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SESSÃO ORDINÁRIA 21 DE SETEMBRO DE 2021
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Marco Amaral, 1º Secretário
Aos vinte e um dias do mês de setembro de 2021, às quinze horas, no plenário “Dr. Antonio
Stella Moruzzi” da Câmara Municipal, realizou-se a presente sessão ordinária.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Muito boa tarde aos Srs. Vereadores e às Sras.
Vereadoras. Dando início à 31ª Sessão Ordinária, de 21 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 31ª Sessão
Ordinária, realizada hoje, 21 de setembro de 2021. Primeiro vereador inscrito, vereador André
Rebello. André Rebello, ausente do Plenário. Vereador Azuaite Martins de França. Azuaite?
Ausente do Plenário. Vereador Bira. Vereador Bira, ausente do Plenário. Vereador Bruno
Zancheta. Vereador Bruno, ausente do Plenário. Vereadora Cidinha. Daqui a pouco vou ler a
justificativa da vereadora Cidinha. Vereador Dé Alvim. Vereador Dé, ausente do Plenário.
Vereador Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Presente. Vereador Djalma Nery. Vereador Djalma, ausente do Plenário.
Vereador Elton. Vereador Elton, ausente do Plenário. Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Vereador
Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Presente. Vereador Malabim. Vereador Aleksander Malabim,
ausente do Plenário. Vereador Marquinho do Amaral, ausência justificada. Vereador Paraná
Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Vereador Paraná presente. Professora Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA:
Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Vereadora Raquel Auxiliadora.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Presente. Vereador Robertinho Mori. Robertinho Mori?
PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: O Robertinho Mori Roda está... chegará um pouquinho mais tarde.
Ele teve um problema de saúde, está vindo. VEREADOR RODSON DO CARMO: Ok.
Justificativa, então, do vereador Robertinho Mori. Vereador Rodson, presente. Vereador
Roselei Francoso. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Presente. Vereador Sérgio Rocha. Vereador Sérgio Rocha, ausente
do Plenário. Vereador Tiago Parelli. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI:
Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Vereador André Rebello.
VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Presente.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vamos ver quem chegou.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sr. Presidente, dez vereadores presentes até o
momento. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Havendo número regimental, eu
declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Em
pé, ou como puder, cantaremos o Hino Nacional e o hino a São Carlos. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Registrando a presença do nobre vereador Robertinho Mori.
[execução do Hino Nacional Brasileiro]. [execução do Hino de São Carlos]. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Sr. Presidente, peço a Vossa Excelência a permissão para registrar
a presença do nobre vereador Djalma Nery e o nobre vereador Roberto Mori, e, se o senhor
me autorizar, eu tenho duas justificativas de dois vereadores que se ausentaram nessa tarde.
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PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Por gentileza, proceda a leitura. VEREADOR
RODSON DO CARMO: "Excelentíssimo Sr. Presidente, vereador Roselei Françoso. Eu, a
Maria Aparecida Rodrigues dos Santos, conhecida como Cidinha do Oncológico, do Partido
Progressista, venho por meio desta justificar a minha ausência da 31ª Sessão Ordinária nesta
data por estar participando do lançamento do programa Cidade Acessível no Palácio dos
Bandeirantes." Nesse termo, pede o deferimento vereadora Cidinha do Oncológico. A
próxima justificativa é do vereador Marquinho Amaral: "Venho por este meio justificar a
minha falta na sessão ordinária no dia de hoje por motivo de problema de saúde na minha
família. Certo da costumeira atenção de Vossa Senhoria, aproveito a oportunidade para
expressar os meus sinceros votos de apreço e consideração. Vereador Marquinho Amaral, do
PSDB, 21 de setembro de 2021". Então, a justificativa da nobre vereadora Cidinha do
Oncológico e do vereador Marquinho Amaral. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, vereador Rodson. Solicito agora ao vereador Gustavo Pozzi que proceda a leitura
da Bíblia. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus:
"Sal da terra e luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se torna insosso, com o que
salgaremos? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós
sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre o monte, nem se acender
uma lâmpada e se colocar debaixo do alqueiro, mas no candelabro. E assim ela brilha para
todos os que estão na casa. Brilhe do mesmo modo a vossa luz diante dos homens para que,
vendo as vossas boas obras, eles glorifiquem o vosso Pai que está no céu." Palavra da
Salvação. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Gustavo Pozzi.
Solicito agora ao nosso secretário aqui, nosso vice-presidente, o vereador Rodson Magno do
Carmo, que faça a leitura dos votos de pesar da semana. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Relação de votos de pesar: Divaldo Antonio Coito, Marcio Rogerio Escrivani,
Sebastião Samuel da Silva, Maria Anezia Baltazar de Oliveira, Santo Baptista Forte, Walter...
não, Valtair Ramos Silva, Geraldo Barbosa do Amaral Junior, Antonio Roberto Lioni, Sergio
Ademir Nogueira, Vilma Milanez, Maria Jose Lima Queiroga, Doracy Possa Engelbrecht,
Nesia Luzia Rossi Zabotto, Emilia Lima Fernandez, Antonio Sergio Geraldo, Pedro Geraldo
Jose Guedes, Adhemar... ex-vereador Adhemar Ranciaro, Ascanio da Silva Machado Filho,
Fernando Marcelo de Sobral, Antonio Aparecido Bontempi, Rosa Candida, Sueli de Fatima
Medeiros, Jonas Cavalcante, Albertino da Silva, Aparecido Nunes, Carmella Donato
Rodrigues, Antonio Pereira, Wilma Therezinha Chies Bareato, Antonio Adoracir Veltroni,
Fatima Maria Mazzote, Joelmir Paschoalon, Jose Norival Catoia, Maria Julia Costa Sarmento,
Mauro Nicoletti Pinto, Silmara Aparecida de Jesus Garcia, Rita de Cassia Pasqual Sanches,
Marcelo Carlos Bertacini, Anicezia Rigo Nunes, Lourival Jacinto Bueno, Oravio da Costa
Duarte, Geni Chiva Botelho, Anna da Silva, Joaquim Netto Barbosa Silva e Sr. Milton
Osvaldo Medeiros. Sr. Presidente, esses são os votos de pesar. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, vereador Rodson. Os que puderem, por favor, fiquem em pé para
que guardemos um minuto de silêncio em memória aos falecidos desta semana. [um minuto
de silêncio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Nesse momento, eu coloco em
votação a Ata da sessão ordinária do dia 8 de setembro de 2021. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovada. Só para justificar aos
vereadores que estão no Plenário, esse grilinho que vocês estão ouvindo é um 'nobreak', né? É
um 'nobreak'. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não, a Câmara comprou um 'nobreak', ela está em

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo

trânsito... Estava em Campinas ontem, não chegou ainda. Então, nós vamos ter que suportar
esse grilo até que chegue o 'nobreak' adequado para suportar a carga que a gente exige aqui,
tá? Paciência um pouquinho, gente. Hoje, aproveitando o ensejo provocado pelo vereador
Lucão Fernandes, queria justificar que essa sessão, para a população, é uma sessão presencial.
Nós não estamos no sistema híbrido, porque nós não resolvemos totalmente o nosso problema
de comunicação interna aqui ainda. Então, nós estamos apenas no presencial, que, modéstia
parte, é bem melhor de a gente poder de fato se ver, poder conversar, poder tocar os
processos. Isso é bem mais tranquilo para todos nós. Eu consulto os Srs. Vereadores se tem
algum destaque das proposituras da semana. Não havendo nenhum destaque, eu solicito ao
vereador Rodson Magno do Carmo que faça a leitura das proposituras da semana.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Atendido o pedido de Vossa Excelência,
proposições apresentadas pelos vereadores e vereadoras dessa Casa entregues no dia 21 de
setembro de 2021, segundo o art. 158 do § 1º da resolução de 2006: projeto de lei ordinária,
quatro; projeto de decreto legislativo, um; requerimentos, 61; indicações, seis; moções seis;
totalizando um número de proposições... número de 77 proposições. São Carlos, 21 de
setembro de 2021, Setor de Protocolo e Arquivo da Câmara Municipal de São Carlos. Sr.
Presidente, são essas as proposições. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Pela ordem,
Sr. Presidente. Registrar minha presença no Plenário. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Registrada a presença do vereador Ubirajara Teixeira, vereador Malabim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Registradas as presenças dos vereadores Bira,
vereador Malabim e vereador Elton Carvalho. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Coloco em votação as proposituras da semana. Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Aprovadas as proposituras. TRIBUNA LIVRE –
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO - Nós temos uma Tribuna livre solicitada. Eu peço
ao vereador Rodson Magno do Carmo, que faça a leitura do Requerimento 1.570, solicitado
pela Associação dos Professores Paulista para o uso da Tribuna livre. Por gentileza, vereador
Rodson Magno do Carmo, proceda a leitura. VEREADOR RODSON DO CARMO:
"Requerimento 1.570. Autor: Diverso. Apeoesp solicita o uso da Tribuna livre.
Excelentíssimo Sr. Presidente Roselei Françoso, presidente da Câmara Municipal de São
Carlos, a Apeoesp, subsede em São Carlos, Sindicato dos Professores de Ensino Oficial do
Estado de São Paulo, representada pelo Sr. Ronaldo Lopes Mota, portador do RG
14.501.787/4, e do Sr. Mateus Reis, do RG 23.720.739-4, e do Sr. Paulo Penalva Mancini, do
RG 86.06.434-4, vêm muito respeitosamente requer a utilização da Tribuna livre da Câmara
Municipal de São Carlos. O objetivo é expor a influência dos ensinamentos de Paulo Freire na
educação brasileira nesse momento no seu calendário, que"... PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Silêncio, gente, por favor. VEREADOR RODSON DO CARMO: "Que
homenageia o dia internacional e nacional de um dos maiores educadores do país e
considerado um dos brasileiros mais homenageados do mundo. Em sua trajetória e da vida
intelectual obteve 35 títulos de 'doutor honoris causa' entre 1988 a 2013, em reconhecimento
por 11 universidades em todo o mundo, e pode ser encontrados projetos em vários países nos
quais os pensamentos e as obras do Prof. Paulo Freire é referência central. Nesse termo,
pedimos deferimento ao presidente dessa Casa. Ronaldo Nascimento Mota". Acho que é o
Paulo. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Rodson Magno. Fará
uso da palavra Ana Cláudia Toledo Prado dos Santos e Paulo Mancini pelo tempo regimental
de até dez minutos. Oi, Ana Cláudia. Boa tarde. ORADOR NÃO IDENTIFICADO:

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo

[pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Oi?
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: É só registrar presença. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Ah, sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: [pronunciamento fora do
microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Opa, obrigado. Eu passo a palavra,
então, à Profa. Ana Cláudia e ao Paulo Mancini pelo tempo regimental de até dez minutos.
Ana Cláudia, só um segundinho. Eu gostaria de pedir, como eu disse, nós estamos ainda
resolvendo alguns problemas de comunicação interna aqui, às pessoas que estão no Plenário
que não se movimentassem muito para não atrapalhar a interpretação de Libras, que nós
estamos fazendo de maneira provisória aqui no Plenário da Câmara Municipal ainda. Então,
por favor, eu peço que assentem-se, acomodem-se para que a gente não interfira nos trabalhos
do Libras aqui na Casa. VEREADOR RODSON DO CARMO: Hoje é Dia da Árvore.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Hoje é Dia da Árvore, exatamente. Então, Ana
Cláudia, por favor, pelo tempo regimental de dez minutos. Está desligado aí. SRA. ANA
CLÁUDIA TOLEDO PRADO DOS SANTOS: Obrigada. Boa tarde às Sras. Vereadoras,
aos Srs. Vereadores, às pessoas que nos acompanham remotamente. Sou Ana Cláudia,
professora das redes municipal e estadual aqui de São Carlos, e falo aqui como conselheira
regional da Apeoesp. Solicitamos esse espaço de fala na Casa do Povo para prestar a nossa
homenagem ao Paulo Freire, patrono da educação no Brasil, em comemoração ao seu
centenário - Paulo Freire nasceu em 19 de setembro de 1921 - e também para lamentar e
manifestar repúdio ao posicionamento de alguns vereadores desta Casa que não acataram a
sugestão de homenagem a Paulo Freire proposta pelo vereador e Prof. Azuaite. Nesse
momento delicado de crise social, econômica, sanitária e educacional e de ameaça à própria
democracia, devemos valorizar toda a demonstração de apoio a educadoras e educadores.
Aproveito essa oportunidade para compartilhar com vocês uma lembrança que remete à
importância de Paulo Freire na minha trajetória como educadora. Infelizmente, como boa
parte das brasileiras e brasileiros, conheci a obra de Paulo Freire tardiamente. Apesar de ter
cursado licenciatura na Universidade de Educação da USP, tive o meu primeiro contato com o
Paulo Freire durante a pós-graduação, nos encontros do Grupo de Estudos e Pesquisa em
Educação Ambiental, Gepea, da Ufscar. À época em que a data da defesa de minha tese se
aproximava, meu pai me consultou sobre a data da defesa, porque o meu irmão tinha lhe feito
um convite para uma viagem, e ele não iria viajar se as datas coincidissem. Eu pensei bem e,
sabendo dos resultados da pesquisa em que defendo a educação pública de qualidade para
todas as pessoas e que, infelizmente, o modo de pensar do meu pai é diferente do meu, ele
encara o mundo de maneira diferente da minha, eu disse a ele: Ah, pai, você não vai gostar de
ouvir aquilo que eu tenho a apresentar. E ele me respondeu que sabia, porque a minha filha
tinha contado para ele que eu tinha estudado aquele educador nordestino que a minha mãe
gostava. Ele não lembrou o nome do Paulo Freire, e essa situação foi muito desconfortável
para mim, mas a fala dele foi um gatilho que eu precisava para compreender as palavras da
minha mãe, pedagoga, os seus conselhos para a primeira vez que eu pisaria em uma sala de
aula: "Filha, quando você for interagir com os seus estudantes, não chegue falando, falando,
como se você fosse a sabichona. Faça perguntas a elas e eles, procure saber o que as pessoas
sabem, como elas percebem o mundo". E sem que eu pudesse imaginar, aqueles valiosíssimos
ensinamentos que eu recebia da minha mãe, ela os tinha recebido de Paulo Freire. Mas o dia a
dia das educadoras e educadores e das estudantes e dos estudantes no Brasil é muito difícil e
nos embrutece, e, pouco a pouco, as relações vão se desgastando, e tem momentos em que
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uma confusão enorme se forma e a gente chega a acreditar que ali, dentro daquele barquinho
que é a sala de aula... desculpa. Ops! Obrigada. Dentro daquele barquinho que é a sala de
aula, às vezes a gente chega a se encarar como inimigos. Então, a gente precisa o tempo
inteiro recordar as palavras de Paulo Freire, que dizia que a educação a gente faz com amor,
com amor aos nossos educandos, a partir do diálogo. Então, a partir do momento que a gente
modifica o nosso modo de encarar aquela relação dentro da sala de aula, nós somos todos
iguais, nós estamos aqui diante de um mesmo propósito, que é a troca de saberes. O meu
saber não tem um valor superior ao seu saber, e a gente vai trocar saberes e a gente vai
aprender juntos. Então, esses ensinamentos do Paulo Freire, sem que eu me desse conta,
foram passados para mim no momento... de primeira oportunidade, de primeiro contato com a
sala de aula durante a minha trajetória pela minha mãe, e eu só tenho a agradecer a esse
educador maravilhoso a oportunidade de trabalhar com os públicos na rede estadual, na rede
municipal, com professoras e professores maravilhosos, que nos acompanham nessas redes, e
deixo aqui o meu abraço a todos e o meu agradecimento, e a minha homenagem a Paulo
Freire, a homenagem da Apeoesp ao Paulo Freire. Obrigada. [aplausos]. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, Ana Cláudia. Agora, o Paulo Mancini. Eu peço à Raquel
que ajude o Paulo Mancini com o microfone aí, por favor. SR. PAULO JOSÉ PENALVA
MANCINI: Boa tarde a todas e a todos. É uma satisfação enorme... Está bom agora? Tá.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito, Paulinho. SR. PAULO JOSÉ
PENALVA MANCINI: É uma satisfação enorme estar essa tarde com vocês, que, por feliz
coincidência, coincidiu com uma data que é impossível eu, particularmente, deixar de estar
tocando. Então...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Paulo Mancini. SR. PAULO
JOSÉ PENALVA MANCINI: Oi? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu só vou
pedir para... a gente conseguir manter o distanciamento social, mas que o Paulo tirasse a
máscara...SR. PAULO JOSÉ PENALVA MANCINI: Perfeito. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: A gente se afasta um pouquinho aí, Paulo. SR. PAULO JOSÉ PENALVA
MANCINI: Cadê o álcool? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O álcool está aí do
lado. No microfone, por favor. SR. PAULO JOSÉ PENALVA MANCINI: Pronto.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tá bom. SR. PAULO JOSÉ PENALVA
MANCINI: Agradecido, gente. Boa tarde, Sr. Presidente Roselei Françoso. É um prazer
enorme estar com vocês nessa tarde e, pela feliz coincidência, dessa data, 21 de setembro, que
foi solicitada pela Apeoesp para a gente fazer uma fala a respeito do centenário do Paulo
Freire, que esta Casa teve por bem considerar o ano de centenário do Paulo Freire pela
Câmara Municipal de São Carlos, coincide com o Dia da Árvore, de 21 de setembro, e todo
mundo conhece minha trajetória como ambientalista, e não é um mero Dia da Árvore, aquela
coisa de datas, né? Acontece que o maior problema mundial que nós temos hoje é o
aquecimento global, e a solução para o aquecimento global é nós plantarmos uma, duas,
milhões, bilhões de árvores. Essa é a solução. Por isso, não daria para passar essa fala sem
dizer isso, sem trazer uma muda... Me desculpe, eu não consegui... Eu tinha marcado o que
eram as mudas, mas eu não sei. Eu acho que é pitanga, mas não tenho certeza. Eu ofereço ao
nosso presidente, o Roselei, e você, Roselei, veja como é que você faz, se você planta na sua
chácara, se você doa para algum funcionário caso você já tenha mudas. Fica como uma
lembrança simbólica desse Dia da Árvore. A outra data que coincidiu hoje, 21 de setembro, e
que tem a ver também com a minha pessoa atualmente, hoje é o Dia Nacional de Luta da
Pessoa com Deficiência Visual, né? Eu sou um homem branco de 66 anos de idade, estou
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usando uma camisa amarela, não uso óculos, porque eu enxergo muito pouco, tenho cabelos
longos e já totalmente brancos. Então, estou fazendo minha autodescrição para os deficientes
visuais que eventualmente estejam assistindo essa sessão, e recomendo também que a Câmara
Municipal procure estar fazendo essa prática de autodescrição, como deficiente visual. Eu uso
uma guia verde... Cadê a guia verde? Está aqui? Eu uso uma guia verde, não é porque hoje é
Dia da Árvore e nem porque eu sou ambientalista, é um código de cores. As guias verdes são
para quem tem baixa visão. Se não tiver nada e, principalmente, se tiver algo vermelho, então
é cego total. Bem, gente, hoje o nosso objetivo é estar falando um pouco sobre o educador
Paulo Freire, que completaria cem anos nesse ano. Não se chuta cachorro morto, não é, e é
por isso que existe tanta oposição, infelizmente, no Brasil, e principalmente no Brasil, e quase
que só no Brasil, a esse grande educador, que é o brasileiro mais citado em todos os artigos
acadêmicos do mundo e um dos autores mais citados no mundo. É por isso que a Google
colocou o semblante do Paulo Freire, fez uma homenagem para ele, em todo o mundo, não foi
só no que apareceu do Google aqui no Brasil, mas em todo o mundo, né? E é claro que a
gente ficou triste com a não criação do Prêmio Paulo Freire de Educação e Inovação, como o
vereador Azuaite propôs, a quem a gente cumprimenta, mas... a gente, pela Apeoesp, repudia,
mas como Paulo Freire com o maior respeito por essa Casa, porque Paulo Freire, sobretudo,
ensinava a democracia, o valor da democracia, né? Então, se a maioria dessa Casa achou por
bem não criar neste ano o Prêmio Paulo Freire de Educação e Inovação, nós como adeptos do
sistema Paulo Freire, não era só um método, mas todo um sistema de educação, não
[interrupção no áudio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pode concluir, Paulinho.
SR. PAULO JOSÉ PENALVA MANCINI: Só para eu finalizar. Eu quero finalizar, então,
recitando uma pequena quadra... É um Paulo, que sou eu, recitando uma quadra de outro
Paulo, que é o Paulo César Pedrini, sobre dois Paulos, que é o Paulo Freire e Dom Paulo
Evaristo Arns: "Dois Paulos. Tantas lições, tanta coragem, tanto ardor. Dois mestres da
partilha, da liberdade e do amor". Eu espero que essa Casa, para o próximo ano, em memória
a São Carlos Borromeu, que foi quem criou o catecismo, em memória à própria Casa que
criou o epíteto de São Carlos como capital do conhecimento, volte a homenagear Paulo Freire
com a criação do Prêmio Paulo Freire de Educação e Inovação, já que é o pensador brasileiro
mais homenageado no mundo. É isso, gente. Muito obrigado. [aplausos]. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Paulo Mancini, nobres vereadores e vereadoras, eu queria convidar
os vereadores para fazer... registrar esse momento, essa homenagem, haja visto que nós
estamos vendo o que está acontecendo na nossa cidade. Paulinho, Paulo Mancini, eu peço que
o senhor aguarde aqui só para a gente registrar essa foto, o senhor fazendo a doação dessa
árvore em razão do número de queimadas que nós temos visto na nossa cidade, registrando o
Dia da Árvore aqui nessa Casa. Queria convidar os nobres vereadores que se juntassem aqui
na frente, rapidamente, para que a gente possa fazer essa foto, registrar esse momento, tá?
Para não aglomerar tanto, eu vou aqui ficar no fundo mesmo, tá? Rodson, se quiser ficar aqui,
para não ficar todo mundo muito perto, mas vamos registrar esse momento. E eu queria,
Paulinho, já que é uma pitanga, e eu tenho três pés de pitanga na minha casa, eu queria doar
ela para o nobre vereador Lucão Fernandes, que eu sei que ele tem um espacinho carinhoso lá
para fazer o plantio dessa árvore. Então, por favor, receba aqui, Lucão. Uma pitanga. E é da
vermelha essa aqui, hein?1 Vem cá, Lucão. Pitanga da vermelha. Vem cá. SR. PAULO
JOSÉ PENALVA MANCINI: Essa muda fui eu quem [ininteligível]. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Paulinho plantou, e a vareta do Paulinho, porque também não é

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo

palmeirense, não, viu. Vamos lá. Lucão, receba a árvore aqui, por favor. Pega aqui, por favor.
Fica com ele na mão, não é, Lucão? ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento
fora do microfone]. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: [pronunciamento fora do
microfone]. [aplausos]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Nesse momento, nós
entraremos no Grande Expediente. Eu solicito ao vereador Rodson Magno do Carmo que
proceda a segunda chamada dos Srs. Vereadores. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Peço atenção de todos os vereadores e vereadoras, por gentileza, o silêncio, para que a gente
possa fazer a segunda chamada da sessão de hoje, 21 de setembro. Vereador André Rebello.
VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Por
gentileza. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereadora Neusa. Vereadora Neusa, por
favor, conduza o Paulinho Mancini até o Plenário, por gentileza. Agora sim, vereador Rodson,
pode iniciar a chamada. VEREADOR RODSON DO CARMO: Atenção, Srs. Vereadores,
segunda chamada dessa tarde, 21 de setembro de 2021. 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: Presente.
Vereador Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Presente. Vereadora Cidinha, ausência justificada. Vereador Dé.
Dé Alvim, ausente do Plenário. Vereador Dimitri Sean. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Vereador Dé está presente ali, ó. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Cadê o vereador Dé, que eu não estou vendo? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Dé? Ele está aqui atendendo uma pessoa, mas acabou de registrar presença ali. Está ali.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Dimitri. VEREADOR DIMITRI SEAN:
Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Vereador Djalma. VEREADOR
DJALMA NERY: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Vereador
Elton Carvalho. Elton Carvalho, ausente do Plenário. Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Vereador
Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Presente. Vereador Malabim. VEREADOR MALABIM:
Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Vereador Marquinho Amaral,
ausência justificada. Vereador Paraná. VEREADOR PARANÁ FILHO: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Professora Neusa. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Profa.
Raquel Auxiliadora. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Presente. Vereador Robertinho Mori. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Presente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Vereador Rodson, presente. Vereador
Roselei Françoso. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Vereador Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA:
Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Tiago Parelli. VEREADOR
TIAGO ORLANDI PARELLI: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Um,
dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Sr. Presidente, até o
momento 17 vereadores presentes no Plenário. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Três... duas justificativas, né? VEREADOR RODSON DO CARMO: E duas justificativas.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereadora Cidinha e vereador Marquinho Amaral.
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GRANDE EXPEDIENTE – INSCRIÇÃO DE ORADORES – PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO - Nós temos para inscrição dos oradores na tarde de hoje. O primeiro vereador
inscrito é o vereador Tiago Parelli pelo tempo regimental de até dez minutos. O senhor tem a
palavra pelo tempo regimental de até dez minutos. VEREADOR TIAGO ORLANDI
PARELLI: Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente, Mesa Diretora, todos os amigos
vereadores e vereadoras, a todos que aqui estão nos assistindo, a imprensa que acompanha.
