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SESSÃO ORDINÁRIA 1º DE FEVEREIRO DE 2022
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Marco Amaral, 1º Secretário
Ao primeiro dia do mês de fevereiro de 2022, 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 as Sras. Vereadoras. Dando
início à 2ª Sessão Ordinária, dia 1º de fevereiro de 2022. Eu solicito ao vereador Rodson
Magno do Carmo que proceda à chamada dos Srs. Vereadores e vereadoras. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Boa tarde, Sr. Presidente. Começa a 2ª Sessão Ordinária, realizada
hoje, dia 1º de fevereiro de 2022. Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ
REBELLO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Vereador Azuaite
Martins de França.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente on-line.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente on-line. Vereador Bira está com ausência
justificada, depois eu vou ler. Vereador Bruno Zancheta. Vereadora Cidinha do Oncológico.
Sr. Presidente, vereadora Cidinha do Oncológico? Ela está... Só um minutinho, Sr. Presidente,
deixa eu confirmar aqui no computador...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não, não
está on-line. VEREADOR RODSON DO CARMO: Da vereadora Raquel. Espera só um
pouquinho. Muito bem. Vereador Azuaite não está on-line. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Não, está on-line. Azuaite, você pode abrir a câmera, por favor? VEREADOR
RODSON DO CARMO: Eu pediria para que os vereadores que estivessem on-line abrissem
as câmeras para que eu possa... Presente, vereador Azuaite presente. Vereador Bira, ausência
justificada, que daqui a pouco eu vou ler. Vereador Bruno Zancheta. Vereadora Cidinha do
Oncológico. Vereador Dé Alvim. Vereador Dé, ausente do Plenário e nem on-line. Vereador
Dimitri Sean, ausente do Plenário. Vereador Djalma Nery, presente. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Presente on-line. VEREADOR RODSON DO CARMO: On-line.
Vereador Elton Carvalho. Elton Carvalho. Ausente do Plenário e do on-line. Gustavo Pozzi,
presente. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Vereador Lucão Fernandes. Ausente. Vereador Malabim. Presente on-line,
vereador Malabim. Vereador Marquinho Amaral, presente. Vereador Paraná Filho. Ausente.
Professora Neusa, vereadora professora Neusa. Ausente. Profa. Raquel Auxiliadora.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Presente. Vereador Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTINHO MORI:
Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Vereador Rodson, presente.
Vereador Roselei Françoso, presente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Sérgio Rocha, presente. Vereador Tiago
Parelli, presente. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Presente. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Malabim, registrou presença dele? VEREADOR
RODSON DO CARMO: São 12 vereadores presentes. Que eu vou ler a justificativa do
vereador Ubirajara Teixeira, conhecido como Bira: "Excelentíssimo Sr. Presidente, Roselei
Aparecido Françoso, cumprimentando cordialmente sirvo-me do presente para justificar
minha ausência da 1ª Sessão Ordinária realizada hoje, dia 1º de fevereiro de 2022. Não estarei
presente, pois, acima no citado, estarei na Alesp, em audiência com a deputada federal Marta
Costa. Sem mais, agradeço antecipadamente e renovo protesto de elevada estima e destinada
consideração. Vereador Bira, do PSDB". Então está feito, justificado, vereador Bira. Sr.
Presidente, eu gostaria de saber se tem mais alguma justificativa com Vossa Excelência?
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PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não, não. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Então, até o momento, 12 vereadores presentes. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção
de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Em pé, cantaremos e ouviremos o Hino Nacional e o
Hino a São Carlos. [execução do Hino Nacional Brasileiro]. [execução do Hino de São
Carlos]. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sr. Presidente, se o senhor me autorizar, eu
gostaria de registrar a presença da nobre vereadora Cidinha do Oncológico. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito, vereador Rodson. Registrada a presença da vereadora
Cidinha do Oncológico. Eu solicito ao vereador André que proceda à leitura da Bíblia.
VEREADOR ANDRÉ REBELLO: "Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos
e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for
batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que
crerem serão estes: Expulsarão demônios em meu nome. Falarão novas línguas. Se pegarem
em serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem
as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados". Palavra da salvação. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Graças a Deus. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, vereador André. Solicito nesse momento ao vereador Rodson Magno do Carmo
que proceda à leitura dos votos de pesar da semana. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Relação de votos de pesar: "Maria Aparecida Leoncio de Lima, Armando Moretto, Jair
Geralde Nicoletti, Joaquim Xavier de Barros Neto, Eduardo Escapolão Lucas da Silva,
Francisco Guerreiro Filho, Rodrigo de Castro Rocha, Norma Silveira Adorno, Filomena
Ferreira Saraiva, Maria Zuleica Gallucci Roiz, Wiviane Maria Spaziani Tiberti, Eunice Reis
Ferreira, Fatima Aparecida Camargo Tangerino, Izael Rodrigues Dias, Alex Sandro de Jesus,
Leonardo Jose Ferreira, Maria da Gloria Oliveira, Vitalina dos Santos Marques, Darci
Sebastião da Silva, Luis Ricardo Nunes Gomes, Luzia Izabel Picchi, Pedro Gabriel da Silva,
Valentin Legori, José Ferratti, Marlene Guedes Lourenço, Elvira Perussi de Oliveira, Maria
Thereza Valladão Cuffi, Claudio Catarino Lourenço Filho, Elisabeth da Silva Saga, Luis
Fernando de Oliveira, Thereza Picoli Pereira, Maria Concheta Gallo Danhone, Olanda Silvatti
Torres, Felice Ghindini, Felipe Rojas, Terezinha Gomes da Silva, Etelvina Aparecida Alves,
Cristiano dos Santos Rojas, Adaucto Zabotto, Amancio Manieri, Luis Joaquim, Deolina do
Carmo Siqueira Lopes, Carmela Barra Chinaglia e o Sr. Marco Antonio Nagliati". Sr.
Presidente, esses são os votos de pesar. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Ordem
solicitada pelo nobre vereador Marquinho Amaral. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Só um segundo, vereador Rodson,
por favor. Pois não, Marquinho. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Pois não,
presidente. Como é público e notório, infelizmente, nós perdemos, no dia de ontem, o Dr.
Antonio Carlos Carvalhaes, proprietário do Cartório de Registro de Imóveis da cidade de São
Carlos. Nós protocolizamos uma moção, mas eu acho que, infelizmente, ainda não deu para
ela chegar ao Plenário. Então, eu gostaria que dos nomes constasse o nome do Dr. Antonio
Carlos Carvalhaes, para que nós possamos, também, estar guardando um minuto de silêncio,
uma vez que ele foi um grande rotariano na cidade de São Carlos, uma pessoa que sempre
teve uma relação muito boa com esse Legislativo e uma pessoa que tem vários
empreendimentos que a sua família vai continuar, aqui na cidade de São Carlos. Um
empreendedor e uma pessoa que merece todo o nosso respeito e admiração. VEREADOR
RODSON CARMO: Sr. Presidente, só para comunicar, o secretário dessa Casa, Rodrigo
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Venâncio, já me passou aqui em minhas mãos. Se o senhor me permitir, estarei lendo o
falecimento do Sr. Antonio Carlos Carvalhaes. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Por favor, o senhor pode ler, mas eu quero, antes da leitura, deferir o pedido realizado pelo
vereador Marquinho Amaral, e, com certeza, constará na lista dos falecidos da semana o nome
do Sr. Carvalhaes, uma pessoa que tanto contribuiu com a nossa cidade. Muito bem lembrado
e justo a lembrança do vereador Marquinho Amaral, solicitando a inclusão dele na lista dessa
semana. Muito obrigado. VEREADOR RODSON DO CARMO: Então, registrando, a
pedido do presidente dessa Casa, relação de votos de pesar, acrescentando o nome do Sr.
Antonio Carvalhaes, que faleceu na noite de ontem. Então, registrado e atendido o pedido do
nobre vereador Marquinho Amaral. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor iria
fazer a leitura... Ah, já foi... já está registrado. Perfeito. Então, os que puderem, por favor,
fiquem em pé para guardarmos um minuto de silêncio em memória dos falecidos dessa
semana. [um minuto de silêncio]. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sr. Presidente, eu
gostaria de registrar a presença dos nobres vereadores e vereadoras: Professora Neusa,
vereador Paraná, e vereador Lucão Fernandes, e vereador Dé Alvim. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Rodson Magno do Carmo, sempre atento à
presença dos nobres vereadores e vereadoras. E agradeço aqui enormemente pelas
observações e o devido registro dos trabalhos de hoje. Quero solicitar, nesse momento, a
leitura das proposições da semana. VEREADOR RODSON DO CARMO: "Projeto de lei
ordinária: 1. Projeto de resolução: 1. Requerimento: 64. Indicações: 12. Moções: 5.
Totalizando o número de 83 pedidos dos Srs. Vereadores e vereadoras dessa Casa. São
Carlos, dia 1º de fevereiro de 2022. Setor de Protocolos e Arquivos da Câmara Municipal de
São Carlos". Gostaria de registrar a presença do nobre vereador Bruno Zancheta e do vereador
Dimitri Sean. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Rodson. Não
havendo solicitação de destaque, eu coloco em votação a admissibilidade das proposituras da
semana. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovado. Não há solicitação também para o uso da Tribuna. GRANDE EXPEDIENTE
INSCRIÇÃO DE ORADORES – PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO - Então, nós
entraremos, nesse momento, nos oradores inscritos dessa semana. O primeiro orador inscrito é
o vereador Marquinho Amaral pelo tempo regimental de até dez minutos. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Sr. Presidente, Sras. e Srs. Vereadores, população que nos
acompanha nesse momento. Nós ocupamos nesse momento o expediente falado da sessão
para comentar um assunto que tem sido notícia, tanto no meio dos vereadores como no seio da
Rede Municipal de Educação, bem como nas rádios e jornais. Para quem ouviu hoje os
programas políticos nas rádios, onde, tanto na rádio São Carlos como na rádio Jovem Pan, na
Intersom FM, o assunto que pautou todas essas emissoras foi a volta às aulas, a volta da
educação municipal. Eu me recordo, sou da época em que as nossas antigas Emeis eram
referência, não só aqui na cidade de São Carlos, mas em toda a nossa região. Eu cheguei a
receber, vereador presidente Roselei Françoso, algumas vezes, a dez, 15, 12, sete, oito anos
atrás, todas essas épocas, prefeitos e vereadores de cidades vizinhas e até de rincões longe de
São Carlos, que vinham à nossa cidade para saber o porquê São Carlos era referência na
educação municipal. Eu me recordo, com saudosismo, das nossas escolinhas criadas pelo
saudoso Prof. José do Prado Martins, que faleceu, infelizmente, recentemente. Eu me recordo
das revelações dessas escolinhas. Eu me recordo do esporte sendo praticado e sendo dado em
várias Cemeis, hoje Cemeis, na época Emeis, do nosso município. Eu me recordo das visitas
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que fazia às unidades escolares do município, quando eu tinha oportunidade de ver todas elas
como um brinco. As cozinhas todas com armários, bem cuidadas, as salas de aula com
ventiladores, as salas de aula com estrutura, os armários dos professores lotados de materiais
didáticos para serem repassados aos alunos. Hoje, o que nós estamos vendo? Hoje, nós
estamos vendo a falência da rede municipal de educação, que foi, durante vários mandatos,
um exemplo para todos nós. Hoje, há uma situação onde os professores não são reconhecidos
como grandes mestres que são por uma ditadura que se instalou na secretaria municipal e está
fazendo da secretaria um consolo da vergonhosa derrota que sofreu nas urnas na sua reeleição
como reitora da nossa Universidade Federal de São Carlos. A Profa. Wanda, por quem
pessoalmente eu não tenho nada contra, mas como educadora, como gestora da rede
municipal de ensino, está transformando as nossas escolas em um verdadeiro rio. O que nós
assistimos hoje na Escola Maria Alice Vaz de Macedo, o que nós temos assistido em algumas
escolas, que eu tenho certeza, Sr. Presidente, que Vossa Excelência irá, na sua fala, estar
denominando cada uma delas, dizendo da falta até de energia elétrica que nós estamos tendo
nas escolas municipais. Ontem, o Sindspam faria uma reunião, eu estive até lá na porta, já não
houve a reunião por causa da chuva, que seria no estacionamento, para nós discutirmos a volta
às aulas. Essa reunião será amanhã na plataforma on-line. Mas não adianta nós discutirmos
entre nós, porque nós não temos um retorno de uma pessoa, e quem ouviu a entrevista dela,
hoje, em uma emissora de rádio, que é a Sra. Wanda, pode ver que ela não tem nenhum
respeito pelo nosso sindicato, que é legitimamente constituído para defender os interesses, não
só dos professores, mas de todos os funcionários públicos municipais. Nós temos visto que
nós conversamos com os secretários, e eles não tomam providências. Pasmem, senhores. A
Constituição obriga 25% de investimento na educação. A Sra. Secretária, não obstante ter
vindo a esta Casa choramingar para que nós mudássemos o orçamento, para que ela pudesse
atingir os 25%, nem assim ela atingiu. E hoje, nas contas da municipalidade, na Educação,
nós temos mais de 60 milhões que estão lá e que não foram investidos nas escolas que ficaram
fechadas todo esse tempo. As escolas estão com goteira, os professores não têm EPIs, a
discussão com a rede não existe. Ela se enclausurou na sede da secretaria com a sua
prepotência, com a sua arrogância, não absorveu ainda a derrota vergonhosa que recebeu na
universidade e vem à prefeitura municipal fazer lambança. Licitações que causam dúvidas,
inclusive da seriedade, da honestidade, se são corretas ou não são, estão aí no mercado. Ela se
apoderou de dois ou três que ficam ali gravitando puxa-saquismo na sua orelha e se esqueceu
dos quase 3 mil profissionais da nossa rede municipal, que não são ouvidos. Que as escolas
estão um verdadeiro chiqueiro de porco. Não estão dignas para receber os nossos alunos, com
raríssimas exceções. Então, eu venho hoje ocupar esse microfone, Sr. Presidente, e tenho
certeza de que outros vereadores farão o mesmo, para nós dizermos não. Esta Casa, Sr.
Presidente, cabe a Vossa Excelência mostrar a firmeza, mostrar que a Câmara Municipal não
concorda com o modo operante da arrogância, da prepotência de uma senhora que, para ser
consolada da sua derrota, veio assumir como consolo, como um prêmio de consolação, uma
secretaria que já foi exemplo para essa cidade. Meu apoio, minha solidariedade aos
professores, aos funcionários da rede municipal, aos pais dos alunos da rede municipal. E o
Sr. Prefeito Municipal tem que tomar uma posição firme e dizer, ou ele fica do lado da
inoperância, da incapacidade, ou ele toma uma atitude. E só existe uma atitude: ele entrar com
o pé, e a secretária entrar com o bumbum. Está na hora dela ser retirada porque não serve,
porque é incompetente, da Secretaria Municipal de Educação, de tão nobre tradição na nossa
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cidade. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Marquinho Amaral,
pelas palavras. Eu também vou fazer uso hoje do expediente e manifestarei em torno desse
assunto, da educação, que tanto preocupa a população em geral, os pais de alunos,
professores, alunos e toda a comunidade escolar. Eu passo agora a palavra ao próximo
vereador inscrito pelo tempo regimental, vereador Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ
FILHO: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, muito boa tarde. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Muito boa tarde. VEREADOR PARANÁ FILHO: Boa tarde a todos que nos
acompanham aqui nesse Plenário, a todos que nos acompanham também nas suas casas. Sr.
Presidente, eu quero parabenizar, em primeiro lugar, as palavras do vereador Marquinho
Amaral. Porque, hoje de manhã, quando eu visitei o seu gabinete, eu falava isso, quando o
senhor... que essa Casa ainda é o único socorro da população de São Carlos. Ainda é o único
local que nós podemos ver dentro de uma pluralidade de pensamentos, de ideologias, de
formas de trabalhar, mas que é a única Casa, o único poder que a população ainda pode ter o
socorro. Porque, por parte do Poder Executivo, Sr. Presidente, olha, nós estamos em um
momento que há muito tempo... Está bem ruim esse microfone aqui, viu, Sr. Presidente? Que
há muito tempo... PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perdão, Paraná, só um segundo,
por gentileza. Não sei se tem um microfone móvel. É que a gente fica colocando álcool toda
hora e começa a dar esse problema, mas só um segundinho que a gente já melhora isso. Tiago,
vereador Tiago, por favor, você não quer pegar o microfone lá para mim, por favor? Eu
devolvo o tempo para Vossa Excelência, tá? Obrigado, Emílio. Você pode, por favor, garantir
os dez minutos ao vereador Paraná Filho, retornando o tempo a ele? VEREADOR PARANÁ
FILHO: Muito obrigado, vereador Tiago Parelli. Então, Sr. Presidente, eu vejo que essa Casa
ainda é a Casa que a população pode encontrar um socorro na defesa dos seus direitos, onde o
servidor pode se sentir representado. E nós não podemos, nesse momento, enxergar da mesma
forma o Poder Executivo. O Poder Executivo que, infelizmente, pela debilidade, pelo fato de
saúde precária do nosso prefeito, tem deixado a desejar, sobretudo, o comando do Poder
Executivo. Nós elegemos o Sr. Prefeito Airton Garcia no ano de 2020, em novembro, né? As
eleições foram em 2020, porque nós entendemos que o mandato, os primeiros quatro anos do
prefeito Airton foram... foi um bom mandato, onde nós tivemos contas... as contas do
município equilibradas, o servidor não recebeu o salário em atraso, não recebeu o 13º em
atraso, obras interessantes foram retomadas, outras foram iniciadas e acabadas, e nós
tínhamos motivo suficiente para entender que o prefeito Airton deveria continuar. Havia,
naquele momento, Sr. Presidente, uma harmonia entre os poderes, onde nós víamos que a
Câmara era respeitada, onde os vereadores aqui falavam, cobravam, pediam, e o resultado
acontecia, porque a demanda era atendida, porque a solicitação era atendida, e hoje nós não
vemos assim. Hoje nós vemos uma prefeitura totalmente bagunçada, onde não existe um
comando central, onde o prefeito é extremamente ausente, omisso, né? E essa Casa pode
sentir isso, Sr. Presidente, na ausência do prefeito nas reuniões que nós temos feito aqui, nas
Audiências Públicas que nós temos feito, e o prefeito, em hipótese alguma, aparece. Quando
muito, manda um representante que não representa nada, né? Que não pode falar por ele. E as
coisas não andam. Hoje, nós temos uma saúde precária. Nós temos uma cidade que é
denominada "capital da tecnologia", mas nós não temos nem testes para testar a população.
