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SESSÃO ORDINÁRIA 03 DE MARÇO DE 2022
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Marco Amaral, 1º Secretário
Aos três dias do mês de março de 2022, às quinze horas, no plenário “Dr. Antonio Stella
Moruzzi” da Câmara Municipal, realizou-se a presente sessão ordinária. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Olá, muito boa tarde a todos, a todas. Dando início à 6ª Sessão
Ordinária, de 3/3/2022. Eu... antes de solicitar a chamada dos Srs. Vereadores, eu gostaria de
justificar que o atraso da sessão se deu em decorrência de três quedas de energia, atrapalhando
todo o nosso sistema aqui. Agora que a gente conseguiu retomar as atividades aqui, até porque
a sessão é híbrida, e nós tivemos aqui o sistema prejudicado. Na finalidade de garantir a
participação dos vereadores que estão on-line, nós tivemos que aguardar todo o sistema
processar para que a gente pudesse retornar as atividades aqui. E falando nisso, caiu
novamente aqui, mas acredito que agora a gente vai se restabelecer rapidamente. Então, agora
sim, eu solicito ao secretário Rodson Magno do Carmo que proceda a chamada dos Srs.
Vereadores. VEREADOR RODSON DO CARMO: Atenção, Srs. Vereadores, para a 6ª
Sessão Ordinária realizada hoje, 3 de março de 2022. Vereador André Rebello, presente.
Azuaite Martins de França. Sr. Presidente, pela ordem...VEREADOR AZUAITE FRANÇA:
Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Como a gente está... como caiu a energia,
a gente não vai saber quem está on-line ou não...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Não, só tem...VEREADOR RODSON DO CARMO: Eu vou fazer a primeira chamada, e
depois a gente confere então o on-line na segunda, né? PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: É. Não, mas só temos dois vereadores on-line. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Dois? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Que é o vereador Azuaite
Martins de França e o vereador Marquinho Amaral. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Então, tá. Vereador Azuaite, presente on-line. Vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: Presidente, eu também...VEREADOR RODSON DO CARMO:
Vereador Bruno Zancheta, ausente do Plenário. Vereadora Cidinha do Oncológico. Cidinha,
ausente do Plenário. Vereador Dé. Vereador Dé, ausente do Plenário. Vereador Dimitri Sean.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Presente. Vereador Djalma Nery. VEREADOR DJALMA NERY: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Presente. Vereador Elton Carvalho. Vereador Elton, ausente do
Plenário. Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Vereador Lucão Fernandes. VEREADOR
LUCÃO FERNANDES: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador
Malabim. Aleksander Malabim, ausente do Plenário. Vereador Marquinho Amaral, presente
on-line. Vereador Paraná Filho, ausência justificada, daqui a pouco eu vou ler. Professora
Neusa. Professora Neusa, ausente do Plenário. Vereadora Raquel Auxiliadora.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Presente. Vereador Robertinho Mori. Robertinho Mori...VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Ausente do
Plenário. Vereador Rodson, presente. Vereador Roselei Françoso.
PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente.
Vereador Sérgio Rocha. Sérgio Rocha, ausente do Plenário. E vereador Tiago Parelli.
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Professora Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Presente. Sr. Presidente, eu vou ler a justificativa do vereador
Paraná Filho. "São Carlos, 3 de março de 2022. Venho à presença de Vossa Excelência
justificar a minha ausência para a 6ª Sessão Ordinária, realizada hoje, 3 de março de 2022,
quinta-feira, por motivo de suspeita de covid". Então, o vereador Paraná está justificando a
ausência dele por suspeita de covid-19. Agora, a justificativa do vereador Tiago Parelli.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Oi? ORADOR NÃO IDENTIFICADO:
[pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR RODSON DO CARMO: Ah, é porque
está fora do ar. Desculpa, Robertinho. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Voltou
agora. VEREADOR RODSON DO CARMO: Está fora do ar, mas eu já vou registrar a sua
presença. Vereador Tiago Parelli: "Venho pelo presente justificar a minha ausência, deste
vereador, na sessão ordinária realizada no dia de hoje por motivo de saúde. Na oportunidade,
renovo os meus protestos de consideração. Vereador Tiago Parelli". Então, o vereador Tiago
Parelli não estará presente por motivo de saúde e o vereador Paraná, com suspeita de covid.