Hoje, eu queria, na minha fala, aproveitar já aqui e falar um pouquinho do que São Carlos
vem sofrendo com as queimadas, né, Bira? Muito triste olhar para o céu de São Carlos e ver
São Carlos escura. A gente achando que vai vir uma chuva e vem chama, né, Neusa? Né,
Djalma? Sofrendo muito, né, Raquel? E o quanto isso foi impactante para São Carlos, para a
população, para a fauna, para a flora? Esse pessoal que sofre com... A gente está vindo de
uma pandemia ainda, né, Djalma, um pouco mais moderada, a gente tem que estar ainda tendo
os cuidados necessários, e ver como é triste essa devastação que o fogo vem fazendo na nossa
cidade. Queria desde já dar os parabéns a todos os vereadores que vêm trabalhando nessa
situação de combater o incêndio com a brigada, ou de forma voluntária, ou da forma que eu
vim aqui... Eu e a minha assessoria, nós vamos colocar essa lei aqui. Essa é a ideia que,
independente que é do Tiago, se é do Djalma, se é de Azuaite, se é de qualquer pessoa, que a
gente possa estar levando isso a sério para que São Carlos possa ter um cuidado eu acho que
devido, não é, Djalma, com a parte dos aceiros, dos bosqueamentos que precisam ser feitos na
nossa cidade. Essa situação da queimada, gente, eu acho, assim, nós somos... primeiramente,
eu acho que nós somos seres humanos e a gente tem os nossos deveres em casa. Você lava a
roupa hoje, você tem que lavar duas, três vezes. A água que gasta, né? Algumas pessoas me
falam: "Ah, mas o projeto que você está colocando vai onerar o município ou alguma coisa
assim?". Eu acho que tudo que é para o bem... Que se for onerar, que seja uma coisa concreta,
uma coisa séria, não é, André, eu acho que é para o bem da população, não é? Então, assim,
qual foi o prejuízo que São Carlos teve com tudo isso? Quantos animais não vieram a morrer,
essa queimada aí prejudicar tantas pessoas? Esse problema a gente sofre faz tempo. Então, eu
vou ler pouquinho aqui da lei, como ficou, espero que todos os meus amigos parlamentares
me ajudem nessa situação, que não é uma situação do Tiago, é uma situação para o município
de São Carlos. Então, assim, ó: "Institui o projeto de lei Brigada de Incêndio Os Falcões. Fica
criada a Brigada Municipal de Prevenção, Controle e Combate às Queimadas e Pequenos
Incêndios Florestais no limite do município de São Carlos, inclusive ao apoio à Defesa Civil
do município e do Corpo de Bombeiros do estado de São Paulo. A brigada de incêndio será
instituída por uma empresa por meio de licitação que já presta serviço no município de São
Carlos, podendo ser a empresa de manutenção de áreas verdes ou afins, tendo um histórico de
serviços prestados e patrimônio material para desenvolver as funções que se completa (sic)
esse instrumento de lei. Será função da Brigada de Incêndio Os Falcões fazer durante todo o
ano um trabalho preventivo nas áreas que oferecem risco de perigo... de estiagem. Fica
também como atribuição dessa brigada proteger os 16 parques verdes que nós temos na nossa
cidade. Sendo assim, fica um conjunto...", espera só pouquinho que eu acho que eu pulei aqui.
Só um pouquinho, só um minutinho. Fica também a atribuição da brigada proteger 16
parques. "Sendo assim, fica como um conjunto de ações preventivas e combates futuros a
desastres naturais, destinados a evitar e minimizar impactos que incendeiam causa na fauna e
na flora também na sua (sic) população. Esta brigada terá como função principal combater
pequenos focos de incêndios florestais e áreas verdes da cidade com cobertura vegetal. Os
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componentes dessas brigadas serão protegidos por CLT que o mesmo já tem com a sua
empresa. A Brigada de Incêndio Os Falcões será composta por funcionários que gozem de
boa saúde entre 18 e 60 anos. O treinamento e os equipamentos necessários para exercício
dessa função dentro da brigada de incêndio será por conta da empresa que ganhar a licitação,
como EPIs e equipamentos. Os custos com essa brigada poderão ser suportadas pelo
município através de emendas federais ou de parlamentares que abracem essa causa. O
treinamento dos brigadistas poderá ser feito pelos profissionais do Corpo de Bombeiros do
estado de São Paulo, Defesa Civil e também de forma particular. Essa lei entra em vigor na
data de sua publicação". A justificativa aqui: "Com o número crescente de novos bairros e,
consequentemente, o aumento da população, o objetivo de criar essa Brigada de Incêndio Os
Falcões é auxiliar e desafogar o Corpo de Bombeiros do estado São Paulo nas pequenas
ocorrências e também na prevenção de grandes incêndios". De acordo com a ABNT e ANBR,
é uma lei isso aqui, 1.476/2006, essa norma estabelece os requisitos mínimos para a
composição, formação, implantação e reciclagem dos brigadistas de incêndio, preparando
para atender na prevenção e no combate aos primeiros incêndios, abandono de áreas visando a
proteger a vida e o patrimônio, reduzindo os riscos de desastres naturais da fauna e da flora...
"Seu olhar para futuras áreas de risco será muito importante para prevenir e combater o
incêndio que todos os anos afligem a população de São Carlos, causando males à saúde, ao
sistema respiratório, e com esse novo vírus Covid precisamos ainda mais de uma boa
qualidade de ar nesses meses de estiagem. Trazer mais segurança para a população é o
objetivo desse instrumento, pois nesse período de estiagem muitas pessoas que vivem
próximas a áreas de mato ficam extremamente preocupadas com o risco eminente de um
incêndio que possa atingir suas casas. Vimos aqui a oportunidade de fazer algo concreto para
a população com poucos recursos, sendo que a principal ideia desse projeto de lei é aproveitar
as inúmeras empresas que operam no setor de áreas verdes na cidade de São Carlos... São
esses profundos conhecedores do problema que afetam milhares de pessoas todos os anos".
Então, eu queria pedir a todos os meus pares, os meus amigos parlamentares, que me
ajudassem a colocar essa lei para frente, Roselei. Eu acho que é muito importante a
prevenção, não é, Rodson, e que a gente possa estar fazendo aí realmente um trabalho de
combate a esse incêndio que está...VEREADOR RODSON DO CARMO: Você me cede um
aparte, vereador? VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Opa! VEREADOR
RODSON DO CARMO: Eu quero aqui parabenizar... Gostaria aqui de parabenizar o nobre
vereador por essa iniciativa. Nesses últimos tempos nós passamos por muitas queimadas na
nossa cidade, como diz Vossa Excelência, que está devastando não só a nossa cidade, o
mundo todo, e essa iniciativa, de a gente ter uma brigada de incêndio, é muito importante.
Vossa Excelência que está apenas nove meses no mandato, um vereador jovem, que vem com
garra e vontade de fazer alguma coisa pela nossa cidade, quero aqui, Tiago, com todo respeito
a Vossa Excelência, desejar muito sucesso a você nesse primeiro trabalho na questão dos
incêndios da nossa cidade. Nós temos também o vereador Djalma, também, que esteve à
frente disso aí. Então, eu te desejo muita sorte, que Vossa Excelência pode contar com o meu
voto, que eu tenho certeza que a partir do ano que vem essa brigada depende da prefeitura
também, não depende só do vereador, para fazer esse trabalho e esse belíssimo projeto que
Vossa Excelência está colocando nessa tarde para votação. Parabéns e muito sucesso.
VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Agradeço, Rodson, pelas palavras. Começar
um mandato é difícil, mas eu acho que com humildade, com perseverança, com muita garra...
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Acho que tem muitas pessoas aqui dentro, muitos pares que podem nos ajudar, né? Eu acho
que a gente tem que ter essa Câmara bem unida, forte, a gente lutando por um propósito que
eu acho que é a população. Queria aproveitar esse restinho de tempo também para falar um
pouquinho do gabinete móvel, relatar para a população que com muita luta aí, eu acredito que
mais uns 30 dias, eu acredito que ele já vai estar na rua, Rodson, trabalhando. E eu acabei
andando de um lado para outro com ele na hora que eu fui levar ele para plotar na funilaria e
parei em algumas demandas, Lucão, e você sabe o que me deixou mais feliz? As pessoas
falam: "Ah, você vai ter muito trabalho", e eu acho que a gente está aqui realmente para a
gente se doar para a população, trabalhar, mas o mais legal foi que na hora que a moça... uma
senhora me viu, ela falou: "Nossa, que bacana, como é bom ter o político perto", né? Então,
eu acho que é muito importante isso, não é, Roselei? Desde já eu abro o convite a todos os
parlamentares, independente de... eu acho que a bandeira que eu levanto aqui é o povo e eu
acho que tem muita gente aqui que é assim, né, Roselei, e eu queria já... desde já, o dia que
precisar, para a gente fazer uma reunião, uma visita em alguma obra que a gente foi junto,
estar disponível para vocês, tá bom? Eu quero só... aqui dentro eu só quero retribuir a toda
essa população de São Carlos que me deu [interrupção no áudio]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Por favor, Tiago, pode concluir. VEREADOR TIAGO ORLANDI
PARELLI: Me deu essa oportunidade de estar aqui representando a população. Eu quero
deixar aqui claro que eu acho que o tempo vai mostrar, e a gente tendo fé, não esmorecer, não
é, Roselei, porque não é fácil, não é, mas eu só quero agradecer a Deus e a todos vocês o
acolhimento também que eu tive aqui dentro dessa Casa de Leis, tá bom? Obrigado a todos,
boa tarde, valeu. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Parabéns pelo trabalho, viu,
Tiago? Sabemos da sua luta e desejamos aí que você tenha sucesso nessa caminhada, viu? Eu
convido agora o vereador André Rebello pelo tempo regimental de dez minutos.
VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sr. Presidente, nobres vereadores. Faço uso da Tribuna
nessa tarde para parabenizar a Secretaria Municipal de Ensino, a Diretoria de Ensino e a
Embrapa por ter realizado, na terça-feira passada, a primeira 'live' do projeto Embrapa Escola
edição 21/22. Estudantes do sétimo, oitavo e nono ano de dez escolas públicas de São Carlos
tiveram a oportunidade de interagir virtualmente com pesquisadores de dois centros de
pesquisa da Embrapa no município, em Instrumentação e Pecuária Sudeste. Os pesquisadores
Luiz Mattoso e Francisco Dübbern falaram sobre suas experiências e o impacto da ciência e
da pesquisa agropecuária em nossas vidas. Essa iniciativa envolveu a Secretaria Municipal de
Educação, a Diretoria de Ensino e a Câmara Municipal de São Carlos por meio de uma
emenda desse vereador, que será destinada à compra de kits de ciência para os laboratórios
das escolas participantes. Já no dia 5 de outubro, a conversa sobre ciência e sustentabilidade
será com os pesquisadores José Manoel Marconcini, que destaca nanotecnologia e novos
materiais, e Alberto Bernardes, que fala das fazendas inteligentes e pecuária de precisão. O
programa realizou também em agosto rodas de conversa virtuais para formação dos
professores das redes estadual e municipal com os pesquisadores Wilson Tadeu e Manuel
Jacinto, que abordaram os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Temos muita
dificuldade na educação, todos nós sabemos, e temos, sim, mas também existem boas
iniciativas acontecendo, e isso nos dá esperança para seguir trabalhando pelo bem comum. Eu
queria trazer aqui também outra iniciativa que aconteceu na tarde desse sábado, foi uma
parceria entre a Vigilância Sanitária e a Paróquia São Nicolau. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Só um segundo, André, por favor. Emilio, esses ar-condicionados estão
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desligados, está muito quente aqui. Poderia providenciar, por favor? Por favor, o senhor tem a
palavra. Me perdoe. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Obrigado, Sr. Presidente. A
parceria feita entre a Vigilância Sanitária e a Paróquia São Nicolau, ela visou atender, com o
maior conforto possível, aqueles que precisam tomar vacina. Temos, hoje, um dado de que
aproximadamente 13 mil pessoas já deveriam ter tomado a segunda dose e ainda não o
fizeram, deixaram de comparecer. Alguns, Professora Neusa, por dificuldade no
agendamento, outros...VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Um aparte, se me permite.
VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Pois não. VEREADORA PROFESSORA NEUSA:
Vereador André, assino embaixo o que o senhor vai colocar aí nesse momento. Porque eu
observei, também tentei falar com a Denise Braga, que é a diretora da região, da parte da
vacinação. Esse agendamento complicou. Em vez de ajudar, aumentou. Se antes faltava 3 mil
para a segunda dose, hoje faltam 13 mil, faltosos. Eles têm dificuldade. O agendamento não
entra ou está fora do ar. Está difícil. Eu acho... No que está ajudando? Eu acho... em nada.
Dificultou. Eu acredito que esse auxílio que a igreja São Nicolau, da paróquia, vai ajudar e
muito. Em todos os lugares devia ter esse apoio porque muita gente não tem condição de fazer
esse agendamento. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sem dúvida, professora. Sem
dúvida. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Parabéns pela fala. VEREADOR
ANDRÉ REBELLO: Obrigado. E foi uma iniciativa muito bem-organizada. Porque lá
tinham os três tipos de imunizantes. Então, quem não tomou a primeira... a segunda dose
ainda, de qualquer um deles, tinha a possibilidade de ali completar a sua vacinação. E essa
parceria é algo que nos traz esperança, tá? Quando pessoas, entidades, se unem pensando no
bem comum, a população é beneficiada. O vereador Bruno esteve lá acompanhando também,
nós precisamos, sim, dar esse apoio das entidades que se unem a favor do município. Muito
obrigado, Sr. Presidente. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Um aparte, nobre vereador.
VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Pois não, vereador Lucão. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Eu queria cumprimentá-lo, Vossa Excelência no uso da Tribuna desta tarde
fala desse importante trabalho que foi desenvolvido. E eu estive lá também pela manhã
acompanhando e eu cumprimentar o padre Robson por ter 'abrido' as portas do templo, cedido
o espaço. E essa parceria, se não me engano, teve acho que duas ou três instituições lá que
fizeram essa parceria com a Prefeitura Municipal de São Carlos e, se eu não me engano se
estendeu durante a semana, teve uma continuidade, acho que... né, Bruno? É isso? Isso, então
não vou falar muito, porque me parece que tem o vereador que vai se aprofundar mais nessa
questão de sábado, mas de qualquer forma eu quero cumprimentar. É de parcerias como essa,
é de ações como essa...VEREADORA PROFESSORA NEUSA: [ininteligível] essa ideia.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Que nós precisamos, urgentemente, para que juntos
nós possamos imunizar com mais rapidez a população da nossa cidade. VEREADOR
ANDRÉ REBELLO: Exatamente. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Então, quero
cumprimentar Vossa Excelência. E deixar que o Bruninho me parece que vai alongar mais
esse assunto na tarde de hoje. Muito obrigado. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Perfeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E por hoje é isso. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, vereador André, pelas palavras. Convido agora o vereador Azuaite Martins de
França pelo tempo regimental de dez minutos. O senhor tem a palavra. VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, povo de São Carlos. Quero iniciar as
minhas palavras hoje e agora lembrando do centenário do educador Paulo Freire, que ocorreu
no último domingo, 17 de setembro. Não vou me alongar falando da vida de Paulo Freire.
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Pernambucano que foi, é o educador mais citado nas academias do mundo todo e na pesquisa
do mundo todo. Doutor 'honoris causa' por 41 universidades, professor na Suíça, professor em
Harvard, nos Estados Unidos, e professor em Angicos, lá no fundão do Nordeste. E professor
que existe ainda na alma e no entusiasmo de todos aqueles que militam na educação. Paulo
Freire é um ícone da educação no mundo todo. Mas existe um atraso interpretativo de quem
não conhece e, não conhecendo, resolve ter opiniões, resolve transformar em suas opiniões
alheias, fundadas no desconhecimento, fundadas, consequentemente, na inexistência de algo
melhor. Se eu fosse levantar, a obra de Paulo Freire é muito vasta, mas eu quero dizer
algumas coisas relativas a um método muito simples que é aquele do ver, pensar e agir. A
educação só se faz quando a gente vê, quando a gente reconhece o meio em que nós estamos,
em que os nossos alunos estão. E a gente pensa, a gente age em função daquilo que vê e
constrói todo um conhecimento a partir da realidade própria de cada um. Lendo algumas
frases, ou relendo algumas frases, de Paulo Freire, quero contar uma passagem, que eu fui
professor a vida inteira, fui diretor de escola, quero lembrar essa frase aqui: "Não há saber
mais ou saber menos, há saberes diferentes". Eu era diretor na escola Aracy Leite Pereira
Lopes. E nós tínhamos, à noite, o EJA. E eu fui à sala do primeiro ano do EJA, que era uma
sala que existia um problema muito sério, as pessoas eram de mais idades e estavam
desmotivadas, queriam sair, com dificuldades de aprender e tudo mais. Mas o pior de tudo é
que elas se achavam humilhadas por aqueles que sabiam mais. Então, eu entrei, diretor, entrei
na sala e comecei a conversar com os alunos. Falei: Olha, estou aqui para ter uma conversa
franca com vocês. Me disseram que vocês estão com problemas, assim, assim, assim e assim
eu queria conhecer melhor. Queria que vocês me dissessem. "Ah, nós não conseguimos
aprender, está difícil e tudo mais. As pessoas acham que a gente não vai aprender nunca. E
nós achamos que a gente não vai aprender nunca. Nós achamos que somos burros" e coisa e
tal. Eu falei: Parado lá. Espera aqui um pouquinho. O que você faz? "Ah, eu sou pedreiro". O
que você faz? "Eu sou servente de pedreiro". O que você faz? "Eu sou pintor" e tudo mais.
Falei: Puxa vida, vocês são doutores naquilo em que eu sou ignorante. Se eu for construir uma
parede, ela vai ficar torta, fora de prumo. Vocês sabem mexer com a régua, mexer com o
prumo, sabem fazer argamassa, sabem grudar um tijolo no outro, colocá-los de uma forma
sólida, sabem pintar. Eu não sei nada disso. Não é saber mais ou saber menos, como disse
Paulo Freire, "há saberes diferentes". Então, esses alunos, quando começaram a enxergar que
há saberes diferentes e que eles tinham conhecimento e que eles sabiam muito mais do que o
diretor de escola, porque a parede deles era sólida, a parede do diretor de escola, eu, ia cair, se
eu construísse a casa, a casa ia desabar, eles passaram a entender melhor as contradições do
mundo, a valorizar a si mesmos e continuaram estudando, foram em frente e acabaram se
formando na escola Aracy Leite Pereira Lopes, onde a Andréa estudou, onde a Andréa foi
aluna. Isso é Paulo Freire. É uma frase de Paulo Freire, um ensinamento de Paulo Freire. Uma
ação que vale a vida de um educador. Eu poderia dar mais exemplos e muito mais exemplos
de vida e de conhecimento a respeito do pensar de Paulo Freire. Mas eu queria... eu tenho
quanto tempo? Desculpa. Tenho oito minutos? Tá, eu queria dar um exemplo. A pessoa fala o
método Paulo Freire, coisa e tal. Quando eu era jovem, estava começando a faculdade, existia
aqui em São Carlos, e eu era da JEC, da Juventude Estudantil Católica, eu sou católico. Eu fui
conversar, estudar, compreender o pessoal que trabalhava a partir do conhecimento de Paulo
Freire. E o começo da coisa era uma palavra que não começava com A, como as cartilhas, o
Caminho Suave ou a Cartilha Sodré. Então, ali no meu grupo, qual era a primeira palavra?
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Tijolo, uma palavra de três sílabas. Tijolo. Tijolo era a palavra que pertencia ao repertório de
vida e ao repertório vocabular das pessoas que a gente se propunha a alfabetizar. E alfabetizar
por quê? Alfabetizar para quê? Para fazer uma leitura não do livro, mas para fazer uma leitura
do mundo. E aí vem Paulo Freire de novo: "A leitura do mundo precede a leitura da palavra.
Daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele".
Quer dizer, a leitura do mundo e a leitura da palavra. Podia falar da experiência da Nicarágua
que, criando brigadas de alfabetização; eu não estive na Nicarágua, mas conheci gente das
brigadas de alfabetização. O compromisso primeiro de Ortega foi zerar o analfabetismo e isso
se conseguiu com brigadas de alfabetização, sem escola, sem caderno, sem borracha, sem
lápis, que eles recebiam doado, sem escolas, indo no local de trabalho, indo nas casas,
conseguiram em um ano zerar o analfabetismo na Nicarágua. A partir de onde? Conhecimento
Paulo Freire. Continuando, estive em uma reunião ontem muito interessante e aprendi que São
Carlos tem 600 frentistas, 600 frentistas, e que o Brasil tem mais de meio milhão de frentistas.
Pois bem. A gente, nesse período de pandemia, pós-pandemia, de carestia, de inflação, de
desemprego, a gente, aqui, na câmara está aí procurando caminhos para estimular emprego e
renda. Daí vem o deputado, hoje no DEM, Kim Kitaguiri que esteve aqui recentemente e que
faz uma emenda a uma Medida Provisória segundo a qual torna-se possível, e vai tornar uma
onda, o 'self-service' em postos de gasolina, o que, por decorrência, significa o desemprego,
aqui em São Carlos, de 600 pessoas. A tendência da tecnologia vem de longe. Eu estava
contanto que há 30 anos, eu me deparei com essa situação de ter, em um domingo, posto de
gasolina fechado, ninguém, e interpretar como funcionava, que tinha que botar o dinheiro na
máquina e a máquina liberava aquele volume de combustível correspondente àquele valor.
Então, o que acontece na Europa, lá atrás, há 30 anos, está agendado para acontecer no Brasil
e tem para acontecer...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Prof. Azuaite, só para
contribuir com a fala de Vossa Excelência, a presidência foi procurada pelo sindicato dos
frentistas e nós temos uma reunião pré-agendada para sexta-feira. Como o senhor está
trazendo esse assunto, eu gostaria da companhia do senhor e da Comissão de Trabalho,
Emprego e... trabalho aqui da casa, tá? VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Estou trazendo
aqui uma moção e eu espero que seja votada hoje. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Passarei o horário também para Vossa Excelência. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Que
reflete, faz uma inflexão sobre o assunto. Então, que ela vem, vem. Agora, a tecnologia, meus
pares vereadores, pessoas que me ouvem, ela tem que ser colocada a serviço da sociedade, a
serviço do povo. E ela está a serviço do povo, mas o homem, a ganância, a vontade de lucro é
que subordina a tecnologia, que é patrimônio do povo a serviço do grande capital. Hoje, a
compreensão das pessoas que propõem uma emenda dessas é de que o preço do combustível é
alto por causa do frentista. Que absurdo, que absurdo! Então, senhores, quando, lá atrás, na
Revolução Industrial, o pessoal queria sabotar as máquinas. Não tem que sabotar as máquinas,
as máquinas não pensam, as máquinas são patrimônios, patrimônio da humanidade. O homem
é que pertence a uma classe exploradora e é contra ele que tem que se dirigir a ação da classe
trabalhadora quando isso acontece. Então, tudo em defesa nos interesses daqueles que
precisam, neste momento, preservar o emprego. A defesa dos frentistas de nossa cidade e do
Brasil. E nosso repúdio à intenção e, consequentemente, à emenda do deputado Kim Kitaguiri
que precisa ser derrubada no Congresso Nacional. Muito obrigado. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, Prof. Azuaite Martins de França. Eu convido agora para
fazer uso da palavra o vereador Bira pelo tempo regimental de até dez minutos. O senhor tem
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a palavra. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Boa tarde a todos, a todas, pessoal
presente de casa, a todos que nos acompanham, vereadores, vereadora Raquel, vereadora
Neusa, vereadora Cidinha também. Quero deixar hoje minha homenagem, hoje dia 21 de
setembro, Dia das Pessoas com Deficiência, um dia muito importante. E eu como secretário
das pessoas com deficiência aqui na Câmara Municipal, junto com o vereador Bruno,
presidente, Robertinho Mori, né, e faço o cumprimento do Paulo Mancini, que nos antecedeu
aqui dando a sua palavra. E fazer a minha expressão física para as pessoas com deficiência
visual que estão assistindo em casa, sou um rapaz moreno, da cor parda, 1,78 metro, estou de
chapéu, terno, né? Então, para as pessoas com deficiência visual, eu estou dessa forma. De
chapéu na cabeça, porque é minha tradição no mundo dos rodeios, do mundo sertanejo. E
tenho 1,78 metro, quase 79. E assim eu me expresso fazendo a fala do Paulo Mancini.
Pessoal, como sempre, né, eu sempre procuro... em minhas falas, que eu venho levantando as
coisas, sempre baseado em documentos, vereador Lucão. A gente tem que falar com
documento, que documento, hoje em dia, é a prova. O vereador Rodson não está por aí, não,
né? Bom, vou falar da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito. Aqui, pessoal, alguém
sabe o que é isso aqui? Eu escrevi Land Rover, mas não é, é o carrinho do cemitério, vereador
Paraná. Por que eu trago o carrinho do cemitério? Faz meses que eu venho fazendo um
levantamento em relação a esse carrinho. Bom, eu tenho inúmeros levantamentos de veículos
aqui. Se eu fosse ficar me expressando valores, vereador Tiago, ficaria até 10h da noite e
deixaria pouco para amanhã. O vereador Rodson deve saber o ano que foi... acho que foi
ganhado esse carrinho ou comprado, ele sabe mais. Foi na gestão do Paulo Altomani. Depois
a gente pergunta para ele. Nós fizemos um levantamento do valor desse carrinho, de mercado,
ele custa aproximadamente R$ 32,5 mil, esse carrinho, para você, hoje, adquirir um carrinho
novo desse, Land Rover, aqui do cemitério, carrinho do cemitério. Porque a gente vai lá, e
está sempre quebrado. Bom, só nesse ano passado, de 2020, vereador Tiago, em 2020. O
carrinho custa 32, vereador Lucão. Foi gasto dele R$ 30.321, nesse carrinho que tem duas
rodas de carriola, um motorzinho de enceradeira. Depois eu vou fazer um videozinho dele
legal. Bom, até aí tudo bem. Então, está parecendo peça de Land Rover, né, Tiago? Então, em
um ano, gastou um carrinho novo, Djalma. Um carrinho desses que, se der, pegar nós, com os
professores, nós montamos, né, Lucão? Eu tinha um desses, de carrinho de geladeira, de catar
papelão. Eu trago aqui, ó, só no mês de janeiro de 2020. Prestem atenção, pessoal de casa e
Srs. Vereadores. Raquel, no mês de janeiro de 2020, foram trocadas quatro baterias. Sabe
quanto, quatro baterias? Dois mil quinhentos e noventa e nove reais, vereador Paraná. É do
couro que sai a correia, isso aí. Quatro baterias, vereador Elton, vereador Sérgio, R$ 2.599.
