos chegar ao [interrupção no
áudio] aqui. Mas dizer que nós vamos trabalhar para que a gente consiga melhorar esse sinal,
essa transmissão [interrupção no áudio] os nossos trabalhos aqui. Então, eu quero desejar a
todos uma excelente noite e agradecer aqui a equipe técnica, em que pese a gente tenha os
problemas ocorridos, mas agradecer ao pessoal [interrupção no áudio] de Libras. Nós estamos
discutindo, viu, Djalma, de trazer o Libras para cá, mas tem um problema técnico, que depois
a gente precisa conversar, tá? O barulho aqui tira a atenção de quem está interpretando e então
nós vamos precisar conversar sobre isso depois. Agradecer ao Emílio, ao Gabriel que está
aqui conosco, o Rodrigo, a Ana, enfim, todos aqueles que, de uma forma ou de outra,
estiveram sofrendo no dia de hoje aqui conosco para fazer com que essa sessão acontecesse.
Sob a proteção de Deus, eu declaro encerrada a presente Sessão. Eu, Maria Cristina Roque
Novaes Keppe
, lavro a presente ata, que após lida e achada conforme, será
devidamente assinada.