Registrando a presença do nobre vereador Robertinho Mori e da Professora Neusa, e do
vereador Elton Carvalho. São 13 vereadores presentes até o momento, Sr. Presidente.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Havendo número regimental, eu declaro aberta a
presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Em pé, ouviremos o
Hino Nacional e o hino a São Carlos. [execução do Hino Nacional Brasileiro]. [execução do
Hino de São Carlos]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Registrar a presença do
Malabim, do vereador Malabim. Queria pedir ao nosso amigo, parceiro aqui, técnico da Casa
se é possível dar uma melhorada nesse ar-condicionado aqui, Emilio, que está bem quente
aqui, viu? O negócio está cozinhando aqui. Se bem que está calor mesmo, né? Muito calor,
né? Mas eu queria solicitar também, agora ao vereador André Rebello, que proceda a leitura
da Bíblia. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: "Naquele tempo disse Jesus aos seus
discípulos: 'O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos
sacerdotes e pelos doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia'. Depois, Jesus
disse a todos: 'Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia, e sigame. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la; e quem perder a sua vida por causa de
mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro se se
perde e se destrói a si mesmo?'" Palavra da salvação. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Graças a Deus. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador
André. Eu peço agora ao vereador Rodson Magno do Carmo que faça a leitura dos falecidos
da semana. VEREADOR RODSON DO CARMO: Relação de votos de pesar: Rorival
Veríssimo Delpassos, Sidney Aparecido Rodrigues, Luis Heraldo Padilha, Jorge Okumura,
Maria Aparecida Pavesi Caceta, Idalina Lochetti Gagliardi, Marcos Roberto de Freitas Bueno,
Josafá Alves da Trindade, conhecido como palhaço Pirilampo, Silvana Helena Codignoli,
Francisco Valentin de Freitas, José Dequias do Carmo, Maria Luiza Destro, Louise Cardim
Ianoni, Flavio Luis Vilas Boas de Moraes, Adir Valim Feliciano, Flausino Ferreira da Silva,
Maria Julieta Bras, Francisco Izidro de Moraes, Marcos Hermann dos Santos, Walter Rufino,
Geraldo Rodrigues Cardoso, Silvio Musetti, Iracema Nunes Gomes Silva, Celso Dionísio das
Neves, José Roberto Dario, Emília Marcondes de Toledo, Davi Lucca Dias de Paula, Antonio
Francisco Luis, Aparecida Belon dos Santos, Ruth Nunes Werneck, Olinda Satilio Alves,
Nádia Maria Matheus Sena, Sebastião Alves, Arthur Ferraz de Barros, Aparecido Carvalho,
Amélia Franco Amâncio, Rosa da Conceição Silveira Ribeiro, Maria José Lopes, Pedro da
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Silva, Andréa Alves Araújo Martínez, Carmem Euridice Oliveira e o Sr. Manoel Messias.
Esses são os votos de pesar, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Muito
obrigado, vereador Rodson. Os que puderem, por favor, em pé ou em sinal de respeito, para
guardarmos um minuto de silêncio em memória dos falecidos da semana. [um minuto de
silêncio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Neste momento, eu coloco em votação
a Ata da sessão ordinária de 15 de fevereiro de 2022. Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, manifestando-se os contrários. Aprovada. Vereador Lucão, o deputado Herculano
Passos, o senhor pode dar uma atenção para ele, por favor? Vamos lá, então. Vereador
Rodson. Peço ao vereador Bruno Zancheta que faça a leitura das proposições da semana.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Proposições da semana: projeto de lei... projeto de
emenda à lei orgânica, um; projeto de lei complementar, zero; projeto de lei ordinária, um;
projeto de decreto legislativo, zero; projeto de resolução, zero; projeto de lei substitutiva,
zero; recursos, zero; vetos, zero; emendas e subemendas, zero; pareceres, zero; requerimentos,
66; indicações, 18; moções, sete. Total de proposições: 93, presidente. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Bruno Zancheta. Agradeço aqui a cobertura da
leitura das proposituras da semana. Então, eu coloco em votação. Eu consulto os Srs.