Nem esses carros de paredão de som acho que tem quatro baterias, né, Sérgio Rocha? Mas
tudo bem. Estamos fazendo um levantamento, nós vamos fazer mais e depois, no final... Ó,
foi trocado um módulo de potência em abril de 2020 no valor de R$ 532,00. Em dezembro,
foi trocado esse mesmo módulo duas vezes. O mesmo módulo, do mesmo carrinho, por R$
650,00. Vereador Lucão do céu, eu fiquei fazendo os estudos, faz meses que eu estou me
dedicando, buscando preço, buscando preço em loja, verificando, cotando. Vou pular um
trecho aqui para adiantar outro. Foi feita uma reforma de chassi do carrinho, parece um chassi
de grilo, o carrinho. Vou falar uma coisa para vocês, um chassi de grilo, um chassizinho de
nada. Essa empresa não... eles fizeram por outros meios, fizeram por uma mão de obra, falou
que foi necessidade. Foi feita uma reforma do chassi por R$ 2.250, dois pedacinhos de ferro.
Aquele carrinho carrega quanto de peso? Um motorista e o falecido. Geralmente, cem, cento e
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pouco, 70. Então, é mais de R$ 500,00 de mão de obra, ainda, viu? No gasto do mês de
janeiro, esse carrinho, que fica mais parado do que andando, Paraná. Gastaram com o carrinho
R$ 12.079, em um mês. No mês de abril, R$ 3.599. No mês de abril. Acho que o meu carro
não quebrou assim, tanto assim faz anos, viu? Graças a Deus. ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Tem também aqui. Tem. Do vereador Bruno, também tem. Mas no mês de
outubro... Aí deu um tempinho, mês de outubro, R$ 2,8 mil, meu presidente Roselei. E no
mês de dezembro, para encerrar o panetone do Natal. Panetone, lembrei uma coisa, vereador
Lucão. Seis mil setecentos e vinte e dois, em dezembro, mês de festa. O carrinho quebra para
caramba, hein? Amanhã eu estarei lá no cemitério. Isso aqui é uma das simples coisas. Agora,
tem uma Saveiro lá. Olha, tem tanto documento, que se... eu fico até amanhã falando aqui, e
não acaba, de carro. A gente precisa tomar uma providência nisso urgente, nem que for
terceirizar essa frota. VEREADOR PARANÁ FILHO: Concede um aparte, vereador?
VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Com certeza. VEREADOR PARANÁ FILHO:
Vereador, eu faço das suas as minhas palavras. Não dá para pactuar com as coisas que
acontecem no serviço de manutenção de frota da prefeitura. Eu sou prova disso, estive
secretário até dias atrás, me deparei com situações que não dava para acreditar: uma van que
carregava merenda escolar, a van não vale R$ 12 mil, para consertar uma porta da van, R$ 16
mil, vereador Lucão. Dezesseis mil reais, sendo que a van não vale isso. Essa situação que o
senhor traz nesse momento é coisa de Ministério Público. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Com certeza. VEREADOR PARANÁ FILHO: O senhor tem que passar isso
ao conhecimento do Ministério Público, urgentíssimo, de... com muita urgência. E, na
verdade, eu concordo com Vossa Senhoria, Vossa Excelência, quando diz que às vezes o
melhor é terceirizar. Quando nós assumimos a Agricultura, o senhor sabe porque o senhor
trabalhou lá também, a alimentação era entregue por essas vans sucateadas. Nós fizemos,
mudamos as licitações para entrega ponto a ponto, acabou o problema. Verifica aí, vereador
Bira, qual foi o gasto com manutenção de frota da Secretaria de Agricultura depois... de 2019
para cá. Muito obrigado. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Obrigado, vereador
Paraná. Para. Para ir dando uma concluída aqui, vereador Malabim, o senhor está mudando
para lá e para cá, olha só: um virabrequim. Quanto custa um virabrequim? O virabrequim de
uma saveiro, R$ 5.912. É o 'birabrequim', eu acho que é, tem Bira nele. Prefeito Airton, o
senhor gosta de dar umas voltas na secretaria? De tomar as providências. Cadê a coragem?
Desce lá no Trânsito. Coca, eu espero que o senhor não saiba disso, viu? Mas nós vamos
conversar. Dr. Edson Fermiano, eu tenho certeza de que já chegou alguma coisa disso na mão
do senhor e o senhor já está vendo. Então, prefeito Airton Garcia, cuidado, hein? O senhor
gosta de andar em secretaria, mexer, pensa bem. Tem muito, gente. Eu queria falar tudo para
todo mundo. Eu fiz laudo com mecânico, com vários mecânicos, para não chegar aqui e falar
qualquer borracha. Mas vamos ainda, não estamos acusando, estamos [interrupção no áudio].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode concluir, por gentileza.
VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Não estamos acusando, vereadora Raquel, mas
estamos vendo uma direção 'meia'... sem volante na Secretaria Municipal de Transporte e
Trânsito. E uma coisa, viu, se vocês atendessem todos os vereadores bem, Tiago Parelli, igual
é bom para fazer licitações, fazer contratações de manutenção da frota, a cidade estaria bemsinalizada, as escolas estariam bem-sinalizadas. Que a gente pede requerimento de meses e as
escolas, vai voltar a aula, e nada. Muito obrigado a todos. PRESIDENTE ROSELEI
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FRANÇOSO: Obrigado, vereador Bira. Convido agora o vereador Bruno Zancheta pelo
tempo regimental de até dez minutos. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Boa tarde,
presidente, vereadoras. Como eu fico feliz, vereador Lucão, em ver as vereadoras aqui
novamente, vereadora Raquel, presencialmente, vereadora Neusa, enfim, vereadora Cidinha.
É muito importante. E essa legislatura é histórica: nós temos três vereadoras na mesma
legislatura. Então, sem dúvida nenhuma, Raquel, vocês estão aqui fazendo um pouquinho de
história também. Bom, antes de entrar nos temas da tarde, vereador presidente Roselei, queria
destacar que hoje é uma data especial. Como presidente da Comissão da Pessoa com
Deficiência, hoje é Dia Nacional, vereador Lucão, da Luta da Pessoa com Deficiência. Nós
sabemos todas as dificuldades diariamente enfrentadas pelas pessoas com deficiência, não só
em São Carlos, que nós temos por volta... entre 13 e 14 mil pessoas com deficiência em São
Carlos, Tiago, vereador Tiago. Então, nós sabemos a dificuldade que essas pessoas enfrentam
todos os dias. Graças a Deus, e é uma luta da nossa comissão, da secretária Amariluz, nós
teremos agora um espaço para a secretaria na Avenida São Carlos. Com certeza vai facilitar,
haja vista a questão do transporte, a dificuldade que as pessoas tinham para se locomover lá
na Rua Campos Salles, em um local fora dos padrões, digamos assim, de uma Secretaria da
Pessoa com Deficiência. Bom, entrando nos temas da tarde, eu queria primeiro falar um
pouquinho sobre educação, vereador Roselei, vereador que é um conhecedor profundo da
questão da educação. Visitei algumas Cemeis e tenho visitado, principalmente a Cemei Ruth
Bloem Souto. Visitei hoje, o vereador Roselei esteve lá, o vereador Djalma esteve lá. A
Cemei Paino, José Paino, que foi... a Cemei José Paino...PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: João Baptista Paino. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: João Baptista
Paino, me perdoa. A Cemei Monsenhor Alcindo Siqueira, enfim, dando o exemplo apenas
dessas três. E vereador Lucão, a situação é, no mínimo, preocupante, né? No mínimo,
preocupante. E fazendo um paralelo um pouquinho da minha fala com o Saae, vereador
Lucão, nós precisamos de uma solução. Eu disse na audiência de forma muito breve, na
audiência pública que nós realizamos sexta-feira, de que nós precisamos ouvir, às vezes, um
pouquinho mais. E quando os vereadores fazem essas visitas nas escolas. E já foi tratado isso
na sessão passada pelo vereador Roselei e vereador Djalma, nós vamos ouvir as professoras.
Enquanto professor e estando em sala de aula, e tenho um grupo de professores amigos que
falam que só quem está no chão de fábrica, ou seja, na sala de aula, sabe realmente as
demandas e sabe realmente as dificuldades. Então, o nosso exercício diário é se colocar no
lugar daqueles professores e ouvir. E, mais do que ouvir, encaminhar as demandas. Então,
quando nós vamos nas escolas, vereador Roselei, nós não vamos lá para atrapalhar e nem para
intimidar ninguém, nós vamos lá para ajudar. E, infelizmente, o que a gente tem encontrado,
vereador Lucão, é um quadro muito preocupante. Na Cemei Paino, por exemplo, tem um
muro que vai cair, né? Nós vamos retornar as aulas, tem um muro, ele está prestes a cair.
Você imagina, vereador Lucão, se, infelizmente, cai em cima de uma professora, de uma
criança? E aí? Como nós vamos fazer? E esse problema não é de ontem, de hoje, é um
problema de muito tempo. Nós ficamos um ano e meio parados. Todas as vezes que eu entro
em contato com a Profa. Wanda, ela é sempre muito solícita. Ela atende, ela responde, mas
infelizmente, e não só a Secretaria da Educação, outras secretarias, vereador Lucão, trabalham
no futuro, nós vamos fazer, nós vamos realizar. Mas e o presente? As aulas vão voltar. Então,
se a gente ficar vivendo de futuro e não acontecer nada no presente, infelizmente, quem sofre?
São os alunos, são os professores. A Cemei Ruth Bloem Souto, por exemplo, precisa de no
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mínimo, vereador Lucão, dez adequações. Não é uma, não são duas, são dez, dez adequações.
Então, nós precisamos, sem dúvida nenhuma, olhar com mais carinho para as escolas. E não
só para as escolas. Quando nós falamos de escola, nós estamos falando da unidade escolar,
dos professores, dos pais e, principalmente, que é quem está na ponta da linha, que são os
alunos, Lucão, são os netos. Enfim, eu ainda não tenho filhos, mas quem tem filhos, os netos,
enfim. São para essas crianças, essas pessoas que nós precisamos olhar. São elas que estão na
ponta da linha. Então, essa fala minha, hoje, vai nesse sentido. Como professor e estando na
sala de aula, ouvir esses professores, acredito que isso seja fundamental. Então, quem sou eu,
né, Lucão, para dar um recado, um conselho para a Profa. Wanda, mas que fique mais perto
dos professores, Roselei, que ouça mais os diretores, que faça reuniões periódicas com os
diretores, porque eles sabem o que está acontecendo nas unidades escolares. Para que vocês
tenham uma ideia, de forma muito simples, a última reunião, presidente Roselei, foi realizada
no dia 17 de agosto. Que dia é hoje? A última reunião da secretária com os diretores, 17 de
agosto. Que dia é hoje? 21 de setembro, ou seja, mais de... aproximadamente 40 dias. Em 40
dias, quanta coisa mudou, vereador Lucão? Nós estamos às portas de voltar as aulas. Então
Profa. Wanda, quem sou eu para dar um conselho? Mas, enquanto professor, fique mais perto,
dialogue, converse. Os professores querem voltar, eles querem ajudar, Lucão, mas para isso
precisa ser uma via de mão dupla. O vereador Bira tratou um pouquinho desse assunto e eu
queria tratar de forma rápida. Assim como o vereador Bira muito bem disse, nós precisamos
vir aqui e trazer documentos, vereador Lucão. E eu quero falar um pouquinho sobre a
manutenção dos veículos do Sits. Para a população que está nos ouvindo, o que é o Sits? É o
Serviço Integrado de Transporte Sanitário da Secretaria de Saúde. O que o Sits faz? O Sits faz
o transporte, a remoção, dos pacientes para as cidades da nossa região e até transporte local
para pacientes que vão fazer seus tratamentos, enfim, e uma série de outras coisas. Eu recebi
algumas informações, vereador Lucão, de que nós estávamos tendo um gasto muito alto com
a manutenção de viatura. Falei: Bom... Enquanto parlamentar, fiz uma visita no Sits. Meu
papel é fazer um documento e pedir as informações. As informações chegaram para mim e fui
estudar um pouquinho, vereador Lucão. De janeiro até agosto, nós gastamos quase R$ 100 mil
de manutenção. Você que está nos ouvindo: de janeiro até agosto, nós gastamos quase R$ 100
mil de manutenção. Daria para comprar uma viatura nova, vereador Lucão, R$ 100 mil. Se
nós dividirmos para os oito meses, dá mais de R$ 12 mil de manutenção, R$ 12 mil de
manutenção todos os meses. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do
microfone]. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Sim, nós sabemos que as viaturas do Sits,
vereador Lucão, elas rodam diariamente. Isso é fato, é um fato isso. Mas, poxa, eu tive uma
conversa com o secretário no sentido de nós votarmos no ano vem, presidente, faço um
pedido, para que os vereadores, para que a gente faça uma junção de um pouquinho cada um
para que a gente compre uma viatura para o Sits. Mas quando chegou essa informação para
mim, vereador Rodson, eu fiquei, no mínimo, bravo. Porque nós gastamos uma viatura aqui
de manutenção. E, de novo, assim como o vereador Bira disse, são duas coisas distintas, é
bom lembrar. Isso aqui se trata de manutenção da Secretaria de Saúde, feito pela Secretaria de
Saúde. E o vereador Bira trouxe a questão da Secretaria de Trânsito, que são coisas distintas,
mas se trata de manutenção. Nós precisamos filtrar melhor, vereador Rodson. Nós tivemos
uma Amarok, uma Amarok nova, que ficou mais de três meses, três meses, esperando por
uma manutenção, vereador Rodson. Três meses esperando. Sabe que aconteceu? Ela voltou e
quebrou de novo. Poxa. Vereador Tiago, uma Amarok nova ficou aguardando três meses uma
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manutenção. Ela voltou e quebrou de novo. Que coincidência, vereador Rodson. Uma
ambulância nova, uma Amarok! Olha, é no mínimo algo preocupante. É no mínimo algo que
nos deixa preocupados. Quase R$ 100 mil de manutenção em oito meses. Nós vamos estar de
olho, atentos e, lembrando, se nós olharmos os orçamentos, as compras, são basicamente
sempre as mesmas empresas. Então, nós temos que estar de olho, nós temos que estar atento.
E, enquanto vereador, nós vamos, sem dúvida nenhuma, estar atentos nesse sentido. Para
deixar bem claro, de novo, manutenção, requer informações sobre a manutenção dos veículos
do Sits. Quase R$ 100 mil em oito meses. Queria finalizar, presidente, quando nós temos que
cobrar, esse é o nosso papel. Mas quando a gente tem que elogiar, nós precisamos elogiar. Eu
queria finalizar minha fala de hoje falando um pouquinho sobre um assunto que o vereador
André trouxe. No último sábado, nós estivemos lá acompanhando um pouquinho o plantão
extra de vacinação, lá na Paróquia São Nicolau. Contou com o auxílio da Santa Casa, o
auxílio do Senai, enfim, e uma série de profissionais fazendo a imunização das pessoas. Nós
temos aproximadamente, e é um número expressivo, 12 mil pessoas, entre 12 e 13 mil
pessoas, que não tomaram a segunda dose por uma série de motivos, mas eu, conversando
com algumas pessoas, "Bruno, eu estou com medo porque eu tive reação na primeira dose".
Esse é o principal motivo, até conversei com a Secretaria de Comunicação para que faça uma
campanha para desconstruir essa imagem, vereador André. Nós precisamos conscientizar
essas pessoas. Acho que esse é o primeiro ponto. Mas voltando, no sábado, foi uma medida
muito interessante, né? Nós tivemos lá um plantão. E parabenizar também o padre Robson,
toda a comunidade do São Nicolau, a Secretaria de Comunicação, que fez um tralho muito
importante nesse sentido. E, no sábado, nós vacinamos 433 pessoas lá. Então, acredito que
esse número é um número expressivo. A secretaria esperava um pouco... um número um
pouco maior de pessoas, mas nós vacinamos, nós imunizamos 433 pessoas no sábado. Eu
aproveitei a oportunidade, presidente, e cobrei novamente a Cris, uma pessoa muito
competente, inclusive, uma servidora muito competente, sobre uma moção que eu protocolei
no dia 12 de julho, solicitando a ampliação do horário. Nós precisamos, principalmente... para
concluir, que vai acabar meu tempo, presidente, vacinação no período noturno. Nós sabemos
todo o esforço dos servidores da saúde, toda a dificuldade, enfim, os benefícios que foram
retirados via judicial, tudo isso nós sabemos, mas nós precisamos... agora é a hora de um
pouquinho a mais [interrupção no áudio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O
senhor pode concluir, por favor. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Eu fiz essa moção
para a Secretaria de Saúde no dia 12 de julho, Processo 2207, Protocolo 2340. E, no sábado,
eu reforcei: Cris, nós precisamos de uma vacinação no período noturno. E fiquei muito feliz
ontem, presidente Roselei, quando eu recebi que o horário vai ser estendido na própria
Paróquia São Nicolau. Hoje, população que está nos ouvindo, nós teremos vacinação das 9h
às 20h e na quinta-feira a mesma coisa. Acredito que foi um pedido também de outros
vereadores, mas foi um pedido meu aqui no dia 12 de julho. Então, quero agradecer à Cris,
parabenizar, na pessoa do Zé Augusto, o vereador Bira já falou dele, todo o trabalho também
que a Secretaria de Comunicação tem feito. E acredito que o papel dessa Casa, Lucão, é esse:
indicar, fazer moções, documentos e cobrar, também, de forma oficiosa, os secretários. Eu fiz
essa cobrança para a Cris lá no sábado e ela falou: "Bruno, nós já estamos estudando, quem
sabe essa semana nós teremos novidades". E graças a Deus, nós tivemos novidade. Hoje, até
as 20h e na quinta-feira, estarei lá, vou acompanhar, a secretaria vai estar disponibilizando
vacinação até às 20h no pátio da Paróquia São Nicolau. Era isso o que eu queria falar,
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presidente. Muito obrigado. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Parabéns pela fala,
nobre vereador Bruno Zancheta. Eu só queria reforçar uma coisinha na fala do vereador
Bruno Zancheta: nós estamos aqui hoje no dia 21 de setembro e nós soubemos pela imprensa
o número de 11 mil pessoas que deixaram de tomar a segunda dose. Aí eu quero fazer um
apelo, aqui, à população de São Carlos que nos acompanha e nos ouve, porque a vacina tem
sido a solução para a redução de mortes e ocupação de leitos na Santa Casa da Misericórdia.
Então, eu peço aqui, juntamente com os demais vereadores, os outros 20 vereadores, à
população que nos acompanha, à imprensa local, que nos ajude a mobilizar essas pessoas a se
dirigir à São Nicolau, a uma unidade de saúde, às USFs, aos postos de vacinação, aos 'drivein' que tem aí para que as pessoas possam se imunizar. Quem não conseguir se cadastrar no
sistema, pode se dirigir à Paróquia São Nicolau, é extremamente importante isso. Vários
vereadores falaram sobre isso hoje. Eu estou apenas reforçando esse pedido. Eu conclamo
aqui à imprensa local, às pessoas que estão os acompanhando, para que a gente divulgue isso
cada vez mais, que a Secretaria Municipal de Comunicação, nós aprovamos aqui
recentemente R$ 1 milhão para essa secretaria, que ela faça a publicidade necessária, porque
agora é a hora da gente agir. Nós temos as vacinas e nós precisamos aplicar nas pessoas. Eu
quero finalizar a minha fala aqui agradecendo muito toda a comunidade São Nicolau, na
pessoa do padre Robson, por que realmente é um trabalho fantástico essa mobilização para
poder ajudar a população de São Carlos. Obrigado. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Sr. Presidente, um comunicado à Casa, por favor. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Comunicado à Casa solicitado pela vereadora Raquel Auxiliadora.
Pode ser. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sr. Presidente, vereadores,
vereadoras. Gostaria de comunicar à Casa que nessa tarde, na tarde de hoje, saiu um Diário
Oficial extra com a portaria de retorno das aulas presenciais da educação infantil. Mais uma
vez, a Secretaria Municipal de Educação desrespeita o Conselho Municipal de Educação, que
já havia aprovado uma resolução nesse sentido e também não leva em consideração a decisão
judicial da última sexta-feira, que colocou a obrigatoriedade de todas as escolas municipais
terem laudo da vigilância e laudo do Corpo de Bombeiros em 30 dias. Ou seja, a prefeitura
tem 30 dias para providenciar esses laudos, anexar ao processo e, é claro, como falou aqui o
vereador Bruno, fazer todas as adequações necessárias. Pois bem, nós sabemos que as
adequações necessárias são grandes, são muitas, são graves e que, em 30 dias, essa situação
dificilmente será resolvida, mas a secretaria finge não ver tudo isso e publica hoje a portaria
de retorno. Ontem, né, Sr. Presidente, nós tivemos uma reunião com a Secretaria Municipal de
Educação, alertamos sobre essa situação e continua cegamente seguindo os mesmos passos do
que... ao invés de fazer, de fato, um retorno seguro e gradativo daquelas escolas que têm
condições de retornar, que não são todas. Então, fica aí o comunicado para que a gente
continue aí, como vários vereadores já têm feito, fiscalizando o retorno das aulas presenciais.
Obrigada. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereadora Raquel. Com a
palavra agora pelo tempo regimental de até dez minutos o vereador Dé Alvim. Está aqui? O
vereador Dé Alvim? Chegou? Vereador Dé Alvim tem a palavra pelo tempo regimental de até
dez minutos. O senhor tem a palavra, vereador. VEREADOR DÉ ALVIM: Sr. Presidente,
Srs. Vereadores, população que nos acompanha, a imprensa presente. Sr. Presidente, quero
aqui hoje dizer que muitas pessoas, clima quente... e quente também na política, muitas
pessoas nos bastidores apagam o foco de incêndio com gasolina. Eu costumo fazer diferente,
onde há um foco de incêndio, eu costumo apagar com água, que eu acho que a construção de
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uma cidade, o parlamento que é aqui a Câmara Municipal, ela tem várias forças políticas, ela
tem o MDB, ela tem o PT, ela tem o PSOL, tem o PP, ela tem o PL, tem o Solidariedade, tem
o PSD, tem o PSL, tem o Cidadania, tem o DEM. Ela é composta por várias forças políticas
da cidade de São Carlos. E eu vou dar um exemplo, Sr. Presidente: eu tenho um bom
relacionamento com todos vereadores. Com o vereador Djalma, com a vereadora Raquel, com
o vereador Bira, com a vereadora Neusa, com o vereador André, com o vereador Bruno, com
o vereador Paraná, o qual eu conheço há 29 anos, vereador Paraná. Tive oportunidade de
trabalhar com seu pai, tive a oportunidade de conviver e, para mim, fiquei muito honrado, o
irmão do vereador Paraná que se formou policial militar, menino muito gente boa, um menino
que eu conheci e vi muito bem, ainda pequenininho. O Paraná, eu lembro dele, cadê o Paraná?
Está por aqui ou não? Gostaria, se ele pudesse estar aqui, que eu lembro dele ainda da dupla
Paulo Marques e Marcelo. E quem era o apresentador? Dé Alvim. Dé Alvim era o
apresentador da dupla Paulo Marcos e Marcelo. Para mim, eu tenho muito orgulho porque o
vereador Paraná Filho é um menino que fez um trabalho brilhante à frente da Secretaria da
Agricultura, se formou advogado. Conheço ele, conheço seu irmão, que são gêmeos, conheço
esse outro, o Jonathan, que se formou policial militar, que trabalha na cavalaria lá em
Barretos. Então, costumo dizer, assim... Por que eu estou dizendo do Paraná? Eu ouvi uma
fala dele na Rádio Universitária e vi que ele falou 'todo' da Dra. Rosário (sic), da mulher que é
médica, é uma mulher que trabalha muito, uma mulher que tem a sua história na cidade de
São Carlos e tem muita gente que inverte, põe lá a gasolina, incêndio, mais fogo. Eu acho que
não. Acho que a Dra. Rosário... eu quero dizer isso sabe por quê, Bira? Eu tenho um cunhado
que faz hemodiálise, ele tem 42 anos de idade, 42 anos, e quando ele faz hemodiálise, ele
chega em casa destruído. Ele fala: "Meu cunhado, hoje eu tirei cinco quilos. Hoje eu mandei
embora quatro quilos". Então, chega destruído em casa. Por que eu estou dizendo tudo isso? A
Dra. Rosário, além de médica, além trabalhar muito, trabalhou no antigo INPS muito tempo,
trabalha no Saae, trabalha na Unimed. Ela também é a primeira-dama do município, É
companheira, é amiga, está ali do lado do prefeito Airton na hora que ele mais precisa. O que
eu quero dizer com tudo isso? Quero dizer com tudo isso que muita gente joga... incendeia,
joga fogo, incendeia na guerra política, e não tem nada a ver, gente. Nós... já disse todas as
forças partidárias que nós temos aqui. E outra coisa, as pessoas, outro dia, estavam tentando
fazer uma guerra entre o Paraná e o Gatinho... pelo amor. O Gatinho está com o Airton há 30
anos, é amigo do Paraná, não tem nada dessa guerra que as pessoas inventam, falam isso,
falam aquilo, não tem nada a ver. Eu tenho a certeza... Eu já errei muito na vida e toda a vez
que eu erro, eu tenho, com muita tranquilidade, venho na tribuna, peço desculpa, falo: se eu
errei, me perdoa. Se eu acertei, vocês entendam do jeito que vocês quiserem. Tem muita gente
que vê um foco de incêndio, vai lá e joga gasolina, vai lá e joga gasolina. Não pode, Bira. A
gente tem que construir uma cidade melhor para todos. E eu não tenho dúvida de que o
Paraná, pela sua experiência que tem, se formou advogado, é um grande vereador, fez um
belíssimo trabalho na frente da Secretaria da Agricultura. É lógico que ele, no calor talvez,
muitas pessoas estão falando: Ah, mas... Não, eu não vejo desse lado. Eu vejo no calor de um
nervosismo, no calor de uma situação que talvez possa levar a pessoa a perder o controle
naquele momento e leva, Bira, que eu já levei, eu já perdi o controle muitas vezes quando fui
afrontado, já perdi o controle. E muitas vezes, depois que passou, eu reconheci que eu errei.