Enquanto a vizinha Araraquara, que não tem esse nome de "capital da tecnologia", consegue
vacinar a sua população até nas praças, nós não conseguimos vacinar as pessoas aqui da nossa
cidade em quantidade suficiente para que nós possamos ter uma noção de como está a
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pandemia no nosso município. Temos uma publicidade da Secretaria Municipal de
Comunicação totalmente antagônica aqui do que nós precisamos ter, dizendo que: "Olha, se
você viajou, se você foi para praia, se você foi para festa, não precisa fazer nenhum teste. É só
você ficar em casa". Será que a Dra. Helena, será que ela pactua também dessa mesma
opinião da Secretaria de Comunicação, presidente Roselei? Será que o servidor público pode
chegar e dizer: "Olha, eu vi a publicidade da prefeitura dizendo que se eu fosse para praia,
para festa ou tivesse viajado, eu não preciso me testar, eu só preciso ficar dez dias em casa".
Será que ela vai aceitar, será que ela vai abonar esse dia desse servidor? Obviamente que não.
E por que nós temos que tratar o restante da população de uma forma diferente? É absurdo. O
vereador Marquinho Amaral fala da Secretaria Municipal de Educação. Olha, eu acompanho a
política de São Carlos já há alguns anos, ajudei bastante meu pai, o ex-vereador Paraná, no
seu último mandato, então eu tenho aí pelo menos uns oito a dez anos de participação ativa na
política de São Carlos. E eu não me recordo, vereador Roselei, de uma secretária ou de uma
gestão tão ruim na Secretaria de Educação como essa. Não me recordo. Primeiro porque,
quando você fala de uma secretária de Educação, de secretário de Educação, o mínimo é ele
ter educação, um bom trato com as pessoas, uma boa relação interpessoal. Isso nós não vemos
na Profa. Wanda, que eu respeito, mas ela nem de longe poderia ser secretária de Educação do
nosso município. Nós estamos falando aqui da precariedade das unidades escolares, vereadora
Raquel vem insistentemente falando disso, e até hoje nós estamos em fevereiro já de 2022, e
nada foi feito. Nós falamos do [ininteligível], nós falamos do Homero Frei, nós falamos do
Maria Alice, nós falamos da Marli de Fátima, do Arthur Natalino Deriggi, do Caic, do Dario
Rodrigues, esperando que alguma coisa fosse realizada. Nada, nada, vereador Roselei. E para
mim, que sou vereador nessa Casa, representante da população aqui de São Carlos, um dos
representantes, para mim, é muito doloroso ver a situação de um funcionário da Secretaria
Municipal de Educação na situação que nós vimos hoje de manhã. Um funcionário chorando,
chorando de verdade, não estou falando chorando de reclamar, chorar de escorrer as lágrimas,
de dizer: "Eu não aguento mais. Eu vou pedir a exoneração. Eu não aguento mais tanta
humilhação. Trabalhar com uma ditadora, com uma pessoa que não respeita as pessoas, que
não tem o mínimo de educação. Que não dá condições para o funcionário, mas que ela quer
cobrar". Então, eu não sei de quem foi a ideia de colocar a Profa. Wanda como secretária de
Educação, e até acho que, em se tratando de currículo, de repente, ela até tivesse, de alguma
forma, alguma possibilidade. Mais de um ano que ela está no cargo, vereador Roselei, acho
que já é o mais suficiente de entender que já deu, já deu o que tinha que dar com a Profa.
Wanda. Eu acho que o governo tem que buscar uma outra alternativa, um outro nome, que
saiba, de fato, fazer as coisas acontecer. Vários milhões de reais. Vários milhões de reais não
foram gastos, isso de forma indevida, isso pode acarretar um problema jurídico muito sério
para nosso prefeito. Acho que o vereador Roselei Françoso tem muito mais propriedade para
falar sobre isso do que eu. Mas o problema, Professora Neusa, é que hoje a gravidade da
situação, dos problemas da nossa cidade, chega a uma situação generalizada, porque não está
tão somente na saúde, não está tão somente na educação, não está tão somente no trânsito, não
está tão somente no Saae, mas é uma situação generalizada. Hoje de manhã peguei a lista de
secretarias que nós temos e aquela que não apresenta problemas graves não apresenta nada. Se
você pega a secretaria do Tundisi, por exemplo, é nada. É zero. Então, não tem nem como
falar, porque... Você pega o Saae, a situação absurda do Saae. Absurda. A nossa cidade virou
um caos em meio a tanto buraco, a tanta valeta que o Saae abre e não consegue fechar. Agora,
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em uma situação de precariedade do serviço, até dias atrás nós estávamos passando falta
d'água, e nós fomos surpreendidos com a informação de que o Saae vai fazer o reajuste da
tarifa de água. O Samu, nós fizemos aqui, recentemente, uma Audiência Pública, porque os
funcionários do Samu pedem socorro. E aí, mas o que foi feito de lá pra cá? Não acredito que
tenha sido feito nada. O vereador Bruno convocou uma audiência ontem para falar dos Sits, e
quem veio aqui será que tem capacidade de mandar, de resolver? Eu acho que seria o prefeito
ou algum secretário de um calibre mais grosso. Não veio, não sei se vai resolver. Mas nós
temos problemas no Sits. Nós fizemos audiência da Guarda Municipal. Os guardas
municipais... defasagem da Guarda Municipal. A lei da Guarda Municipal é de 2001 e lá já
previa 200 guardas. De lá para cá, olha, nós temos 20 anos de lá para cá, 20 anos de
defasagem e olha que a Dra. Helena é o suprassumo da gestão de pessoas, e ela não conseguiu
resolver a questão, inclusive de ilegalidade e descumprimento de lei municipal, que foi a falta
de guardas municipais. Temos um problema gravíssimo, que é a falta de contrato com a Santa
Casa, nós não temos... Há quanto tempo nós estamos falando da retomada das cirurgias
eletivas que nós não temos em nosso município, vereador Lucão Fernandes? O senhor que é
um grande defensor da área da saúde. A Secretaria Municipal de Fazenda, no seu setor de
licitações, nunca houve indícios tão grandes de corrupção dentro daquele setor. Nunca houve
indícios tão grandes de favorecimento, de conluio, de corrupção, como nós vemos hoje,
dentro do setor de licitação da Secretaria de Fazenda. E isso... Concluir, Sr. Presidente.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode concluir. VEREADOR PARANÁ
FILHO: Então, isso não sou eu que estou dizendo, isso está na boca das pessoas que estão
acompanhando, está nos corredores, tanto do Executivo quanto do Legislativo. A
desconfiança de que ali instalou-se uma quadrilha para beneficiar empresas e se beneficiar.
Então, Sr. Presidente, é muito ruim a gente, muitas vezes, no final de semana, receber fotos,
imagens de munícipes que estão na UPA do Cidade Aracy, que estão na UPA do Santa
Felícia, tirando foto das infiltrações, dos pombos, fezes de pombos, UPAs lotadas, servidores
mandando mensagem para a gente: "Olha, a gente não tem mais condição de trabalhar. A
gente não tem segurança. A gente não tem equipamento. A gente não tem isso, não tem
aquilo", e a gente saber que foi eleito um prefeito; um prefeito foi eleito na nossa cidade para
resolver esses problemas, para comandar o Poder Executivo. E, na verdade, esse poder, que
era para ser exercido pelo prefeito Airton Garcia, é pulverizado por alguns que estão ao seu
redor, mas que não têm, na verdade, nem legitimidade e nem competência. Porque, se pelo
menos a Dra. Rosária, o Carneirinho, o Panone, o gatinho, o ratinho, a borboleta e todo o resto
da trupe, se pelo menos competentes eles fossem, nós não estaríamos nesse caos instalado na
cidade de São Carlos. Cidade suja, imunda, esburacada, sem saúde, sem educação. Muito
obrigado, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador
Paraná. Eu convido agora a Professora Neusa para o uso da palavra, no tempo regimental de
até dez minutos. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Bom, boa tarde a todos. Boa
tarde, aos que estão assistindo a sessão, a todos os presentes, aos vereadores, ao presidente
Roselei, a todos que estão aqui, né? Eu, hoje, eu quero voltar, primeiro, homenagear, sabe,
agradecer que copa maravilhosa que eu estive presente. Muitos criticaram a copa pela ação da
covid. Então, eu vou falar e fui fiscalizar e ver ações que foi junto com a Vigilância Sanitária.
A cobrança da vacina, era a cada dez minutos o aviso para se separarem, usarem a máscara e
álcool gel em vários pontos para todos. A maioria que estava presente era família. Então, eu
quero dizer que foi maravilhosa, 250 equipes, então eu quero, como representante também do
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esporte, eu gostaria de dizer: O esporte educa, é saúde e também é uma motivação para a
gente tentar voltar ao normal desde que se mantenham, se previnam e se preparem diante...
com as vacinas e com todos os protocolos de segurança. Quero também dizer que eu
participei ontem da audiência, provocada pelo vereador Bruno, quero parabenizar, fiquei feliz
com o que a gente teve aqui e com os encaminhamentos que nós vamos dar prosseguimento a
situações que eu achei, assim, muito triste as situações em que o Sits está. Então, conhecendo
isso, eu vejo uma situação que é deprimente. Quero fazer base nas falas do vereador Paraná,
também acho absurdo o que nós estamos vivendo hoje em São Carlos. Com o pouco que a
gente pode entender, há situações em que a cidade em si, desde a parte da Assistência Social,
está largada. Como digo muitas vezes, eu não vou omitir, eu vou cobrar. Eu vou cobrar, sim,
ações que realmente cheguem até o povo, né? Participei da Audiência Pública da Guarda
Municipal, feita pelo vereador Paraná, também observei. Falo também pelo que o Marquinhos
colocou aqui, o vereador Marquinhos, em relação à educação. Está ficando triste. Está
passando dos limites. Mas, hoje, também venho colocar a minha situação deprimente em
relação a mais um feminicídio. A morte de uma jovem de 23 anos. Simplesmente, ela foi
massacrada no banco traseiro de um carro. Mais uma vez uma mulher morta. Mais uma vez
precisando atenção. Onde que nós estamos? Que país é esse que vai... fora as situações. Se
hoje comentar das inundações que ocorreu em São Carlos, hoje, como a chuva, podemos
observar o que está ocorrendo na cidade de São Paulo, nas nossas regiões, o que ocorreu em
Jaú, em Piracicaba. As situações estão realmente difíceis. O que nos leva a entender o quanto
o ser humano está deixando de ser humano. O meio ambiente largado às traças. A
humanidade de chegar perto de ver as situações em que as mulheres estão passando,
Robertinho, agora como presidente, eu acho um absurdo. Vinte e três anos. Independente, é
uma atrás da outra. Uma família soterrada, com cinco. Aquilo, quando eu li, aquilo me doeu
no coração. A gente reclama da água estar entrando, mas uma família inteira. Então, a gente...
o Pedro, da Defesa Civil, o Pedro Caballero, me mandou uma situação, e eu tentei divulgar o
quanto nós precisamos estar atento às situações onde moramos. As chuvas estão aí. As
mudanças climáticas. Então, nós não podemos interferir no que pode acontecer, mas você se
preparar para o pior, pode se preparar. Uma família inteira, Robertinho, uma criança de 1 ano,
uma menina de 10, um menino de 12, o pai de 40 e a mãe tal qual, inteirinhos soterrados. Isso
é uma tristeza. Quando o vereador, volto a falar o que o vereador Paraná colocou, D. Helena,
eu fico pensando assim: Qual a parte humana que não entende as situações em que nós, como
vereadores, representando inúmeros eleitores, a cidade de São Carlos está passando e a
necessidade. Os buracos intermináveis. Hoje, eu sei que a desculpa é: "A chuva não para". E
quando a chuva parar, quando vai começar a fazer os consertos de inúmeros... não é buracos,
são crateras, são crateras. Lá não sei se foi consertado, na Rua dos Cravos, tinha um buraco
que cabia um carro, lá no bairro Cidade Jardim. É assim...ORADORA NÃO
IDENTIFICADA: Ainda não consertou. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Ainda
não consertou, né? Por quê? Por causa da chuva. Não tem... tem que fazer o quê? Licitação.
Então, a hora que o carro cair, faz a licitação e indenização de quem cair lá dentro, porque vai
acabar acontecendo tal coisa. Quero também, gente, falar aqui, eu quero demonstrar que eu
falei esses dias na explicação pessoal. Aqui está tirado várias do Procon. Para que serve o
Procon? Eu gostaria de saber. Como, D. Júlia Cortez, senhora que representa lá o Procon,
como que o povo pode conseguir agendar se todos os agendamentos... Não tem, gente. Pode
pegar. Se você tentar, hoje, agendar no Procon, você não consegue. Quer dizer, a população
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não tem a quem reclamar, a quem procurar seus direitos. Pode ver. Aqui tenho, vou falar
como escreve: horário preenchido, horário preenchido, 2/2, horário preenchido, 3/2, horário
preenchido. Isso vem há dias. Eu tenho pedido para minha assessoria entrar toda vez e ver se
consegue agendar um horário, vereadora Raquel. É demais, né? É só quem... vamos dizer, eu
vou ser um pouquinho mais para baixo, é quando a água bate no traseiro que essas pessoas
que estão aí em cima vão dar atenção para o povo que precisa? Hum? Até quando nós vamos
viver precisando da caneta, hum? Volto a repetir. Dou força. Olha, eu nem vou falar. Eu estou
aqui, nem vou citar a quantidade, que me irrita, a quantidade de vários equipamentos públicos
alugados. Olha só, gente. Ó. Tudo em aluguel. E os equipamentos? Parte pública largada às
traças, se deteriorando. Até onde vai o nosso dinheiro? Ó, ó, eu vou contar quantos são, eu
vou ter a pachorra de fiscalizar. Então eu queria agradecer a atenção, e se possível, volto a
falar da situação de mais um feminicídio em São Carlos, 23 anos. Eu dava para ela, quando eu
via ela, e quem veio me avisar foi a moça que trabalha no Compre Bem. Chegou assim: "D.
Neusa, olha, olha, da Karina, Karina Moraes". Meus sentimentos à toda a família e a todos
que já perderam um ente querido de uma maneira tão triste. Então, eu deixo aqui o meu pesar.
Vinte e três anos. Ela levou tanto soco, chute no banco traseiro de um carro, e ouviram... Ele
quis dizer que foi com a batida do carro, mas a pessoa, uma das testemunhas, viu, viu batendo
em alguém. Ninguém fez nada. E ela foi largada lá. Ela não resistiu aos inúmeros ferimentos.
Então, eu deixo... eu termino aqui a minha fala, o meu pesar a mais uma mulher. Ah, mas tem
uma coisa. Hoje é aniversário do André Rebello. Parabéns, Rebello. Vinte e cinco aninhos,
está aí. Um abraço a todos e obrigada pela atenção. PRESIDENTE ROBERTINHO MORI:
Obrigado pelas palavras. Parabéns, André. Muita paz, muita saúde. VEREADOR DIMITRI
SEAN: Comunicado à Casa, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROBERTINHO MORI: Pois
não, comunicado à Casa, nobre vereador Dimitri. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sr.
Presidente, alô.
PRESIDENTE ROBERTINHO MORI: Pois não. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Eu estava há pouco reunido com a secretária de Trabalho, Emprego e
Renda, Danieli Favoreto. Ela me procurou, marcou uma reunião, pediu para que
conversássemos a respeito do projeto de lei que eu citei aqui, na semana passada, na Tribuna
da Câmara Municipal. Projeto esse que dá isenção, ou, na verdade, uma retribuição, uma volta
do ICMS aos pagadores de impostos de São Carlos. Então, a ideia, a empresa que paga ICMS
ao governo do estado, o município recebe parte disso, uma cota parte, e parte do que o
empresário pagou volta para a empresa, para que ele invista. Repito, o projeto não é para que
o empresário tenha mais lucro, para que ele distribua dividendos para os sócios. Não é essa
ideia. É para que ele invista na produção da própria empresa, para que amplie, para que
contrate mais funcionários. E a secretária, ouvindo essa fala que eu fiz na última sessão, veio
até aqui para me parabenizar, dizer que gostou muito do projeto e para sugerir que esse
projeto também contemplasse o fomento ao primeiro emprego, para ajudar os jovens que
buscam, muitas vezes, emprego, mas ainda não têm uma experiência prévia, uma qualificação
profissional para entrar no mercado de trabalho. Então, quero comunicar isso à Casa, Sr.
Presidente, que já comecei a fazer reuniões a respeito desse projeto de lei, que, em breve, será
apresentado a essa Câmara Municipal. Obrigado. PRESIDENTE ROBERTINHO MORI:
Pois não. Com a palavra a nobre vereadora Raquel Auxiliadora, pelo tempo regimental de até
dez minutos. [troca de presidência]. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Boa tarde.
Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, vereadores, vereadoras, toda a população que nos
acompanha aqui no nosso Plenário e também pelas redes aí, TV e rádio. Toda vez que a gente
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usa o expediente aqui nessa Casa, nós buscamos sempre estudar o tema, aprofundar, ir na raiz
dos problemas, mas hoje... E começando o ano, né? A primeira vez que usamos esse
expediente. O ano é novo, mas os problemas da nossa cidade são antigos e se repetem, se
repetem. E o caos que encontra a nossa cidade fez com que a gente fizesse uma lista, e uma
lista grande de problemas que temos na nossa cidade. Começando pela zeladoria. Todo
mundo está vendo o mato alto, cortes de árvore que não são realizadas, vazamento, limpeza
de terreno, troca de lâmpadas, enfim. Todos sabem que chove em dezembro, em janeiro.
Todos sabem que nesses meses do ano os matos crescem mais. É difícil pensar que precisa ter
mais equipes nesse momento para cortar os matos? É muito difícil planejar essa situação? O
recape eleitoreiro do Sr. Airton Garcia, que a cidade inteira sabe que foi um recape eleitoreiro,
está aí começando a estourar. Ruas que estavam asfaltadas completamente já apresentam
buracos. Além dos buracos do Saae, dos buracos que vão surgindo. A manutenção dos prédios
públicos, como já foi colocado aqui nessa Casa, não é de hoje que a gente vem denunciando,
só o ano passado o Sindspam levantou mais de 20 prédios públicos que tem problemas de
infiltração, de goteiras, de enchentes, e acabamos de receber, acho que todos nós, vereadores,
acabamos de receber mais uma escola municipal, Amélia Botta, com água dentro dessa
escola, sem energia elétrica para funcionar. Essa semana vimos o prédio da UPA da Cidade
Aracy, vimos o Samu, como bem colocou o vereador Paraná, mas todas as unidades de saúde
têm problemas. A maioria dos prédios públicos da nossa cidade estão com problemas
estruturais. Essa semana fui no Centro da Juventude do Cidade Aracy, é revoltante ver um
prédio público municipal, que foi investido mais de 700 mil para construi-lo, completamente
acabado, detonado. Parecia um filme de terror aquele espaço. Não tem mais nada, vereador
Gustavo. Não tem uma lâmpada, não tem uma fiação. As janelas todas quebradas, com vidros
quebrados, arquivo da Secretaria Municipal de Infância e Juventude jogado lá dentro
contendo nome, relatório de criança atendida pelo Conselho Tutelar. Isso é uma violação
grave do ECA, não se pode pegar um arquivo morto de uma secretaria e deixar jogado com
prestação de contas, muitos arquivos lá jogados naquele espaço completamente aberto. E se o
governo Airton Garcia não cuida desses prédios públicos, quem vai pagar a conta somos nós.