Vereadores se tem algum destaque das proposituras da semana. Não havendo, os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovadas as
proposituras da semana. Nós temos aqui também um pedido solicitação de uso da Tribuna
Livre da OSC Instituto Tênis. Eu solicito ao vereador Bruno Zancheta que proceda a leitura
do pedido. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: "Excelentíssimo Sr. Presidente, vereador
Roselei Françoso. A OSC Instituto Tênis São Carlos vem pelo presente requerer o uso do
espaço Tribuna Livre da Câmara Municipal de São Carlos pra tratar do assunto 'apoio para o
projeto Tênis+ de 2022'. Nesses termos, peço o deferimento. São Carlos, 10 de fevereiro de
2022. Diogo de Lima Stoll Moura Nogueira", presidente. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, vereador Bruno. Então, eu solicito ao Diogo... É o Diogo que fará
uso da palavra? Então, Diogo, pelo tempo regimental de apenas dez minutos, uma vez que há
apenas uma entidade inscrita para o uso da Tribuna Livre. Seja bem-vindo. SR. DIOGO DE
LIMA MOURA STOLL NOGUEIRA: Boa tarde, senhoras e senhores, presidente. Gostaria
de agradecer o espaço aqui da Casa para esse minuto, para que vocês conheçam melhor o
nosso projeto. Antes de tudo, eu queria parabenizar o trabalho de vocês, porque representar o
município, os moradores da cidade, não é uma tarefa muito fácil, ainda mais colaborando para
a transformação, pela evolução da nossa sociedade. Então, de fato, parabéns para vocês pela
nobre jornada. A jornada que a gente executa talvez tenha finalidade parecida com a de vocês,
que é promover evolução da sociedade através da ferramenta que eu tenho nas minhas mãos,
que é o tênis. Essa é uma jornada que começou em 2019, na Escola Dalila Galli, com o sonho
de alguns professores de conseguir contribuir para a sociedade de forma voluntária, e por lá a
gente atendeu cerca de cem crianças para apresentar o tênis dentro da escola, e, depois disso,
trazer eles para dentro de um espaço no qual eles pudessem se desenvolver no longo prazo. E
esse desenvolvimento, ele passa muito longe de apenas o esporte, e sim através da formação
de valores, pelos quais a gente acredita que eles possam se desenvolver das nossas vidas o
restante da sua jornada, valores esses que são o respeito, amizade, excelência e o sonho
grande de buscar, sim, a sua melhor versão. Esse trabalho começou em 2019 com 32 crianças
no nosso espaço. Hoje são 16. Dessas 16, cinco delas estão aqui, crianças na faixa de 10 a 13
anos, que já representam a cidade em torneios de nível estadual e nacional, inclusive tem
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alguns troféus ali de campeão, vice-campeão, de nível nacional e estadual de crianças sãocarlenses que nunca tinham pegado na raquete e que hoje já consolidam e representam essa
jornada. E é uma jornada muito bonita, porque antes de entrar aqui, eu estava perguntando
para eles os aprendizados que eles tiveram a respeito do tênis, e todos eles falaram sobre
sonhar em ser um tenista ou algo mais, coisa que talvez antes disso não passava pela cabeça
deles, todos eles declararam que hoje são melhores alunos na escola do que eram
anteriormente, e eu não sei se vocês sabem, mas no tênis, quando você entra em quadra para
disputar, não tem um árbitro. Todos os conflitos, as decisões de bola dentro ou bola fora são
mediados pelos próprios tenistas, e isso faz com que o ambiente de honestidade, de respeito,
de tolerância, de troca, de conversa, seja muito difundido, né? Ser legal no tênis é ser
respeitoso e falar a verdade. Então, por conta disso que a gente acredita que a gente faz um
trabalho que vai muito além do esporte, e sim pautado em educação. Eles estavam falando
hoje para mim que na educação física, hoje, se alguém marca errado, por exemplo, isso
incomoda, e eles buscam solucionar o problema mostrando como resolver esse problema de
marcação, por exemplo. Hoje são pequenas amostras do que isso significa, mas lá no futuro
eu tenho certeza que vai gerar cidadãos do bem, que vão lutar pelos seus sonhos e vão