Eu não estou dizendo aqui que tem guerra dentro da prefeitura, não é isso. Eu acho só que é
assim, o vereador Paraná tem que ser respeitado pela sua história, pelo seu trabalho, por tudo
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que ele fez na agricultura, pelo trabalho que ele desenvolveu, pelas estradas rurais. Eu acho
também muita gente vem inflamando que a Dra. Rosário faz, que a Dra. Rosário... pelo amor
de Deus, gente! É a esposa do prefeito, é a primeira-dama, é ela que é médica e tem a sua
história que tem que ser respeitada na cidade de São Carlos. É ela que está ao lado do prefeito
todos os dias, é ela que cuida dele na hora que ele está mais frágil, quando ele faz o
tratamento de hemodiálise. Então, estou dizendo isso com muita tranquilidade, viu, vereador
Lucão, porque nós temos que entender esse momento. Estou dizendo isso em referência ao
meu cunhado, o Rodnei, que faz tratamento de hemodiálise com os dois rins parados três
vezes por semana. E ele chega, Lucão, destruído em casa. Ele fala: "Dé, não consigo nem
falar hoje". Quem está lá do lado? A minha cunhada, cuidando e ajudando. Então, eu estou
dizendo hoje aqui com muita tranquilidade, que tem muita gente que põe gasolina e quer
incendiar a cidade. Não tem nada a ver. A Dra. Rosário é uma mulher que tem que ser
respeitada pela sua história na cidade de São Carlos, pelo teu trabalho, pelo teu compromisso
que tem como médica, como mulher, como primeira-dama e como companheira. O Paraná
tem que ser respeitado pela sua história, pelo seu trabalho, é o segundo mandato, e não tenho
dúvida que fez um belo trabalho à frente da secretaria. Então, conheço o Paraná há 29 anos,
29 anos, sei que muitas vezes o Paraná não tem o mesmo sangue frio que eu, é um pouco mais
nervoso. Ele debate comigo, nós dois... ele debate. Eu falo: Paraná, calma. Ele fala... Então,
eu entendo esse lado. Sabe aquele lado caloroso, aquele momento, eu entendo isso. O Paraná,
eu tenho a certeza de que é um menino jovem, tem muito futuro pela frente, tem um futuro
brilhante na política de São Carlos, deu a sua contribuição ao governo do Airton como
secretário na primeira gestão, um período, na segunda gestão do Airton agora, e não tenho
dúvida de que nós ganhamos muito com a chegada dele aqui na Câmara Municipal de São
Carlos. E tem muita gente que joga nos ares, Malabim, quer incendiar a cidade, porque o
Paraná está fazendo isso, porque o Paraná... Não está fazendo nada disso, está fazendo o
trabalho dele de vereador, o trabalho do mandado dele, que quem concedeu o mandato foi o
povo que deu a oportunidade para ele. E também não podemos aqui inflamar e tirar a
autoridade do prefeito Airton, que é ele que é o prefeito da cidade. Muitas vezes as pessoas
falam: Mas olha... eu já escutei pessoas jogando, "Dé, mas como é que pode? A mulher do
Airton..." rapaz, é a mulher dele, é a primeira-dama, tem que ser respeitada. A mulher está lá
todos os dias do lado dele, cuidando, ajudando, pô, o Airton, todos sabem, ele faz o
tratamento de hemodiálise. Tem dia que ele está frágil. Tem dia que ele chega "Ô, bem...",
então pede algum conselho, ela está do lado para ajudar. Eu não tenho dúvida disso, Lucão.
Então, acho que as pessoas que jogam gasolina para incendiar mais estão erradas. Eu acho
que, na política, na política, todos nós, estou no meu terceiro mandato e eu sempre apaguei
foco de incêndio com água. Eu nunca joguei gasolina, porque quem joga gasolina, daqui a
pouco o fogo está no seu quintal e aí é duro de apagar. Você está jogando fogo, vai jogando,
uma hora chega em você, e quando chega em você, é difícil segurar. Então, estou dizendo
com muita tranquilidade. Tenho meu mandato aqui, voltei, não tenho preocupação nenhuma.
Não conheço a Dra. Rosário, nunca vi ela, falei com ela um dia três minutos por telefone.
Mas, gente, temos que saber que tem a sua história na cidade de São Carlos e tem que ser
respeitada, como médica, como mãe, como companheira, como primeira-dama, tem que ser
respeitada na cidade de São Carlos. Era isso, Sr. Presidente, que eu vim aqui dizer que a
gente, quando vê um foco de incêndio, parar com esse negócio de jogar mais gasolina, mais
gasolina, parar com isso. Quem perde é a cidade, presidente. Eu tenho a certeza de que no
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bom [interrupção no áudio] jogar fogo no quintal do outro, uma hora o fogo chega no teu
quintal. E a hora que chegar no teu quintal, você não consegue pedir socorro, porque quem
planta colhe, você pode ter a certeza. Então, parar com isso. Eu acho que é uma boa
construção, eu acho que as pessoas falam do Gatinho, do Alexandre Gatto, tem a história dele
com o Airton há mais de 50 anos que eles caminham juntos, tem que ser respeitada a história
deles. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador, o senhor pode concluir, por
favor, tá? Está desligado lá, só estou comunicando o senhor. VEREADOR DÉ ALVIM: Tá
bom. Então, presidente, era isso. Eu quero aqui dizer que eu ouvi a fala do vereador Paraná no
Zé Antônio dizendo todas as qualidades da Dra. Rosário, que é uma mulher que é médica,
uma guerreira, que trabalha muito. No excesso do calor talvez a gente erre em alguma fala,
mas a gente tem que reconhecer quando erramos. Então, assim, quero dizer que nunca
devemos apagar o foco do incêndio com gasolina e sim com água. É isso que eu procurei
sempre fazer na minha vida e vou continuar fazendo, viu, vereador Malabim? É a construção
de uma cidade melhor. Era isso, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Vereador Dé, eu quero cumprimentá-lo pela fala e dizer que está convidado a compor a nossa
brigada de incêndio. Eu acho que nós temos esse dever de ajudar nesse momento de calor, de
fato, na cidade, que a gente possa conter, arrefecer os ânimos e que a gente possa, de fato,
pensar na nossa cidade, no interesse público, no bem da coletividade, para aquilo que a gente,
de fato, foi eleito. Obrigado pelas palavras. VEREADOR DÉ ALVIM: Eu aceito o convite,
Sr. Presidente. Estou junto do senhor. VEREADOR PARANÁ FILHO: Questão de ordem,
Sr. Presidente, por ter sido citado pelo nobre vereador. Gostaria de ter dois minutos.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Com base no art. 25 do nosso Regimento Interno,
alínea "l", eu concedo a Vossa Excelência o tempo regimental de até dois minutos... Alínea
"k". VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, eu até fiquei surpreso
com a fala do vereador, não esperava que fosse tocar nesse assunto, mas acho
que...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Paraná, só uma gentileza, por
favor, eu devolvo o tempo de Vossa Excelência. Vereador Lucão, o senhor, por favor, o
Malabim? Pode vir, Malabim, me substituir aqui um minutinho, por gentileza e, na sequência,
o vereador Dimitri Sean fará uso da palavra, tá, após o Paraná. O senhor tem a palavra. [troca
de presidência]. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, na verdade, eu fiquei até
surpreso com a fala do vereador Dé. Não imaginava que esse assunto voltaria a essa Casa,
mas eu acho que se o vereador achou conveniente a gente falar sobre isso, para mim, não tem
nenhum problema. Nós estivemos na semana passada participando do programa Assunto do
Dia, na Rádio Universitária, a convite do José Antônio, e lá, inevitavelmente, o tema que eu
mais fui questionado foi sobre a minha fala. Lá, Sr. Presidente, eu tive a oportunidade de dizer
que, na verdade, jamais tive qualquer coisa contra a pessoa da esposa do nosso prefeito, até
porque além de não a conhecer pessoalmente, todas as referências que eu tenho acerca da Dra.
Rosária são as melhores possíveis, né? Disse lá, inclusive, que em uma oportunidade que falei
com ela, estava trabalhando, atendendo no seu consultório. Então, quer dizer, uma pessoa que
já tem uma condição de vida muito boa, graças ao seu trabalho, fosse uma pessoa que
tivesse... que não fosse uma pessoa de fato trabalhadora, não estaria no momento daquele
trabalhando. Nós conhecemos o trabalho, a história que ela teve em frente ao INSS, ajudou
muitas pessoas. Então, eu jamais viria aqui para denegrir a sua imagem, jamais faria isso,
ocorre que, como disse o vereador, naquele momento eu também estava ferido, né? Nós
estávamos voltando de uma exoneração que foi uma coisa que até hoje eu não consegui
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entender. Então, se por um lado nós temos que entender toda a inquietação, toda a insatisfação
na minha fala por parte dela, eu acho que deveria também ver o nosso lado, também nós
fomos feridos, e todos temos sentimentos, temos [interrupção no áudio]. PRESIDENTE
MALABIM: Concluir. VEREADOR PARANÁ FILHO: E o político, ele não é um homem
de ferro, o político é um homem comum, que tem família, que tem filho, tem filha, tem honra,
tem brio, e naquele momento eu me senti extremamente ferido também. E, coincidentemente,
eu estava tentando, Sr. Presidente, entrar no Youtube para verificar a qualidade da
transmissão aqui dessa sessão, e, felizmente, nós estamos sem nenhum problema até aqui, que
bom que nós superamos essa situação, e eu, puxando lá, coloquei "Câmara São Carlos", veio
uma sessão antiga e com essa foto aqui. Então, eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas
nessa foto tem o meu pai, o ex-vereador Paraná, tem aqui o ex-vereador Freire, o ex-vereador
Eduardo Brinquedos e o nosso sempre presidente Lucão Fernandes. Mas aqui, ó, esse rapaz
aqui que está com a mão na porta, naquela porta ali, é o meu irmão, meu irmão gêmeo que
você citou, e a sua fala, vereador Dé, me fez lembrar de todo o nosso empenho quando o meu
pai estava cadeirante, e naquela ocasião, dessa foto, o meu pai estava acabando de voltar de
31 dias de UTI. O meu pai ficou 31 dias em coma na UTI, e o vereador Lucão Fernandes,
como alguns vereadores, acho que... eu não sei se o Malabim... Malabim acho que não estava
nessa situação, mas o vereador Dé sabe, o vereador Lucão sabe, o empenho que nós, filhos,
tínhamos com o meu pai aqui. A gente subia com a... a gente pegava ele no colo para pôr na
cadeira de rodas, às vezes o elevador estava com problema, a gente subia com ele na escada, a
gente ajudava ele a assinar os requerimentos. Então, essa foto me fez refletir e entender
também o anseio dessa mulher, que é mulher, que é esposa, que é mãe, que é avó, de proteger
e cuidar do seu marido. Então, é totalmente compreensível. É um sentimento humano, é um
sentimento de cuidado daquele que a gente ama. Então, quando eu vi essa foto, foi muito
importante, que me fez refletir, foi... Tudo aquilo que eu e os meus irmãos faziam com o meu
pai naquele momento que ele estava frágil, que estava vulnerável, é justamente o que ela está
fazendo com ele agora. Então, o que eu falei naquele momento é o que eu fiz há tempos atrás,
e isso é uma questão de ser humano. Agora, jamais, em hipótese alguma, tentaria denegrir a
imagem de uma pessoa como ela, que nunca me fez absolutamente nada, acho, ainda continuo
achando, que quem deve 'prefeitar' é aquele que foi eleito, mas contra a sua pessoa, a pessoa
de mulher, de mãe, de avó, de profissional do ramo de medicina, conhecida e reconhecida
[interrupção no áudio]. PRESIDENTE MALABIM: Mais um minutinho para [ininteligível].
VEREADOR PARANÁ FILHO: Pelos excelentes serviços prestados, eu não tenho
absolutamente nada. E se eu exagerei na minha fala, eu não tenho nenhum problema aqui de
pedir desculpas pessoalmente. Se eu fui além daquilo que eu deveria ir e saí do campo político
e entrei no campo pessoal, eu não tenho problema nenhum de pedir desculpa, Dr. Rosário.
Nenhum. Muito obrigado. PRESIDENTE MALABIM: Muito bem, vereador Paraná. E para
falar do seu pai, o saudoso Paraná, não canso de dizer que colocou o nome do meu pai em
uma rua no Planalto... Já cansou de ouvir isso, né? Vai ouvir bastante ainda. ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE MALABIM: Mas
não foi citado de uma forma ociosa. Protocolo de serviço, né? Dimitri Sean aí por até dez
minutos, vereador do PDT. VEREADOR DIMITRI SEAN: Boa tarde, Sr. Presidente
Malabim. Boa tarde às Sras. Vereadoras, aos Srs. Vereadores, às pessoas que nos
acompanham à distância. Muito boa tarde a todos e a todas. Sr. Presidente, eu quero aqui, em
primeiro lugar, tratar de um assunto que foi objeto de discussão, inclusive, de outros
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vereadores, a Raquel tratou do assunto, Djalma tratou do assunto, a preocupação com as
caixas d'água, aquelas caixas antigas de amianto nas escolas e que nós todos estávamos sem
entender porque demoraram tanto para se trocar algumas caixas d'água. E por bem, essa
semana foi trocada a primeira, pelo menos da primeira Cemei, da Ruth Bloem Souto. Eu falei
com a diretora Adriana, inclusive, para confirmar, que queria ter certeza de que realmente foi
feito o serviço, e foi trocado, né? Então, eu quero agradecer em primeiro lugar ao Roberto
Rado, que é o encarregado dessa equipe, e eu sei que dependesse só dele essas caixas teriam
sido trocadas muito antes, porque ele faz o que pode, mas muitas coisas não dependiam só
dele, viu, Sr. Presidente? Ele me contava que embora ele tivesse as caixas d'água no local,
eventualmente, não tinha o material, e ele tinha que esperar o empenho para comprar flange,
para comprar o pedaço de cano, e ele me relatou algumas outras dificuldades também, mas
que agora começou, né? O importante é isso, que depois de tanto tempo de espera, tantas
dificuldades, as caixas da primeira Cemei foram substituídas, e agora a gente acredita, a gente
pelo menos espera, que das demais, que são aproximadamente 18 escolas com esse modelo
antigo de caixa d'água, que não é mais aceitável, que não é mais próprio para os nossos dias,
que agora o serviço vai andar e que em algum tempo, não muito distante, nós poderemos subir
aqui para dizer que realmente agora está finalizado, que não tem mais caixa d'água de amianto
nas escolas municipais de São Carlos, nas Emebs e nas Cemeis também. Então, um ponto
positivo. É claro, demorou bastante tempo, mas começou, começou a ser feito o serviço, né?
Mais do que isso, eu vou falar também lá do meu bairro, Antenor Garcia, que embora eu não
more no Antenor Garcia, eu tenho muito carinho por aquele bairro, tenho muitos amigos lá, e
hoje de manhã eu estive lá, assim como ontem, eu também estive no bairro, para tratar da
USF, que é um prédio novo, quatro, cinco anos que foi inaugurado, mas mesmo assim, apesar
da pouca idade que tem o prédio, cinco anos que terminou agora, no meio do ano, a garantia
que o prédio tinha da construtora, então embora seja um prédio novo, já existe vários
problemas lá, e eu fui para tentar ajudar a encontrar caminhos, soluções, para que aquela
unidade funcione, atenda melhor. A população que é atendida por aquela unidade é muito
grande, são duas equipes de Unidade Saúde da Família e são milhares e milhares de pessoas
que passam por ali. E também ali no Antenor Garcia começou a ser feito um serviço de
limpeza. Ali no final, na parte alta do bairro, infelizmente, parte da população, eu digo sempre
que é parte, que é um conjunto pequeno de pessoas, usava como depósito de entulho, mas essa
atitude de uma pequena parcela dessas pessoas comprometia a qualidade de vida de quase que
todo o bairro, ou de pelo menos todos que moravam ali perto, mas agora a Secretaria de
Serviços Públicos começou o serviço. Na verdade, no final da semana passada eles já
começaram, estão com as máquinas no local e estão fazendo o serviço. Hoje eu fui lá, recebi
mais tarde algumas fotos também, e realmente está andando, depois de algum tempo também
pedindo, pedindo, insistindo. Portanto, que agora está sendo feito realmente o serviço, e ali,
pelo menos aquela região do bairro, vai ficar limpo. Conversei com as pessoas, com a
população, e elas mesmas ali, os vizinhos daquela área, vão observar tudo o que acontece para
tentar inibir que mais lixo seja depositado lá no local. Importante é que agora vai estar limpo,
viu, Malabim? Depois de tanto tempo pedindo, o serviço começou a andar, começou a ser
feito, graças à Secretaria de Serviços Públicos, e está andando. E já que as máquinas estão ali,
o secretário já assumiu o compromisso também de ali no Aracy, perto do Antenor Garcia, na
escola do Degan, começou a acontecer um acúmulo também de entulhos, de lixo, na lateral,
não Tem até uma área verde ali que cerca toda a escola, e algumas pessoas, infelizmente,
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começaram a depositar lixo, entulho, restos de material de construção, e o secretário me disse
que assim que terminasse lá no Antenor Garcia, que daria alguma atenção ali no entorno do
Degan para que não virasse ali realmente uma entulheira, porque quando começa, quando um
deposita o entulho, o outro deposita sujeira, parece que a população, ou parte, sempre parte da
população, alguns acham que pode. Então não deixar, não deixar acontecer. Então, ali perto
do Degan também, em breve, nós esperamos que seja iniciada a limpeza, porque... Ainda está
em tempo, né? É recente, começaram a jogar entulho, e isso preocupa, né? É bicho, escorpião,
com esse calor, com as chuvas que devem começar agora, nos próximos meses, que a gente
espera que as chuvas comecem nos próximos meses, todos nós ficamos preocupados com
esses entulhos, a possibilidade de que animais peçonhentos possam ferir uma criança, um
adolescente que estuda ali na escola. Então, mais esse ponto importante, que já começou
através do Antenor Garcia e que vai continuar, que vai lá para o Degan. Então, Sr. Presidente,
hoje era isso que eu queria trazer, em especial dizer que eu estou contente que realmente,
finalmente, começaram as substituições das caixas d'água. Para a gente parece algo simples,
que deveria acontecer de uma semana para outra. Esse, pelo menos, é o nosso sentimento.
Levou um tempo, algumas dificuldades aconteceram no meio do caminho, mas começou, já
trocou da primeira escola e agora a gente espera que esse cronograma siga e que não seja mais
interrompido para que as caixas d'água de amianto sejam, de uma vez por todas, abolidas das
escolas de São Carlos. PRESIDENTE MALABIM: Parabéns, vereador Dimitri Sean. Toda
luta que saímos vencedor, isso é muito bom, quem ganha com isso é a população, né? E só
para lembrar do Antenor Garcia, me lembro quando Vossa Excelência destinou mais de... uns
R$ 150 mil para poder estar fazendo aí o asfalto, a pavimentação de três ruas lá, e está ficando
bonito lá no Antenor Garcia. Eu convido o presidente desta Casa, o vereador Roselei
Françoso, para dar andamento na sessão. [troca de presidência]. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Gostaria de fazer um comunicado à Casa. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Comunicado à Casa solicitado pela vereadora Neusa.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Há uns tempos atrás, eu já venho recebendo uns
pedidos dos médicos que estavam no San Ciro, são funcionários que atenderam durante essa
grande pandemia, e continua a pandemia, mas foram... eles estavam para sair, desalojaram
eles, e eles não teriam como em três meses pedir outra situação equivalente ao que estava no
San Ciro. Eu entrei em contato com o secretário de Saúde, pedi, por favor, se havia como
fazer um acordo entre o proprietário do Hotel San Ciro e o grupo ali dos funcionários da
saúde, médicos, enfermeiros, e eu queria comunicar que saiu, deu certo. Quero agradecer ao
secretário Marcos Palermo pela ação, essa ponte, e agradecer... que o próprio governo deu
essa ajuda, porque estaria inato. E outro comunicado foi sobre a audiência de ontem, que está
falando sobre a prevenção, né, que foi solicitada pelo presidente do Cidadania, o vereador
Azuaite, com o comparecimento do Djalma e outros vereadores, o Roselei e outras
autoridades. Eu queria comunicar uma situação, que isso daqui equivale a todos, uma
atividade que há necessidade de estar sempre preparado e a prevenção, motivada por um
investimento do município em relação a essa causa. É isso que eu queria comunicar.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, Professora Neusa, pela manifestação.
Eu queria solicitar... Acho que já deu o tempo, Djalma. Você tem cinco minutos. Você quer
usar cinco minutos? Semana que vem você falaria o tempo integral. Agora, se você achar
pertinente, achara... Nós temos, na verdade, três minutos. Eu concederia os cinco
minutos...VEREADOR DJALMA NERY: [pronunciamento fora do microfone].
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PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Por favor. Então, o senhor tem cinco minutos e
cinco fica para a semana que vem. VEREADOR DJALMA NERY: Então, vamos lá.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, o senhor tem a palavra pelo tempo
regimental de até cinco minutos. VEREADOR DJALMA NERY: Obrigado, presidente. Boa
tarde a todos e todas, vereadores, vereadoras, população que nos assiste. Quero aproveitar o
gancho da vereadora Neusa, que falou sobre a audiência de ontem, para falar sobre essa
tragédia anunciada. Todo mundo conhece esse termo. Uma tragédia anunciada é aquilo que a
gente sabe que vai acontecer e não se movimenta para evitar. A gente vive aqui em São
Carlos, infelizmente, esse ciclo de tragédias. No final do ano são as enchentes e no meio do
ano são as queimadas. Vai ano e vem ano e essas tragédias continuam; pessoas perdendo
propriedades, bens, no final do ano, e as queimadas poluindo o ar. A gente precisa se
movimentar para um planejamento de longo prazo para superar e para reverter isso. E eu
queria parabenizar essa Casa, o Poder Legislativo. Eu tenho visto muitas pessoas se
movimentando para colaborar com essa tragédia anunciada, que é o caso dos incêndios em
São Carlos, Professora Neusa esteve comigo apagando incêndio literalmente, ontem teve a
audiência convocada pelo vereador Azuaite, o presidente dessa Casa, Roselei, participou, foi
muito importante também, vereador Tiago apresentou agora esse projeto das brigadas,
vereador Rodson também tem mostrado preocupação, me ligou para a gente conversar sobre
isso, enfim, todos tem demonstrado, mas de fato nós temos enfrentado um desafio muito
grande, que é um verdadeiro desmonte da estrutura e das políticas públicas do combate às
queimadas e de fiscalização no município e no estado de São Paulo, pessoal. O governo Doria
extinguiu o instituto florestal, o instituto geológico, o instituto botânico, transformou a
Secretaria de Meio Ambiente numa subsecretaria dentro da Secretaria de Infraestrutura, o
Corpo de Bombeiros tem um pessoal limitado, são turmas de dez pessoas que fazem turnos, a
Polícia Ambiental tem seis agentes para fiscalizar seis municípios, o CFB e a Cetesb, que são
outros órgãos estaduais, não têm pessoal, não têm equipamento necessário, e aqui em São
Carlos a tragédia é a mesma. A Defesa Civil, infelizmente, Professora Neusa, como a senhora
sabe, está desequipada, não tem abafadores, não tem drones, não tem equipamento, falta
efetivo, a fiscalização ambiental do município é composta por três pessoas para fiscalizar o
município todo. Realmente, essa é a arquitetura da tragédia anunciada. Sabe o que vai
acontecer no ano que vem? Mais fogo. E sabe o que vai acontecer no outro? Mais, mais
poluição, mais queimada, mais morte de animais. Isso é muito grave, pessoal. O Poder
Legislativo, o Executivo, têm a obrigação de colaborar para evitar essa tragédia. Por isso que
eu pedi, presidente, para utilizar esses cinco minutos, porque a gente está com isso fresco na
cabeça, está na Ordem do Dia, está todo mundo sentindo os efeitos das queimadas, e essa é a
hora da gente começar a agir e colaborar para reverter. Primeiro: há falta de instrumentos
jurídicos e legislativos. Falta, Raquel, um instrumento legislativo que responsabilize. Vocês
sabem que os proprietários, em área urbana ou rural, são responsáveis ou por ação ou por
omissão no incêndio. Se a pessoa não pôs fogo, mas foi omissa e não teve medidas de
segurança, aceiros etc., ela tem que responder por isso. Inclusive, é pedagógico. Nesse
sentido, como um encaminhamento, eu acabei de pegar assinaturas aqui da grande maioria
dos vereadores e vereadoras, se faltou alguém que depois quiser assinar, vai ser muito bemvindo, para que a gente possa aprovar ainda nessa sessão um reajuste de duas leis municipais,
uma de 2011, uma de 2015, que estabelecem multa para área de mato alto e para fogo em área
urbana com valores irrisórios, presidente. O valor-base para incêndio é R$ 1,50 por metro
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quadrado. Compensa mais para o proprietário colocar fogo e talvez pagar a multa do que
limpar o terreno. A mesma coisa para o mato alto: compensa mais para o proprietário deixar o
mato alto... E isso vale para o poder público e para o privado. E o poder público tem que dar o
exemplo. O Executivo, o Legislativo, têm que manter os seus terrenos limpos, e é por isso que
a gente está propondo um reajuste, um reajuste modesto ainda, de 50% no caso do mato alto,
de R$ 2,50 para R$ 5,00 por metro quadrado, é baixo ainda, e de R$ 1,50 para R$ 5,00, 100%,
para o caso de incêndio por metro quadrado. Ainda é baixo, mas é necessário que a gente faça
isso para poder ter instrumentos jurídicos atualizados. E por último, reverter esse desmonte
das estruturas de fiscalização no município, exigir do prefeito no Plano Plurianual, na LOA,
que nós vamos votar daqui a pouco... Só mais um minuto, presidente, tá? PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Pode concluir. VEREADOR DJALMA NERY: Só para concluir.