Porque calculem, quanto que nós vamos pagar para consertar, por exemplo, só o Centro da
Juventude da Cidade Aracy, como todos esses prédios públicos que a gente está falando que
está tendo problema? É dinheiro público que foi investido e está sendo jogado no lixo e que
vai custar muito mais para toda a população. A educação, como foi bem falado aqui já por
outros vereadores, é um caso à parte e cada vez mais nos preocupa o caos que está. Essa
última foi um projeto, digo com todas as letras aqui nessa Casa, é um projeto de terceirização
da educação municipal, que vai começar com as merendeiras, com essa licitação que a gente,
vereador Paraná, tem que ter muito cuidado, porque cheira muito mal, uma licitação que vai
terceirizar uma atividade-fim da educação, porque a merenda escolar faz parte da educação
municipal. E não vem me dizer que é urgente, que: ai, agora que não tem merendeira, porque
desde 2014 que não faz concurso público. Não, o último concurso, 2014, foi prorrogado até
2018. E podia muito bem ter feito um processo seletivo de urgência, como realiza para outros
cargos, mas não, deixou chegar nesse caos. E vai vindo aí, vereador Roselei, outras
terceirizações da educação que a gente já está sabendo. Então as escolas que a gente já falou,
né? E as despesas da educação, que é algo que a gente... vereador Roselei vai falar agora, não
vou dar spoiler, porque é um caso à parte que merece muita atenção de todos nós. Claro que a
covid sempre foi um tema que a gente tratou aqui. Eu, com muita precaução, nunca usei muito
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esse termo em respeito a muitos dos servidores que estão na linha de frente da covid. Mas eu
acho que nas últimas semanas, eu falo com todas as letras agora e sem dúvida: é um governo
negacionista. É um governo que está negando a ciência no enfrentamento à pandemia. É
inadmissível aquela propaganda vergonhosa de que a pessoa pode ir para balada, a pessoa
pode viajar e que não precisa fazer teste. Deixa contaminar. Deixa pegar a gripezinha. É isso
que o governo Airton Garcia quer? No momento em que a gente aumentou 3.000% o caso de
covid em São Carlos. E deixa pegar, não precisa fazer teste. Prefeitura brinca com a vida da
população de São Carlos. Enquanto, bem o vereador Paraná falou, o governo Edinho está
testando mil pessoas por dia em Araraquara. Por que em Araraquara tem teste e em São
Carlos só que não tem teste? ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do
microfone]. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Né? Mas que não tem vergonha
de colocar todo dia no boletim da covid o número de pessoas que estão esperando leitos de
UTI. Mas nós recebemos as ligações das pessoas da UPA com o pai, com a mãe, com a
criança, desesperada que não tem o leito. E a prefeitura lá tranquilamente coloca dez leitos de
estabilização esperando leito de UTI. Cadê a mobilização do governo para ir atrás de teste?
Cadê a mobilização do governo para ir atrás de leito? Não tem. E agora, por fim, hoje de
manhã, no Diário Oficial de ontem, foi publicado um novo decreto de enfrentamento à
pandemia, mas um decreto negacionista, que diz com todas as letras: "Não se deve testar
paciente assintomático". Quantas pessoas vocês conhecem que estavam assintomáticas e
estavam com covid? Passando covid para todo mundo porque estavam assintomáticas. Não se
deve fazer teste em pessoas assintomáticas, governo Airton Garcia? E ainda diz mais, diz que
o servidor que estiver assintomático deve procurar realizar o teste particular, servidor da
saúde, que só deve ser afastado quem morar junto. Porque a gente só pega covid, viu, gente?
Com quem a gente mora junto e não com quem a gente tem contato, enfim. É um decreto que
joga mais uma vez a responsabilidade da pandemia no povo de São Carlos e não no governo
Airton Garcia, que lava completamente suas mãos. Por fim, a última notícia que traz o Diário
Oficial de hoje é a licitação do transporte público. Uma notícia tão esperada na nossa cidade e
que eu não consigo ficar feliz, porque nós não vemos uma pesquisa de origem e destino, a
gente não vê criação de novas linhas, a gente não vê nada. E aí surgem muito mais dúvidas
nessa nova licitação do que respostas para a população de São Carlos. E, Karina, você está
presente, minha solidariedade, minha luta, meu carinho a todos os familiares, mais um
feminicídio em São Carlos. Nós sabemos que todos os anos temos em média quatro
feminicídios na nossa cidade e esperamos que nesse ano [interrupção no áudio].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: A senhora pode concluir. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Que essas mulheres possam ser atendidas com dignidade e não
serem mais vítimas do feminicídio. Obrigada. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Comunicado à Casa solicitado aqui pelo vereador Elton Carvalho. VEREADOR ELTON
CARVALHO: Sr. Presidente, uma boa tarde a todos. Eu queria comunicar essa Casa, todos
os vereadores, a população que está nos assistindo, que eu atrasei na sessão de hoje porque
nossa cidade, como ontem a gente divulgou, estamos em uma situação caótica a nossa saúde,
né? Como a vereadora Raquel falou. E a gente estava em visita junto com a Vigilância
Sanitária e também com o Pedro Caballero, a gente visitou algumas unidades. As estruturas,
está chovendo dentro das unidades. Muito provável mais duas unidades vão ser parcialmente
interditadas. Isso é muito triste, porque nosso papel aqui não é fechar unidade de saúde, não é
fechar farmácia, mas sim dar condições dignas da população ser atendida, dar condições
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dignas para nossos servidores trabalhar. E onde hoje, em contato com servidores, população, a
UBS do São José está chovendo dentro da farmácia, está chovendo na recepção, e não é de
hoje, porque dois, três, quatro meses que nós já divulgamos isso e falamos para o secretário os
problemas. E a UBS do Cruzeiro também já está interditada desde novembro. Onde eu falo,
Fernanda, da Visam, tome providências, porque é 30 dias para o secretário resolver e até hoje
nada. Ela fala: "Eu vou multar o nosso secretário de Saúde, da onde eu faço parte?". Sim, é
seu papel. Então eu queria comunicar essa Casa que eu estava nessas visitas junto com a
vigilância, junto com o Dante também, da Corregedoria. Muito obrigado, uma boa tarde a
todos. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Elton. Quero registrar
que lá em Santa Eudóxia também está chovendo dentro da unidade. Com a palavra o vereador
Robertinho Mori Roda, pelo tempo regimental de até dez minutos. [troca de presidência].
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras e
população que nos acompanha. Foi comentado agora pela vereadora Neusa aqui a respeito do
serviço integrado do trânsito sanitário... transporte sanitário. E houve um comentário ontem
em relação ao serviço público, que todos os requerimentos, os pedidos que eles comentam que
serão incluídos no cronograma e que assim que der eles vão fazer esse trabalho. Reclamaram
também sobre os escorpiões, enfim. Sou solidário a esse grupo e comento ainda mais, não só
eles. Aqui eu tenho um requerimento de 17/6 e 22/9 do ano passado, da Rua Leonardo
Foschini, entre Avenida Regit Arab com a José Zavaglia, na Cidade Aracy, até hoje nada. E é
sempre aquele comentário, que possivelmente estaremos em 30, 90 dias. Em abril de 2021 foi
protocolado um requerimento que deram um prazo de 90 dias, não fizeram, em setembro de
21 um novo requerimento, aí eles deram prazo de 30 dias e até hoje não foram fazer o
trabalho. A situação é precária. É na Rua Joaquim Antonio Zantut, Rua Maurício Valente
Osório, nas adjacências da Vila Conceição. O nobre vereador [interrupção no áudio] Rocha já
fez esse pedido, como muitos outros vereadores já pediram, intransitável, tanto para pedestre
como para os veículos. Por que eu estou... Vocês vão ver aonde eu vou chegar. Uma boca-delobo na Avenida Morumbi, que foi colocado hoje, foi comentado que não tem a grade de
proteção. É em frente ali a Metalma. Eu faço aquele caminho, eu tenho uma casinha no Broa,
passo sempre. Ali perto do semáforo também, [ininteligível] sabe falando, você vai ali, você
não tem como sair. Se tiver um carro para cá, você passa em cima de uma valeta enorme, da
mesma forma perto do Ceja, do antigo Cefa, ali no Jardim Beatriz, da mesma forma. Uma
valeta no Zavaglia que eu passei para o secretário, né? De forma, tipo, olha o que está
acontecendo, a moça me passou, estourou toda a suspensão do carro dela. A roda, quebrou a
roda, entortou. Passei, simplesmente achou que era algo que eu estivesse pegando no pé do
secretário. Ele comentou: "Não, isso não é nosso, vereador, é do Saae". Mandei também para
o Saae. Mas o Saae, ele peca em relação a essas valetas que conversei com o Jurandir. Eles
abrem uma valeta, e fica ao Deus dará, sem fechar aquela valeta, infelizmente. Eu
particularmente não posso reclamar do Mola, daquele pessoal que sempre tem atendido, a
Elaine, todo aquele pessoal lá. Um pessoal atencioso, mas eu não sei por qual razão não é
feito. Eu acho que uma programação, um planejamento para que essas valetas, esses buracos
sejam tapados. Da mesma forma, foi solicitado também ali perto do Botafogo, do lado
debaixo, assim, para o lado da Igreja São Nicolau, mas na Rua Henrique Gregori. Ali as casas
que nunca tiveram problema por enchente, entrar água, hoje, estão entrando água. Aí que eu
vejo os asfaltos da nossa cidade, que infelizmente menos de um ano de recape já tem buraco.
Então eu vejo ali uma parte grossa ali perto da calçada e no meio ela está reta, deve ser, vocês
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sabem o que eu estou falando, se ela é um convexo, abaulada, ela está reta. Então parece que
aqueles 5 ou 6 centímetros só está perto da guia. O resto é um dedo. É a única coisa que
justifica, a única coisa que justifica. Porque aí vieram defender: "Não, porque não é a
empresa". Eu não tenho nada contra a Bandeirantes, ou qualquer, não tenho nada, nada, nada,
nem a favor. Nunca me ajudaram em nada, nunca vou pedir ajuda. Tá certo? Agora, espera
um pouco, gente, não tem um ano, um ano. Nessa chuva agora ela tapa, quantos buracos tem
aqui nessas avenidas aqui, nessas marginais aqui da nossa cidade, entendeu? Um perigo, à
noite fica aquele lençol d'água. Os bueiros e bocas-de-lobo que já foram solicitados. Ali na
Rua Dr. Duarte Nunes, quase esquina da Henrique Gregori, do lado de uma casa de tinta. Foi
solicitado juntamente com uma que ficava do lado de lá da rua só, não do outro lado da pista,
somente na outra guia. Arrumaram aquela da guia. Eu tenho vergonha porque eu moro hoje na
Rua Dr. Duarte Nunes, sempre foi meu caminho, meus pais sempre moravam ali. Tem um
galho lá que já faz mais de dois meses, lamentável, e da mesma forma, na passagem do
Jardim Medeiros para o prolongamento do Medeiros na Rua João Assef. É uma curvinha que
você faz, você sabe o que eu estou falando, vereador sabe, porque o pessoal que vem, eles
vêm para subir ali naquela rua que sai na padaria, para poder sair do Jardim Medeiros.
Lamentável o nosso serviço público, lamentável, Mariel Olmo. Então eu não fui passar aquela
mensagem para você como represália, foi porque a população, a exemplo do que comentaram
aqui da Cidade Jardim, está postado lá, lamentável aquela cratera, aquele buraco que está
muito visível e coloca nesse vídeo: "Olha ali o perigo. Já, já pode trazer problema para
fundação de um prédio". Que não é mentira, porque é um volume muito grande de água que
está passando ali. Então eu não estou pegando no pé. Tenho o maior respeito pela
administração e pelo prefeito. Talvez ele não saiba o que estão fazendo nas costas dele.
Buscar dinheiro para fazer recape, buscar recurso, estufar o peito porque talvez tenha costa
larga ou porque tenha alguém dentro da administração protegendo não condiz como uma boa
administração, como um bom secretário. Isso daí é para a população em geral, Sr. Mariel. Eu
te pedi ali, foi feito um requerimento, eu vou pegar aqui, o bueiro ali perto do Cefa foi feito
8/11/2019, foi solicitado dia 15/6/2020 e foi solicitado dia 19/2/2021. Até hoje nada. Está
ainda um volume muito grande lá e inúmeros bueiros em nosso município, todos, todos, todos
entupidos. Será que não temos uma equipe da própria secretaria? Nós não temos funcionários
de carreira que pudessem estar fazendo esse serviço? Será que nós não temos, com esse
matagal alto? E eu volto a elogiar o trabalho do Jurandir, o que ele não tem às vezes é
condições, porque foi fazer uma poda de árvore e não podia fazer, porque ele não tinha um
guincho lá para poder, porque hoje não pode mais, porque teria que ter esse guincho. Quanto
custa? Custa 200, 250 mil reais. É caro? É caro, mas precisa. Hoje nós temos orçamento de 1
bilhão. Será que não dá? Não há necessidade? Com essas copas muito grandes, será que não é
isso? Ou nós temos certeza que é isso que faz derrubar essas [interrupção no áudio].
PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Pode concluir, vereador. VEREADOR ROBERTINHO
MORI: Obrigado. Eu teria muitas coisas para comentar aqui. Eu tenho uma lei de 2002 que
dispõe a obrigatoriedade da colocação de placas indicativas em imóveis do município. Desde
a época do Sr. Newton Lima, nunca fizeram isso, sabe por quê? Porque ela não dá conta de
cortar matos de que é propriedade do município, esse matagal todo que temos aqui no nosso
município. E aí vamos cobrar, que temos que cobrar também do munícipe ou vamos multar?
Deveria de ter vergonha, deveria ter vergonha. Volto a falar, tenho o maior prazer de fazer
parte da base do prefeito Airton, eu só não sei se ele sabe de muitas dessas coisas que estão
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acontecendo. Mariel, não tenho nada contra a sua pessoa, mas está deixando a desejar.
Requerimentos de mais de dois anos, mais de dois anos desse vereador. Está um caos não por
conta da chuva, por conta dessa inoperância sua. A exemplo, só para encerrar, Sr. Presidente,
do Jardim Beatriz, que foi o que mais me entristeceu. Eu falei para ele há 20 dias... há 40 dias,
desculpa, foi no final do ano, fui lá reclamar com Dr. Edson. Muito chateado, porque ele ficou
de lá, está entrando novamente água na casa da pessoa. Ele falou: "Não, não, vou amanhã lá".
Mandou o moreno, o Everaldo lá. Ele foi lá, riscou e não voltou lá. Está entrando novamente.
Isso é papel de moleque. Não gostaria, não queria me alterar, mas é papel de moleque. Está
entrando lá. Então é inoperância, não é desculpa da chuva, porque todos esses pedidos aqui
foi na enchente do ano passado. Sr. Prefeito, lamentável, lamentável. Seus serviços públicos
está deixando a desejar, Sr. Mariel Olmo. Eu vou estar cobrando, o que não for feito, eu vou
junto ao Ministério Público. Obrigado. PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Muito obrigado,
vereador Robertinho Mori. E na sequência eu quero convidar vereador Rodson Magno do
Carmo para também fazer uso da palavra pelo período de até dez minutos. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Boa tarde, Sr. Presidente em exercício, vereador Paraná. Boa tarde,
Srs. Vereadores e vereadoras, população que nos acompanha. Eu quero aqui primeiramente,
antes de começar a minha fala, parabenizar meu colega aqui de Câmara Municipal, vereador
André Rebello, desejando muita saúde e muita paz, que Deus possa abençoar você e toda sua
família, André. A gente vai entrar em um assunto aqui que não é muita novidade para quem
nos ouve, não será muita novidade no assunto que nós vamos entrar aqui, que é questão do
vereador... questão do cemitério municipal. Então eu peço atenção da vereadora Cidinha do
Oncológico, vereador Lucão Fernandes e vereador Bruno Zancheta. Por que eu citei nome
desses três vereadores? Porque a Sra. Rosana Fatori passou no Facebook a reclamação a
respeito do cemitério e pediu para que fosse lido aqui. Então essa fala não é minha, é fala da
Sra. Rosana Fatori: "Hoje pela manhã estive no cemitério e vi uma situação deplorável, só
mato. Fiquei pensando que situação chegamos e de quem é a culpa. O prefeito assume a
cidade e delega cargos com muita indicação de colegas vereadores e a secretaria... e os
secretários delegam cargos de chefia de seções, por, enfim, delegam cargos a gestores por
assim diante. Mas e aí? Ninguém faz nada?". Ela fala um palavrão aqui que não vou citar. "A
cidade tá um lixo. Por que vamos... Porque, vamos falar a verdade, existem pessoas boas na
administração dessa cidade, mas tem umas que para juntar não dá uma. Cadê a administração
desse cemitério? Gente, será que é tão difícil assim administrar um cemitério? Ao menos para
largar limpo? Sei que a saúde é um pouco mais difícil. Se lidar com pessoas vivas, a vida, mas
é tão difícil jogar uma mata? Matos e mais matos. Porque quem dá está morto. Mesmo
tentando amenizar essa situação. Será que nossos políticos poderiam ao menos indicar pessoas
capacitadas para assumir cargos nas secretarias e nas chefias do cemitério? Menos que sejam
realmente capacitados e que tenham fazer um trabalho para a população. Afinal de contas,
somos nós que pagamos, somos nós que pagamos os nossos impostos. Serviço tem que ser
bem-feito. Quero aí fazer uma visita ao túmulo dos meus pais, enterrar um ente querido e
encontrar um lugar agradável, mas infelizmente o lugar está deplorável, um lixo, tudo
abandonado. Desse jeito aonde precisa ficar atenta, senão vai sair uma onça de tão alto que
está o mato, qualquer outros animais, pois parece uma selva. Uma selva abandonada. Srs.