aprender que a disciplina, o empenho e o trabalho duro levam a gente para lugares bem mais
distantes. E esse é um trabalho que começou de forma totalmente voluntária por nós, sem
nenhum tipo de apoio, seja do município, seja da iniciativa privada, né, era simplesmente uma
doação do nosso tempo e da nossa vontade, mas que é um trabalho que a gente tanto acredita
que precisa ser expandido quanto a gente precisa de recursos para dar continuidade. Se no
começo a Maria Júlia, que está ali... levanta a mão, Maria Júlia -, ela treinava duas vezes por
semana uma hora, hoje ela treina todos os dias quatro horas entre preparação física,
treinamento etc. Cada viagem da Maria Júlia custa, em média, R$ 1,5 mil para poder
competir, né, entre transporte, alimentação, hospedagem etc. Então, esse é um custo que vem
exponencializando, e a gente quer, sim, dar continuidade com essas crianças que ali estão,
assim como gerar oportunidade para que outras mais venham e continuem esse trabalho.
Então, resumindo, o trabalho acontece em três esferas: a apresentação da modalidade dentro
das escolas municipais, o convite à detecção de crianças para fazer parte do nosso espaço, e a
gente faz isso com crianças de 5 a 7 anos para que logo cedo se introduzam e entendam o
esporte, e a partir daí é um processo natural de entender os mais empenhados, comprometidos,
os talentosos, para separá-los, detectar e desenvolver essas crianças dentro do nosso espaço.
Então, a gente imagina que a cada 30 crianças que entrem, seis sigam nas nossas equipes de
competição se desenvolvendo, mas é um trabalho que já vem custando um pouco mais, hoje
cerca de R$ 120 mil o ano, a gente estima o orçamento desse ano, e para isso eu estou aqui,
obviamente, para passar o chapéu. Se puder me emprestar o seu, que é grandão, ó, de repente
cabe mais. E é óbvio que a gente não conta só com as verbas parlamentares, né? A gente
também vem buscando iniciativas como CMDCA, iniciativa privada, como apoio da Unimed
e outras empresas mais, e já começamos a plantar semente dos projetos estaduais e federais,
mas que têm escala, um processo um pouco mais longo, para que a gente consiga ter a
obtenção dessas verbas. Então, senhores, gostaria de convidá-los a conhecer melhor o projeto,
são muito bem-vindos. Alguns da Casa já fazem seus aportes, já fizeram seus aportes e talvez
possam comprovar a seriedade do nosso trabalho, mas, enfim, convidá-los para conhecer e,
poxa, vamos enviar ofícios para vocês pedindo algum tipo de suporte para dar continuidade ao
trabalho. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Parabéns, professor. Como engrandece a
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tua fala. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode concluir, por favor. SR.
DIOGO DE LIMA MOURA STOLL NOGUEIRA: Enfim, é isso. Assim, a gente faz isso
com muito carinho e com muito amor, com, de fato, a missão de desenvolver essas jovens
crianças desde muito cedo, e é isso. Eu gostaria de pedir colaboração de vocês para a nossa
continuidade. Obrigado. [aplausos]. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Pela
ordem, Sr. Presidente. Pela ordem. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem
solicitada pela nobre vereadora Raquel Auxiliadora. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Eu gostaria de convidar as crianças que estão aqui do projeto Tênis, se
quisessem, ainda a gente tem alguns minutinhos, se quisessem também usar a Tribuna, essa
Casa é das crianças também, e virem aqui pelo menos tirar uma foto com o professor. Pode
ser? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vamos lá. VEREADORA PROFESSORA
NEUSA: Pela ordem também. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem,
vereadora Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Como professora de educação
física, quero te abençoar pelas palavras quando você fala que o esporte não é só o físico, mas
a educação integral. Eu fico maravilhada. O outro professor está na França, é isso? SR.