Nós vamos daqui a pouco votar a LOA, nós precisamos ter recurso, Dr. Flávio Okamoto disse
isso de maneira muito clara na audiência ontem. Sem recurso público, não tem como
combater essas enchentes e as queimadas. Nós precisamos garantir na LOA que a Defesa
Civil esteja preparada, que a fiscalização da prefeitura tenha pessoal, e nós precisamos, por
último, engajar toda a sociedade. Nós estamos numa casa de líderes aqui. Todo mundo é
liderança comunitária, todo mundo atua em um bairro, em um sindicato, em uma escola, e eu
queria pedir o engajamento dos senhores, das senhoras, para que a gente possa evitar essa
tragédia nos próximos anos. São Carlos vai agradecer muito a essa Casa e todos nós só temos
a ganhar. Muito obrigado. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador
Djalma Nery. Comunicado à Casa solicitado pelo vereador Robson Magno do Carmo. Rodson
Magno do Carmo. VEREADOR RODSON DO CARMO: Boa tarde, Sr. Presidente Roselei
Françoso. Em nome do presidente, gostaria de cumprimentar as vereadoras aqui presentes, as
três vereadoras mulheres dessa Casa, população que nos acompanha. Acabei de receber um
telefonema lá da secretaria regional, do meu amigo Marcos Vignoli, que o governador estará
aqui em São Carlos em breve, no próximo mês, fazendo grandes anúncios na nossa cidade, e
um dos anúncios é uma luta deste vereador, que é a Vila Dignidade, Lucão, que é uma luta já
de mais de cinco anos do meu mandato. Fiquei muito feliz, porque São Carlos muitas vezes...
se pula São Carlos, vai para outra cidade, e eu estarei em São Paulo essa semana conversando
para a gente alinhar essa vinda do governador. Espero que o governador traga boas notícias
para a nossa cidade, porque nas últimas oito eleições o PSDB tem tido uma votação, tanto
estadual e federal, uma votação muito expressiva, vereador André, aqui na nossa cidade.
Então, que faça jus justo à votação do PSDB aqui na nossa cidade. A gente fica muito feliz
por essa vinda do nosso governador e do vice-governador Rodrigo Garcia à nossa cidade. Vai
ser montada uma estrutura para que o governador faça os anúncios. Eu acho que São Carlos
vai sediar mais algumas cidades também que serão feitos os anúncios, vereador Bruno, e aí eu
quero aproveitar e convidar todos os meus colegas vereadores que já tiverem pedido, já se
preparem, que vão estar presentes secretários, governadores, secretários de estados, para pedir
recursos para a nossa cidade, porque o papel do vereador é esse, o papel do vereador é pedir
recursos, os vereadores que foram eleitos para esse mandato de quatro anos... Não importa o
partido político, eu acho que o partido, ele só serve para eleger, nós estamos aqui porque nós
precisamos de partido, mas eu acho que o governo tem que ser o governo de todos, um
governo que todos tenham vez e tenham voz, só que, infelizmente, não funciona assim. A
demanda é muito grande... Então, aqui, ouvindo o meu colega, que eu aprendi a respeitar, o
vereador [interrupção no áudio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Dois minutos,
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comunicado à Casa. O senhor pode concluir, vereador. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Parabenizar o vereador Djalma Nery nessa questão dessas queimadas, que foi pego
de surpresa, não é, vereador, uma queimada que está devastando o nosso... no mundo todo,
em São Carlos não é diferente, e é triste a gente ver que não está preparado, que a gente possa
nos preparar, que, infelizmente, o ser humano deixa a desejar nessa questão de queimadas,
que tenha um preparo... Aonde já se viu uma prefeitura não ter um caminhão-tanque para
apagar os incêndios, enfim, para fazer o que deve ser feito? Então, vereador Djalma, eu
assumi o meu compromisso, liguei para o senhor de madrugada, o senhor me retornou a
ligação, e que o senhor tenha muito sucesso nesse trabalho. O senhor pode contar comigo, eu
tenho certeza, todos os vereadores, para que nós possamos fazer um bom trabalho voltado a
essa questão do incêndio, o vereador Tiago Parelli também nas brigadas de incêndio...
Estamos juntos aí, a Câmara Municipal, fazendo a diferença na vida das pessoas. Muito
obrigado, e sucesso a todos vocês. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado,
vereador Rodson Magno do Carmo. Eu solicito agora a interrupção da sessão por alguns
minutos. Peço que a gente utilize esse expediente, enquanto a sessão fica parada, para passar
as propagandas institucionais aqui da Casa, em especial aquela de combate ao incêndio. Pode
colocar no ar sem problema algum, tá? E nós pedimos a suspensão tanto das redes sociais,
quanto da Net São Carlos, da Rádio São Carlos, e eu convido, inclusive, o secretário Mário...
Tem um projeto aqui na Casa, eu sei que tem o número de assinaturas suficientes, mas eu
gostaria que ele explicasse para a gente sobre esse projeto. Então, eu vou aguardar apenas a
interrupção da sessão para que a gente possa de fato fazer o acordo de pauta. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Pela ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Pela ordem solicitada pelo vereador Rodson Magno do Carmo. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Gostaria que Vossa Excelência chamasse... Tem alguns vereadores
atendendo alguns munícipes em seus gabinetes, porque o que o Mário vai falar aqui agora é
muito importante. Então, pedir a presença de todos os vereadores presentes no Plenário.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Isso. Nós já providenciamos isso. Agora sim eu
peço a suspensão da sessão pelo tempo que for necessário, para que a gente possa fazer o
acordo de pauta. [sessão suspensa]. [sessão reaberta]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Solicito ao nobre vereador Rodson Magno do Carmo que proceda a chamada
dos Srs. Vereadores e Vereadoras. VEREADOR RODSON DO CARMO: Atenção, Srs.
Vereadores, para a terceira chamada de hoje, 21 de setembro de 2021. Vereador André
Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Presente. Vereador Azuaite, presente. Vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Bruno Zancheta.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Vereadora Cidinha, ausência justificada. Vereador Dé. Dé Alvim? VEREADOR DÉ
ALVIM: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Vereador Dimitri Sean.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Vereador Djalma. VEREADOR DJALMA NERY: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Presente. Vereador Elton. VEREADOR ELTON CARVALHO: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Lucão
Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Vereador Malabim. VEREADOR MALABIM: Presente. VEREADOR
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RODSON DO CARMO: Vereador Marquinho do Amaral, ausência justificada. Vereador
Paraná. Vereadora Neusa. Professora Neusa? Professora Neusa, ausente do Plenário.
Vereadora Raquel Auxiliadora. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Robertinho Mori, presente. Vereador
Rodson, presente. Vereador Roselei Françoso. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Vereador Sérgio Rocha.
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Presente. Vereador Tiago Parelli. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sr. Presidente, 18 vereadores presentes até o
momento. PROCESSOS EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL – ÚNICA
DISCUSSÃO - PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Havendo número regimental,
iniciamos os processos de votação aqui. O primeiro processo que está em tramitação em
regime de urgência é o processo do projeto de lei que suplementa ao orçamento da Prefeitura
Municipal de São Carlos o valor de R$ 20 milhões, Projeto de Lei nº 400. Nós temos aqui os
números de assinaturas suficientes, eu gostaria de registrar todas as assinaturas aqui, que
assinaram esse projeto de urgência: vereador Azuaite, vereadora Neusa, vereadora Raquel,
vereador Malabim, vereador Gustavo, vereador Dé, vereador Dimitri, vereador Roselei,
vereador Lucão Fernandes, vereador Sérgio Rocha, Tiago Parelli, Elton Carvalho, Robertinho
Mori Roda, Bruno, Rodson, André e Bira. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Se o
Marquinho estivesse...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Se o Marquinho estivesse
presente, ele também assinaria conosco, tá? Ele pediu para justificar isso. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. O projeto de
lei de autoria do nobre vereador Djalma Nery, Projeto de Lei 430, que "altera dispositivo da
Lei 15.751, de 15 de julho de 2011, que dispõe sobre a limpeza de terrenos e dá outras
providências, e da Lei Municipal 17.441, de 13 de maio de 2015, que dispõe sobre o prazo
para a limpeza de terrenos, da publicidade desses prazos, da disponibilidade de multas e das
notificações e multas lavradas, e dá outras providências". Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Emenda do nobre
vereador Malabim no valor de R$ 4,5 mil e remaneja recursos à Secretaria Municipal de
Saúde. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. ORADOR
NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: É uma emenda para UBS, né, compra de equipamentos, aparelhos para
fisioterapia para UBS do Delta Dr. Luiz Maia, no Jardim Hikare, São Carlos. Projeto de Lei
nº 426. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovado. Projeto de Lei nº 25, é um projeto de resolução do nobre vereador Azuaite Martins
de França, que "institui a Comissão de Acompanhamento da Volta às Aulas Presenciais na
educação básica do município". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado. Nós temos também um projeto de lei de urgência,
temos aqui o número de assinaturas, é o Projeto de Lei 429, da Prefeitura Municipal de São
Carlos, que "altera dispositivo da Lei Municipal 18.262, de 27 de setembro de 2017, e dá
outras providências. Autoriza o Poder Executivo a conceder subvenção ao Cantinho Fraterno
Dona Jacinta". É uma emenda do nobre vereador Gustavo Pozzi no valor de R$ 100 mil, é
isso mesmo? ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Não, é R$ 50 mil do Bira e R$ 50
mil...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Ah, R$ 50 mil do Bira... Ô, Bira...ORADOR
NÃO IDENTIFICADO: Ah, está indo bem. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Cento e
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cinquenta mil. É R$ 100 do Gustavo... PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: São R$ 150
mil... Deixa eu verificar. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Cento e quinze?
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Cento e quinze? Isso, são R$ 115 mil. Destes R$
115 mil, R$ 100 mil é do nobre vereador Gustavo Pozzi e R$ 15 mil do vereador Ubirajara
Teixeira, o Bira. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Projeto de Lei 350, de autoria do nobre vereador Bruno Zancheta, que
"autoriza a utilização de veículos de propriedade ou sob administração direta ou indireta de
todos os órgãos do município para auxiliar a vacinação de pessoas idosas, pessoas com
dificuldades de locomoção ou mobilidade reduzida, e ainda a população em situação
vulnerabilidade social e econômica, a fim de possibilitar maior raio de alcance na vacinação
contra o Covid". Projeto de Lei 350, de autoria do nobre vereador Bruno Zancheta. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado.
Projeto de lei... Esse projeto de lei do...ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento
fora do microfone]. VEREADOR RODSON DO CARMO: [pronunciamento fora do
microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Espera aí que eu vou dar uma
[ininteligível]. VEREADOR RODSON DO CARMO: Tá. Pode ser, pode ser. Pode ser.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Institui... O Projeto de Lei nº 399, de autoria do
nobre vereador Tiago Orlando Parelli, que "institui o projeto de lei Brigada de Incêndio Os
Falcões". Esse projeto de lei eu já disse o número, né, 399. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Nós temos um
requerimento de urgência especial do nobre vereador Bruno Zancheta também, o
Requerimento 1.616, que "requer a inspeção da Vigilância Sanitária e da Defesa Civil em
todos os Cemeis do nosso município em razão do retorno às aulas presenciais". Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o requerimento
do nobre vereador Bruno Zancheta. Requerimento 1.629, do nobre vereador Rodson Magno
do Carmo, que "requer a implantação do ponto de ônibus em frente à Cemei Bruno Panhoca,
localizada na Avenida Vicente Pelicano, 740, no bairro Azulville I". Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Temos agora uma moção,
a Moção 354, do nobre vereador Azuaite Martins de França, que "manifesta repúdio à
proposta legislativa do deputado Kim Kataguiri, do DEM-SP, que leva à extinção da profissão
de frentista dos postos de abastecimento de combustível no país". Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. VETO TOTAL
APOSTO PELO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL – PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO - Agora, nós iremos para a Pauta. Nós temos um veto, né? O veto está aí? O
primeiro projeto que nós votaremos é o veto total oposto pelo Sr. Prefeito municipal.
(processo nº 1950/21) "Trata-se de veto total sobre projeto de lei de autoria do parlamentar
que busca estabelecer que a docência na disciplina de educação física no ensino básico se dê
por profissional com formação em curso superior de licenciatura em educação física. O veto
se fundamenta na alegação de que o projeto invadiu a competência do Sr. Prefeito municipal
para iniciar o processo legislativo, transgrediu a reserva da administração e não indicou a
fonte de custeio para as despesas que decorrerão de sua aprovação. O parecer da Comissão de
Legislação, Redação e Justiça desta Casa é pela derrubada do veto." VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: Pela ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Pela ordem solicitada pelo nobre vereador Azuaite Martins de França.
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Não vou demorar mais do que 15 segundos. Eu nunca
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apresentei um projeto de lei tão óbvio, segundo o qual dá aula de educação física quem é
formado em educação física. Obrigado. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Precisaria
nem da lei, né? Educação física dá aula de educação física. Então, eu consulto... Votação
nominal solicitada... Não, é prerrogativa do regimento, né? Então, vamos lá, votação nominal,
vereador Rodson Magno do Carmo. Os favoráveis ao parecer da Comissão de Legislação,
Redação e Justiça e Legislação Participativa digam "sim"; os contrários, "não". ORADOR
NÃO IDENTIFICADO: "Sim" derruba o veto? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
"Sim" derruba o veto. VEREADOR RODSON DO CARMO: Srs. Vereadores, peço atenção
de todos os vereadores. Então, como o presidente acabou de dizer: "sim" derruba o veto,
"não" continua do jeito que está, ok? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: "Não"
mantém o veto, né? VEREADOR RODSON DO CARMO: Mantém o veto, é. Vereador
André Rebello. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Como é que é? Como é que é?
VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sim. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim.
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Sim ao parecer.
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Sim ao parecer. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim ao parecer da
comissão. Vereador Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim ao veto. Vereador Bira. VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA: Sim ao parecer. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim.
Vereador Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Sim ao parecer da
comissão. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereadora Cidinha, ausência justificada.
Vereador Dé. VEREADOR DÉ ALVIM: [pronunciamento fora do microfone].
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Dimitri. VEREADOR DIMITRI
SEAN: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Djalma. VEREADOR
DJALMA NERY: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Elton.
VEREADOR ELTON CARVALHO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim.
Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Sim. Vereador Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Sim
ao relatório(F). VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Malabim.
VEREADOR MALABIM: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador
Marquinho Amaral, ausência justificada. Vereador Paraná. VEREADOR PARANÁ FILHO:
Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereadora Professora Neusa.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Aposentada como professora de educação física,
sim, sim, mil vezes sim. É absurdo isso. VEREADOR RODSON DO CARMO: Muito bem,
vereadora.
Sim.
Vereadora Raquel
Auxiliadora.
VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Robertinho
Mori. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Sim. Vereador Rodson, sim. Vereador Roselei Françoso, no exercício da presidência, não
vota. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não vota. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Vereador Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Sim. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Ele vota.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vota. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Espera só um pouquinho, não vota, não confunde a minha cabeça. Vereador Tiago Parelli.
VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Sim. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Sim. Dezoito vereadores votaram "sim" e nenhum ao contrário, Sr. Presidente.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, está derrubado o veto do Sr. Prefeito
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municipal. O próximo projeto é o Projeto 311. Não foi solicitado para discutir, vai ficar para o
final. O próximo projeto de lei, Projeto de Lei 336. (processo nº 2453/21) ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: Tem um projeto substitutivo. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Isso, tem o projeto substitutivo. O projeto de lei é do nobre vereador Elton Carvalho, que
"dispõe sobre a fiscalização de empresas no ramo de sucata e ferro velho". Eu peço a leitura
do projeto substitutivo ao nobre vereador Rodson Magno do Carmo. VEREADOR
RODSON DO CARMO: "Projeto de Lei 336: Dispõe sobre a fiscalização de empresas do
ramo de sucata ou ferro velho, desmanche, comércio de peças usadas e congêneres, e dá
outras providências. Projeto de lei substitutivo: Altera o dispositivo da Lei Municipal 19.388,
de 18 de outubro de 2019, que dispõe sobre a comprovação da origem dos materiais
metálicos, como cobre, bronze, fibras ópticas e cadastro de fornecedores no município, e dá
outras providências. O prefeito municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal
aprovou e sancionou, e promulga a seguinte lei: art. 1º da Lei Municipal 19.388, de 18 de
outubro de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação: art. 4º - o detalhamento e registro
mensal da quantidade, tipo de material e origem de material feitos em cobre, bronze e fibra
ótica, inclusive quanto aos produtos adquiridos de coletores de material reciclável autônomo;
Parágrafo Único - Tratando-se de material oriundo de doação ou inutilização, o responsável
deverá manter os documentos de declaração feita pelo doador do material contendo os seus
dados, de modo que permita a sua identificação, bem como o local de retirada; § 2º - Fica
expressamente proibida a aquisição, estocagem, transporte, comercialização e qualquer outro
tipo de comércio de peças sem a devida comprovação de origem no que diz respeito aos
seguintes artefatos". Portanto... "Art. 1º - portas de túmulos...", muito bem, vereador, "porta
de túmulos feitos de cobre, bronze ou quaisquer outros materiais oriundos de cemitérios;
placas de cemitérios; placas de sinalização de trânsito; tampa do Saae, tampa grande protetora
de esgoto e de bueiros, hidrômetros, com ou sem logotipo do Serviço de Água e Esgoto", do
Saae. Então, ele está dizendo aqui que são as tampas dos bueiros, pessoal, só para vocês
entenderem. "Tampa grande protetora de bueiros, hidrômetros do serviço...". Sim. "Escórias
de chumbo e metais pesados. Art. 2º - Essa lei entra em vigor a partir da data de sua
publicação. Vereador Elton, do Republicanos". Muito bem. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Muito obrigado, vereador Rodson. Está em votação o projeto substitutivo ao
processo... Projeto de Lei 336. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei 346, (processo nº 2453/21) também
do nobre vereador Elton Carvalho, que "dispõe sobre a obrigatoriedade das unidades móveis
do Samu possuírem maca adicional em suas bases de apoio, e dá outras providências".
Também tem uma emenda aditiva, provavelmente, ao art. 1º. Eu solicito ao vereador Rodson
Magno do Carmo... É modificativa? Modificativa. Solicito a leitura ao nobre vereador Rodson
Magno do Carmo. VEREADOR RODSON DO CARMO: "Projeto de Lei Ordinária 346,
que "dispõe sobre a obrigatoriedade nas unidades móveis, Samu, possuírem macas adicionais
em bases de apoio, e dá outras providências. Emenda modificativa: modifica-se o caput do art.
1º do projeto de lei da epígrafe para que se passe a tramitar com as seguintes redações: art. 1º
- Cada unidade móvel do Samu deverá possuir em sua respectiva base um apoio, uma maca
adicional. Vereador Elton Carvalho, Republicanos".
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Em votação a emenda modificativa ao Projeto de Lei 346, de autoria do nobre
vereador Elton Carvalho. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se
os contrários. Aprovada a emenda. Agora eu coloco em votação o Projeto de Lei 346 com a
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emenda englobada. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado o projeto de lei do nobre deputado Elton Carvalho. Projeto de Lei 347,
(processo nº 2475/21) também do nobre vereador Elton Carvalho, que "dispõe sobre a
constituição de brigada de incêndio nas dependências de shoppings centers, templos
religiosos, hipermercados, clubes e condomínios fechados situados no município de São
Carlos". Tem uma emenda também modificativa dos vereadores André Rebello e Gustavo
Pozzi. Eu solicito a leitura ao nobre vereador Rodson Magno Carmo. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Sr. Presidente, só para... não corrigindo Vossa Excelência, o senhor
falou dois vereadores, aqui só está o vereador... PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Não, são dois. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].
VEREADOR RODSON DOO CARMO: Esse é o substitutivo? ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: Vota esse, depois vota a emenda. VEREADOR RODSON DOO
CARMO: Ok. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Isso. VEREADOR RODSON
DOO CARMO: Emenda...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não, essa daí é
emenda, apresenta emenda. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [ininteligível] substitutivo e
depois a emenda. Ele vai mudar a emenda no projeto substitutivo. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Ah, mas tem um projeto substitutivo aí? VEREADOR RODSON
DO CARMO: Tem. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Ah, desculpa, é que aqui
está só a emenda, ó. VEREADOR RODSON DO CARMO: "Projeto de lei substitutivo.
Emendas. Dispõe sobre a constituição de brigada de incêndio nas dependências de shoppings
centers, hipermercados, clubes e condomínios fechados situados no município de São Carlos.
O prefeito municipal de São Carlos, do estado de São Paulo, faz saber que a Câmara
Municipal aprovou e promulgou o seguinte projeto de lei: art. 1º - Os shoppings centers,
hipermercados, clubes e condomínios fechados situados no município de São Carlos deverão
instituir, por meio da administração do estabelecimento, a brigada de incêndio com a
finalidade de promover a prevenção ao combate ao princípio de incêndio, bem como atuar em
situações de emergência e primeiros socorros, envolvendo funcionários e frequentadores
desses estabelecimentos; art. 2º - A brigada de incêndio deverá ser composta por funcionários
escolhidos pela administração ou estabelecimentos que deverão participar e refazer
anualmente o treinamento de combate ao incêndio, bem como primeiros socorros a serem
realizados por instrutor habilitado no termo da legislação vigente do Corpo de Bombeiros do
estado de São Paulo; art. 3º - O dimensionamento da brigada de incêndio será definido
levando-se em consideração a quantidade de pessoas que circulam diariamente pelos
estabelecimentos, bem como a observância do parâmetro recomendado na legislação vigente;
art. 4º - O Executivo regulamentará a presente lei, estabelecendo os critérios mais concretos
para o dimensionamento e números de brigadas, bem como os órgãos responsáveis pela
fiscalização; art.5º - Os estabelecimentos descritos no art. 1º terão o prazo de 180 dias para
adaptação dessa lei; art. 6º - O descumprimento dessa lei acarretará em multa de 5 mil...".
Será que é 5 mil URV? Aqui não está falando. É R$ 5 mil, seria isso? "Uma multa de R$ 5
mil a ser aplicada em dobro na reincidência; § 1º - Em qualquer caso será garantida a ampla
defesa ao acusado na infração antes da imposição definitiva da multa; § 2º - A multa de que
trata desse artigo será atualizada anualmente pela variação do Índice de Preços do
Consumidor, Ipec, apurada pelo Instituto Brasileiro de Geografia, IBGE, do ano anterior,
sendo adotado o índice oficial que o suceder no caso da extinção deste índice; o Poder
Executivo regulamentará essa lei no prazo de 90 dias contando a data de sua publicação; art.
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8º - As despesas decorrentes da execução dessa lei ocorrerão por conta da dotação
orçamentária própria, suplementadas se necessária. Essa lei entrará em vigor a partir da data
da sua publicação. Vinte e um de setembro de 2021. Vereador Elton Carvalho Porto,
Republicanos". PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Na verdade, eu acho que a
emenda proposta pelos vereadores Gustavo e André ficaram prejudicadas. Nós vamos votar
apenas o substitutivo, correto? Então...VEREADOR PARANÁ FILHO: Questão de ordem,
Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim, questão de ordem solicitado
pelo nobre vereador...VEREADOR PARANÁ FILHO: Quero fazer só um apontamento.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO:
Sr. Presidente, não sei se eu estou equivocado, mas eu acho que existe só uma incoerência aí
no projeto, vereador, acho que o senhor está de parabéns. O senhor está dando 180 dias para
essas empresas se adaptarem. Porém, o senhor está falando que o Executivo vai ter 90 dias a
partir da publicação dessa lei para regulamentar. Então, na verdade, os 180 dias não podem
ser contados a partir da publicação da lei e sim após a publicação da regulamentação por meio
de decreto e eu acho que isso merece uma adequação. Então... se der para fazer uma...
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: A gente corrige na redação final. VEREADOR
ELTON CARVALHO: Faz a correção no...VEREADOR PARANÁ FILHO: Eu quero
sugerir até uma emenda verbal no artigo que trata dos 180 dias, que os 180 dias a contar da
regulamentação e não da publicação da lei. VEREADOR ELTON CARVALHO: Perfeito.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, eu vou agradecer ao vereador Paraná Filho,
sempre muito atento em relação à matéria discutida aqui na Casa. Então, eu peço aqui ao
nosso jurídico a correção, uma emenda modificativa no que diz respeito ao art. 5º, "os
estabelecimentos descritos no art. 1º terão prazo de 180 dias após
regulamentação..."VEREADOR PARANÁ FILHO: A partir. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: "A partir da regulamentação da matéria pela Prefeitura Municipal de São
Carlos", perfeito? VEREADOR ELTON CARVALHO: Perfeito. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Votação ao Projeto Substitutivo 347. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei 365,
(processo nº 2637/21) é um projeto de lei da Comissão de Meio Ambiente, Proteção e Defesa
dos Animais, proposto aí pelos vereadores Djalma Nery, Robertinho e Neusa, que "dispõe
sobre a proibição do uso de telhas, caixas d'água e outros equipamentos de amianto nas
construções e dá outras providências". Esse não tem emenda, vereador Rodson. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Ah, tá. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, "proíbe
o uso de telhas, caixa d'água e outros equipamentos de amianto, bem como a utilização de
materiais produtivos com quaisquer tipos de fibras de amianto e produtos que o contenham.
Estabelece, ainda, que as edificações terão prazo de dois anos para substituir as caixas d'água
que contenham amianto em sua composição, sujeitando-se a multa e outras penalidades
definidas por decreto municipal. Para as escolas e unidades de saúde, o prazo para adequação
é de seis meses". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado o Projeto de Lei 365. Projeto de Lei 366, (processo nº 2639/21) da
nobre vereadora Professora Neusa Golineli, "a criação de política municipal para instituição
do dia e da semana municipal de combate ao trabalho infantil". Tem uma emenda da própria
propositora, eu solicito ao vereador Rodson Magno do Carmo que faça a leitura.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Projeto de Lei 366, autora: vereadora Neusa
Valentim Golineli, "criação de políticas municipais para instituição do dia e da semana
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municipal ao combate ao trabalho infantil". Emenda modificativa 366, "art. 1º, bem como
inciso III, Projeto de Lei 366, passa a vigorar com as seguintes redações: art. 3º: serão
desenvolvidos programas de conscientização de trabalho infantil juntamente com os
profissionais capacitados no sentido de agregar o conhecimento e o planejamento estratégico,
tendo como diretrizes as seguintes ações: organizar um sistema de capacitação profissional
que, correlatos a educação por meio de cursos, treinamentos e seminários no sentido de
instrumentalizar os projetos, que visem a combater a prevenção ao trabalho infantil".