Vereadores, por favor, nos ajude". Então foi marcado o vereador Lucão, que deve ter recebido
isso, assessoria deve ter passado, vereador Bruno Zancheta e vereadora Cidinha do
Oncológico. E é triste, vocês, da prefeitura que nos assiste, eu peço para a Glorinha, alguém
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da comunicação, atenção. Eu vou pedir ajuda para os vereadores, marcar uma reunião essa
semana ou semana que vem com o prefeito para falar sobre a situação da segurança do
cemitério. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Marcar com quem? VEREADOR RODSON
DO CARMO: Com o prefeito municipal, porque ele é dono da caneta. Pode ser que não
aconteça nada, vereador Lucão, mas tem que estar presença do Mariel, tem que estar a
presença da Dra. Helena. Porque, gente, eu não sei, vereadora Cidinha, eu não sei, vereador
Bruno, vereador Lucão, todos os vereadores que estão aqui, o que nós vamos fazer,
Robertinho? Segura esse microfone, porque senão vai voar isso aqui. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Um aparte. VEREADOR RODSON DO CARMO: Só um
minutinho, vereadora Neusa. Não sei mais o que vai fazer. Olha a situação. Por favor, Araújo,
pega aqui, olha o que está acontecendo, eles estão começando a pichar os túmulos, eles estão
começando a deixar os túmulos abertos e roubando alça há muito tempo. Quanto tempo esse
vereador pede? Dr. Edson Fermiano, misericórdia. Vou ajoelhar aqui e pedir clemência, por
favor. Clemência ao Sr. Prefeito municipal, que dê atenção ao Cemitério Nossa Senhora do
Carmo. Porque chegou a um ponto vergonhoso, deplorável de mato, roubalheira, e a
população de São Carlos já não aguenta mais. Já não aguenta mais os e-mails dos vereadores,
os Facebooks dos vereadores, pedido de socorro, pedindo para fazer alguma coisa, e nada é
feito. E não adianta colocar o coronel Samir na parede ele para ele tomar conta do cemitério.
Sabe por quê? Porque não tem efetivo suficiente. A gente pede, não tem efetivo suficiente
para ficar 24 horas. Será que é tão difícil coloco uma contratação terceirizada, quando vai
fazer licitação? Por favor, me arruma um copo de água. Segura meu tempo, por favor, Sr.
Presidente? Só um minutinho. PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Segura o tempo, por
favor, Emílio. VEREADOR RODSON DO CARMO: É triste, gente, é triste. A maioria dos
vereadores tem ente querido enterrado no cemitério de Nossa Senhora do Carmo. Eu peço...
não sei nem o que pedir para vocês, para a gente fazer, ir lá na prefeitura. Eu não sei se o
prefeito viu isso, a situação que está. Todos os dias, todas as horas, cada hora um capítulo
diferente de uma tragédia no cemitério. É mato, é descaso, é túmulo quebrado. Deus que me
perdoe falar essa palavra, a desgraça no cemitério. As pessoas chegam lá para velar seus entes
queridos, está tudo vazando de novo, está tudo entrando água nos velórios de novo. Os
banheiros não têm nem papel higiênico para limpar o bumbum. Não tem sabonete. Será,
vereador Lucão? Será que trabalham para que aconteça isso? Para que a situação do cemitério
fica isso? Eu quero aqui como vereador, representante dessa cidade, se eu estiver errado,
qualquer pessoa, que eu mereço castigo, mas se eu tiver razão, eu saí de dentro de caixão para
pedir para arrumar o cemitério. É tão fácil. Às vezes acho que falta boa vontade de fazer as
coisas. Será que é porque esse vereador que é de outro partido que está pedindo? Não. Ou esse
vereador pede porque a população pede. Sabe por que eu estou aqui, nós estamos aqui?
Porque nós fomos eleitos. Nós fomos eleitos pelo povo. Nós somos a voz do povo aqui nessa
Casa. E eu vou, sim, gritar, eu vou me esbravejar até que arrumem o cemitério. Sabe o que eu
estou com vontade de fazer? E eu vou dar uma de louco. Se eu for preso, não tem problema, é
para ajudar a população. Interditar aquele cemitério, passar uma corrente, destruir tudo
aqueles telhados que está tudo vazando, que já está tudo uma porcaria mesmo, e não deixar
para que tenha mais velório lá. Por quê? Vereador Lucão, até que ponto? Vamos olhar o
cemitério da Cidade Aracy para vocês verem a decência que é. Será que vão deixar sucatear
para depois quererem terceirizar e mandar coisa goela abaixo para essa Câmara aprovar e
terceirizar o cemitério? Vocês estão enganados, estão muito enganados. Os andarilhos, que a
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gente tem um respeito porque é ser humano, que fica lá naquela praça deplorável, a sujeira de
pombos e agora essas situações. Essa situação, pichando o túmulo das famílias de São Carlos.
E as pessoas que estão lá pagam para ser enterradas, pagam para ter segurança e nada. Então,
vereador Lucão, como está no seu Facebook, está no do vereador Bruno, está no da vereadora
Cidinha, nós temos que conversar com o prefeito para resolver de uma vez por todas. Será que
é difícil pôr segurança no cemitério? Às vezes eu não entendo, meu amigo vereador, às vezes
eu não entendo. Como assim, Tiago? É tão simples, segurança 24 horas. A Guarda não tem
efetivo, coloca lá, mas a Guarda precisa atender outras ocorrências, tem que ser 24 horas para
que resolva o problema. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Um aparte? VEREADOR
RODSON DO CARMO: Por favor. VEREADOR ROBERTINHO MORI: É rapidinho,
mas a Guarda não vai cortar o mato. Volto a falar dos serviços públicos, o que está
acontecendo aí é criando uma dificuldade para vender facilidade, que é terceirizar aquele
cemitério. Eu sou contra. Mariel Olmo, mais uma vez, desde quando eu estou nesse novo
mandato a partir de 2017 só se fala da inoperância em relação ao cemitério. Lamentável
aquele matagal que tem lá dentro. Eu sou contra terceirização, se vier para cá. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Então eu peço ajuda ao secretário de Serviços Públicos para que
possamos fazer uma reunião para resolver o problema. Não para ficar de lero-lero, a questão
do cemitério Nossa Senhora do Carmo, que precisa de segurança. A gente que está no
cemitério quase todos os dias acompanhando o trabalho. Está deplorável e toda vez
[interrupção no áudio]. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Um aparte...VEREADOR
RODSON DO CARMO: [interrupção no áudio]. VEREADORA PROFESSORA NEUSA:
Calma. PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Vereadora, é que já esvaiu o tempo do vereador,
já se esvaiu. Pode concluir. É que foi paralisado o tempo, vereador, então não contou aquele
momento, mas o senhor pode concluir. VEREADOR RODSON DO CARMO: E agora?
Agora sim. Então, Dr. Edson Fermiano, vamos marcar reunião uma vez por todas? Por favor,
entre em contato comigo, vamos resolver esse problema de uma vez por todas? Marque uma
reunião com o prefeito para a gente falar da questão da segurança do cemitério. Que seja a
última vez que esse vereador vem aqui. E vou levar todos os materiais que eu tenho, que as
pessoas faz, de vandalismo, da pouca vergonha que está. Eu sei, Dr. Edson, que o senhor tem
ente querido enterrado no cemitério, o prefeito tem, o secretário tem, todas as pessoas, se não
têm, têm um amigo está enterrado. E as pessoas que estão lá ajudaram o progresso da nossa
cidade. Eles não votam, mas os familiares merecem respeito. Os familiares merecem respeito.
Já é um lugar de dor, de sofrimento, e as pessoas têm que chegar em um cemitério limpo,
agradável, pelo menos, e com segurança. Pois não, vereadora Neusa. Eu peço permissão, ela
me pediu antes. Por favor, vereadora Neusa, bem breve. PRESIDENTE PARANÁ FILHO:
Seja breve, por gentileza, vereadora. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Não, eu ia
comentar uma situação, Sr. Presidente Paraná e Rodson. Há uns 30 anos atrás havia uma
situação parecida na cidade de São Pedro. Com a chuva, e vinham pedindo muito isso, e
minha irmã morava lá, foi inacreditável, saiu em muitas reportagens, a chuva levantou, tirou
dos túmulos e foi para dentro das ruas caixões, cadáveres e tudo. Eles vão esperar que isso
aconteça aqui? ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Muito bem. PRESIDENTE PARANÁ
FILHO: Muito obrigado, vereador Rodson Magno do Carmo, vereadora Neusa. E na
sequência o nosso presidente, vereador Roselei Françoso, por até dez minutos. VEREADOR
BRUNO ZANCHETA: Presidente, só pela ordem. PRESIDENTE PARANÁ FILHO:
Questão de ordem. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Eu fui citado pelo vereador
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Rodson, só para complementar a fala dele. O vereador Tiago contribuiu, nós protocolamos
documento em relação a essa questão do cemitério, para falar um pouco sobre o cemitério
Santo Antônio, que está uma vergonha também, abandonado, enfim. Nós não temos nem uma
lixeira no cemitério Santo Antônio. Está uma situação que nós precisamos olhar de forma
diferente. Vereador Tiago muito bem pontuou, estávamos conversando aqui. Precisamos
resolver, chegar no denominador comum. O cemitério Nossa Senhora do Carmo está
abandonado e o Cemitério Santo Antônio está também abandonado. A situação é caótica e
preocupante. Muito obrigado, presidente. PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Muito
obrigado, vereador Bruno. Na sequência, o vereador Roselei Françoso, por até dez minutos.
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Paraná Filho, muito boa tarde, preside
essa sessão, colegas vereadores, população que nos acompanha de seus lares, público
presente, imprensa, muito boa tarde. Eu me manifesto nessa tarde dizendo que administrar é
uma questão que a gente assumiu ao tomar posse dos nossos mandatos. Prefeito municipal, no
dia primeiro de janeiro de 2017 tomou posse, foi diplomado, salvo engano, dia 22 de
dezembro do ano anterior pela Justiça Eleitoral. E as pessoas que foram diplomadas e
empossadas se chamam Airton Garcia Ferreira, Edson Ferraz, no Executivo, e 21 vereadores
neste Parlamento. E o prefeito, por sua vez, cumprindo a sua função de prefeiturável, delegou
função para mais 18, 19 secretários, alguns presidentes de autarquias e o presidente da nossa
autarquia também, o Saae de São Carlos. Essas pessoas têm compromissos de auxiliar, de
ajudar o prefeito a governar, mas nós só temos um prefeito nessa cidade. Esse prefeito se
chama Airton Garcia Ferreira. Dito isso, eu quero dizer aos colegas que muitos deles nós
nutrimos amizade, mas a responsabilidade final é do prefeito municipal. Eu digo isso porque
trago um assunto nesta tarde que as pessoas que quiserem fazer um pouquinho de esforço e
buscar as minhas falas ao longo de um ano na Tribuna dessa Casa alertando para o risco que
se corria na aplicação do ensino da nossa cidade. Por diversas vezes eu disse: Nós estamos
recebendo mais recurso do Fundeb. Em decorrência, logicamente do novo Fundeb, que
determinou que ao longo de alguns anos aí, até 2026, passaria de 10% do repasse da União
para 23% de participação do fundo, Fundeb. Em 2021 tivemos 2% a mais daquilo que nós
recebemos no ano anterior. Isso fez com que o município, Paraná, recebesse mais de R$ 12
milhões do Fundeb, fazendo com que o município recebesse um total muito acima do que foi
planejado, R$ 102.186.904,83, Renata. O município tem uma obrigação constitucional,
obrigação constitucional está prevista ali no art. 212 da Constituição Federal, que obriga a
União a investir 18% no ensino e, ao mesmo tempo, que obriga o município a investir 25. Nós
aprovamos nessa Casa um recurso extraorçamentário devido ao Refis que nós aprovamos
aqui, e no final do ano complementamos acho que algo em torno de R$ 3 milhões
provenientes de recursos do ISSQN, do ITBI e do IPTU e 10 milhões a mais no Fundeb.
Município fechou as contas com 23.48. Isso dos recursos empenhados, Paraná, empenhados.
Para efeito de aprovação de contas, o que vale são os recursos empenhados, liquidados e
pagos. Fechou ontem, até o dia 31 de janeiro do ano subsequente, é assim que diz a lei. Então
eu acredito particularmente que esse número não chega a 23.48, até porque tem as glosas que
o Tribunal de Contas tira das despesas que não são próprias da educação, previstas lá no art.
71 da LDB, né? Isso é comum, todos os anos acontece. E eu estou dizendo isso porque
quebrou-se um ciclo desde 1999. Portanto, Serjão, mais de 22 anos, mais de 22 anos depois da
implantação da LRF em 2001, São Carlos quebra um ciclo de não aplicar no ensino os 25%
previstos na Constituição. Ciclos estes que se mantiveram ao longo desse período mais de 27,
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28%, basta entrar no portal da transparência da prefeitura, pegar a linha do tempo e vocês vão
verificar. E o pior que isso é que o município de São Carlos reservou uma monta de recursos
na ordem de mais de R$ 47 milhões que não foi aplicado na educação de São Carlos. Não foi
aplicado na educação de São Carlos. E ainda a gente verifica as escolas arrebentadas, sem
iluminação, seis escolas do município sem energia elétrica, porque foi furtado os cabos de
energia. É um bilhetinho aí, vou ver se eu acho aqui, seis escolas do município sem energia.
Eu sinceramente trago aqui as escolas, Amélia Botta, Homero frei, João Paulo II, João Muniz,
Therezinha Rispoli Massei, José Marrara e também Maria Consuelo. Estou falando de energia
elétrica. Se eu for falar de chuva dentro da escola, eu trago mais uma dezena. Se for falar de
carteira, Tiagão, carteira para o aluno se sentar, respeitando o distanciamento social,
respeitando o princípio que está previsto na Constituição Federal, da igualdade da
aprendizagem, do cuidado, que está lá no art. 206 da Constituição Federal, 205, nós vamos
verificar que deixamos muito a desejar. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Um aparte,
vereador? VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Eu já vou dou. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Eu já dou. Só queria complementar dizendo e dando como
sugestão, porque R$ 8,900 milhões, vou ser preciso no número aqui, 8.818.629,74, Gustavo,
deixou de ser aplicado no Fundeb, sabe por quê? Para não ficar abaixo dos 23.48, porque
senão menos ainda seria investido, R$ 27 milhões ficaram na conta do [ininteligível], na
conta-salário educação, que poderia ter sido utilizado para reformar escola, poderia ser
utilizado para fazer teste nos professores, poderia ser utilizado para comprar tablet para os
nossos alunos, garantindo igualdade, oportunidade e educação de qualidade. Poderia ter sido
investido, como eu já disse, na manutenção das escolas, mobiliários. Tenho uma emenda da
senadora Mara Gabrilli de 2019, eu estou cobrando, cobrando, cobrando. Vai devolver o
dinheiro, vai devolver o dinheiro e não mandou o material, o mobiliário para essa escola que
tanto precisa, Vicente de Paula da Rocha Keppe. Não recebeu esse material, não foi feito
licitação, não foi comprado. Implanta o Programa Mais Educação, programa de mais de 60
anos, Gustavo, que é um programa de recreação, dados móveis para os nossos alunos poder
ter acesso à educação. O PDDE municipal que nós aprovamos e que muito bem fez o governo
do estado. Digo mais, Profa. Vanda, aproveita a oportunidade, aprenda com a Débora
Gonzalez, aprenda com a Secretaria do estado da Educação que deu qualidade para nossas
escolas. Governar é responsabilidade. A senhora que tem o meu respeito, sim, porque é a
magnífica reitora da Universidade Federal de São Carlos. Olha o que a senhora está fazendo
com o currículo da senhora [interrupção no áudio]. PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Pode
concluir, vereador. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Olha, Profa. Vanda, o que a
senhora está fazendo com o currículo da senhora, um currículo invejável, como eu já ouvi de
muitas pessoas, mas que quebrou um ciclo de 22 anos. Com pessoas que não eram reitores,
pessoas que não tinham nem... tinha condições, sim, de ser secretário e fez gestão
democrática, gestão participativa, mas aplicou os 25%, garantiu formação continuada aos
professores, garantiu melhores condições de aprendizagem a nossos professores. Tinha um
programa que se chamava apoio e substituição para pagar os professores para corrigir o fluxo,
para corrigir aquilo que as crianças que não conseguiam acompanhar no dia a dia, tinha tudo
isso. E agora eu digo da responsabilidade, por quê? Tem muita coisa que a gente precisa
começar a ficar de olho. Paraná falou uma coisa aqui hoje que eu digo aos meus pares:
Administrar é trazer responsabilidade para o prefeito, para os vereadores, para o vice-prefeito,
aqueles que receberam a chave da cidade das mãos do juiz eleitoral. Nós temos que ter essa
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responsabilidade. Eu disse isso hoje pela manhã ao Dr. Edson Fermiano. O prefeito, coitado,
mal sabe o que está acontecendo, mal sabe o que é 23.48%. Mas eu tendo a oportunidade direi
a ele, direi a ele o que significa isso para ele. Aí vão me dizer assim: "Ah, mas o Senado
Federal vai aprovar a PEC 13". É PEC? "A PEC 13, que vai dar anistia para os prefeitos".
Pode dar anistia para os prefeitos. Se esse ano não aplicou os 12% que recebeu a mais aí do
que está previsto na lei do novo Fundeb, em 2022 vai receber 17, mais 50 milhões? Olha
como vão gastar esse dinheiro. Eu temo, eu temo, e digo isso novamente, eu temo que nós
vamos ter tristes notícias aqui na cidade de São Carlos. Olha, observem o que a imprensa já
está dizendo. Olha as questões das licitações, olha as questões da aplicação do ensino. A
Polícia Federal, o Ministério Público do Estado de São Paulo está com o olho arregalado,
muito arregalado. Tomem cuidado, protejam o nome desse homem que quebrou outro ciclo,
Paraná. Airton Ferreira Garcia quebrou um ciclo de contas rejeitadas na cidade. Parou na
primeira administração dele. A segunda, me desculpem, está bagunçada. Sem eu falar dos
outros assuntos aqui, de saúde, de asseio, de segurança, enfim, todos eles. Rodrigo, recebi
aqui hoje um jargão que eu pretendo não usá-lo, não usá-lo nesta Casa, mas uma coisa precisa
ser dita: Nós precisamos combater as coisas malfeitas. Nós precisamos combater o
vandalismo que estão fazendo nessa cidade em relação ao trato das coisas públicas. Muito
obrigado. PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Muito obrigado, vereador Roselei Françoso.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Por ser citado pelo vereador, me permite um minuto?
PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Com certeza, vereador. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Eu quero cumprimentar primeiramente o vereador Roselei Françoso, que com
propriedade trata do assunto da educação por conhecer, tanto na questão do Legislativo como
também na questão do Executivo. E como professor eu fico indignado em perceber que na
nossa cidade não falta recurso, o que falta é saber aplicar. São quase R$ 50 milhões deixados
de investir no professor, deixados de investir no aluno. Quase R$ 50 milhões. Eu tenho
certeza que o prefeito Airton Garcia não sabe disso, que o CPF dele está em risco por não ter
aplicado o mínimo constitucional. Eu tenho certeza que o prefeito não sabe disso. Eu sempre
tive a confiança que o Airton Garcia ia ser um prefeito que ia cuidar dos mais necessitados, 50
milhões na educação poderia restabelecer justiça social para aquelas pessoas que precisam da
escola pública. É inadmissível uma Secretaria da Educação que deixa sobrar dinheiro. A
Secretaria da Educação vai ter 8,5 milhões para aplicar no próximo quadrimestre do Fundeb,
porque não conseguiu gastar. Porque não sabe investir. O professor precisa de investimento.