DIOGO DE LIMA STOLL MOURA NOGUEIRA: [pronunciamento fora do microfone].
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Eu preciso que você passe depois para conversar
comigo sobre uma situação que eu procurei que nem louca e não achei. ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Muito bem. Eu agradeço a intervenção da vereadora Raquel e da vereadora
Neusa. Nesse expediente, a gente não tem essa oportunidade de... inclusive de questionar, a
questão de ordem aqui, né, mas dada a relevância do projeto, acho que todos nós somos
sensíveis aqui a esse momento para vocês fazerem a foto aí na Tribuna. Mas eu quero
agradecer vocês e dizer que a gente conhece o projeto, conhecemos a Maria Júlia aí, a
campeã, né, projeto muito sério, muito legal. Aliás eu conheço a Maria Júlia duplamente,
porque ela é aluna da minha esposa, então a gente sabe muito bem como ela é no tênis e como
ela é na escola, viu? Parabéns, e pode ter que certeza que nós vamos continuar ajudando aí o
projeto, viu, Diogo? Um abraço a vocês e sucesso na causa aí. Eu convido o vereador Rodson
Magno do Carmo, o primeiro inscrito aqui no Grande Expediente dessa tarde. SR. DIOGO
DE LIMA STOLL MOURA NOGUEIRA: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pode, sim. Vocês vão acompanhar a sessão? SR.
DIOGO DE LIMA STOLL MOURA NOGUEIRA: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Ah, perfeito. Tudo bem. Vocês fiquem à vontade,
viu? Verifica para mim, por favor. Vereador Robertinho Mori, eu peço que me substitua aqui
na presidência para que eu possa fazer o uso da Tribuna. [troca de presidência].
PRESIDENTE ROBERTINHO MORI: Registrando também a presença da Cidinha do
Oncológico na Câmara. ORDEM DO DIA
-INSCRIÇÃO DE ORADORES –
PRESIDENTE ROBERTINHO MORI - Com a palavra, pelo tempo regimental de até dez
minutos, nobre vereador Roselei Françoso. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO:
Vereador Robertinho Mori Roda, muito boa tarde. Vereadora Cidinha do Oncológico, Raquel
Auxiliadora, Neusa Golineli, meus amados vereadores, população que nos acompanha aqui do
Plenário, população que nos acompanha de seus lares, a imprensa, uma excelente tarde a
todos vocês. Eu... pensando no tema de hoje, são tantos temas que a gente gostaria de discutir,
e a gente precisa reservar alguns minutinhos para discutir os temas que, ao nosso ver, são os
mais relevantes no momento em que a gente vive. Eu confesso a vocês, eu queria socializar,
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até porque é um projeto que eu conheço e gosto muito, valorizo muito, porque está
envolvendo cultura, arte, artesanato, música, dança, projeto Pequeno Cidadão. Não sei se
vocês tiveram a oportunidade de conhecer, mas é um projeto, inclusive, que tem uma parceria
fundamental com uma das instituições... aliás, com duas instituições muito respeitadas, e para
não ser tão... talvez uma das entidades mais respeitadas que nós temos no Brasil, que a
primeira é a nossa Universidade do Estado de São Paulo, a USP, de forma... pessoas
brilhantes, pessoas que desenvolvem tecnologia, conhecimento, ciência, tudo voltado à área
da comunicação, da saúde, da engenharia, enfim, de todas as áreas que movem esse país,
Djalma. E eu recebi uma ligação na última sexta-feira, quinta ou sexta-feira, e uma ligação
que eu confesso que me deixou muito triste, porque eu trabalhei na educação nos anos de
2005 até 2012, Professora Neusa, e quando eu cheguei na educação, eu tive a oportunidade de
conhecer uma série de projetos, projetos extremamente importantes, como esse do Pequeno
Cidadão, como o projeto Vida Melhor, do Salesiano, e a pessoa me comunicou dizendo:
"Roselei, por que a Secretaria de Educação quer cortar o transporte do Pequeno Cidadão?"