Vereadora Neusa Golineli. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Coloco em votação a
emenda modificativa proposta pela propositora, vereadora Neusa Golineli. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovada a emenda
modificativa. Agora, coloco em votação o projeto principal, Projeto de Lei 366, da nobre
vereadora Neusa Golineli, "que cria a política municipal para instituição do dia e da semana
municipal do combate ao trabalho infantil". Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto de Lei 366 da nobre vereadoras
Neusa. Nós temos agora o Projeto de Lei 378, (processo nº 2718/21) que está retornando a
esta Casa, trata-se de um "crédito adicional suplementar da Prefeitura Municipal de São
Carlos de R$ 600 mil, sendo R$ 500 mil do Guilherme Mussi e R$ 100 mil do capitão
Derrite". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovado. Projeto de lei também retornando a esta Casa, (processo nº 2719/21) que "autoriza
o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na Prefeitura de São Carlos no
valor de R$ 2.292.917,26 no orçamento da Secretaria Municipal de Serviços Públicos para
manutenção e revitalização da iluminação pública de acordo com o contrato de financiamento
assinado com o Banco do Brasil e R$ 150 mil para manutenção das vias pavimentadas e de
redes de drenagem. Para tanto serão recursos oriundos do excesso de arrecadação e anulação
das dotações orçamentárias dos encargos gerais do município". Os vereadores
favoráveis...VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Pela ordem, Sr. Presidente.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem, solicitado pela nobre vereadora
Raquel Auxiliadora. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Esse projeto foi
corrigido? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Esse projeto foi corrigido.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Está certo, que era o da fonte, né,
estava...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Isso, isso. A fonte 1, na verdade é fonte 7,
tá? VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Tá. Obrigada. Obrigada. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestandose os contrários. Aprovado. Projeto de Lei 382, (processo nº 2748/21) do nobre vereador
Elton Carvalho, que "institui no calendário de eventos do município o Dia Municipal do Líder
Comunitário e dá outras providências". Tem também aqui um projeto substitutivo, certo? Eu
peço a leitura ao nobre vereador Rodson Magno do Carmo. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Projeto de Lei Ordinária, Processo 382, de autoria do vereador Elton Carvalho,
"institui no calendário de eventos do município de São Carlos o Dia Municipal do Líder
Comunitário e dá outras providências". Projeto de Lei...PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Eu peço silêncio no Plenário, para que a gente possa fazer a votação do
projeto. Professora Neusa, comporte-se. VEREADOR RODSON DO CARMO: "Projeto de
Lei Substitutivo: institui no calendário de eventos do município de São Carlos o Dia do Líder
Comunitário São-Carlense e dá outras providências. Art. 1º: fica instituído no calendário
oficial as datas de eventos do Dia do Líder Comunitário; § 2º: o dia que trata o art. 1º será
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comemorado no dia 11 de cada ano; § 2º: durante o Dia do Líder Comunitário São-Carlense
poderão ser promovidos encontros, palestras e diversas outras atividades visando a fortalecer
o movimento comunitário; § 3º: para efeito desta lei, entende-se que o líder, os dirigentes,
associações de moradores de bairros, entidades sem fins lucrativos, bem como cidadãos
notadamente reconhecidos pela sua comunidade como liderança comunitária. Art. 2º: o Dia do
Líder Comunitário São-Carlense tem por finalidade prestar homenagem aos trabalhadores...
desenvolvido por pessoas que servem como elos a sua comunidade. Art. 3: o Poder Executivo
deverá, no período de 90 dias, adotar medidas cabíveis para a devida regulamentação. Art. 4:
as despesas executadas nessa presente lei ocorrerão por conta de verba orçamentária e da
própria suplementada, se necessária. Art. 5º: esta lei entrará em vigor a partir da data de sua
publicação. Sala de Sessões, 14 de setembro de 2021. Vereador Elton Carvalho,
Republicanos". Sr. Presidente, então está lida a emenda substitutiva do vereador Elton
Carvalho. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não quero ser chato aqui, mas eu
queria pedir a correção final ao termo "cidadões", né, o plural é "cidadãos". Então, eu peço
desta palavra lida pelo vereador Rodson Magno do Carmo para que a gente publique
corretamente. VEREADOR RODSON DO CARMO: O que foi? PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: O senhor leu a palavra "cidadões", e na verdade não existe
"cidadões", é "cidadãos", né, ou "cidadãs". Peço a correção na redação final também. Coloco
em votação o projeto substitutivo do nobre vereador Elton Carvalho. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei 391,
(processo nº 2792/21) que "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional
suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos no valor de R$ 10.999,98 no orçamento da
Secretaria Municipal de Esporte e Cultura para formalização do termo de fomento junto ao
Instituto Esperança São-Carlense. Para tanto, serão utilizados recursos oriundos da emenda
parlamentar do nobre vereador Bruno Zancheta, no valor de R$ 5 mil, o restante proveniente
de anulação de dotações orçamentárias da própria secretaria". Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei 393,
(processo nº 2794/21) também de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que autoriza
o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na Prefeitura de São Carlos no
valor de R$ 89.126,06 para a contratação de empresa para revitalização da Avenida Doutor
Teixeira de Barros, Rua Larga. Para tanto, serão utilizados recursos oriundos de anulação de
dotações orçamentárias dos encargos gerais do município". Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei
401,(processo nº 2860/21) de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza o
Poder Executivo a abrir um crédito suplementar no valor de R$ 100 mil na Secretaria
Municipal de Agricultura para a execução do projeto Meliponicultura, Agroecologia e
Economia Solidária: Geração de renda de mulheres agricultoras do assentamento Comunidade
Agrária Nova São Carlos, pelo Instituto Florada, conforme emenda parlamentar do nobre
vereador Djalma Nery". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se
os contrários. Aprovado o Projeto de Lei 401. VEREADOR LUCÃO FERNANDES:
[pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Oi, Lucão?
Projeto de Lei 402, (processo nº 2861/21) de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos,
Processo 8.136/2021, que "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional especial e
crédito adicional suplementar na Prefeitura de São Carlos no valor de R$ 149.999,04 para a
execução do projeto Implantação de agroindústria de produção artesanal de derivados de
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cana-de-açúcar no assentamento PDS Santa Helena: construção predial e aquisição de
equipamentos, conforme emenda parlamentar também do nobre vereador Djalma Nery". Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Djalma Nery
está indo bem, hein, Djalma? Acho que vou ter que deixar o MDB e ir para o PSOL, viu, está
liberando tudo lá. Projeto de Lei 403, (processo nº 2862/21) também da Prefeitura Municipal
de São Carlos, que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na
Prefeitura de São Carlos no valor de R$ 15 mil para a aquisição de cadeiras de rodas e
cadeiras longarinas para melhor atendimento das UPAs, conforme emenda parlamentar do
nobre vereador Ubirajara Teixeira, o Bira". Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Eu quero parabenizar a sensibilidade do
nobre vereador Ubirajara Teixeira por providenciar, de fato, essas longarinas para melhor
acomodar a população lá nas UPAs, tanto... essa aqui, qual UPA, Bira? Da Vila Prado? Da
Vila Prado. Se eu tivesse emenda, eu também ia contribuir, na Santa Felícia também precisa
de umas longarinas. Mas parabéns, viu, Bira. Projeto de Lei 404, (processo nº 2863/21) da
Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito
adicional especial na Prefeitura de São Carlos no valor de R$ 11.289,55 para a utilização dos
recursos da Lei Aldir Blanc, remanescentes de devolução e rendimentos de aplicação,
conforme autorizado pelo Decreto Federal 10.751 para abertura do novo chamamento para
seleção e premiação dos agentes culturais. Para tanto serão utilizados recursos oriundos do
superávit financeiro". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Projeto de Lei 405, (processo nº 2864/21) da Prefeitura Municipal de
São Carlos, Processo 2864/2021, que "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional
suplementar no valor de R$ 5.761, sendo R$ 4 mil para a compra de material esportivo,
conforme emenda parlamentar"... desculpa, gente, "do nobre vereador Marquinho Amaral e
R$ 1.761 para atender o projeto esportivo cultural, bem como a compra de materiais,
conforme emenda parlamentar também"... também não, né, "do nobre vereador Rodson
Magno do Carmo". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Projeto de Lei 406, (processo nº 2866/21) de autoria da Prefeitura
Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional
suplementar na prefeitura de São Carlos no valor de R$ 23 mil a serem destinados à
Associação de Produtores Rurais Nova Santa Helena para a ampliação da sustentabilidade
energética e ambiental da irrigação para horticultura do assentamento Santa Helena, conforme
emenda parlamentar do nobre vereador Dimitri Sean". Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, manifestando-se os contrários. Parabéns também ao vereador Dimitri pela
sensibilidade ao loteamento Nova Santa Helena. Acho que é um recurso bastante relevante
para o funcionamento do projeto lá do Nova Santa Helena. Projeto de Lei 407, (processo nº
2870/21) da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a abrir um
crédito suplementar no valor de R$ 11 mil para cancelar a emenda parlamentar de autoria do
nobre vereador Djalma Nery, previamente aprovada para promover a expansão da iluminação
pública na Avenida Trabalhador São-Carlense em paralelo com a Rua Miguel Giometti. Para
tanto, serão utilizados recursos oriundos na anulação de dotações orçamentárias da Secretaria
Municipal de Serviços Públicos". Está estornando, é isso? ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Ah, tá. Então, a CPFL que vai fazer, né? Isso, não pode pôr emenda para essa
finalidade. Então, o vereador está estornando aquela emenda anteriormente enviada. Então,
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em votação o Projeto de Lei 407. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado. Agora coloco em discussão o Projeto de Lei 311
(processo nº 2342/21) por solicitação da nobre vereadora Raquel Auxiliadora pelo tempo
regimental de até cinco minutos. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Boa tarde,
Srs. Vereadores, vereadoras. Mais uma vez, Conselho de Cultura na pauta dessa Casa e espero
que dessa vez seja à última, que a gente consiga, de fato, colocar o conselho em
funcionamento. Como todos sabem, o Conselho de Cultura está parado desde 2018. Com isso,
consequentemente, o Fundo Municipal de Cultura também ficou parado, o recurso foi usado
para Covid e não para os artistas que mereciam receber auxílio para enfrentar esse período de
pandemia também. Nós aprovamos um projeto aqui novo nessa Casa, projeto importante que
foi discutido em duas audiências, nós derrubamos o veto do prefeito nos dois pontos
principais do projeto e eu agradeço os nobres vereadores por votar com a gente a derrubada
dos vetos e agora nós finalizamos o projeto votando o art. 4º, que trata da composição do
conselho, mas eu gostaria de encaminhar a votação no sentido de aprovar uma emenda
supressiva que foi feita pela Comissão de Redação, Legislação e Justiça e, também, pelo
nosso mandato, suprimindo o § 2º do projeto enviado pela prefeitura, porque foi matéria já
dada, que já foi superada com a derrubada dos vetos dessa Casa. E, também, uma emenda
aditiva proposta pelo nosso mandato que coloca um prazo de 30 dias para se convocar a
Conferência Municipal de Cultura e eleger os representantes da sociedade civil para esse
conselho. É importante um espaço público de debates sobre à política cultural no nosso
município para que os conselheiros saiam com uma plataforma política já aprovada. Então, o
trabalho deles será baseado na discussão coletiva. E a conferência pode ser realizada de
maneira on-line, como várias conferências foram realizadas, garantindo a segurança e
colocando, finalmente, esse conselho para funcionar. Sr. Presidente, eu espero que daqui um
pouco mais de 30 dias, eu venha nessa Casa dar um comunicado de que a Conferência
Municipal de Cultura vai ocorrer. Acho que esse deve ser o compromisso da Prefeitura
Municipal de São Carlos, se realmente valoriza a cultura, colocar a conferência em pauta e
colocar o Conselho Municipal de Cultura para funcionar. Obrigada, Srs. Vereadores.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Solicitou para discutir o nobre vereador Gustavo
Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Boa tarde, presidente, vereadores e vereadoras,
público que nos assiste nas suas casas. Bom, concordo com a emenda supressiva como já foi
proposta pela Comissão de Legislação, que caso fosse aprovado...PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Vereador Gustavo, o senhor está um pouquinho distante e o som não está
chegando adequadamente. Se o senhor puder suprimir a máscara por alguns
minutos...VEREADOR GUSTAVO POZZI: Não, dá para tocar com a máscara.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Dá para tocar? VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Obrigado. Então, como foi vetado nas sessões anteriores tal situação da conferência,
se aprova aqui, ia ficar duas legislações vigentes. Então, a Comissão de Legislação entende,
juntamente, como a vereadora Raquel, que é necessário que haja a supressão aí, no que tange
à questão da eleição. No entanto, eu só discordo do prazo de 30 dias e vou dizer por que: fazer
uma conferência... porque não é só eleição, se fosse só uma eleição, talvez a prefeitura
conseguisse fazer em 30 dias. No entanto, existe uma conferência para se fazer junto e se nós,
e se nós aprovarmos isso, em 30 dias não se faz uma conferência. Então, eu acredito... e aí se
a conferência sair de mal... sair a galope, nós corremos o risco de, depois de 30 dias, estar
criticando, "Olha, não foi bem feito... não foi...". Porque em 30 dias não dá. Normalmente, a
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gente precisa, para organizar uma conferência, alguma coisa assim, um prazo elástico de pelo
menos aí... queira dizer, vai de quatro a seis meses para organizar uma boa conferência. Eu
acredito que 30 dias é muito pouco para fazer uma conferência, que não é somente uma
eleição. Então, eu discordo desse ponto, eu acho que a gente precisaria de um prazo superior a
30 dias para que a prefeitura possa fazer de tal forma, com competência, com um prazo
tranquilo. Porque a própria eleição pode ser, em algum momento, questionada. Eu acho que
30 dias... Se fosse só a eleição, eu acho que já não daria para fazer em 30 dias, mas uma
conferência, ainda, junto, eu acho que 30 dias é muito pouco prazo. Obrigado, presidente.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Pela ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem, solicitada pela nobre vereadora. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Vereador Gustavo, será que a gente consegue chegar em um
denominador comum de uma data? De 60 dias. Porque, assim, ficar sem prazo, eu acho que
também é muito ruim. Vamos tentar achar uma data aí. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Vereadora Raquel, posso só contribuir com a fala dos nobres vereadores, sem
querer debater? O vereador Gustavo fez uma colocação que tem uma certa relevância, muita
relevância, diga-se de passagem. Nós estamos aqui caminhando para o final do ano e o prazo
que ele está pedindo aí, ele já solicitou em torno de quatro meses, 120 dias, 180 dias, nós
faríamos isso no retorno, no retorno do novo período legislativo, depois do recesso,
provavelmente. Então, talvez aí, se a gente chegasse no entendimento de cinco meses. Porque
final de ano, vocês sabem a dificuldade que é e, talvez, a gente conseguiria fazer isso de uma
forma segura presencialmente, tá? É uma sugestão que eu acho que, para quem está sem
conselho já... há quantos meses? Quantos anos, na verdade, né? VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Para dar tempo de planejar. Eu acho que, oportunamente, eu diria seis, mas cinco eu
acho que é razoável, para que a prefeitura possa planejar essa conferência, porque se sair
malfeita, nessa Tribuna aqui, vão ser criticados da forma que foi feito. Então, que ela tenha
tempo para planejar e executar. Se for cinco meses, tem o meu entendimento; menos que isso,
eu acho que fica difícil. Obrigado, presidente. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Pela
ordem. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem solicitado pelo nobre vereador
Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Apenas para observar que,
dos conselhos, o único que está tendo problema é esse da cultura. Eu não sei o que existe por
trás disso tudo. O Conselho Municipal de Educação, o Conselho Municipal da Saúde,
Conselho Municipal da Merenda, resolve facilmente. Olha... e às vezes tem encrenca, o da
merenda teve encrenca e quem foi encrencar fui eu e tudo. Sabe, resolveu-se tudo em uma
boa. Então, o que é a conferência, de fato? É uma eleição. A conferência é uma eleição... não
é que alguém vai lá dar uma conferência, dar uma palestra e tudo. Não, não. É uma eleição
por segmento, pura e tão somente isso. Agora, quanto tempo faz que se votou aqui o projeto
do Conselho Municipal da Cultura? Já faz alguns meses. Já faz alguns meses. Quer mais?
Quer mais tempo? O que foi feito desde que foi aprovado até agora? Não vou falar nem de
2018 para cá. Não, não, deste ano para cá, o que foi feito? O que foi feito? As coisas andam a
passos de cágado. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Professor, o senhor tem uma
proposta? Os propositores chegaram em uma proposta de quatro meses, 120 dias, né? Acho
que é razoável isso. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Eu queria agradecer a vereadora
Raquel pela sensibilidade. Acho que quatro meses a gente ultrapassa a virada do ano, as
festas, e daria tempo suficiente para que se organize a conferência e também a eleição.
Obrigado, presidente. Obrigado, Raquel. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
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Parabéns. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Pela ordem, Sr. Presidente. Também
queria agradecer o vereador Gustavo que sempre, em todo esse processo do Conselho de
Cultura, sempre esteve aberto ao diálogo e a gente foi chegando sempre a um consenso e isso
é importante. Obrigada. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito, eu coloco... eu
peço a leitura das emendas modificativas ao vereador Rodson Magno do Carmo. Vereador
Rodson, pode realizar a leitura. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sr. Presidente, posso
prosseguir? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Por gentileza. VEREADOR
RODSON DO CARMO: "Emenda supressiva nº 0311/2021, suprime-se o art. 2º do Projeto
de Lei 311/2021. Justificativa: as mudanças versadas têm como objetivo...". Gente, por
gentileza. Se não houver silêncio, eu não consigo me concentrar. Peço por favor, minha
querida professora. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Nós estamos em um processo
de votação. Professora Neusa, hoje... hein, professora? Está parecendo aluno hoje.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Malabim, obrigado pela colaboração. ORADOR
NÃO IDENTIFICADO: Professora Neusa está com a tocha hoje. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Proceda, vereador Rodson. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Vou ler de novo. Eu peço a compreensão de todos. "Emenda supressiva nº
311/2021, suprime-se o art. 2º do Projeto de Lei 311/2021. Justificativa: as mudanças
versadas têm como objetivo eliminar duplicidades da matéria tratada ante à demonstrada
necessidade se faz aprovação da modificação". Vereador Gustavo Pozzi, presidente da
comissão, Azuaite Martins de França, primeiro secretário da comissão, e o vereador André
Rebelo, membro da Comissão Justiça e Redação. Agora, vamos lá. Projeto de Lei, "Submeto
à consideração do Plenário a seguinte emenda supressiva do Projeto de Lei 20.224/2021, ao
Processo 2342/2021, com base no art. 203 do art. (sic) 2º do Regimento Interno, a emenda
supressiva: modifica o dispositivo do Projeto de Lei nº 20.224/2021 e dá outras providências.
Autora, a nobre vereadora Raquel Auxiliadora, do PT. Art. 1º: fica suprimido o art. 2º do
Projeto de Lei 20.224/2021, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Políticas
Culturais de São Carlos, o CMPCSC, remunerando os subsequentes. Art. 2º: a presente lei
entrará em vigor a partir da sua publicação". Vereadora Raquel Auxiliadora, do PT.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Questão de ordem, presidente. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: questão de ordem solicitada pelo nobre vereador Gustavo Pozzi.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Tanto a emenda da vereadora Raquel como a emenda da
Comissão de Legislação poderiam ser votadas juntamente por ter o mesmo teor.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Exatamente. Era exatamente isso. Então, nós
votaremos de maneira englobada as duas emendas realizadas, tanto pela comissão quanto pela
nobre vereadora Raquel Auxiliadora. Então, os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Votamos as emendas, agora nós vamos votar o projeto
de lei...ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tem outra emenda? Então, eu peço a
leitura...ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É, já pedimos a correção. Eu peço a leitura da
nova emenda. VEREADOR RODSON DO CARMO: Emendas. "Submeto à consideração o
plenário a seguinte ementa (sic) aditiva do Projeto de Lei 311/2021 ao Processo 2342/2021,
com base no art. 203 do Regimento Interno da Câmara Municipal de São Carlos. Acrescento
dispositivo do Projeto de Lei 311/2021 ao Processo 2342/2021 e dá outras providências.
Vereadora Raquel Auxiliadora. Acrescenta ao art. 3º à PL 311, que passa a contar com as

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo

seguintes redações, remunerando (sic) os demais. Art. 3º: a Conferência Municipal prevista no
caput do art. 10 da Lei Municipal 20.224, de 22 de julho de 2021 deverá ser realizada no
prazo de 120 dias da data dessa publicação". Lembrando aos Srs. Vereadores que foi corrigida
de 30 dias para 120 dias da data da publicação dessa lei. Então, já está com a correção.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Em votação a emenda aditiva proposta pela nobre
vereadora Raquel Auxiliadora, do PT. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Agora, sim, votaremos o projeto com as emendas englobadas.
Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado
o PL 311, que "altera dispositivo da Lei 20.224, de 22 de julho de 2021, que cria o Conselho
de Política Cultural de São Carlos". Nós temos inscrito para explicação pessoal o nobre...
declaração de voto? Me perdoa, Gustavo. Declaração de voto solicitada pelo vereador
Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Boa noite a todos novamente. Eu queria
fazer declaração de voto o projeto do Cantinho Fraterno, onde tem emendas minhas e do
vereador Bira, o qual eu cumprimento pela destinação. É uma entidade séria. Na nossa cidade,
nós temos apenas duas entidades públicas, que recebem gratuitamente idosos. E é a única
política pública para idoso que tem na nossa cidade, né? Então, assim, eu acredito que é
importante a presença do Cantinho Fraterno na nossa cidade e o ano que vem completa cem
anos. Coloquei, inclusive, já... estaremos votando na semana que vem um requerimento de
minha autoria, onde pede uma sessão solene para nós podermos, no começo do ano que vem,
no primeiro semestre do ano que vem, comemorar também essa data dos cem anos do
Cantinho Fraterno. Muito obrigado, presidente. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA:
Questão de ordem, Sr. Presidente. Declaração de voto. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Declaração de voto solicitada pelo vereador Rodson Magno do Carmo e, na
sequência, o vereador Ubirajara Teixeira. VEREADOR RODSON DO CARMO: Meu
presidente, eu vim aqui fazer uma declaração de voto, parabenizar o vereador Elton pela
iniciativa do projeto de lei. Muitos de vocês, vereadora Neusa, vereador Gustavo Pozzi,
sabem que os roubos e os furtos no cemitério são muito grandes. As lápides, as tampas de
bueiro, né, vereador Elton Carvalho. E agora vai ter um... que a prefeitura tome essa
fiscalização maior, porque está uma situação tão precária. Eu estive no cemitério na última
sexta-feira, o que tiveram de reclamação, que estão roubando, vereador Lucão, as lápides do
cemitério, as imagens, todas aquelas coisas de bronze. Só para vocês terem noção, eu acho
que 40% dos túmulos do cemitério já foram vandalizados. E quando... tem um receptor, a
pessoa rouba e vai vender, alguém compra isso. Então, agora tendo essa fiscalização maior,
agora vamos ver se acaba com essa situação, né? Vai demorar um pouquinho. Mas porque é
muito difícil. Agora estão levando até as tampas dos bueiros, vereador Robertinho, é pesado, e
agora está acontecendo acidente. O cara passa de moto e não tem a tampa do bueiro. Se
demora para colocar a tampa do bueiro; porque requer... precisa fazer outra. Roubando tampa
de bueiro, coisa de cemitério, enfim. Se bobear, leva até a gente embora e vende. Então,
parabéns, vereador, pela iniciativa. E que a prefeitura agora possa fiscalizar esses ferrosvelhos, esses desmanches, para que não tenha essas compras de cobre, de tampa de cemitério,
de tampa de bueiro, vereadora Raquel, para que se tome uma providência. Então, parabéns
pela iniciativa. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Faço das palavras do meu nobre
companheiro Gustavo Pozzi, em relação ao Cantinho Fraterno... Nós que somos da
comunidade católica e acompanhamos sempre o trabalho do Vicentino, sabemos da
dificuldade que o nosso grande amigo Botega... e todos os companheiros abraçaram o
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Cantinho, estava quase fechando, né, Gustavo? Eu não estava nessa Casa, mas estava sempre
acompanhando. E o nobre Gustavo Pozzi, nosso vereador, foi um dos primeiros abraçar o
cantinho junto com o Botega e toda a equipe que trabalha lá. Eu venho também dar os
parabéns para essa equipe que arregaçou as mangas, puseram a casa em dia. Estive lá
visitando, visitando os velhinhos antes da pandemia e me comprometi, igual as outras
entidades, sempre tentar ajudar um pouquinho. Procurei ajudar o Cantinho, Helena Dornfeld.
Então parabenizo o Gustavo desde antes, que ele já tinha emenda com deputado, né, Gustavo?
E isso foi de grande valia porque a gente nunca sabe, um dia a gente pode depender do
Cantinho Fraterno. Então, fica aqui os parabéns para o Gustavo pela grande emenda que
mandou para lá e o trabalho que tem feito junto aos vicentinos e desde quando Vossa
Excelência assumiu essa Casa. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado,
vereador Bira. Declaração de voto solicitada pelo nobre vereador Sérgio Rocha.
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sr. Presidente, eu quero aqui também... Votamos aqui
vários projetos hoje para o bem do nosso município. Quero aqui parabenizar o Elton, Elton
Carvalho, pelo deu projeto. Estava aqui observando desde o começo, eu acho que tem que
responsabilizar, sim, a Polícia Militar, Polícia Civil, fiscalizar a sucata, porque não dá mais
para aguentar os 'noias' roubando fio dos postos de saúde, das UBSs, de escola. E os caras
compram esses materiais roubados. Eu acho que o cara é tão malandro que compra essa
situação, compra fio roubado, mais que o malandro, aí incentiva os 'noias' roubando fio pela
cidade inteira. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sérgio Rocha...VEREADOR
SÉRGIO ROCHA: Eu já tive vários prejuízos, entendeu? Eu acho que tem que... projeto,
sim, acho que tem que fiscalizar. Sim, Sr. Vereador, o senhor falou? PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Não, desculpa. O senhor pode concluir e depois eu falo o que eu ia
falar. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Não, eu acho que... vamos ver se a fiscalização vai
mesmo... a Polícia Militar e a Polícia Civil, e a polícia... a Guarda Municipal, fiscalizar
esses... que compram sucata, o ferro-velho. Porque não dá para aguentar mais. Aqui na região
do Cruzeiro do Sul é todo dia reclamação, o cara sobre em poste, rouba fio, queima, e está
vendendo ali na região e os caras estão comprando, tranquilos, e vai tocando. E, além disso,
nas escolas e nas UBSs. Falou. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Serjão, eu só ia
contribuir com a fala de Vossa Excelência, mas nesse momento não tem aparte, mas ao
término da fala de Vossa Excelência, eu digo que esse cara que compra esse material, ele não
é malandro, é receptador, ele é criminoso, tá? Então, só para contribuir com o projeto do
Elton. Acho que veio em um momento oportuno. E eu espero que a gente tenha, de fato,
pernas para poder fazer a fiscalização, poder... a Secretaria Municipal de Segurança Pública
fazer essa fiscalização junto com a polícia e que a gente possa evitar, na verdade, esse tipo de
desconforto, esse tipo de crime que acontece na cidade de São Carlos. Declaração de voto?