O aluno precisa de investimento. As escolas precisam de investimento. Eu não sei,
sinceridade, eu não sei. Como professor da rede pública, eu não consigo entender como que
sobra dinheiro e não investe na educação. Muito obrigado, presidente. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Gustavo Pozzi. Eu convido agora o vereador
Sérgio Rocha para fazer uso da palavra pelo tempo regimental de dez minutos. VEREADOR
SÉRGIO ROCHA: Sr. Presidente Roselei, Srs. Vereadores aqui presentes, população que
nos ouve, pessoal que nos ouve em casa, meu boa tarde. Eu quero aqui parabenizar todas as
falas dos nossos companheiros vereadores aqui nessa Tribuna. É a fala minha e os outros
vereadores, se fossem falar aqui hoje, seria a mesma fala. Eu queria pegar mais ou menos o
mesmo rumo. Estou andando, estou visitando os quatro cantos da cidade. Semana passada, eu
estive no Cidade Aracy, estive na UPA, na UBS, visitando alguns pontos da Cidade Aracy. E
hoje não foi diferente. Recebi algumas chamadas no 'Zap', no telefone de alguns parceiros e
de alguns e amigos nossos do Cidade Aracy: "Vereador, dá mais uma descida aqui no Cidade
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Aracy". E desci no Cidade Aracy. Primeira coisa que você depara na entrada, na rotatória do
Cidade Aracy, é uma selva, é um matagal que faz vergonha no grande Cidade Aracy, um
bairro que está crescendo, um bairro que mais se constrói na cidade de São Carlos é o Cidade
Aracy. Estive na UPA do Cidade Aracy hoje, passei por lá. Semana retrasada fiz uma
cobrança, fiz um ofício e hoje começaram a limpeza de roçagem lá na UPA do Cidade Aracy.
Começaram a limpeza. A limpeza tinha que ser de motosserra, tem que ser de machado,
porque virou uma capoeira, virou uma selva aquela UPA ali da Cidade Aracy. A Raquel aqui
falou do Centro da Juventude, eu estive no Centro da Juventude também, Raquel. É
vergonhoso para a nossa cidade. Um prédio que podia estar usando ali para escola, usando
com o jovem e aquele prédio abandonado, mato chegando no telhado. E temos aí o diretor de
manutenção, diretor que é responsável para cuidar do Centro da Juventude da nossa cidade.
Infelizmente, o nosso diretor não está dando conta de limpar nossas UPAs. Então,
infelizmente, a cidade está de cabeça para baixo. Algumas UPAs, já foi falado, as UBSs, mato
chegando no teto. Se o cara não cuidar das UBS, das UPAs, das Unidades da Família, se não
fizer a limpeza, não estão fazendo o dever de casa. Então, é complicado. Quando fala aqui, Sr.
Presidente, da secretária de Educação, da D. Wanda, quando ela assumiu a secretaria, eu falei:
Vai ser um desastre. Porque eu estive visitando a Universidade Federal, quando ela foi gestora
lá, alguns amigos nossos, do Paraná, que veio passear aqui, eu levei lá na universidade,
quando cheguei lá, deu vergonha, vereador. Um mato. Estava abandonada a faculdade. Quem
é a reitora aqui? "É a Profa. Wanda." A universidade abandonada. Se for do mesmo jeito que
cuidou da Universidade Federal, cuidar da nossa educação, o resultado é esse que nós estamos
vendo aqui hoje. E quero trazer outro assunto nessa Casa, que eu estou acompanhando desde
o começo, Sr. Presidente, Srs. Vereadores. No dia 17 de outubro, nós estivemos lá na
prefeitura onde estava o secretário, prefeito municipal, deputado, onde assinou uma ordem de
serviço de fazer o asfalto ali no Parque São José. E eu visitei aquele Parque São José logo
depois que assinaram contrato, alguns amigos nossos têm empresa ali, eu tenho cliente ali:
"Vereador, vai fazer o asfalto aqui?". Vai, comecinho de novembro começa aqui o asfalto.
Vai começar obras aqui. Passou novembro, passou dezembro, passou janeiro. Eu estive lá
hoje visitando novamente o Parque São José, dezenas de indústrias gerando emprego, está lá
buraco, lama, caminhão hoje para sair de lá não conseguia sair com matéria-prima, para
chegar com matéria-prima, com produto. Quero fazer um questionamento a nossa prefeitura
municipal, secretário de Obras Públicas, que aquela obra ia ser feita em 240 dias. Foi falado lá
na reunião, onde assinou o contrato, a ordem de serviço da prefeitura. Já faz 120 dias. Já está
no meio do que foi falado e até agora não começou a obra. Isso é um tapa na cara dos nossos
comerciantes, é um tapa na cara dos nossos empresários do Parque São José. Para que mentir
desse tamanho? Mentira uma atrás da outra. Para que essa enganação? Por que 240 dias para
terminar obra? Já faz 120 dias e nem começou a obra no Parque São José. Acho que o cara
tem que ser homem, rapaz. Tem que falar que a obra vai começar, tem que começar. Não é
enganar o povo, enganar a população, enganar nossos empresários. Faz 30 anos que esse
parque industrial está abandonado, e é a mesma turma de 30 anos atrás que está aqui no
governo, é o mesmo pessoal, não mudou até hoje. E continua lá e continua enganando. Por
que essa obra não começou? Outubro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Ah, foi a
chuva? Outubro, novembro, dezembro não choveu, estava seco. Infelizmente é o que a gente
depara na nossa cidade. E eu vejo aí falando da secretária Wanda, eu acho que, na minha
opinião, metade dos nossos secretários já estão com data de validade vencida, não estão
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contentes que estão recebendo salário. Está sendo pouco o salário. Eu acho que mais da
metade já estão com data de validade vencida. E chegou alguns secretários aí, já chegou
também com data de validade vencida, Sr. Presidente. Chegou, também, foi mudado
secretário devagar, não está funcionando, não está resolvendo, não vejo nem se falar o que
está acontecendo na secretaria que mudou a secretariada nova na nossa cidade. Infelizmente, é
minha fala como vereador nesse dia. Infelizmente, é falta de gestão, é falta de respeito com o
dinheiro público, dinheiro da população, infelizmente está faltando gestão. Que nem foi
falado aqui, talvez o nosso prefeito não está nem sabendo o que está acontecendo, o Sr. Airton
Garcia, que tem a caneta na mão, que foi eleito, e cada secretário virou rei, virou prefeito,
cada um está mandando do jeito que quer em cada secretaria. Infelizmente, a cidade é nos
quatro cantos, todas as secretarias estão abandonadas, todas as secretarias não estão
funcionando, infelizmente. Eu não sei o que vai ser de agora para frente. Eu acho que essa
Casa tem que tomar uma atitude, tem que sentar e cobrar, cobrar e cobrar duro, porque não dá
para sustentar o que está acontecendo na cidade de São Carlos. A população não aguenta
mais. É uma falta de respeito com o nosso povo. Eu acho que alguns secretários deveriam sair
um pouquinho de São Carlos, visitar outra cidade vizinha, sair para outros lugares, ver o que
acontece nas outras cidades. Não é essa bagunça que está na cidade de São Carlos. Tudo
abandonado, abandonaram a cidade, parece que não existe São Carlos. Faz vergonha na nossa
periferia, no centro, em toda parte da nossa cidade. É só isso, Sr. Presidente. Obrigado.
VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Pela ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Pela ordem solicitado pelo nobre vereador André Rebello. VEREADOR
ANDRÉ REBELLO: Eu queria solicitar a autorização de Vossa Excelência para me ausentar
do Plenário. Eu recebi uma informação de uma geóloga que soltaram alguns blocos na serra
de acesso à Cidade Aracy e que tinha iminência de, por conta da chuva, que mais blocos se
soltassem. Então eu gostaria de fazer uma diligência ao Sr. Caballero, a Defesa Civil, para
poder ver se procede e quais as ações necessárias. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Vereador André, eu quero agradecer a atenção de Vossa Excelência e pedir ao senhor que
além de representar, logicamente, o mandato de Vossa Excelência, mas que se desloque, sim,
está deferido o pedido de Vossa Excelência, mas que represente essa Casa como um todo,
porque é uma preocupação muito grande. Nós estamos vendo as tragédias acontecerem aí nas
regiões litorâneas, nas regiões de serra, e aqui não é diferente. Aquela serrinha realmente nos
traz preocupação. Por favor, nos mande notícias das ações que devem ser orientadas aí pela
Defesa Civil, mas de preservar e de resguardar a vida daqueles que trafegam naquele local. O
Vereador Dé Alvim, como é daquela região, se quiser acompanhá-lo, eu tenho absoluta
convicção que só vai somar, na verdade, os esforços para que possa proteger a vida daqueles
que confiaram, principalmente, no vereador Dé Alvim, o voto para que ele pudesse estar
conosco. Mas aí fique à vontade, viu, vereador Dé Alvim? É só um convite, porque nós
confiamos no senhor, até pela comissão que o senhor representa de urbanismo dessa cidade.
Mas o vereador André, eu tenho absoluta convicção que poderá representar essa Casa nesta
missão. O senhor fique à vontade, tá? VEREADOR DÉ ALVIM: Posso complementar, Sr.
Presidente?
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pode sim, vereador Dé.
VEREADOR DÉ ALVIM: Presidente, é lógico que contra a natureza não há resistência.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim. VEREADOR DÉ ALVIM: Nós estamos
vendo o que está acontecendo em todo o estado de São Paulo, são mais de 24 mortos em todo
o estado. E sabemos que o grande Cidade Aracy existe uma serra, existe há muitos e muitos
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anos. Graças a Deus, em decorrência de um acidente que já houve na serrinha, que um
caminhão muitos anos atrás caiu lá e realmente matou uma família toda. A preocupação do
André é uma preocupação... é um grande vereador, atuante, e nós estamos aqui para apoiar,
para ajudar e realmente cuidar da nossa população, que é do grande Cidade Aracy, e tomar
todos os cuidados, porque eu acho que a Defesa Civil vai acompanhar o André lá?
VEREADOR ANDRÉ REBELLO: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: André, como nós estamos transmitindo, e o vereador Dé Alvim
perguntou, se o senhor puder responder no microfone. VEREADOR ANDRÉ REBELLO:
Eu vou tentar levar a geóloga agora, no Cidade Aracy, na serra, para que ela veja se existe a
possibilidade do desprendimento desses blocos. VEREADOR DÉ ALVIM: Ótimo, estamos
aqui para apoiar, André. Todas as ações que é bem para a população, para a nossa cidade,
estamos aqui para ajudá-lo. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Pela ordem,
presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem, solicitado pelo
vereador...VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Só para acrescentar aí a fala do
André e do Dé. Hoje pela manhã, eu solicitei uma visita do Caballero em uma árvore que está
em risco ali no teatro municipal, eu vou falar, e ele comentou, André, eu nem... na verdade, eu
não perguntei, ele comentou essa situação lá da serrinha do Aracy, né? Ele falou para mim
agora, acho que era 10h30 da manhã, que estava sob controle, que estava tranquilo, nada de
pânico, estava monitorando com geólogo também. Então só para deixar você com essa
informação, que foi o que o Caballero me passou hoje, por volta acho que de 9h30 da manhã,
tá bom? Era só isso. VEREADOR DÉ ALVIM: Só para concluir, Sr. Presidente, eu acredito
muito no Pedro, ele é uma pessoa preparada...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Competente, né? VEREADOR DÉ ALVIM: Tem todos os conhecimentos de tragédia e
terremoto. Tenho a certeza de que ele vai trazer para esta Casa todas as informações da
serrinha neste momento de tanta chuva em todo estado de São Paulo. Não só na cidade de São
Carlos. Então, é a natureza, e nós temos que esperar o tempo chuvoso passar. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. Aproveitando a oportunidade, antes que o senhor saia do
Plenário, eu queria cumprimentar a Vossa Excelência pelo aniversário, desejar ao senhor
muitas felicidades, muitos votos de vida e que o nosso Deus, o nosso criador, possa derramar
sobre o senhor todas as bênçãos necessárias para lhe dar sabedoria, saber guiar o caminho do
senhor na condução dos trabalhos aí, viu? Muito boa tarde para o senhor. VEREADOR
ANDRÉ REBELLO: Muito obrigado. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu peço
aos técnicos, ao Gabriel, ao Emílio, a suspensão dos trabalhos para que a gente possa...
Terminou o expediente, a suspensão dos trabalhos, para que a gente possa fazer um acordo de
Pauta. Eu acho que não dá mais, Lucão. O próximo orador inscrito é o vereador Azuaite, mas
para a próxima sessão, tá bem? Então, eu peço a suspensão dos trabalhos aqui por alguns
minutos para que a gente possa fazer o acordo de Pauta e também conversar um pouquinho
sobre alguns assuntos administrativos aqui da Casa, tá bem? [sessão suspensa]. [sessão
reaberta]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu peço ao vereador... Ah, tem o vídeo
ainda, não estamos no ar ainda, gente. Só um minutinho. Agora nós estamos no ar, né? Eu
solicito ao vereador Rodson Magno do Carmo que proceda à chamada dos Srs. Vereadores.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Atenção, atenção, Srs. Vereadores, para a segunda
chamada da 2ª Sessão Ordinária realizada hoje, 1º de fevereiro de 2022. Atenção. Vereador
André Rebello. André Rebello. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Ah, ele está
representando a Casa. VEREADOR RODSON DO CARMO: Está representando a Câmara.
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O vereador Azuaite Martins de França, presente on-line. Vereador Bira, ausência justificada.
Vereador Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Presente. Vereadora Cidinha do Oncológico. VEREADORA
CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Presente. Vereador Dé Alvim. Vereador Dé, ausente do Plenário. Vereador Dimitri Sean.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Presente. Vereador Djalma Nery presente, on-line. Vereador Elton Carvalho. VEREADOR
ELTON CARVALHO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente.
Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Vereador Lucão Fernandes. Presente. Vereador Malabim.
VEREADOR MALABIM: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente.
Vereador Marquinho Amaral. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente on-line.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente on-line. Vereador Paraná Filho.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Vereadora 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. Presente on-line. Vereador Rodson presente.
Vereador Roselei Françoso, presente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Sérgio Rocha. Presente. Vereador Tiago
Parelli. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Presente. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Sr. Presidente, até o momento 18 vereadores presentes. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Muito bem. ORDEM DO DIA – PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO - Havendo número regimental, daremos sequência ao expediente de votação
dos processos que estão na Pauta da sessão. PROCESSOS EM REGIME DE URGÊNCIA
ESPECIAL – ÚNICA DISCUSSÃO – PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO Anteriormente, nós votaremos aqui alguns projetos de urgência especial, em especial, quatro
requerimentos e uma moção do Prof. Azuaite Martins de França, a qual eu coloco em votação
neste momento. Em votação o Requerimento 307,(processo nº 406/22) todos eles possuem o
número de assinaturas necessárias para tramitação de urgência, tá? Então, o Requerimento
307, de autoria do nobre vereador Bruno Zancheta, que "requer o conserto em caráter de
urgência de viaturas de ambulância do Sits, Sistema Integrado de Transporte Sanitário". Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado.
Requerimento 314, (processo nº 415/22) também do nobre vereador Bruno Rafael Marques
Zancheta, que "requer a manutenção urgente na Rua Antônio Petrozzani, no bairro Aracê de
Santo Antonio". É Petrozzani mesmo? Petrozzani, no bairro Aracê de Santo Antonio.
Repetindo aqui o Requerimento 314, tá? Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o requerimento de autoria do nobre
vereador Bruno Zancheta de Nº 314. Requerimento 310, (processo nº 410/22) de autoria do
nobre vereador Dhony Oliveira Souza, o vereador Paraná, que "solicita informações do
Pregão Presencial nº 3/2021, referente a contratação de empresa Trans VSX, locadora de
veículos LTDA-ME, para locação de vans para o transporte de alimentos e passageiros, para
atender a Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento". Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Requerimento de nº 309,
(processo nº 409/22) também de autoria do nobre vereador Paraná Filho, "que solicita
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informações da ata de Registro de Preço 201/2020, referente à contratação da empresa Ana
Maria Quiles ME para o fornecimento de agregado reciclado misto, ARM, para atender a
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento e serviços públicos"... e de serviços
públicos, desculpa. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Requerimento 308, (processo nº 408/22) de autoria do vereador Paraná
Filho, que "solicita informações da Ata de Registro de Preço número 57/2021, referente à
contratação da empresa Terra Plana, Locação e Serviços Eireli, para locação de máquinas e
caminhões para a recuperação das estradas rurais não pavimentadas, em atendimento à
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento". Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o Requerimento 309. Requerimento
299, (processo nº 384/22) também de autoria do vereador Paraná Filho, que "solicita
informações referente à contratação de empresa especializada em serviços de borracharia pela
Prefeitura Municipal de São Carlos". Repito, Requerimento 299. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o Requerimento 299. Em
votação a Moção nº 23,(processo nº 404/22) de autoria do nobre vereador Azuaite Martins de
França, "manifestando o nosso repúdio pela forma discriminatória e racista em que o cantor
lírico Jean Williams foi abordado e intimidado por Polícia Militar no último dia 27 de janeiro
na travessia da balsa, na cidade de Santos para o Guarujá". Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Pode sim. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: [pronunciamento fora do
microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tempo do partido. Tá. O senhor pode
se inscrever ali já. PROCESSOS EM REGIME DE TRAMITAÇÃO COMUM – ÚNICA
DISCUSSÃ0 – PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO - Vamos lá, então, agora os
processos que estão na Pauta, tá? Tem um... os dois projetos, três projetos. São três que estão
retornando? ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Ah, sim, sim, perfeito. Então, o Projeto de Lei nº
560, (processo nº 3980/21) que está retornando, é de autoria do vereador Elton Carvalho e
demais vereadores, que "denomina Rua Paquetá a Travessa 11 do loteamento Sítio do
Recreio, Aporá de São Fernando". Esse Paquetá tem um projeto substitutivo? Mudou o nome
da rua, né? Então eu peço à vereadora Raquel Auxiliadora que faça a leitura da Rua Paquetá.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sr. Presidente, vereadoras, vereadores,
apresento à consideração o seguinte projeto de lei substitutivo: "Denomina Rua Paquetá a
Travessa 11 do loteamento de Sítios de Recreio Aporá de São Fernando. O prefeito
municipal, a saber. A Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a
seguinte lei: 'Fica denominado a Rua Paquetá a Travessa 11, sem denominação, localizada no
loteamento de Sítios Recreio Aporá de São Fernando". PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Em votação o projeto de lei de nº 560 que "denomina Rua Paquetá a Travessa
11 do loteamento Sítios de Recreio Aporá de São Fernando". Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto de Lei nº 560.