São seis ônibus que levam crianças dos nossos bolsões de pobreza, Lucão. Ali do São Carlos
VIII, ali do Jardim Gonzaga, de uma parte do Santa Felícia, do Cidade Aracy. E a gente fica,
assim, encabulado. Ficamos de boca aberta quando chega esse tipo de informação, até porque
eu conheço o prefeito Airton Garcia, e uma das coisas que ele sempre me dizia era a
preocupação com aqueles mais pobres, com aqueles que têm mais dificuldade para ter um
atendimento a um serviço público, para ter um serviço que dignifica o homem, que constrói o
homem, que constrói a cidadania, que constrói uma cidade, um estado, uma nação, e, no
entanto... Oi? ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: É, quando eu digo o homem é o ser humano, o
homem, a mulher, todos que convivem nesse espaço curto de vida que nós temos aqui. Mas,
vejam, cortar um projeto tão importante como esse, eu vejo que é desconhecer a realidade de
uma cidade, um projeto que dá oportunidade para as pessoas estudarem, frequentarem,
incentivar dentro de uma universidade como a USP, de repente, de ingressar em um curso
superior, porque é motivado o tempo todo ali com os estudantes, com as oportunidades que
tem. Cortar esse ônibus com custo - são seis ônibus, três de manhã e três à tarde -, eu digo
novamente: É desconhecer a realidade dessa cidade, é desconhecer o plano de governo do
prefeito Airton Garcia, é desconhecer aquilo que se comprometeu nas urnas. Esse é o meu
pensamento em torno desse assunto, vereador Malabim. E mais que isso: eu estou falando do
projeto Pequeno Cidadão. Recentemente, nós tivemos que fazer uma intervenção com o
projeto Vida Melhor. Projeto Vida Melhor, Professora Neusa, atende crianças no contraturno
escolar lá no Salesiano, um projeto que acho que todos nós aqui conhecemos e sabemos a
magnitude desse projeto, que forma pessoas, e a gente encontra pessoas aqui prestando
serviços para a prefeitura e enche os olhos de lágrima e fala: "Eu só tive uma oportunidade na
vida. Eu estudei no Salesiano, porque lá eles me acolheram". E aí nós cortamos o quê? O
transporte, a acessibilidade aos poucos equipamentos que são oferecidos para a população.
Pior: tem um outro projeto que também é do Salesiano, que é somente aos sábados, e nós
tivemos a notícia também no dia de hoje que há a intenção de cortar esse transporte. Eu quero
aqui, como presidente dessa Casa, como vereador que apoiou o prefeito Airton Garcia, fazer
um requerimento verbal. Eu me recuso de colocar no papel uma coisa tão vexatória como
essa, Professora Neusa. Eu me recuso. Eu penso que a gente, todos nós aqui que apoiamos o
prefeito Airton Garcia, que lutamos por uma cidade mais justa, mais digna, de oportunidades,
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que revejam essa situação. O do Provem a gente já conseguiu reverter. Não faz sentido tirar o
sonho de uma criança de estar estudando no contraturno escolar dentro de uma Universidade
do Estado de São Paulo através do projeto Pequeno Cidadão. Eu não sei, se podar o Pequeno
Cidadão, o que nós teremos de cidadão pela frente, vereador Robertinho Mori Roda, tá? Eu
fico preocupado com isso. Então, eu quero fazer esse requerimento verbal aqui ao secretário
municipal de Governo, pessoa que conhece bem essa Casa, que vive essa Casa, que respeita
essa Casa, que reveja essa posição, porque é uma posição muito truculenta, que tira o sonho,
que tira a vontade, que tira o desejo de uma criança de participar de um projeto tão importante
como esse desenvolvido pela USP e que é, inclusive, financiado pela KPMG, uma instituição
de profundo respeito aqui na nossa cidade, que presta serviço para o Brasil, até para o
exterior, no sentido de fazer auditorias de qualidade,. Auditoria de todas as matérias, né, eles
estão envolvidos. Eu queria também tratar de um outro assunto que está ligado à questão do
meio ambiente, e aí eu quero fazer dois elogios, porque um deles eu tive a oportunidade de