Declaração de voto solicitada pelo nobre vereador Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ
FILHO: Sr. Presidente, hoje, uma sessão que nós votamos e aprovamos vários projetos de
autoria de vereador, seja de legislação, seja projetos envolvendo crédito por meio de emenda
parlamentar. Quero parabenizar o vereador Elton pelas iniciativas, acho importante essa prédisposição do vereador de ir buscar medidas para vários problemas que nós temos na cidade.
E esse com relação ao furto frequente de tampas de bueiro, de grelhas, é uma coisa... de
tampas, inclusive, de galerias de águas pluviais, é uma coisa frequente na nossa cidade e que
nós temos que encontrar alguma forma de inibir isso aí, seja por meio da fiscalização da
guarda ou da polícia, enfim, nós temos que melhorar essa situação. Quero aqui também
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parabenizar o vereador Djalma Nery, que nós votamos aqui diversas emendas de autoria dele
destinadas ao programa de reforma agrária Nova Santa Helena, beneficiamento de cana-deaçúcar, tem o projeto da meliponicultura, que também é muito importante. Então, tenho que
parabenizar, tá? Projeto também que fala da brigada de incêndio, é um tema que está bem
recorrente nesse momento de... estamos no período de estiagem, com muitos problemas de
incêndio e acho que essa situação dos estabelecimentos comerciais, dos recintos com grande
aglomeração de pessoas tem, sim, que ter um cuidado especial. E pegando até um gancho,
falando do vereador Elton, até ia falar em uma sessão anterior, e acabou não dando tempo,
mas parabenizar pelo trabalho que ele teve junto ao deputado... O nome do deputado? Marcos
Pereira. Nos chama a atenção, Sr. Presidente, quando um deputado federal que tem apenas
154 votos na cidade destina mais de um R$ 1 milhão [interrupção no áudio]. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode concluir. VEREADOR PARANÁ FILHO: Nós
tivemos casos na nossa cidade, na última eleição, de deputados que vieram de fora, vereador
Sérgio Rocha, e que levaram milhares de votos, por exemplo, o filho do presidente Bolsonaro,
acho que é Eduardo Bolsonaro, teve mais de 10 mil votos na cidade e até agora deu uma
banana para a gente, entendeu? Tem uma viatura, uma ambulância do Samu que está
prometida e não vem nunca. Isso porque ele é filho do presidente da República, né? Então, é
muito interessante quando a gente tem um deputado que ele tem 154 votos na cidade e nos
manda R$ 1,3 milhão. Então, parabéns ao vereador Elton Carvalho porque isso, sem dúvidas,
soma muito para o nosso município, o trabalho que Vossa Excelência vem desempenhando e
desenvolvendo. E parabéns também ao deputado pela coerência, por ter olhado para São
Carlos dessa forma, assim como também o deputado Orlando Silva, acho que no ano passado,
não sei se foi esse ou o ano passado, que também mandou uma verba muito boa aqui para São
Carlos. Muito obrigado, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado,
vereador Paraná Filho. Mais algum vereador para declaração de voto? Então, eu convido
agora o vereador Ubirajara Teixeira para uso de Explicação Pessoal pelo tempo regimental de
até cinco minutos. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Boa noite a todos que nos
acompanham de casa, os vereadores e vereadoras. Na minha explicação pessoal de hoje,
quero fazer comentário muito bom que sábado eu estive lá com meu amigo Rodson, que me
convidou para o projeto dos terrenos, que foi lá no ginásio Favoretto, da Redenção, peço até
desculpa para ele, porque eu perdi o horário, foi tão bem organizado que eu perdi o horário.
Por quê? Eu vi em uma fichinha que era 18h30, vereador Paraná, só que eu não vi que ele
tinha dividido as turmas. Então, eu falei: Vai começar 18h30, acho que duas turmas de 750
pessoas, daria 1,5 mil. Na verdade, ele começou 8h da manhã as reuniões e chegou lá mais
de... umas 6h da manhã para organizar, e eu cheguei lá depois, e estava tudo pronto. Cheguei
bonitão, né? Mas na verdade, parabéns, Rodson, pela organização. Começou turmas de 200
pessoas, ele foi de uma em uma hora atendendo grupo de pessoas, cadeiras individuais, água
gelada. Parabenizar a Secretaria de Esporte. Estava funcionando tudo bonitinho, as pessoas
não ficaram aglomeradas, sentaram na arquibancada, ficaram lá fora. Só chegavam naquele
determinado momento que iriam ser atendidos. Encontrei muitos amigos lá, muito feliz, em
uma esperança de alcançar, ganhar um terreninho lá, tão sonhado, para ter sua casa. Então,
desde já, vereador Rodson, fica aqui meus parabéns e obrigado pelo convite. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Agradeço Vossa Excelência. Muito obrigado e eu agradeço pela
sua presença. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Agora, falando também um pouco
de coisa boa, né? Boa e ruim, né? A gente vê as queimadas aí, tudo pegando fogo, falta de
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água para a cidade, para o campo. Quero agradecer à Secretaria de Serviços Públicos, que tem
ajudado o Corpo de Bombeiros, que tem ajudado o pessoal da roça, tem gente que está sem
água no poço, vereador Roselei, e a gente tem corrido com o serviço público e eles
socorrendo a todos, vereador Djalma. É incêndio, é encher poço das pessoas, juntamente com
a Secretaria de Agricultura, continuou o trabalho, Paraná. Eles estão socorrendo as pessoas do
campo, destinando os caminhões para poder abastecer os poços caipiras, para alimentar...
Teve situação, vereadora Raquel, que o gado estava sem beber água e prontamente eles
vieram nos procurar. Pessoas que não tinham mais como aguar as suas hortas para vender
suas hortaliças, e aí eles correndo, a Secretaria de Serviços Públicos. Agradecer ao secretário
Mariel e também ao Everaldo, que está sempre... a gente sempre liga, está prontamente
tentando se mover de uma forma ou outra para ajudar a gente. Também agradecer à Secretaria
de Agricultura, que está nas estradas rurais, mas está dando atenção socorrendo. Agradecer ao
secretário lá, o Cervini, que prontamente continuou com o trabalho da Secretaria de
Agricultura, socorrendo todos os produtores que têm precisado. Eles procuram 'eu', acho que
deve ter procurado mais alguém também. E é triste ver as pessoas sem água aqui na cidade,
também, ver, principalmente na roça, a pessoa ficar sem água. Então, agradecer a essas duas
secretarias que, além do comprometimento com a cidade, com os restaurantes, o serviço
público com muito serviço, ainda vão se desdobrando. É assim que a política pública vai para
frente. Falando em água, hoje, também eu acompanhei um morador do 29, que muitos
moradores têm poço artesiano lá, Professora Neusa, tem uns que tem poço caipira. E secaram
os poços caipiras do 29. Está na hora de o Saae... já tinha um planejamento de levar água até
lá. E alguma coisa boa, Djalma, que a gente tem que ver é a fossa séptica, porque os poços
caipiras são mais rasos, pode estar acontecendo contaminação, né? Então, o Saae já tem que
pensar em um planejamento para o [ininteligível] do 29, peço até a sua ajuda para a gente
pensar em alguma coisa. Então, estive hoje com o Marchezin juntamente com o pessoal das
Vila São José, da Vila Jacobucci, foi uma representante comigo, porque aquele povo não
aguenta mais ficar sem água. Acho que em outros bairros também tem, mas quem procurou, a
gente... fomos dar um atendimento, o Marchezin deu uma resposta e um prazo de 15 dias. Eu
falei: Marchezin... "Não, 15 dias, hein". Então, algumas ruas falta, ele explicou, é a elevação
da água. Eu falei: Marchezin, a gente precisa de resultado e passou da hora. Não só para lá,
para outros bairros, planejamento para o próximo ano, entendeu? Não posso só esperar São
Pedro, não. Então, vamos botar a mão na massa, porque a gente, a Câmara aqui tem ajudado,
né, presidente, os vereadores. Então, minha explicação pessoal de hoje foi agradecer as
secretarias que têm se desdobrado [interrupção no áudio]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: O senhor pode concluir. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Tem nos
ajudado nesse calor, através também das queimadas e também socorrendo o pessoal das
agriculturas com... disponibilizando sua frota. Obrigado, Sr. Presidente. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Bira. Quero parabenizar Vossa Excelência por
ser voz do povo do campo. Por muito tempo, na verdade, o povo do campo não teve voz aqui
nessa Casa e hoje o senhor representa muito bem toda a população aí da zona rural. Nós
tivemos, sim, um bom trabalho, na minha avaliação, como eu já disse aqui, promovido pelo
nobre vereador Paraná Filho, quando licenciado, mas aqui na Casa, enquanto agricultura, o
senhor representa muito bem todo o povo do campo, juntamente aí com o Djalma, em especial
a questão da permacultura, da agricultura familiar, mas é um trabalho. Nesta legislatura, nós
temos voz no campo, na educação, na saúde, né, como o Lucão faz muito bem, a vereadora
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Cidinha, enfim, a Professora Neusa no esporte, na proteção dos animais. Enfim, tudo aí a
gente tem. Eu vou dar o tempo para a senhora, tá? Está inscrito...VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Pela ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Pela ordem solicitada pela vereadora Raquel Auxiliadora. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: É só um... Na verdade seria um comunicado à Casa, que o vereador Bira falou
dos poços artesianos lá no 29, e eu estive no sábado no assentamento do 29 junto com os
deputados Nilto Tatto, nosso deputado federal, e a Márcia Lia, nossa deputada estadual,
porque o deputado Nilto Tatto deu uma emenda de R$ 200 mil para a construção da rede de
água do 29. E nós estivemos lá com o Marchezin, que, inclusive, comentamos justamente esse
problema dos poços do 29 que estão secando, enfim, e que precisam... a população do 29
realmente está padecendo, e do assentamento, em especial, com a falta d'água. E que bom que
os nossos deputados, o nosso deputado federal Nilto Tatto destinou essa emenda para o
assentamento do 29. Obrigada, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu
quem agradeço. Com a palavra pelo tempo regimental no uso da Explicação
Pessoal...VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Pela ordem. Só um comunicado
também, é rapidinho. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem... Comunicado
à Casa? VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Isso. Pode ser? PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Comunicado à Casa solicitado pelo nobre vereador Tiago.
VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Eu queria agradecer aqui, dia 10 de maio o
Guilherme Derrite, deputado federal, esteve em São Carlos e destinou uma emenda de R$ 250
mil para recapeamento, e o Guilherme Mussi mais R$ 250 mil, a pedido desse vereador aqui e
do secretário do... o presidente do partido do PP, Mariel Olmo Pozzi. Então, queria dizer,
hoje, que tem... já está na ficha da Secretaria de Obras meio milhão de reais, que é para o
asfalto na nossa cidade. Então, era isso que eu queria falar. Muito obrigado, Guilherme
Derrite e o deputado federal Guilherme Mussi. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Muito bom. Votamos aqui hoje, Tiago, essas emendas aí e a gente só tem a agradecer. Com a
palavra, pelo tempo regimental de cinco minutos, o vereador Bruno Zanchetta. O vereador
Bruno Zancheta faz aniversário hoje? Opa! Dia 16. Lucão, quase que eu peço para cantar
parabéns aqui, viu? Obrigado. Então, o senhor tem a palavra pelo tempo regimental de cinco
minutos. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Boa noite já, né, presidente? Vereadoras,
vereadores. Tratar de três assuntos rapidamente. Primeiro, agradecer aos vereadores pelos
dois documentos, um requerimento de urgência que nós ingressamos nessa Casa sobre a
questão da inspeção das escolas, das Cemeis principalmente, Prof. Azuaite, que é o nosso
presidente da Comissão de Educação na Câmara, a inspeção das Cemeis pela Defesa Civil e
também a Vigilância Sanitária. Nós sabemos, na audiência pública que foi muito bem
presidida pelo vereador Azuaite, a Cris esclareceu que apenas 12 Cemeis passaram por essa
inspeção. Então, nosso documento... em um documento feito pela comissão também, solicita
que todas as Cemeis passem por uma inspeção. A Defesa Civil, por exemplo, vereador
Djalma, a última inspeção que fez nas escolas é do mês 12/2019, mês 12/2019. Quanta coisa
mudou de lá para cá? Então, esse é um pedido, de novo, não só do nosso mandato, mas
também da Comissão de Educação, a vereadora Raquel também tratou disso na audiência, o
vereador Djalma, enfim, temos uma série de professores aqui. Ainda bem, que os professores
contribuem, de novo, com a experiência de sala de aula, a experiência do chão de fábrica. O
outro tema que eu queria trazer e, mais uma vez, agradecer os vereadores, nós aprovamos hoje
uma lei de minha autoria, mas ela foi trazida em uma visita realizada pelos deputados,
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deputado federal Kim Kataguiri e o deputado estadual Arthur do Val, né? O deputando Kim
Kataguiri esteve na cidade de São Carlos, inclusive, vereador Bira, para conferir, para...
enfim, conhecer as instalações da Embrapa. O deputado destinou uma emenda de R$ 500 mil
para a Embrapa para investir em pesquisa, em fomento, enfim. E o deputado esteve no local
para conferir um pouquinho do trabalho que é realizado na Embrapa. Infelizmente nós
tivemos a questão das queimadas e tudo que aconteceu na Embrapa, o deputado esteve antes e
pôde conhecer um pouquinho do brilhante trabalho realizado pela Embrapa, referência não só
para o Brasil, mas para o mundo. Então, o deputado Kim Kataguiri, deputado federal, jovem
como eu, destinou R$ 500 mil e, na oportunidade, uma das ideias trazidas pelo deputado foi a
instalação dessa lei, que a prefeitura pudesse disponibilizar os veículos para que as pessoas
pudessem... a questão da locomoção até os postos de vacinação. Sabemos, claro, e conversei
um pouco com a vereadora Raquel, sobre a questão da constitucionalidade, né? É uma linha
muito tênue a questão da constitucionalidade. Mas agradeço aos vereadores pela aprovação na
tarde/noite de hoje. Bom, um outro assunto que eu queria trazer, vereador Bira, é agradecer,
mais uma vez, à Secretaria de Serviços Públicos, sempre solícita. E é o que eu disse quando
me referi à questão da Secretaria da Educação, né, às vezes nós somos muitos solícitos, mas
não resolve. Então não adianta nada. E a Secretaria de Serviços Públicos é sempre solícita. E
mais do que isso, resolve, vai até o final. Então, algumas demandas, vários locais no bairro
Azulville, principalmente ao lado da UBS ali do bairro Azulville, o mato estava quase maior
que a UBS e a secretaria foi até o local, fez uma limpeza, enfim, e hoje a área de lazer voltou,
inclusive, esse final de semana voltou a ser utilizada pela população. Acho que o nosso
objetivo é esse: cobrar, insistir na cobrança e insistir na cobrança até que as coisas aconteçam.
Para finalizar, presidente, eu vou tratar desse tema, o vereador Bira muito bem colocou e nós
precisamos estar atento, Bira, em relação à Secretaria de Trânsito, vereador Lucão. Eu não
vou entrar muito nesse tema hoje, vou entrar na próxima sessão, eu acredito que o nosso
papel, vereador, presidente Roselei disse sobre a questão da Secretaria de Educação na sessão
passada. Nós estamos aqui para contribuir, vereador Lucão, aí eu fico... vou entrar nesse tema
a sessão que vem, fico muito triste, muito bravo, ao mesmo tempo, quando você envia algo
para a Secretaria de Trânsito, que não é uma demanda minha, não estou pedindo para mim, no
dia 28/6, e até agora não tive nenhuma resposta, nem uma resposta. Nem uma resposta da
Secretaria de Trânsito. De novo, se nós, vereadores, somos tratados assim, imagina a
população, vereador Paraná. Nem uma resposta. Será que o secretário esqueceu que ele está
em São Carlos e pensa que ainda está em Araraquara, disputando eleição? Nem uma resposta.
Eu não gosto de vir fazer isso aqui, porque eu não estou pedindo para mim, é para a
população. Mas infelizmente, vereador Lucão, a Secretaria de Trânsito prevarica, demora para
tomar atitude. E aí quando o acidente acontece, quando alguém infelizmente tem a vida
ceifada, aí é a hora de tomar atitude. Então, na próxima sessão eu vou trazer um pouquinho
melhor várias demandas da Secretaria de Trânsito, que ela, no mínimo, prevarica. Mas isso é
assunto para a próxima sessão. Muito obrigado, presidente. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Vereador Azuaite, é comunicado à Casa? Porque eu tenho alguns vereadores
inscritos na Explicação Pessoal. Comunicado à Casa? Então, o senhor tem o tempo regimental
de dois minutos. O senhor tem a palavra. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Em
comunicado à Casa, eu podia até estar reservando o que eu vou dizer para um outro momento,
mas dada a fala ao vereador Bruno, acho que é oportuno já fazer essa antecipação, esse
'spoiler' dos apontamentos das contas da Prefeitura Municipal relativas a 2018, da educação.
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Então, Sr. Presidente, são dois apontamentos que eu separo aqui. "Ensino. Aplicação por
determinação constitucional, faltam vagas em todos os níveis de ensino: infantil, pré-escola e
fundamental. Divergência entre a quantidade de alunos na pré-escola informada pela origem e
a registrada no censo escolar". Isso é o Tribunal de Contas em 2018. E o mesmo Tribunal de
Contas diz: "Fiscalização de natureza operacional, estrutura física dos estabelecimentos de
ensino: constatadas há anos diversas falhas estruturais nos imóveis das unidades de ensino
fiscalizadas, exemplo: rachaduras, infiltrações, bolores, pisos quebrados, dentre várias outras,
equipamentos de cozinha inservíveis e/ou desregulados, brinquedos quebrados e enferrujados
nos parquinhos, ausência de espaço mínimo e estrutura física adequada e recomendada pelo
Conselho Nacional de Educação, falta de AVCB e alvará da Vigilância Sanitária, ausência de
mangueiras e outros dispositivos de combate a incêndio, além de outras irregularidades que
não garantem a boa escolaridade e a integridade física dos alunos e profissionais do ensino
municipal. Fiscalização ordenada em 2018. O cronograma físico financeiro não foi cumprido.
"Irregularidades constatadas nos" [interrupção no áudio]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: O senhor pode concluir. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: "Nos Contratos
09/2018 e na sua execução, seletividade tratados nos autos do Tribunal de Contas
011.550.989.18 e 011.653.989.18, inexistência de obras paralisadas". Então, vejam, em 2018,
o Tribunal de Contas já falava: Olha, há anos que isso vem acontecendo. Agora, nós estamos
no limiar de 2022 e as coisas permanecem, não é que permanecem iguais, elas pioraram muito
mais. Então, é legítimo que se vá constatar como estão as nossas escolas e é muito mais do
que legítimo interromper esse processo, obrigando a prefeitura a tomar as devidas
providências. Muito obrigado. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado,
professor Azuaite. Nesse momento, eu passo a palavra ao nobre vereador Paraná Filho pelo
tempo regimental de até cinco minutos na Explicação Pessoal. O próximo vereador é o Lucão
Fernandes. Não vai fazer uso? VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pois não, vereador. VEREADOR PARANÁ
FILHO: Eu estava ouvindo a fala do vereador Bruno e, de fato, a Secretaria de Trânsito tem
deixado algumas questões a desejar na nossa cidade. Inclusive, Sr. Presidente, eu também
tenho demandas que solicitei ao secretário Coca Ferraz há bem mais de três meses que são
simples, como uma simples pintura de um "Pare" em um cruzamento. Então, nós vamos estar
acompanhando. Eu gostaria que o secretário Coca, que é um secretário político... Nós estamos
vendo que alguns secretários do governo são extremamente técnicos, têm uma dificuldade de
entender a demanda e o trabalho aqui dessa Casa, mas o secretário Coca é um político, ele
está na política de muito tempo, ele tem deixado a desejar no não atendimento às demandas
dos vereadores, que, na verdade, como bem disse o vereador Bruno, não são demandas do
vereador pessoalmente, são demandas da população que o vereador traz aqui para essa...
através dessa Casa para as secretarias. E uma das coisas que eu quero falar aqui sobre a
Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito é que nós solicitamos uma Audiência Pública
justamente para debater a publicação da próxima licitação do transporte. Nós estamos... daqui
a pouco nós vamos completar uma década sem uma licitação do transporte público, transporte
público esse caótico, precário, e agora reduzindo mais ainda, 20%. Eu acho que o Sr.
Secretário Coca Ferraz, ele nunca parou ali na Praça Itália, ali Regit Arab, para verificar como
é que estão os ônibus da nossa cidade. O povo está andando que nem sardinha na lata. E o
maior atentado que fizeram nessa cidade, e isso, que me desculpem os promotores de justiça
da nossa cidade, que foram, no meu ponto de vista, com todo o respeito que eu tenho, foram
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coniventes, e são coniventes, a esse atentado que fizeram na nossa cidade durante o período
de pandemia, vereador Bruno, que enquanto todo mundo está falando de distanciamento
social, eles reduziram a metade da frota. O metalúrgico, a doméstica, a empregada, o
comerciante, o vendedor, ele continua tendo que ir trabalhar, vereador Lucão, só que antes ele
poderia ir no... em uma linha tinha dois ônibus de oferta. Então, quer dizer, ia 200 pessoas do
Cidade de Aracy na parte da manhã para o centro em três, quatro ônibus, esses mesmo 200
tinha que ir em um ônibus ou dois. Então, o maior atentado que fizeram nessa cidade de São
Carlos foi, em pleno período de pandemia, reduzir 50% a frota de ônibus. Isso foi um
descalabro. Isso tudo às vistas do Ministério Público. Eu não consigo entender até onde vai
essas coisas. Agora, o subsídio... Foi diminuído o subsídio, vereador Roselei Françoso?
Alguém pode me falar? Então, isso para mim... Eu não sei dizer. Eu vou no mercado para
comprar um pacote de arroz, 5 quilos um pacote de arroz, para pagar R$ 20,00, aí daqui a
pouco eu chego no mercado lá, eles falam: "Não, agora você só vai levar 2,5 quilos, mas são
os mesmos R$ 20,00, viu?". É o que fizeram na nossa cidade, entregaram metade do produto
pelo mesmo preço, e aqui parece cidade de ninguém. A cidade é de ninguém aqui. A cidade é
dos espíritos, na verdade. Foi o espírito que fez, foi o espírito que não viu, foi o espírito que
não viu passar na Câmara, foi o espírito lá no Ministério Público também que não viu o
processo passar. Cidade dos espíritos aqui, que ninguém tem responsabilidade de nada. E
mais uma vez essa atrocidade vai ser feita na nossa cidade, publicar um edital prevendo
50%... a redução de 20% da frota dos ônibus. Isso é um absurdo, isso é... Se essa Casa aceitar
mansa e pacificamente isso aqui, eu vou falar, nós seremos cúmplices, cúmplices, deste
atentado que está sendo feito na nossa cidade. Nós não podemos aceitar isso, não. E mesmo
que eles façam da forma impositiva que estão sendo acostumados a tratar essa Casa, a
população, a Guarda Municipal e tudo, nós temos que reagir, chamar o Ministério Público,
chamar o Tribunal de Contas, fazer tudo o que a gente puder fazer para não deixar isso
acontecer. Um outro tema, Sr. Presidente, o meu tempo já está se esvaindo, nós fizemos hoje,
na Sala das Comissões, vereador Bira estava lá, vereadora Raquel estava em um outro
compromisso externo, vereadora Neusa, Djalma, Dé, enfim... Tiago Parelli, uma reunião com
[interrupção no áudio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode concluir,
por favor. VEREADOR PARANÁ FILHO: Com o representante dos guardas municipais, o
representante da associação dos guardas, o Lucinei, do sindicato, o Carlos, Dr. Carlos Freitas,
advogado do sindicato também, uma reunião para que a gente possa levar uma proposta
alternativa para a prefeitura, para que a gente possa avançar na celebração desse acordo
coletivo do trabalho para a compensação de horas da Guarda Municipal. Nós, então,
iniciamos essa intermediação por meio da Comissão de Direitos do Trabalho, Direitos
Humanos, Segurança Pública e Defesa Social, da qual fazem parte Raquel, Djalma e eu, né?
Obviamente que tudo o que nós estamos fazendo é passado para a Raquel, para o Djalma, e...