Depois nós temos também retornando a esta Casa o Projeto de Lei de nº 7 (processo nº
193/22) que "altera o dispositivo da Lei 13.735 de 19, de janeiro de 2006 e outras alterações
posteriores e dá outras providências". A Lei que altera o inciso V, do art. 8º da Lei 13.735, de
19 de janeiro de 2006. Artigo esse que trata da composição da comissão de acompanhamento
do programa Passe Emprego para substituir a menção a um representante das partes não
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governamental da Comissão Municipal de Emprego por um representante dos trabalhadores
do Conselho Municipal de Trabalho, Emprego e Renda. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Por fim, nós temos o
Projeto de Lei de nº 8,(processo nº 194/22) que também está retornando a esta Casa, que
"altera dispositivo da Lei 19.422, de 31 de outubro de 2019, que dispõe sobre a reformulação
do Conselho Municipal de Turismo e outras providências". Ele altera o inciso XIX, do art. 2º
da Lei 19.422, de 31 de outubro de 2019. Artigo esse que trata da composição da Comunitur,
Conselho Municipal de Turismo, para substituir um representante do Terras Altas São Carlos
e região Convention Camp; Visitors Bureau, para um representante dos prestadores
especializados em segmentos turísticos". É isso mesmo? ORADOR NÃO IDENTIFICADO:
É. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Isso mesmo. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. PROCESSO DE
DECRETO LEGISLATIVO EM REGIME DE TRAMITAÇÃO COMUM – ÚNICA
DISCUSSÃO – PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO - Agora, nós temos um projeto do
decreto legislativo, (processo nº 4329/21) também do nobre vereador Marquinho Amaral que
"concede o título de cidadão honorário de São Carlos ao Dr. Daniel José Mendes Canedo,
presidente da Unimed". Muito bem. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado o título do decreto legislativo ao Dr. Daniel Canedo.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Isso, após encerrado o processo de votação dos processos que estão
na Pauta, eu vou para o tempo de partido, convidando o vereador Tiago Parelli para uso da
palavra pelo tempo regimental de até cinco minutos. O senhor tem a palavra, tá?
VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Boa tarde a todos. Boa tarde, presidente. Boa
tarde, meu amigo Lucão Fernandes, vereador, a todos vereadores e vereadoras, Rodrigo
Venâncio, a todos que nos assistem e a todos que estão no Plenário. Eu queria começar a
minha fala, vou ser breve hoje, pelo tempo do grande expediente não deu para a gente falar,
mas vamos falar um pouquinho no tempo de partido. Aproveitar e agradecer ao deputado
federal Guilherme Derrite por R$ 250 mil de emenda para a pavimentação. E também queria
agradecer ao Guilherme Mussi, um deputado federal também do PP, do Progressista, mais R$
250 mil para pavimentação. Agradecer também o presidente do meu partido, Mariel Olmo,
que ontem nós estivemos em São Paulo para conseguir mais emenda para o nosso município.
E anunciar aqui que já está esse dinheiro, esses R$ 500 mil desses dois deputados, nós já
colocamos na Secretaria de Obras, né, presidente Roselei? E vai ser feita mais uma etapa do
recape em Santa Eudóxia. Então, Santa Eudóxia devagarzinho vai, como eu disse, e agradecer
ao Roselei e a todos que atuam lá, Santa Eudóxia vai tendo uma visão, uma atenção. Eu acho
que ainda falta muito, Bruno. Mas a gente tem que começar a olhar... Na verdade, para todos
os lugares, né? Eu acho que a gente... Quando a gente se rótula ou coloca alguma situação é
complicado porque você não sabe de onde vem a demanda, né, Lucão? Tem que estar aqui
pronto para... tem pessoas que têm mais facilidade e trabalham há mais tempo em algumas
demandas, né? E como a gente entrou agora, né, Bruno, novo, a gente quer estar fazendo o
que é possível para população. Aproveitar e falar também, hoje eu dei uma voltinha rápida...
Lucão, o trem está feio, Lucão. Meu Deus do céu! Roselei. A voltinha, hoje, nós fomos lá no
Cidade Jardim, naquela cratera que alguns vereadores aqui citaram, viu, Rodson? É bem
complicado. Ela não estava sinalizada ainda. Ela não estava tão sinalizada, e eu pedi para o
secretário Paulo, prontamente ele foi lá e atendeu o pedido, para reforçar a sinalização. E
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entrei em contato com o Mariel, e o Mariel disse que já está empenhado e a obra vai começar
a ser feita aí nessa época. Que vai parar um pouco a chuva aí para poder fazer. Porque,
realmente, com chuva, né, Rodson, o maquinário é complicado. Outra coisa também que eu
queria ressaltar aqui, o semáforo lá do Savegnago que tanto o Bruno estava lutando e está
lutando até agora. E hoje, pela manhã, eu estive visitando o semáforo, conversei com o Paulo,
e o Paulo falou para mim que essa semana, Neusa, o semáforo iria ser desligado. São pessoas
que vêm pedindo para a gente atenção. E eu acho tão bacana o que vem acontecendo, que a
gente está com o gabinete, Rodson, e hoje foi bem bacana, a gente estava em uma demanda de
uma árvore aqui no Teatro Municipal de Arena, Lucão, e não tinha onde abrigar, e nós
ficamos dentro do gabinete. Foi muito legal hoje, sabe? Foi uma experiência bem bacana. Um
senhor de idade já, e nós entramos dentro do gabinete, e ali ficou. Não está tudo pronto ainda,
mas vem aqui, não vamos tomar chuva. Era uma outra situação que eu ia falar. Então, esse
semáforo que tantas pessoas reclamaram, vamos lá, o Bruno agora entrando aqui. Bruno fez
vários pedidos. Como eu disse na minha live, parabéns pelo seu trabalho, certo? Eu acho que
aqui a gente está... Se a gente der a mão, se unir, tudo é mais fácil. Passar em cima de ego, de
situações, entendeu? E assim vai, né? Eu acho que é importante a gente ter humildade, caráter,
perseverança. Problema todo mundo tem. E superação é muito importante, acho que para
todos nós, não é? Então, era isso que eu ia falar hoje, por causa do tempo. Eu queria falar mais
alguma coisa, mas não vai dar, tá bom? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador
Tiago, o senhor pode concluir, tá? Fique à vontade. VEREADOR TIAGO ORLANDI
PARELLI: Boa tarde a todos. Obrigado. E na semana que vem, na minha fala, eu vou
esmiuçar mais um pouquinho, eu quero levar algumas situações da garagem municipal,
algumas passagens que a gente está fazendo nessa cidade, visitando, e botando a população a
par de toda a situação da Prefeitura Municipal de São Carlos. Obrigado. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Tiago, agradeço a fala de Vossa Excelência. Eu convido
agora para fazer uso da palavra vereador Lucão Fernandes. Nós não temos mais ninguém
inscrito pelo tempo do partido. Na sequência, nós iremos para explicação pessoal. O primeiro
vereador inscrito na explicação pessoal também é o vereador Lucão Fernandes. Então, a gente
emenda aí cinco mais cinco minutos para que o senhor possa fazer uso da palavra. E na
sequência, o vereador Bruno Zancheta. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Boa tarde,
nobre presidente, vereador Roselei Françoso. Cumprimentar os meus colegas vereadores, as
vereadoras que compõem este Parlamento, a população que nos acompanha, nos assiste de
casa. Sr. Presidente, esta Câmara Municipal nesse recesso praticamente não parou. Eu tenho
visto e acompanhado o trabalho dos meus colegas vereadores neste recesso e todos os dias
tenho encontrado os parlamentares nos seus gabinetes, circulando pelos corredores, indo para
os bairros. E nós estamos atravessando uma situação muito complicada na nossa cidade. Eu
não sei se foi Vossa Excelência, eu não sei se foi um outro parlamentar que passou por essa
Tribuna e disse o seguinte: "Das grandes conquistas que nós tivemos nos primeiros quatro
anos do atual prefeito municipal Airton Garcia, onde costumeiramente vinha nessa Casa,
visitava os gabinetes, visitava a presidência desta câmara, vira e mexe estava em audiência
com os colegas vereadores. E fruto deste grande mandato, nós fizemos uma grande aliança
entre os partidos e saímos nas ruas pedindo voto, porque nós entendíamos e ainda entendemos
que o prefeito Airton Garcia poderá fazer um segundo mandato tão importante quanto...". Sr.
Presidente, eu gostaria que tivesse atenção, porque o assunto é sério. O assunto é sério. E a
gente acredita que nessa segunda gestão poderia ser tão importante quanto a primeira. Mas o
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que nós temos percebido é que a cidade, já de um tempo para cá, do final do ano e iniciando
esse ano, nós estamos enfrentando diversas dificuldades em vários setores da prefeitura
municipal e em diversas secretarias. Vários parlamentares passaram por essa Tribuna, eu vi
aqui o vereador Rodson, por exemplo, de joelhos suplicando aqui que pudesse ter uma
intervenção rápida, até porque os vereadores são cobrados em rede social, eu fui um dos
citados, na questão do cemitério. Mas nós temos infinidade de coisas acontecendo na nossa
cidade. E eu vou me ater um pouco na área que mais me pega, que é área da saúde pública. E
durante esse recesso, vereadora Raquel, além dos vereadores, esta Comissão de Saúde, ela não
parou e não descansou. Nós fizemos quatro audiências. Quando falo nós fizemos, é a Câmara
Municipal. Duas provocadas pela Comissão de Saúde e duas provocadas por vereadores dessa
Casa, totalizando quatro. E em todas estas audiências nós discutimos situações precárias,
principalmente o que nós estamos enfrentando que é essa pandemia mais uma vez. Lutamos
para ampliar leitos de UTIs, lutamos para ampliar leitos de enfermaria, que me parece que o
governo do estado sinaliza essa possibilidade. Lutamos para que Milton Olaio se
transformasse em 24 horas, nós conseguimos. Solicitamos e apontamos a necessidade de abrir
mais um ponto no Cidade Aracy para atender pessoas com sintomas da covid, e até agora
nada foi feito. Sinalizamos a necessidade do bairro de Santa Felícia também ter um ponto de
triagem para sintomas gripais, também não foi feito. O que nós verificamos ontem, deixando
uma audiência importante que nós tínhamos aqui na noite de ontem para 'se dirigir' ao posto, à
UPA de Santa Felícia. E lá está tudo misturado, meu caro presidente. Lá está atendendo quem
é covid, quem não é covid. Tem ponto de internação, um monte de paciente aguardando para
ser atendido, um monte de pessoas. E eu vou falar uma coisa para você, Elton. Com a mesma
quantidade de servidores públicos. Não foi acrescentado um servidor a mais para fazer o
atendimento para a população. Esta Câmara tem sinalizado. Nós já apontamos, Rodson, a
possibilidade de abrir a UPA de Santa Felícia, ou Unidade da Família também de Santa
Felícia, naquela região, em um horário estendido, das 16h às 22h, ou das 16h às 23h, para
atender as pessoas que não são covid, e deixa a UPA de Santa Felícia para atender covid.
Parece que a toda poderosa... Me desculpe. Olha, a gente vai cansando de falar. Porque às
vezes a gente não sabe quem manda mais. A Dra. Helena me... Doutora não, é Profa. Helena
não pode pagar hora extra. Então, pode morrer. Pode passar dificuldade, pode ficar para os
corredores. Mas não libera hora extra para a Secretaria de Saúde para ampliar os pontos de
atendimento. Meu Deus do céu, gente. Nós fizemos aqui uma audiência pública, se eu não me
engano foi a pedido de Vossa Excelência ou do Elton, acho que o Bruno, do Bira, não lembro,
me corrijam, por favor, para falar do Samu. Meu Deus do céu, quantos problemas no Samu.
Ontem, de iniciativa do vereador Bruno, me parece que com os outros vereadores, acho que
Elton e outros vereadores, Bira, do Sits. Eu fiquei assustado com o retrato que eu olhei da
situação que se encontra o Sits. Meu Deus do céu, um lugar que faz remoção de pacientes que
precisam ter uma qualidade de atendimento diferenciada. A gente não consegue ver isso. Hoje
me chegou uma informação que foi feito 60 testes. É isso mesmo? Sessenta testes. Sessenta
testes em uma cidade de quase 300 mil pessoas. Como pode fazer 60 testes? E olha o dado
absurdo: 47 estavam com a doença, estavam aí com covid, 13 não. Oitenta e cinco por cento...
Eu não sou muito bom de matemática aqui. Oitenta e cinco por cento de 60 estão
contaminados. Você já pensou se fizer um apanhado muito maior na cidade de São Carlos?
Quantas pessoas estão contaminadas na nossa cidade com vírus? E o que estamos vendo?
Audiência e mais audiência. E fica patinando na audiência, e não sai da audiência. E as coisas
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não acontecem. Eu vou falar uma coisa aqui, Sr. Presidente, eu gostaria que o senhor prestasse
atenção, e todos os Srs. Vereadores também prestassem atenção, por favor. População que
está nos acompanhando, o que vou falar é muito sério. Eu tenho visto parlamentares passarem
por essa Tribuna, e nós estamos... Vereador Paraná, preste atenção, por gentileza. Preste
atenção, por gentileza. Eu tenho acompanhado muitos vereadores passando por essa Tribuna
cobrando ações de pessoas erradas. Eu já vi a vereadora Raquel: "Onde está o prefeito?".
Outro: "Onde está o prefeito? Que mande o seu representante". Eu já vi falando aqui do
Carneirinho. Uai, na ausência do prefeito, é o Carneirinho que tem que vir aqui e que tem que
dar explicações? Eu acho que as funções dele, ele deve estar desempenhando e muito bem, a
função dele. Que é delegada a ele na prefeitura como chefe de gabinete. "Ah, então que
mande Panone". Espera aí. É o Panone que tem que vir nesta Casa? Na ausência do prefeito, é
o Panone? Ah, me fala aí, mostra em algum lugar que está escrito que é secretário de
Planejamento que tem que fazer essa função. Ou será que seria Dr. Edson Fermiano?
Competente parlamentar dessa Casa, três vezes presidente, uma pessoa que eu tiro chapéu, se
estivesse aqui. Mas é a ele que está delegada a incumbência de representar o prefeito na sua
ausência? Está tudo errado, Sr. Presidente. Quem o senhor deveria chamar nesta Casa em uma
visita? O senhor deveria... eu gostaria que os parlamentares prestassem atenção, por gentileza,
eu só estou pedindo essa vez. Eu não tenho esse hábito de fazer isso. Até porque que a gente
não continue errando. Mas quem de direito tem o papel [interrupção no áudio].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode concluir, por favor. Acho que é
primeiro tempo, né? Acho que não deu os dez minutos ainda, né? Os dois tempos já? Deixa
ele concluir, então. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Quem tem direito e dever pela
Constituição... que o senhor me prove o contrário... pela Constituição, ou pelas urnas. Quem
elegeu o prefeito e o vice-prefeito foi as urnas. Então, quem o senhor deveria chamar para vir
dar explicações aqui nesta Casa, uma vez que prefeito não pode vir, é o Sr. Edson Ferraz,
vice-prefeito da cidade. É a ele que estão as atribuições de representar o prefeito na sua
ausência. E nós estamos chamando outras pessoas para vir aqui. Nós estamos passando por
um caos em várias secretárias. E por que nós estamos chamando outras pessoas? É o viceprefeito que Vossa Excelência deveria chamar para fazer uma visita nesta câmara, juntamente
com o prefeito municipal. Se ele não puder vir, que mande o seu representante, mas o seu
representante legal, vencido pelas urnas e pela Constituição, que fala que na ausência do
prefeito, é o vice-prefeito que tem que vir aqui. Nós precisamos dar rumo para a saúde pública
de São Carlos. Sr. Presidente, os Estados Unidos... Vocês não prestam atenção também, eu
vou te falar uma coisa, hein? Pelo amor de Deus, pô. Os Estados Unidos compraram 500
milhões de vacina para atender a população de lá. Será que nós não podemos comprar uma
quantidade de 300 mil, 250 mil vacinas? Para a gente testar a cidade de São Carlos, para tirar
a gente desse caos que a gente se encontra. Eu fui na UPA de Santa Felícia ontem. Pessoas
internadas em UPA, está tudo errado. Está tudo errado, Sr. Presidente. Nós fizemos uma união
aqui de vários partidos e elegemos o prefeito Airton Garcia, e nós merecemos o respeito, o
devido respeito para que ele venha a esta Casa e nos ajude a tirar a cidade desse caos! Na sua
ausência... se tiver com problema, a gente entende, lógico, tem que se tratar, mas mande aqui
o seu representante legal que, na minha opinião e pela Constituição e pelas urnas, Edson
Ferraz! [aplausos]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Lucão
Fernandes. Quero dizer a essa Casa que durante o pronunciamento do vereador Lucão
Fernandes, eu recebi uma ligação aqui rapidamente, porque o senhor chamava a nossa atenção
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ao discurso de Vossa Excelência, mas se colocando à disposição para vir a essa Casa assim
que chamado. O vice-prefeito Edson Ferraz, tá? Então nós vamos combinar essa reunião com
os 21 parlamentares para que ele possa fazer a visita nesta Casa, caso o prefeito Airton Garcia
não possa estar presencialmente conversando conosco, tá bem? Solicitou para uso da
explicação pessoal, o vereador Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Boa
noite, presidente, vereadores e vereadoras. Boa noite já, né? Bom, vamos... O tempo é curto,
tinha vários assuntos para tratar na noite de hoje, eu vou manter o assunto de ontem, vereador
Lucão, que é a questão do Sits. Vamos de forma muito breve. O que é o Sits? Para quem está
nos ouvindo, a população. Sits é o Serviço Integrado de Transporte Sanitário. Qual é a função
do Sits na cidade de São Carlos? A realização da remoção e transporte de pacientes, para
quem faz tratamento em outros municípios, ou até em nossas cidades, enfim. E o Sits tem
atendido toda a população de nossa cidade, enfim. Só nos últimos seis meses o Sits realizou
mais de 12 mil atendimentos, e no mês de janeiro mais de 2 mil atendimentos. Então quando
nós discutimos o Sits, nós temos que discutir de forma diferente. E aí, vereador Tiago, no dia
26/7 do ano passado, eu protocolei um requerimento questionando o gasto com manutenção.