denunciar, denunciei na Cetesb, denunciei no Ministério Público do estado de São Paulo, isso
virou inquérito civil, e hoje a prefeitura está recuperando a nascente do Córrego do
Mineirinho. Nós tratamos esse processo aqui no início do mandato do prefeito Airton Garcia,
em 2017, mas o tempo passou, as coisas foram acontecendo, e eu visitei o local hoje na
companhia do vice-prefeito Edson Ferraz. Ele passou aqui na porta e eu falei para ele que eu
queria visitar dois lugares. Um era o Jardim Munique, o vereador Bira conhece o serviço que
está sendo feito também lá de respeito ao meio ambiente, uma área que foi totalmente
degradada, uma voçoroca enorme que acho que tem mais de 60 metros, e a prefeitura está
investindo ali com uma empresa, ao que me e parece, de ótima qualidade, que presta um
excelente serviço, aparentemente, o serviço é limpo, organizado, e eu espero que isso venha,
de fato, atender às necessidades. Mas o que mais me chamou atenção, André e assessor do
Prof. Azuaite, que nos acompanha aqui, que é engenheiro, conhece bem essa área ali na Rua
Francisco Possa, uma área que foi soterrada na gestão do ex-prefeito Paulo Altomani, uma
área que eu cheguei a denunciar diversas vezes nessa Tribuna e que, por uma decisão de um
engenheiro, foram colocados ali caminhões e caminhões de entulho, o site São Carlos Dia e
Noite fez a cobertura. Lajes enormes, ferragens, entulho pesado, Bira, foi despejado naquele
local, comprometendo a nascente do Córrego do Mineirinho. E hoje, quando eu visitei, eu
pude apreciar a qualidade da obra, uma coisa muito bem-feita, muito bem organizada, é uma
empresa também que eu não conheço, mas que estavam lá trabalhando, desenvolvendo um
sistema moderno de engenharia, inclusive, com as escadas hidráulicas, com os dissipadores de
energia, né? Eu acredito que ali deve ter um projeto de recomposição daquela mata, até
porque é a nascente do Córrego do Mineirinho. Então, eu quero aqui reconhecer, elogiar o
trabalho, não é só crítica, não. A gente tem que fazer a cobrança, sim, mas elogiar aquilo que
está sendo feito, e muito bem-feito, na cidade de São Carlos. A minha tarde de hoje, eram
essas as palavras. Eu quero aqui desejar a todos uma boa tarde. Muito obrigado.
PRESIDENTE ROBERTINHO MORI: Pois não. Com a palavra, o nobre vereador Sérgio
Rocha. ORADORA NÃO IDENTIFICADA: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROBERTINHO MORI: Vereador Tiago Parelli, ele justificou a ausência.
Com a palavra, o nobre vereador André Rebello? André Rebello? Não estando presente, com
a palavra, o nobre vereador Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE FRANÇA:
Presidente, Srs. Vereadores, minhas senhoras e meus senhores. Tem muitos assuntos e tem tão
pouco tempo para falar que eu vou fazer um tópico só [ininteligível] sessão atrasada na
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Câmara, e o que diz o presidente? Tivemos problemas de energia elétrica. Sr. Presidente, não
é só a Câmara que tem esse privilégio. A cidade inteira tem esse problema. Por quê? Porque a
CPFL não presta o serviço que deveria prestar com competência. [interrupção no áudio]
consultando as empresas que fazem seguro na cidade de São Carlos, nós vamos ver que um
dos maiores problemas que nós encontramos são os picos de energia e os problemas que
advêm disso, e quem tem seguro, o seguro tem que responder por isso e processar a CPFL. Se
processa ou não eu não sei, eu sei que os prejudicados somos nós por essa empresa que muito
recebe e pouco faz pela cidade de São Carlos. Segundo ponto: estive hoje no Banco do Brasil,
agência Estilo. Entrei às 11h30, fui atendido às 12h45. Existe uma lei que diz que o banco tem
que atender dentro de um determinado tempo mínimo... determinado tempo máximo. A
agência não atende. Não é só a Estilo. Todas as agências bancárias de São Carlos têm esse
problema. O povo pena, existe uma lei, e não existe fiscalização, não existe pena para isso.