Por quê? Porque as partes não estavam chegando ao entendimento, a prefeitura não abria mão
dali, a guarda não abria mão também das suas reivindicações, e acredito que a guarda também
está correta, mas nós tínhamos que chegar em um entendimento. Então, nós apresentamos
uma proposta alternativa para os guardas, o sindicato está fazendo uma enquete, o resultado
dessa enquete nós iremos passar para o governo, e fazer uma reunião, uma Audiência Pública,
nessa Casa. Amanhã cedo nós já teremos a resposta dos guardas, e aí a partir daí eu gostaria
de acertar com Vossa Excelência, vereador Roselei, a realização dessa Audiência Pública
ainda essa semana. No mais, eu gostaria de chamar atenção da sociedade são-carlense para as
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diversas tragédias anunciadas. Nós temos a questão das enchentes, que vocês podem ter
certeza que nós teremos novas catástrofes aqui na nossa cidade, mas um outro tema que tem
me espantado, vereador Roselei Françoso, é o número de pernilongos que nós estamos
encontrando na nossa cidade. Eu moro aqui há 29 anos, eu nunca vi tanto pernilongo na
minha vida, e daqui a pouco nós iremos iniciar o período de chuvas, e a dengue pode bater na
nossa porta. Muito obrigado. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Paraná,
nós tínhamos o vereador Lucão Fernandes inscrito para explicação pessoal, ele declinou, mas
eu gostaria de pegar um gancho na fala de Vossa Excelência, primeiro agradecendo Vossa
Excelência, agradecendo todos os parlamentares que estão fazendo esse trabalho, estão na
linha de frente, tentando buscar uma conciliação, é bem esse o termo, entre prefeitura e
Guarda Municipal. A Guarda Municipal é uma instituição que tem o respeito dessa Casa, e eu
fico muito feliz de saber que essa Casa, através das comissões, isoladamente os parlamentares
também, têm engajado, o vereador Bira esteve lá na reunião... Eu estou citando aqui alguns,
mas eu tenho absoluta convicção que todos, de uma forma ou de outra, estão aí engajados
nesse trabalho. Vereador Paraná, eu peço que o senhor aguarde só um minutinho, porque o
senhor trouxe um assunto muito preocupante a essa Casa. Vereador Azuaite, também eu
queria pedir para o senhor aguardar somente uma observação em relação a essa questão do
transporte público. O edital vai ser publicado. Eu gostaria de fazer aqui um requerimento
verbal ao secretário municipal de Transporte e Trânsito que não publicasse até que a gente
faça uma Audiência Pública nessa Casa para discutir origem e destino, para discutir
mobilidade... tem um projeto que a prefeitura contratou e que nós estamos aguardando a
Fundação Getúlio Vargas apresentar para nós. Então, acho que é uma questão que a gente
precisa discutir, sim. A gente sabe, somos conscientes que o transporte público perdeu
passageiro para o Uber, para o táxi, para outros modais aí, mas é necessário saber a questão da
origem e destino. Eu estou nessa Casa há quase dez anos e eu me recordo que eu ia àquela
Tribuna, vou até hoje àquela Tribuna, mas, na ocasião, discutir o transporte público. O
transporte público, a frota da nossa cidade, com os carros reservas, eram 104 carros. Então,
não faz sentido colocar metade dos carros. Isso, de fato, é penalizar a população. Lógico que
eu respeito a questão da perda dos passageiros, mas é por isso que a gente precisa ter origem e
destino, Paraná. Não faz sentido. A composição de preço necessariamente precisa ter esse
estudo de origem e destino. Então, eu gostaria de pedir à comissão responsável, a Comissão
Permanente aqui da Casa de Transporte e Trânsito, acho que é o vereador Dé Alvim, que
solicitasse, ou qualquer outro vereador, o pedido de Audiência Pública para a gente discutir
isso antes dessa publicação desse edital. E, neste caso, eu gostaria muito que, a exemplo do
que ocorreu ontem, os dois promotores de justiça, tanto o Dr. Flávio Okamoto quanto o Dr.
Sérgio Oliveira, estavam presentes conosco discutindo a questão das queimadas. Eu acredito
que nós temos aqui um procurador, um promotor que visa aí a questão do direito de defesa
dos consumidores e eu gostaria que estivessem aqui, porque lá atrás, quando da transição de
Athenas Paulista para Suzantur, eles participavam. Depois disso, nunca mais participaram
conosco. Eu reconheço aqui, Paraná, diferente... um pouco diferente do que Vossa Excelência
colocou, o papel importante do Ministério Público, tem sido parceiros nossos, mas um tema
tão relevante, acho que foi nesse sentido que o Paraná quis dizer, peço que me corrija se eu
estiver falando em excesso, mas foi nesse sentido, o transporte público é um trabalho... é um
direito, está na Constituição Federal, é um trabalho essencial, e nós gostaríamos muito de ter a
guarida do Ministério Público nessas discussões aqui nessa Casa. VEREADOR PARANÁ
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FILHO: Pela ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem
solicitada pelo vereador Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, até
pelo número de requerimentos que nós aprovamos hoje, foi um número bastante grande em
relação às sessões anteriores, acho que Vossa Excelência não se ateve que nós votamos um
pedido de Audiência Pública justamente para debater esse assunto. Então, já
foi...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Ah, já tem? VEREADOR PARANÁ
FILHO: Já, já, foi de minha autoria. Então, já foi feito e aprovado pelo Plenário.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. VEREADOR PARANÁ FILHO:
Agora... compete agora a gente a organizar a data e horário da Audiência Pública para discutir
esse tema. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. Eu agradeço a propositura do
nobre vereador Paraná Filho, peço apenas que converse com o presidente da comissão, defina
uma data, acerte com a Ana essa data, para que a gente possa fazer essa Audiência Pública o
mais breve possível, com ampla divulgação, que a gente convide aí o Transporte Justo,
convide todos os envolvidos de forma direta e indireta e que têm interesse na discussão desse
assunto. VEREADOR PARANÁ FILHO: Questão de ordem, Sr. Presidente.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Questão de ordem solicitada pelo vereador Paraná
Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, a questão de ordem... Quando a
gente faz uma questão de ordem, em regra, o que o regimento diz é que nós temos uma
dúvida, algo precisa ser esclarecido em termos regimentais. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Sim. VEREADOR PARANÁ FILHO: Na semana passada, ocorreu uma
Audiência Pública que foi presidida pelo vereador Azuaite, se eu não estou enganado, é o
presidente da Comissão de Educação. Fiz uma pesquisa dentro do sistema dessa Casa e eu
encontrei um requerimento de Audiência Pública da vereadora Raquel no mês 7, eu encontrei
o meu requerimento e, por último, encontrei um requerimento de Vossa Excelência. No
entanto, quem presidiu a audiência foi o vereador Azuaite Martins França. Então, eu queria
entender de Vossa Excelência se nós vereadores que não estamos, por exemplo, na comissão
temática que trata do assunto, se nós podemos fazer esses requerimentos ou se nós só estamos
aqui perdendo tempo e criando uma expectativa de algo que não vai acontecer, porque se for
para eu criar uma audiência, eu faço o requerimento, o Plenário vota esse requerimento e
chega aqui, aí vocês acertam para o presidente da comissão fazer, aí eu acho que pelo menos
os vereadores aqui vão parar de gastar papel, tinta de caneta e tempo, porque foi o que
aconteceu na semana passada. Então, eu estou pegando um gancho para dizer que, inclusive,
não foram observados os convidados que eu solicitei... Nada do que eu pedi no meu
requerimento valeu. Então, eu só não consigo entender, eu acho que até daria para fazer uma
composição, vereador Azuaite, vamos observar pelo menos... Os convidados da Raquel. Pô, o
Paraná pediu que fossem convidados os fiscais da Vigilância Sanitária. Nada do que o
vereador Paraná pediu aconteceu. Quando eu já tinha protocolizado esse requerimento, e que
Vossa Excelência... inclusive, nem o seu estava protocolizado ainda, o senhor já estava
colocando no grupo da educação data e hora e convidados da Audiência Pública. Então, eu
não sei se o status de presidente dentro do Regimento Interno lhe confere um superpoder aqui
para poder, inclusive, em detrimento do trabalho desse vereador, simplesmente atropelar, "ah,
foi o Paraná que pediu...", porque, o senhor me desculpe, foi o que aconteceu. Eu protocolizei
um pedido de Audiência Pública antes do senhor. Antes de o senhor protocolizar, isso está lá
no meu gabinete, posso trazer aqui e mostrar para o senhor, antes de o senhor protocolizar o
seu pedido de audiência, o senhor já estava publicando no grupo da educação data e hora da
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audiência. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim. VEREADOR PARANÁ
FILHO: E, Sr. Presidente, eu defendi o senhor aqui na sessão passada, eu achei uma afronta
do vereador Marquinho Amaral o que ele falou, defendi o senhor, falei que o senhor era um
homem de coragem, estava fazendo a coisa certa, mas nesse mesmo momento e nessa mesma
Casa, nesse mesmo microfone, eu tenho que dizer: o senhor não é... não tem superpoderes
pelo fato de ser presidente, e o senhor não pode fazer o que o senhor fez. Nós vamos passar
uma régua em cima disso, não poderia deixar de fazer esse desabafo aqui, mas antes mesmo
de o senhor ter protocolizado o requerimento do senhor no Alfa, o senhor já publicou no
grupo da educação data e hora da audiência sendo que esse vereador aqui já tinha feito
regularmentalmente o seu pedido de... o seu requerimento, o seu... O senhor me desculpa, Sr.
Presidente. Gosto muito de Vossa Excelência, independentemente de qualquer coisa, porque
nós temos uma história, confio no senhor, votei no senhor, com muito orgulho, não me
arrependo, mas eu gostaria que o senhor revesse esse tipo de postura, porque o senhor vai
desincentivar os vereadores aqui dessa Casa. Então, essa situação da Audiência Pública do
transporte, se for para acontecer a mesma coisa que aconteceu na Audiência Pública da
educação, eu já retiro o meu requerimento, já. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Vereador Paraná Filho, eu quero dizer ao senhor que não precisa pedir desculpas, o
parlamento é isso, é importante que a gente chegue em um bom entendimento, mas quero
dizer que não trata-se de superpoderes, de forma alguma, né? Os vereadores estão comigo
aqui desde o dia 1º de janeiro deste ano, e nós temos nos comportado de forma muito
respeitosa com todos os parlamentares. E quero dizer a Vossa Excelência que a gente tem um
costume de aprovar os requerimentos de pedido de Audiência Pública aqui no Plenário, mas o
nosso regimento não nos obriga a aprovar o requerimento para solicitar Audiência Pública. Eu
faço a leitura do art. 272 do nosso regimento, que diz o seguinte: "É prerrogativa de cada uma
das comissões permanentes a realização de audiência...". Desculpa. "É prerrogativa de cada
uma das comissões permanentes a realização isoladamente, ou em conjunto, de audiências
públicas com pessoas ou com entidades da sociedade civil para instruir matéria legislativa em
trâmite, bem como para tratar de assunto de interesse público relevante, atinente a sua área de
atuação, mediante aprovação dentre os membros da comissão e o requerimento de solicitação
assinado pelo presidente na comissão permanente e endereçado ao presidente da Casa, da
Câmara Municipal. Parágrafo Único: Os vereadores poderão encaminhar ofício, ofício, que
será discutido e votado, solicitando a realização de Audiência Pública à comissão permanente
pela temática a ser tratada nos termos deste regimento". Então, a gente tem o costume, sim,
mas eu não atropelei ninguém, eu apenas respeitei o regimento, porque eu estive em uma
reunião com o Prof. Azuaite, que achou prudente naquele momento a gente fazer a discussão
do tema da educação, mas eu liguei para o vereador Dhony, um vereador que eu tenho
profundo respeito, disse a ele que eu apensaria os requerimentos juntamente, fiz a mesma
coisa com a vereadora Raquel, e solicitei ao vereador Azuaite que presidisse por ser o
presidente da comissão. Se ele declinasse disso... obviamente, ele teria a prerrogativa de
presidir, eu apenas fiz a abertura... acho que nem abertura eu fiz, eu subscrevi o requerimento,
não fiz questão de participar, de presidir, porque eu acho que o tema tinha que... era muito
maior do que o Roselei presidir, do que qualquer vereador presidir. Ele era o presidente da
comissão, está dialogando com os segmentos da educação aqui, e é lógico que todos os
vereadores poderiam participar, colocar as suas expectativas para o tema, que eu acho que é
de extrema relevância, tá? Agora, de forma alguma agi utilizando de superpoderes. Esse não é
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o meu perfil, nunca fiz isso, nunca vou fazer. Eu sempre procuro resolver as coisas de maneira
democrática, de maneira a ouvir as pessoas, e é esse o caminho que a gente pretende seguir
aqui até o final, Paraná, com todo respeito, você sabe que tem profundo respeito por Vossa
Excelência...VEREADOR PARANÁ FILHO: Tudo bem, vereador...PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Né? Vamos...VEREADOR PARANÁ FILHO: Mas se eu pedir
para o senhor a cópia do ofício que o senhor endereçou para a comissão, o senhor não vai ter
para me entregar, mas tudo bem, vamos colocar um fim nessa história. Só acho, vereador, que
nós estamos tentando fazer o nosso trabalho, a gente merece um pouquinho mais de respeito,
só isso. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Paraná Filho, pela
observação feita em relação a esse tema. Eu agradeço, é um profundo momento de
aprendizagem aqui também. Eu... né, quando eu vim para cá, em momento algum, na verdade,
trabalhei o suficiente para falar: "Ah, eu conheço tudo". Eu não conheço tudo, estou
aprendendo muito, e aprendendo, como disseram aqui hoje, aprendendo com aqueles que nos
ensinam. O vereador Paraná Filho nos ensina, o vereador Azuaite nos ensina, a vereadora
Raquel... É um momento de aprendizagem. A gente criou até um livro de precedente aqui,
porque é um momento ímpar que nós estamos vivendo no país, no mundo, né? Essa questão
da pandemia, sofremos muito na semana passada, hoje, graças a Deus, a gente conseguiu
fazer a sessão como a gente gostaria de ter feito nas anteriores, né, e a gente aprende. Então,
se eu cometi alguma coisa que contrariou alguém, peço desculpas, não tenho problema com
relação a isso. Aliás, uma palavra que eu tenho toda hora é realmente essa liberdade para se
retratar. Eu não sou dono da verdade, quero aprender, e digo mais, sou um eterno aprendiz,
né, Raquel? VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Sr. Presidente, posso fazer
um comunicado à Casa? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Por favor.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Acabei de... É também nesse assunto da volta
às aulas presenciais, acho que é o assunto, né? A gente acabou de receber a informação que o
SESMT, para quem não conhece é o Serviço Especializado em Engenharia e em Segurança e
Medicina do Trabalho, um serviço dentro da Secretaria de Gestão de Pessoas, acabou de fazer
uma avaliação em uma unidade escolar, sobretudo nos EPIs, "EPIs", porque o SESMT acabou
de dizer que isso não é um EPI, como a própria representante do SESMT falou na Audiência
Pública, e eles notificaram oficialmente a Secretaria Municipal de Educação, porque os
"EPIs" foram manipulados antes de serem entregues aos professores, quebrando assim toda a
questão de higiene. Então, eu quero aqui fazer o meu agradecimento ao SESMT, aos
servidores de carreira que estão lá, que fizeram uso de sua atribuição e também estão
fiscalizando o retorno das aulas presenciais. Inclusive, vereador Bira, a máscara entregue hoje
pela Secretaria da Pessoa com Deficiência é melhor do que a máscara entregue pela Secretaria
Municipal de Educação, o vereador Bira está aí para provar a máscara dupla, bem-feitinha,
muito melhor do que, desculpa, aqueles farrapos que foram entregues aos professores e
professoras municipais. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: [pronunciamento fora do
microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Professor, o senhor pode usar o
microfone, por gentileza? VEREADOR AZUAITE FRANÇA: É só um detalhe que eu vou
passar para a vereadora Raquel, que traz a notícia. Se houver um documento... um documento
existe, a gente está... a gente tem uma instância de acompanhamento composta aqui na câmara
por nós, vereadores, pelo Sindspam e pelo Conselho Municipal de Educação. Então, a entrega
dos EPIs, a qualidade dos EPIs, fazem parte do escopo de monitoramento dessa comissão.
Então, seria interessante conseguir esse documento e trazer para cá. Acho que a gente votou
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hoje a formalização disso, né? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim. VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: Obrigado. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Um aparte, pela
ordem, sei lá como pode ser feito. Eu estava conversando esses dias e eu observei o que a
Raquel falou durante as reuniões e muitas falas do Plenário, e quando eu estava hibrida,
mostrando o tipo de máscara, eu entendo assim: há tantos gastos, não há possibilidade desses
EPIs terem um padrão, que nem a máscara de... A 95, que... Eu estava observando que muitos
dos vereadores estão usando, às vezes, aquela máscara de alta proteção. Se pudesse ser feito
uma compra ideal, de acordo com o EPI, uma coisa padrão, e não a máscara social, né, esse
pano, que ele vai trabalhar, aí depois ele tem que trabalhar com uma máscara acima, como ela
comentou. Então, é meio que um transtorno. Então, eu queria saber se há possibilidade de se
fazer uma compra, uma licitação de uma compra ideal. É possível isso? PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Professora Neusa, eu entendo que EPI, o nome é muito claro, é um
Equipamento de Proteção Individual, e EPI eu diria que tem que seguir as normativas da
ABNT para garantir segurança aos trabalhadores da educação, da indústria, tanto é que as
grandes indústrias, né... o Paraná é advogado, atua na área trabalhista juntamente com o Dr.
André, que também atua na área trabalhista, existe, na verdade, um índice de insalubridade
para as pessoas que atuam em situação de risco. Esse índice de insalubridade está previsto na
consolidação das leis trabalhistas, lá no artigo acho que 252, salvo engano, da lei trabalhista.
É isso, doutor? Não se recorda, mas eu acho que deve ser 252. Ele varia de 10% a 40%, esse
índice, sob o salário mínimo. As indústrias acabaram, na verdade, fazendo investimento, eu
sei porque eu trabalhava na Volkswagen, trabalhei na Tecumseh, trabalhei na Usina Ipiranga,
e elas deixaram de pagar isso quando forneciam os Equipamentos de Proteção Individual. Na
cana, era caneleira, era tornozeleira, era o facão, eram os equipamentos, na verdade,
necessários para garantir a segurança do trabalhador. Acho que na prefeitura é a mesma coisa.
A gente não pode brincar de fazer segurança. Se nós estamos falando de retorno às aulas... se
não dá para falar, nesse momento, de recuperação das trincas, das rachaduras, do que tem aí
pela frente, Equipamento de Proteção Individual não é brincadeira. Então, eu penso que a
secretária Helena, o Dr. Edson Fermiano, pessoas que a gente mantém um diálogo frequente,
têm que levar isso a sério. Não dá para ser máscara de pano para conviver, né? Você tem que
trocar uma criança... Já dou, Azuaite. Você tem que o tempo todo dialogar com centenas de
pessoas. Então, eu penso que isso precisa ser levado muito a sério, acho que nós podemos
formar aqui uma comissão, juntamente com a Comissão de Educação, ir até a Secretaria
Municipal de Administração e Gestão de Pessoas e analisar esses equipamentos. O que não
dá, Azuaite... Eu estou ouvindo aqui no grupo da educação, o pessoal trocando mensagem
como se fosse obrigação do professor contratar as máscaras, comprar máscara para ir
trabalhar. Isso é obrigação do empregador. Não é possível que você tira o 14º, você tira
assiduidade, você tira, no caso da saúde, o Prêmio SUS, você tira o salário-esposa, agora você
tira o salário para ter que comprar a proteção individual, para... A troco de que isso? Acho que
tem que levar isso a sério. Por favor, Azuaite. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Em
algumas atividades, às vezes não é uma questão de insalubridade, mas é uma questão de
periculosidade. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Isso. VEREADOR AZUAITE
FRANÇA: E quando existe essa intersecção, ou essa tangência, opta-se... Eu não atuo na...
André, atua na área trabalhista? Opta-se, quando existe isso em algumas atividades, opta-se
pelo pagamento da periculosidade, não é isso, André? Agora, a responsabilidade dos EPIs, é
claro que é do empregador. Agora, a circunstância da atividade desenvolvida, pode ser a
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insalubridade ou a periculosidade, mas acho que, na pandemia, eu acho que essa área de
tangência é discutível ainda. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É insalubridade. Eu
só quero corrigir, que eu falei o art. º 189, né? É o art. 189 da CLT: "Serão consideradas
atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de
trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância
fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus
efeitos". Poxa vida, eu acho que se nós estamos aqui expostos a uma condição de saúde
pública, de contaminação através de um vírus invisível, não dá para entregar um pano de...
uma flanela, um... sei lá que tipo de tecido. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Às
vezes eu penso, caro presidente, me desculpe interromper nesse momento, que eu acho que as
leis são feitas nesse país para preencher papel, porque como professora de educação física, 27
anos trabalhando no aberto, tem na Constituição a lei que nos tinha que pagar a insalubridade,
a periculosidade, em relação ao sol e ao trabalho exposto. Até hoje nada recebemos. Tem na
Constituição que nós tínhamos que receber os dissídios para a recuperação salarial. Até hoje a
gente não recebe. Então, às vezes eu fico imaginando quem realmente está preocupado: o
fazer a lei ou o cumprir a lei? VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Comunicado à Casa,
presidente. PRESIDENTE: Comunicado à Casa solicitado pelo vereador Bruno Zancheta.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presidente, apenas para comunicar no dia de hoje,
outros vereadores também estiveram presentes, eu estive presente na Cemei Ruth Bloem
Souto, e falando um pouquinho sobre essa questão do kit, vereadora Raquel, uma coisa em
especial me chamou atenção, que é a questão das luvas. Nós temos, vereador Roselei...
Primeiro que as luvas estão soltas dentro de um saco plástico, Rodson. Começa daí. Segundo
ponto: pasmem, nós temos três pares de luvas até o final do ano. Soltas, dentro de um saco
plástico, presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, Bruno...VEREADOR
BRUNO ZANCHETA: Eu peguei... Só para finalizar. Então, é algo que... Eu estou dando
um exemplo, presidente, o presidente falou da questão da máscara de pano, enfim, mas é algo
que a Secretaria da Educação precisa rever, né? Nós sabemos todos os cuidados, a questão do
álcool, enfim, todos os cuidados que a gente tem utilizado no dia a dia, e aí a gente entrega
para os servidores três luvas soltas dentro de um saco plástico. Nós precisamos rever de forma
urgente essa questão dos kits. Muito obrigado. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Sem dúvida. Bom, gente, nós encaminhamos aqui para a finalização dessa sessão ordinária, a
31ª Sessão Ordinária, mas eu quero registrar aqui a nossa participação no dia de hoje em um
evento extremamente importante para a cidade de São Carlos, para o presente, para o futuro,
que foi a inauguração da Agência USP de Inovação - Polo São Carlos. O município de São
Carlos, ele consignou um protocolo de intenção de cooperação nacional entre a Universidade
de São Paulo e a Prefeitura Municipal de São Carlos. Esteve presente o reitor da USP, o
Vahan Agopyan. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vahan Agopyan. Vahan Agopyan. O presidente
do Conselho Gestor do campus de São Carlos, o Emanuel Carrilho, o vice-reitor da USP, o
Antonio Hernandes, o prefeito Airton Garcia e também o Prof. Vanderlei Bagnato. Também
acompanhou-me nesta sessão o Prof. Dr. José Galizia Tundisi e esteve presente no evento a
Profa. Wanda. E o que significa isso para São Carlos? Muito nos foi agradecido pelo reitor da
USP, pediu para transmitir esses agradecimentos à Câmara Municipal de São Carlos, porque a
Câmara Municipal teve um papel preponderante quando da doação do terreno do campus II.
Então, eu quero aqui, Azuaite, nominalmente agradecer, o senhor era vereador na época e teve
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um papel fundamental. É um campus que tem condições de aumentar, de crescer muito, a
cidade de São Carlos recebeu esse Inova USP, que eles estão chamando, e eles fizeram
questão de colocar o número de startups que nós temos na cidade, né? Foi registrado... Para
mim foi uma novidade, o PIB de São Carlos, promovido por todos esses mecanismos,
inclusive com ajuda das pesquisas, do conhecimento, um PIB de R$ 10 bilhões na cidade de
São Carlos, isso foi revelado lá pelo Prof. Tundisi, e com essas quatro empresas que devem
atuar no campus da USP, São Carlos deve, sim, promover o desenvolvimento do
conhecimento, a facilitação aí na questão das patentes, na questão de levar o conhecimento
mais rápido ao cidadão. Nós tivemos uso da palavra, eu pude agradecer o trabalho feito por
pesquisadores aqui da cidade de São Carlos, principalmente nesse período de pandemia.
Esteve lá o Vanderlei Bagnato, pediu para agradecer todo o reconhecimento dessa Casa pelas
moções recebidas, pelas congratulações, enfim, por todo o reconhecimento que esta Casa tem
pela USP São Carlos. Eu quero terminar esta sessão solicitando ao vereador Rodson Magno
do Carmo que proceda a chamada dos Srs. Vereadores. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Atenção, Srs. Vereadores, a última chamada da 31ª Sessão Ordinária realizada
hoje, 21 de setembro de 2021. André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Azuaite Martins de França, presente.
Vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Presente. Vereador Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Cidinha do Oncológico,
ausência justificada. Vereador Dé. Vereador Dé, ausente do Plenário. Vereador Dimitri.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Presente. Vereador Djalma. VEREADOR DJALMA NERY: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Presente. Vereador Elton Carvalho. Vereador Gustavo Pozzi.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Vereador Lucão Fernandes. Vereador Malabim. Vereador Marquinho Amaral, ausência
justificada. Vereador Paraná. VEREADOR PARANÁ FILHO: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Presente. Vereadora Professora Neusa. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente.
Vereadora Raquel Auxiliadora. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Robertinho Mori. Vereador Rodson,
presente. Vereador Roselei Françoso, presente. Vereador Sérgio Rocha. E Vereador Tiago
Parelli.
PRESIDENTE
ROSELEI
FRANÇOSO:
Obrigado...VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Espera só um pouquinho, só, por favor, Neusa. Neusa, só um segundinho, por
gentileza. Eu quero agradecer os nobres vereadores, vereadoras, que participaram dessa
sessão no dia de hoje. Quero agradecer a nossa equipe técnica, que esteve conosco aqui hoje,
graças a Deus as coisas funcionaram dentro da normalidade, Djalma, né? Eu quero pedir... O
'closed caption' é o problema que nós estamos tendo ainda, né, a empresa precisa passar um
cabeamento aí para a gente poder garantir toda a acessibilidade. O grilo que nós ouvimos aí
no final, durante a sessão toda, é um... como é que chama? Um 'nobreak' que está com a sua
capacidade de carga menor do que a carga consumida pela Casa. Nós compramos um já,
ontem a gente verificou, estava em trânsito, na cidade de Campinas. Então, eu acredito que até
amanhã a gente consegue ter esse 'nobreak'. Mais uma coisa: eu tenho que deixar registrado
que está havendo um esforço muito grande por parte de toda a Câmara Municipal, dos nossos
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técnicos, da Net São Carlos, que esteve aqui ajudando a gente presencialmente na pessoa do
Sr. Ricardo, o menino Gabriel, o Emilio, a gente tem tentado... o Paulo Bolzan comprando as
coisas aí necessárias para colocar essa TV no ar, Rodrigo Venâncio sempre correndo para
fazer as coisas acontecerem também. Então, eu só tenho a agradecer a todos. Eu tenho
absoluta convicção que essa transição é difícil mesmo, mas daqui a pouco a gente consegue
fazer as coisas caminharem naturalmente. Então, agradeço a todos, e encerro essa sessão sob a
proteção de Deus. Eu, Maria Cristina Roque Novaes Keppe
, lavro a presente ata,
que após lida e achada conforme, será devidamente assinada.