Porque eu já havia sido alertado por alguns servidores que o gasto era expressivo, e aí recebi a
resposta e me deixou muito preocupado. Nós gastamos... nós, o Sits, a Secretaria de Saúde,
quase R$ 100 mil em dez meses com manutenção, apenas o Sits. Se nós olharmos o Samu,
mais R$ 177 mil. Mas vamos nos ater ao Sits nesse momento. E naquele momento eu
confesso que fiquei preocupado, vereador Tiago. E recebi algumas respostas que não
convenceram: "Não, porque frota é muito antiga", enfim. Não convenceu. E aí eu comecei a
receber outras reclamações e por isso propus a audiência pública aqui na câmara. Ao propor a
audiência pública aqui na câmara, eu entendi que precisava me aprofundar um pouquinho
melhor sobre o assunto. E aí, vereador Tiago, fiz uma visita lá no Sits. E aí eu questionei os
servidores: Quantas ambulâncias vocês têm que atendem aqui? Eles chamam de VPP, que é a
viatura de pequeno porte, e VGP, que é a viatura de grande porte. Sabe quantas viaturas nós
temos para atender 2 mil pessoas por mês? Dez viaturas. E aí eu cheguei lá, vereador Tiago, e
olhei garagem, eu falei: Uma, duas, três, quatro, cinco, cadê as outras? "Estão na
manutenção". Cinco viaturas na manutenção? "É, cinco viaturas na manutenção". Ok, quais
são viaturas que estão na manutenção? E aí eles me falaram números: a 402, a 428 e a 450.
Falei: Você especifica para mim quais são os veículos? "Sim", e eles descreveram, duas delas
são duas Amaroks brancas. E aí eu perguntei: Onde estão esses veículos? "Nós não sabemos".
E aí eu fiquei mais assustado, falei: Como assim? Vocês, que realizam esse serviço não sabem
onde os veículos estão? "Não, nós não sabemos". E aí eu fui atrás desses veículos, Tiago, e
eles falaram: "Olha, vereador, ou está na manutenção, na garagem municipal, ou está em
alguma oficina". Fiz uma visita à garagem municipal. Eu estou resumindo em razão do meu
tempo. E quando eu cheguei lá, vereador Tiago, a situação era essa. Aqui estão as viaturas. A
428, final 08, a placa, e a 450. Você que está nos ouvindo, e eu já fiz essa denúncia, ontem.
Sabe há quanto tempo a viatura 408 está na garagem, vereador Tiago? Há mais de dois anos e
meio. Mais de dois anos e meio. E aí eu cheguei lá e comecei: Olha, quanto tempo faz que
essa viatura está aqui? "Vereador, mais de dois anos e meio". Eu falei: Então, por favor, pega
a chave para a gente olharmos? "Nós não sabemos onde está a chave. Nós não sabemos onde
está a chave da viatura". E aí eu olhei para o lado e falei: Mas espera aí, tem mais uma aqui. E
essa viatura também é do Sits. Quanto tempo faz que está aqui? "Ah, aquela voltou da
garagem faz dez dias". Não, não é isso que perguntei. Quanto tempo faz que ela está aqui, ou
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melhor, faz dez dias que ela voltou da garagem? Então vamos mandar para o Sits, eles estão
precisando. "Mas já quebrou de novo. Ela nem foi para o Sits, voltou, chegou aqui e quebrou
de novo". Eu vou perguntar de novo: quanto tempo faz que essas viaturas estão aqui? A 428
[interrupção no áudio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode concluir.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Para concluir. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Só um segundo. Pela ordem solicitado pelo vereador Azuaite Martins de
França. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Sr. Presidente, devido a relevância do assunto,
eu solicito a Vossa Excelência que conceda o tempo necessário para que o vereador complete
o seu raciocínio de forma clara, objetiva. Porque ele está relatando a existência de um crime
contra a população da cidade de São Carlos. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Deferido o pedido de Vossa Excelência. O senhor tem o tempo que for necessário para
concluir o raciocínio deste relevante assunto que o senhor nos traz nessa tarde. VEREADOR
BRUNO ZANCHETA: Muito obrigado, presidente. Agradeço ao vereador Azuaite, vereador
decano desta Casa, e eu, enquanto vereador mais jovem, tenho aprendido muito com Azuaite.
Não só com o Azuaite, com todos os vereadores. E aí, vereador Tiago. Ok, então ela voltou
faz dez dias, já quebrou de novo, nem foi para garagem. Traz a chave dela, então. "Também
não sei onde está. Também não sei onde está a chave. Não é, vereador, é que nós estamos
pensando em fazer de duas, uma". Falei: Ótimo, mas eu não entendo de mecânica, confesso,
vereador Tiago. Mas os problemas dela são semelhantes? "Acho que sim. Ah, eu acho que dá
para fazer duas. Acho que dá para fazer uma das duas". Acho que dá. Acho que dá.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Às vezes faz três, quatro, né? ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Bom, eu sei que ficou correria. Uma correria para achar as chaves. Depois de
dez minutos, as chaves apareceram. Depois de dez minutos, as chaves apareceram. E aí eu
falei: Bom, e quanto fica a manutenção desses veículos? A que está dois anos e meio,
pasmem, mais de R$ 60 mil. E aí me permita, com todo o respeito que eu tenho pelo
secretário Marcos Palermo que estava aqui ontem, ele falou que essa viatura precisa ser
baixada. É que teve pouco tempo, só dois anos e meio para pensar nisso. Essa viatura tem que
ser baixada. E ela fica aproximadamente, vereador Roselei, 80% do valor do veículo. Olha,
80% do valor do veículo, R$ 60 mil, uma Amarok custa muito mais que R$ 150 mil. Então,
não é 80% do veículo. Mas eu vou fingir que eu não entendi. Vamos continuar o assunto aqui.
Então essa... Aí, vereador Lucão, no momento ali, eles buscavam uma saída. "Então vamos
transformar de duas, uma". Aí depois veio essa saída: "Não, vamos baixar essa viatura". "Não,
sabe o que é, vereador? É que essas viaturas, elas foram compradas na época do Altomani",
do ex-prefeito Paulo Altomani. Uma é 2014, a outra é 2015. E sabe o que acontece? Pasmem,
pasmem. "Sabe o que acontece? Elas não servem para serem viaturas". Falei: Como assim?
"É, esses veículos aqui, essa Amarok, ela não foi feita para ser viatura". De novo, é que teve
pouco tempo para pensar. Só dois anos e meio fazem que a viatura está na garagem. E aí eu
perguntei: Ok, então vamos repassar... vamos buscar uma saída, comprar outras viaturas e
fazer a cessão para outras secretarias. "Não tínhamos pensado nisso". Ah, teve pouco tempo,
só dois anos e meio que viatura está lá na garagem. E, pasmem, os servidores nem sabiam que
ela estava lá. Sessenta com... E aí eu perguntei da outra viatura. "Ah, vereador, essa aqui
também teve problema, trincou o bloco". De novo, eu não entendo, fica mais de 20 mil para
consertar. Sessenta com 20, 80. E aí eu comecei a olhar, Lucão, falei: Opa, estou vendo mais
uma ali, olha, estou vendo mais uma. Está escrito transporte sanitário nela. "Ah, essa também
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é do Sits". Está aqui, ó. Está aqui, ó! PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: A câmera aí,
por favor, Gabriel. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Essa é a viatura 402. E ela está lá
na garagem também. Essa é a 402. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Gabriel, aqui. Aqui,
ó. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: E aí eu perguntei também: Bom, então nós já temos
aqui viatura que está há mais de dois anos e meio, essa que voltou faz dez dias da garagem,
mas já faz mais de um ano que ela está aqui. E essa aqui, quanto tempo faz? "Faz um
tempinho já". Olha que ótimo. Quanto tempo? "Ah, vereador, eu não sei, um tempinho já".
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Dez anos. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: "É
que ela era do Samu, mas ela ficou velha para o Samu. Então passamos ela para o Sits lá". Ok.
E qual é o problema dela, Lucão? Já que faz um tempinho, segundo informações que eu
recebi, também mais de um ano e meio que está lá... "Ah, ela tem um problema no pistão".
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Mas, Bruno... era dez.
PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Gente, ó, eu dei o tempo para o Bruno, mas não tem aparte. Então,
por favor, Bruno, se você puder concluir. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Eu vou
concluir. Ela tem um problema no pistão, fica mais de R$ 30 mil para consertar. Sabe o que é,
vereador? E para concluir, presidente. Não dá para fazer manutenção delas... E tem razão, né?
Ambulância não é tão importante assim. Sabe por que não dá para fazer, presidente, o
conserto delas? "Porque se a gente faz um conserto de R$ 20 mil, a gente perde quatro de
cinco, pensou?". Essa foi a resposta que recebi. A gente perde quatro consertos, vereador, de
R$ 5 mil. Você acha, deixar de consertar outros veículos para consertar uma ambulância? E,
veja, ambulância nem é tão importante assim, e há mais de um ano e meio. Então, presidente,
para finalizar a minha fala. Eu poderia falar aqui também da estrutura física do Sits. Chove
dentro, enfim. Poderia falar várias coisas. Se preciso for, nós vamos tomar as medidas
judiciais cabíveis. Nós, enquanto parlamentares, precisamos nos colocar no lugar das pessoas.
E quando eu vi situação como essa, poderia ser minha mãe, minha sogra, minha noiva, nós,
nossa família, nossos eleitores, nossos amigos. O secretário, quem sabe, precisando dessa
ambulância. E hoje... no sábado, eu recebi, inclusive, uma reclamação que a pessoa ficou na
UPA da Vila Prado, aguardando duas horas uma ambulância para ir até a Santa Casa. Então,
se preciso for, presidente, nós vamos tomar as medidas jurídicas cabíveis. Não dá mais. Dois
anos e meio uma ambulância na garagem parada para manutenção. Eu entendo perfeitamente,
os valores são mesmo altos, expressivos, mas nós podemos, precisamos e constatamos aqui
que teve aqui um erro de gestão e isso é inadmissível. Muito obrigado, presidente.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Bruno, dada a relevância do assunto
trazido por Vossa Excelência nessa tarde, eu coloco o jurídico dessa Casa à disposição de
Vossa Excelência para discutir esse tema de fundamental importância aí. A ambulância está
esperando dois anos e meio e a população também esperando no mesmo tempo. Há muito
tempo a gente tem falado com o pessoal do Sits e a gente sabe a dificuldade que é para fazer
uma hemodiálise, para fazer esse leva e traz das pessoas que fazem o procedimento de saúde
lá na Santa Casa. As ambulâncias, é óbvio que são extremamente importantes. Se tivesse
esses veículos em funcionamento, com certeza os trabalhos seriam muito mais eficientes.
Solicitou para fazer uso da explicação pessoal o vereador Elton Carvalho pelo tempo
regimental de até cinco minutos. O próximo é a vereadora Professora Neusa, depois o Paraná
e finalizamos com o Gustavo. VEREADOR ELTON CARVALHO: Sr. Presidente,
vereador...VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Antes do nobre vereador, se for possível...
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim, vereador. VEREADOR LUCÃO
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FERNANDES: Sr. Presidente, nobre vereador Bruno Zancheta, cumprimentar Vossa
Excelência pelo brilhante mandato que Vossa Excelência vem fazendo nesta Casa. E eu
coloco aqui em nome da Cidinha do Oncológico, do vereador Sérgio Rocha, a Comissão de
Saúde também à disposição de Vossa Excelência. Tudo aquilo que a gente puder auxiliar,
puder ajudar, nós estamos aqui. O objetivo nosso é único: ajudar a população da nossa cidade.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito, agora eu passo a palavra para explicação
pessoal ao vereador Elton Carvalho pelo tempo regimental de até cinco minutos.
VEREADOR ELTON CARVALHO: Sr. Presidente, vereadores e vereadoras e quem nos
assiste em casa. Sr. Presidente, como o vereador Lucão Fernandes falou aqui, o vereador
Bruno falou, o nosso problema de gestão da saúde. Hoje, o vereador Elton Carvalho fez
algumas visitas, como ontem também, na UPA Cidade Aracy. Hoje, a UPA Cidade Aracy, ela
se encontra parcialmente interditada. Olha o ponto que chegamos, o município de São Carlos.
Interditar parcialmente algumas unidades. Hoje corre mais o risco... que o vereador foi
fiscalizar mais duas unidades de saúde onde chove dentro, onde tem risco de funcionários
caírem, onde tem risco do lado de uma sala vacina de crianças, onde mães vão com recémnascidos fazer exame de pezinho. Corre o risco de se cair ali porque é escorregadio. Onde cai
uma cachoeira na UBS Cruzeiro do Sul. A UBS Cruzeiro do Sul, Sr. Presidente, em
novembro foi notificada e parcialmente foi interditada pela Vigilância Sanitária, com a
supervisão da Fernanda. Em novembro. Ontem, foi parcialmente a UPA Aracy interditada.
Em conversa com ela, eu falei: "Fernanda, qual é o próximo passo? Já fazem 60 dias, 70 dias
que a UBS do Cruzeiro do Sul está interditada e nada se fez. Ela falou assim: "Elton, eu fico
amarrada, como eu supervisora... eu, como chefe da Vigilância Sanitária, vou multar o mesmo
CNPJ? Vou multar a Secretária de Saúde?". E como vão ficar, na inércia? Vamos ficar
parados? Não, tem que fazer o seu papel como supervisora da Vigilância Sanitária. Sim,
multar o município. Sim, mandar fechar, se for preciso, e não colocar as pessoas em risco.
Mas precisa multar, sim. Porque eu estou marcando com o governo do estado, com a
vigilância sanitária do governo do estado para tomar providências, porque se ela for conivente
com esta gestão e continuar acontecendo o que está acontecendo nas nossas unidades de
saúde, isso é ser conivente e colaborar com a falta de gestão que o nosso município tem. Isso
não pode acontecer. Não é porque está na mesma secretaria, não é porque está nomeada com
um cargo que não pode tomar atitudes que cabem a você, que é multar, sim, a Prefeitura
Municipal de São Carlos. É, sim, multar a Secretaria de Saúde, porque está lá em situação
precária para a população. O vereador Lucão falou aqui hoje das nossas audiências, fizemos
quatro audiências, e nós estamos sendo feito de palhaços? Porque o que foi prometido nessa
Casa, nada se cumpriu. Só que eu vou mais além, o gestor maior da saúde é nosso prefeito
Airton Garcia, e depois é o secretário de Saúde. Se não está resolvendo, vamos tomar alguma
providência, porque do jeito que está não dá. Então, se chamar o prefeito Airton Garcia aqui,
ele vir aqui e não resolver, ou ele não vir e chamar aqui o vice-prefeito, que também venha
com decisões e com atitudes acertadas. Que venha para resolver, porque nós estamos fazendo
audiência, audiência, chamamos Panone, secretário, chamamos Carneirinho e pedimos aqui
providências e até agora nada. De seis de janeiro até hoje vai fazer um mês que foram
prometidas coisas e coisas e coisas aqui, e nada se cumpriu. Então, o prefeito Airton Garcia
está se queimando, se queimando com a câmara, está colocando aqui os vereadores em xeque.
Nós estamos aqui de palhaços, porque o que é prometido para nós, em seu nome, como
prefeito, onde foi eleito e o Edson Ferraz o vice-prefeito... Precisamos de tomar atitudes.
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Porque se na minha casa, se no meu gabinete não está bom, a gente troca. Se nossa a casa não
está boa, a gente faz correções. Aí vieram falar para mim hoje assim: "Ah, Elton, mas é muita
chuva. Então as Unidades de Saúde, a UPA, vão molhar dentro". Na minha casa não está
molhando, porque a minha casa, eu fiz manutenção em novembro, em outubro, porque eu
sabia que dezembro e janeiro é tempo de chuva. Então, isso não é justificativa que as UPAs e
as unidades estão com todas essas pingadeiras, molhando mais dentro que fora. Então, já
chegou a hora. Está mais que claro. Sr. Presidente, olha que estranho, a própria prefeitura está
montando documentos pela parte da Corregedoria, pela parte de fiscalização e mandando para
o Ministério Público, e mandando para o Tribunal de Contas para tentar pedir uma solução
para [interrupção no áudio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Elton, o
senhor pode concluir. VEREADOR ELTON CARVALHO: Para concluir, Sr. Presidente.
Queria que algum vereador intervisse, falasse que o assunto é bom para poder continuar um
pouquinho mais. Então, Sr. Presidente, olha como é insano, isso é insano, sabe? A Prefeitura
Municipal de São Carlos fazendo documentos para pedir para o Ministério Público tomar uma
ação. Pedindo... mandando para o Tribunal de Contas já apontando a dificuldade e pedindo
para Secretaria de Saúde resolver. Que situação. Então, eu acho que está mais do que na hora.
Hoje, acho que o Paraná vai entrar no assunto, 60 testes em nosso município de São Carlos,
enquanto Araraquara está fazendo mil, 1,5 mil por dia. O que estão fazendo com os nossos
testes? Está desumano, vereador Sérgio Rocha. Precisamos de mudança. Então se for convidar
o prefeito Airton Garcia para vir aqui, e se ele não vir e for chamar o vice-prefeito, que venha
também com decisões acertadas e venha com soluções para a Câmara Municipal de São
Carlos. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Olha, vereador Elton, após ouvir o senhor
nessa explanação, eu concluo dizendo algumas palavras aqui do vereador Marquinho Amaral.
É rato fazendo ninho na orelha de gato. É rato fazendo ninho na orelha do gato. Marquinho
Amaral disse isso uma vez aqui, eu nunca mais esqueci. Não sei se ele está nos ouvindo. Mas
é o mesmo que o poste fazer xixi no cachorro, né? Enfim, o próximo inscrito é a Professora
Neusa pelo tempo de cinco minutos. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Alô. Bom.
Estão pedindo para descer a lenha, né? Devia descer a lenha, o chicote no que eu estou vendo
aqui. Quando, na minha época, na minha terra, não era nem no milho que a gente ajoelhava
quando fazia as coisas erradas. Era castigo e, ó, tinha uma vara, sabe, de marmelo? Assim, no
vitrô da cozinha, a minha mãe só falava: "Ó". Então, a gente tinha que mostrar a vara de
marmelo para a gestão pela situação que a gente está passando. Quem é o dono da caneta?
Acho que todo mundo aqui... eu não vou repetir... ser repetitiva em uma situação que está aqui
a saúde. Eu participei de todas as audiências que eu pude, todas. Inclusive a que o Bruno
colocou, e que eu fiquei chocada, que na minha fala eu também coloquei. A situação é
vergonhosa. Gostaria que o povo pudesse estar assistindo a situação de certas pessoas. Eu
entendo assim... lá antigamente, ele falava: "Alguém está enchendo o bolso. Alguém
ganhando dinheiro em cima disso". Então, há um movimento e é onde você vê... Porque sabe
quando tem em uma... a autoeletrica... como aquela produção das usinas hidroelétricas.
Quando vem muita água, no caso que nem está aqui, eles não podem deixar ir com tanta
quantidade, então eles criam comportas nas laterais, onde que a água corre, que chama ladrão.
Tem comporta aí, tem comportas aí na situação. O que eu viria falar aqui, eu me entusiasmei
com a fala do vereador Lucão, do vereador Bruno e do Elton Carvalho. É uma situação assim,
como o vereador Elton falou, o primeiro que manda é Airton. Já que vem e foi eleito pelo
povo, como Lucão colocou, e isso é constitucional. Que a gente vê quando o presidente viaja,
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vira aquela outra coisa lá. Então aqui, no caso, se o prefeito não pode vir, é necessário o viceprefeito. Mas que venha com uma situação de também poder resolver, e não o circuito lá
impedir de tomar atitudes. As pessoas que estão lá, que podem direcionar esses valores na
compra de teste, não pode impedir que o vice-prefeito possa agir a simplesmente por motivo
de política. Como vocês falam, o Dr. Edson Fermiano está lá, ele pode criar essa ponte, né?
Dr. Edson Fermiano, conheço bem, de muitos tempos. O que eu mais vim aqui falar, que eu
me empolguei agora nesse sentido, era sobre a situação, agora mais puxando para o lado, que
eu venho batendo há anos, dos animais, viu, Rodson? A situação dos animais. Vocês
observam as situações que estão largadas... até entendo que o tempo, essa chuva, não pode se
fazer nada. É sempre, vamos ter sempre uma culpa pronta, né? Ou é falta de dinheiro, ou é a
chuva, ou é o raio que o parta, e ninguém resolve. Mas ninguém prestou atenção na
quantidade de animais abandonados, sacrificados. Gente, aqueles que não conseguiram... eu
venho pedindo... Até o Bruno fez uma lei. O vereador Bruno, onde a gente pedia a
demonstração da lista, que vai ser modificada para que a gente possa visualizar as castrações.
Dimitri, quantos animais estão procriando em toda a redondeza? Quantas? Nós precisamos de
algo que facilite para chegar nas pessoas que mais precisam. Muitas delas, sabe, Profa.
Raquel? Sabe que o muitas delas não têm? Não têm Internet. Elas não sabem nem ler direito,
mas sabem cuidar do seu animalzinho. Não sabem como castrar. Eu já pedi inúmeras vezes
para facilitar esse cadastro, para que as pessoas que realmente precisem possam realizar. A
situação está terrível, gente. Nós gritamos. Olha como eu grito aqui. Olha como todos os
vereadores... Vocês não imaginam... Eu não vou falar, mas esses dias eu tive notícia de um
resgate, porque quando está morrendo, joga animal de grande porte deixa a deus-dará. Eles
fizeram. Isso eu não posso cobrar. Os caras lá do canil tentaram, mas ela chegou tão castigada
que veio a óbito, né, Dimitri? [interrupção no áudio]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: A senhora pode concluir, por gentileza. VEREADORA PROFESSORA
NEUSA: Eu estou concluindo. Então, eu gostaria que o povo, se pudesse, gente, a turma fala
dos protetores. "Aí, como eu faço, professora? Eu vou mudar? Eu vou mudar para um
apartamento, e não tenho como levar. No meu apartamento é proibido levar cachorro, gato".
Deixa o apartamento, fica com o cachorro e o gato. Não mude. Porque está muito fácil usar
desculpa e descartar um dos seus melhores amigos, sabe? É muito triste o que a gente está
fazendo com gatos, cachorro, cavalo, tudo que é animais! É... sabe? Eu acho que falta muita
conscientização do povo, era isso que eu queria colocar. Obrigada. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, Professora Neusa. Solicitou para fazer uso da palavra,
explicação pessoal, o vereador Paraná Filho. Gustavo está declinando? Perfeito.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, uma boa noite já, né? Sr.
Presidente, eu, nesse momento da sessão, sinto falta aqui de dois parlamentares. Sinceramente
já são 18h36 e já faz algumas horas que eu sinto falta do vereador Dé e vereador Malabim.
Não sei por quê, o que aconteceu, que eles... gostaria muito que eles estivessem presentes
aqui. Até porque, como representantes de governo, eu acho que seria importante a presença
deles aqui, inclusive para defender o governo, né? O papel da base. Enfim, Sr. Presidente, eu
acessei agora há pouco o site de São Carlos Agora e lá diz que a prefeitura testou nessa data
60 pessoas. É um número vergonhoso, é um número pífio, é um número que envergonha a
cidade de São Carlos em nível nacional. Isso é uma vergonha. Enquanto a nossa cidade
vizinha, Araraquara, que tem o mesmo número praticamente de habitantes consegue testar
mil, nós estamos testando 60 pessoas. Isso é uma vergonha. Isso é um tapa na cara da
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sociedade. E eu não sei onde é que está o Ministério Público, onde é que está o Poder
Judiciário, onde é que está o Ministério da Saúde que não faz uma intervenção na Saúde de
São Carlos. Porque, em tempos de pandemia, testar 60 pessoas por dia, em uma cidade de 256
mil habitantes, isso é um descalabro, isso é uma falta de vergonha. E aí, Sr. Presidente, de 60
testados, 47 testaram positivo, e 13 negativos. Significa, Sr. Presidente que de 100% dos
testados, 80 estavam com covid. Oitenta. E eu peguei, tive acesso ao jornal Primeira Página,
inclusive, que está em cima da mesa de Vossa Excelência. Três mil por cento. Está aqui, ó.
Isso aqui dá conta... "Janeiro tem alta de 3.000% nos casos de covid em São Carlos". É um
número alarmante, é um número extremamente alto. Mas, dentro dessa perspectiva que eu
acabei de passar, de 60 pessoas testadas tão somente, por dia, e das 60, 80% estavam positivos
para a covid-19, esse número é muito, muito, mas muito maior que 3.000%. E eu não estou
dizendo que o jornal está mentindo, não. Eu estou dizendo que as informações oficiais do
município é que não correspondem com a verdade, com a realidade. Porque se você não está
testando, como você sabe quantas pessoas têm aqui positivas? Testando 60 pessoas por dia. E
isso nós estamos falando do dia de hoje, mas tem dia que testa 20, tem dia que testa 30. Então,
quer dizer, isso aqui não é verdade. Esse número é muito, muito maior que isso. Então, Sr.
Presidente, é lamentável a situação que nós chegamos na nossa cidade, uma cidade que está
degradada em todos os níveis. Nós falamos aqui, o vereador Rodson, o vereador Robertinho
Mori e outros vereadores cobraram a questão do cemitério, a questão do buraco, a questão do
mato. Eu e outros vereadores falamos da educação, estamos falando agora da saúde. Foi
falado do trânsito. O que mais precisa ser falho? Não tem mais nada para estar ruim na nossa
cidade. Isso é um retrato de uma cidade que não tem um prefeito. De sorte, Sr. Presidente, que
nós ainda temos um secretário de Governo, que na minha avaliação, é a única mente pensante
e consciente dessa gestão. Mas que por questões de ego, por questões de apego pelo poder,
acaba muitas vezes não ouvindo o aconselhamento do Dr. Edson Fermiano. Que na época, e o
vereador Lucão Fernandes que era presidente aqui à época sabe que na época em que o
governo Airton Garcia ouvia e deixava o Dr. Edson trabalhar, a cidade não estava abandonada
em uma situação degradante como agora [interrupção no áudio]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: O senhor pode concluir. VEREADOR PARANÁ FILHO: As pessoas, Sr.
Presidente, que hoje detém de forma incorreta, ilegal e imoral e indigna o poder da nossa
cidade nem daqui são. O Carneirinho daqui menos de três anos ele pega as malinhas dele e
volta para Goiás e deixa toda uma cidade arrebentada aqui para nós, para o próximo prefeito,
para os próximos vereadores. O Sr. Vanderval vai fazer companhia para o Carneiro, vão
comer os dois lá pequi juntos, lá em Goiás. E a gente vai estar aqui. O Sr. Panone volta para a
cidade de onde ele veio, quer dizer eu não sei se ele volta para a cidade de onde ele veio
porque eu não sei se povo de lá quer ele lá, né? Se quisesse, ele estava lá, não estava aqui. E aí
muitas vezes, Sr. Presidente, eu me pego a pensar o que a Dra. Rosária, qual é o futuro que ela
quer para os netos dela? Qual a cidade que ela quer para os netos dela? A senhora quer, Dra.
Rosária, que os seus netos se criem em uma cidade que não tem saúde, que não respeita o seu
povo, sobretudo os mais carentes, que são aqueles que precisam de uma UPA, que não tem
infraestrutura, que não tem segurança de trânsito, que não tem uma Guarda Municipal
motivada, que não respeita os seus servidores? É essa, Dra. Rosária, a São Carlos que a
senhora quer e que a senhora está construindo, agora que a senhora está detentora do poder
graças à fragilidade do seu marido? É essa, Dra. Rosária, a São Carlos que a senhora quer? Ou
a senhora pretende, depois desses três anos, ir embora daqui? Pegar toda a sua família e se
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mudar de São Carlos? Porque se for essa a São Carlos que a senhora quer para os seus netos,
não é essa a São Carlos que eu quero para os meus filhos e nem que eu quero para os filhos
daqueles que nos colocaram aqui, da população que paga caro para manter o Poder Executivo,
o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. A população que confiou no seu esposo para ocupar
a cadeira de prefeito. E ocupou... e que confiou em cada um desses vereadores aqui para estar
representando eles perante o Poder Executivo. Então, senhores, pensem bem, pensem bem. A
fala do vereador Lucão Fernandes é muito importante. E eu acho que isso, presidente Roselei
Françoso nos chama a atenção, inclusive, nós temos feito sequências de audiências públicas
aqui e nós não temos chamado o vice-prefeito. Isso é uma falha. E eu me coloco aqui como
alguém que está falhando também, tenho feito várias audiências públicas, e não tenho
chamado o vice-prefeito. E quem responde o prefeito na sua ausência, não é o chefe de
gabinete, não é a sua esposa, não é secretário, é o Sr. Edson Aparecido Ferraz, vice-prefeito
municipal eleito dessa cidade. Então é lamentável, lamentável [interrupção no áudio].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Paraná. Não havendo mais...
O senhor tem um comunicado à Casa, né? Comunicado à Casa solicitado pelo vereador Lucão
Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, dois
comunicados. Primeiro, é motivo de muita alegria para a cidade de São Carlos, porque trata-se
de toda a nossa região central do estado, que a partir do dia de hoje se assentou na principal
cadeira do Tribunal de Contas do estado de São Paulo o Dr. Dimas Ramalho. Então é muito
orgulho para a nossa cidade, para a nossa região ter um representante daqui se assentando no
trono maior do Tribunal de Contas do estado São Paulo. Outro comunicado que eu queria
fazer, já que a saúde, pelo que eu estou entendendo aqui, está muito complicada. É que eu vi
no Diário Oficial de hoje que tiraram uma servidora da saúde, Sr. Presidente, a Sra. Lindia
Mara, se eu não me engano, o Elton me corrija, servidora de carreira, muito competente e que
poderia ser utilizada dentro da área da saúde. Eu não estou entendendo por que liberou essa
menina para ir trabalhar - com todo o respeito o menina - para ir trabalhar na ação social.
Espera aí, eu não estou entendendo mais nada. Você tira uma profissional da área da saúde,
onde a estrutura, a nossa estrutura da área da saúde é precária, já é deficiente, nós já temos
dificuldade. Acabei de falar aqui que a UPA de Santa Felícia, houve um aumento de
atendimento, agora se transformou em um hospital e continua com a mesma estrutura de
funcionário. E agora nós estamos liberando funcionário da saúde para trabalhar na ação social.
E me parece que estão de olho em uma outra servidora da Vigep. Ô, espera aí. Que permuta
foi... É permuta que fala? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Essa é uma permuta.
Acho que não foi permuta. Não, essa não foi permuta. Se ela... quando troca... Se não houve
troca, foi uma cessão. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Uma doação. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode concluir. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: É
o seguinte, me que parece que foi uma servidora para o lugar da Lindia Mara. Mas eu quero
saber... Eu não tenho nada contra a servidora que foi, pelo amor de Deus, gente, nem sei o
nome dela. Mas será que tem a mesma capacidade, vai poder exercer as mesmas funções
dessa grande servidora que foi tirada do setor de saúde para ir para o serviço social? Não dá
para entender um negócio desse. Como que liberou? Ou quem liberou, quem autorizou um
negócio desse? E agora me parece que querem uma outra servidora da Vigep, estão olho para
levar também para a Secretaria de Serviço Social...VEREADOR ELTON CARVALHO: Aí
falo para o senhor, a diferença de gestão. A secretária Vanessa foi esperta, e usou e fez gestão.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vamos lá. VEREADOR LUCÃO
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FERNANDES: Não, é só isso, presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Bom,
uma breve... quero agradecer aos vereadores que participaram da sessão na tarde de hoje.
Quero aproveitar a oportunidade, como foi falado muito de saúde aqui hoje, dizer que nós
tínhamos, Lucão, presidente da Comissão de Saúde, uma reunião marcada amanhã na
Secretaria do estado da Saúde e com o Dr. Jean Carlo, que é secretário estadual de Saúde para
discutir alguns temas relacionados a nossa cidade. Isso é fruto de um encaminhamento que
nós tiramos aqui na audiência pública na última sexta-feira, aquela audiência de emergência.
Nós tiramos alguns pontos. Um dos pontos tirado foi uma reunião com o secretário estadual
de Saúde. Devido ao rompimento de uma calha na Marginal Tietê, o secretário ligou hoje para
presidência dessa Casa, para o nosso gabinete, reagendando para quinta-feira essa reunião.
Devido à situação de covid no estado, no país, ela está limitando o número de pessoas que
irão participar. Então eu estarei representando essa Casa nessa reunião. Pela prefeitura, estará
o secretário de Planejamento, o Sr. Panone, o secretário municipal de saúde e o vice-prefeito,
Edson Ferraz. Pelas santas casas estará o Sr. Roberto, Dr. Roberto, tá? O Dr. Roberto estará
representando não só a nossa santa casa, mas a Santa Casa de Araraquara, a Santa Casa de
Matão e, salvo engano, a Santa Casa de Catanduva também para discutir um programa que
chama Santa Casa Mais. Se atendida a mudança do perfil destas santas casas, a nossa santa
casa, por exemplo, receberia, receberá algo em torno de R$ 8 milhões a mais para ajudar no
custeio dos serviços praticados pela nossa santa casa. Então é só um comunicado à Casa em
torno disso. Eu quero também cumprimentar e agradecer a presença do padre Robson que
muito nos honra nessa tarde, sua presença aqui nessa Casa. O senhor transmite a todos nós
coragem. O vereador Elton Carvalho tem até patrocinado aqui, através da sua camiseta, esse
slogan que o senhor conseguiu nos contagiar, portanto, coragem, meus irmãos. Cumprimentar
o senhor também pelo lançamento do livro na tarde de ontem. Eu não pude estar presente,
mas vou adquirir um, vou fazer uma visita para o senhor para que a gente possa, de fato,
sobreviver a essa turbulência que nós estamos vivendo aí no dia a dia, tá? Então, obrigado aí
por contribuir com esse tema tão importante. Que eu acho que todos nós muitas vezes temos
dificuldades de encontrar os caminhos para sobreviver diante de tanta turbulência. Em relação
a algumas falas na tarde de hoje, eu quero deixar registrado que na fala do vereador Lucão
Fernandes, quando ele nos cobrou a presença do vice-prefeito Edson Ferraz nessa Casa, ele
deixou muito claro que na ausência do prefeito para prestar os esclarecimentos necessários a
essa Casa, que a gente tenha a presença do vice-prefeito, tudo bem? Na ausência do prefeito
Airton Garcia, ou na impossibilidade, a presença do vice-prefeito para que possa representar o
prefeito nesses atos, nessas reuniões. Eu queria aproveitar a oportunidade e solicitar ao nosso
secretário geral aqui da Casa, o vereador... o vereador... quase vereador, né, Rodrigo? O nosso
22º vereador, o nosso amigo Rodrigo Venâncio, que convoque, que encaminhe ofício o mais
rápido possível à prefeitura para que os secretários municipais se planejem, ou se planejam,
para vir prestar esclarecimentos de suas pastas a esta Casa. Existe uma lei do vereador Lineu
Navarro que exige isso. E o ano passado, por força da pandemia, nós não fizemos. Então eu
peço ao Rodrigo Venâncio, nós vamos fazer diversas audiência públicas para que os
secretários venham falar dos programas de suas pastas, das suas metas, dos principais
investimentos e dos recursos que estão sendo contraídos através de empréstimos, dos projetos,
enfim. E aí eu peço ao vereador Rodson Magno do Carmo, meu honroso vice-presidente, que
me ajude na condução desses trabalhos. Os presidentes de comissão, que tratem das suas
temáticas. No caso do secretário de Fazenda, o vereador Marquinho Amaral; da secretária de
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Educação, o nosso presidente da Comissão de Educação e assim por diante, tá? Então, eu
peço que o ofício seja encaminhado à prefeitura. E que a gente faça essas audiências com a
ampla participação dos vereadores, para que esta Casa tenha essa prestação de conta em
cumprimento à lei municipal que exige isso do Poder Executivo, tá bem? Eu quero pedir à
vereadora Raquel Auxiliadora e ao padre Robson, se possível, aguardarem um minutinho para
que a gente possa conversar um pouquinho aqui sobre o tema de interesse dessa Casa. Eu
peço à vereadora Raquel a chamada final dos Srs. Vereadores. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Vereador André Rebello justificou a ausência. Vereador Azuaite Martins
de França, presente on-line. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente on-line.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Bira justificou. Bruno Zancheta.
VEREADOR
BRUNO
ZANCHETA:
Presente.
VEREADORA
RAQUEL
AUXILIADORA: Cidinha do Oncológico. Dé Alvim. Dimitri Sean. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Djalma Nery,
presente on-line.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente on-line.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Elton Carvalho. VEREADOR ELTON
CARVALHO: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Gustavo Pozzi.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Presente, presidente.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Malabim. Marquinho Amaral. Paraná Filho.
Professora Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Presente. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Raquel Auxiliadora presente. Robertinho Mori. Rodson
Magno. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Roselei Françoso. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Robertinho
Mori justificou, viu, Raquel. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Justificou?
Sérgio Rocha. E Tiago Parelli. VEREADOR TIAGO PARELLI: Presente. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Presente. Pronto? Quantos vereadores presentes aí?
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Quinze.
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Quinze vereadores presentes. Sob a proteção de Deus, eu declaro encerrada a
presente sessão. Eu, Maria Cristina Roque Novaes Keppe
, lavro a presente ata,
que após lida e achada conforme, será devidamente assinada.