Ouvi dizer que o Santander foi multado. Ouvi dizer. Não ouvi dizer que outros bancos que
têm a mesma prática tenham sido também multados. É uma lástima, porque você exercer o
poder de pena sobre um e deixar os outros de lado é fazer uma injustiça ainda maior. Terceiro
tópico: estive ontem visitando a escola Bruno Panhoca, e ao visitá-la, eu me lembrei que na
Audiência Pública que nós tivemos, a diretora da escola Bruno Panhoca, que na oportunidade
não estava com a perna quebrada, como agora está, falou: "Olha, a minha escola está em
ordem". Ali da Bispo César, a Benedicta Stahl Sodré também falou: "Olha, minha escola está
em ordem, precisa voltar, as crianças precisam voltar para as escolas". Olha, eu fui visitar a
escola ontem, e a escola está em ordem. O que diz a Vigilância Sanitária? Diz que está tudo
em ordem, diz que está minimamente em ordem. Quer dizer, os requisitos necessários,
mínimos necessários para haver o funcionamento estão em ordem, só que a Audiência Pública
vai acontecer... a audiência na justiça vai acontecer daqui a duas semanas. Então, até daqui
duas semanas as crianças daquela escola, da Escola Bruno Panhoca, vão ficar sem aula. Ora, é
preciso que a Procuradoria da prefeitura tome juízo do que está acontecendo e tenha o juízo
de interferir em favor da educação e em favor das crianças. Quarto ponto: na semana que
passou, nós tivemos cindo dias ali nas escadarias da Álvaro Guião transformadas em arena
para espetáculos de apresentação de música, de literatura, dança, de cultura, de tudo isso. Pela
primeira vez na história de São Carlos, todas essas artes juntas vão para a rua, vão para um
espaço público aberto, e não fechado, para fazer isso, iniciativa da Câmara Municipal através
de um projeto proposto por esse vereador, que encontrou alguns parceiros, entre eles a
Diretoria de Ensino de São Carlos, o Shopping Iguatemi, e está encontrando outros parceiros
e mostrando que a Câmara é capaz de fazer muita coisa quando se faz parceiro com a
sociedade. Então, a Semana de Arte Moderna, as comemorações não se findaram ainda, vão
longe, vamos estar apoiando tudo isso. E, vejam, eu nunca vi tanta gente no Álvaro Guião
como na última sexta-feira, quando o presidente da Casa Roselei Françoso esteve lá. Quinto
ponto, quinto ponto: a guerra Rússia e Ucrânia. Quero que fique claro que não se pode
defender a invasão de um país. É preciso defender a autodeterminação dos povos, que são os
legítimos donos de seu destino. Como socialista e como humanista, eu, Azuaite Martins de
França, defendo a paz, a justiça e a democracia. Não me é dado o direito de não me
pronunciar ou mesmo de defender a neutralidade diante de tão grave conflito bélico entre
Rússia e Ucrânia, mas também não posso aceitar a narrativa orquestrada de uma realidade de
guerra entre um mocinho de um lado contra um bandido do outro lado. Não existe santo nessa
história, não. A guerra aflora e a mídia oculta um conflito criado pela partilha do mundo entre
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Estados Unidos e seus aliados da comunidade europeia organizados dentro da Otan, que é
uma organização bélica, uma organização de guerra contra quem? Contra uma Rússia que se
aproxima cada vez mais da China, e isso fere os interesses econômicos de europeus e de
americanos, que se acham dono do mundo há muito tempo. Os Estados Unidos não são donos
do mundo. Aliás, ninguém pode ser dono do mundo. A Rússia deixou de ser comunista há
muito tempo; transformou-se num país capitalista, como capitalistas são os Estados Unidos,
como capitalista é a União Europeia. Mas no meio do caminho está a Ucrânia, inflada pelos
interesses do Ocidente para transformar-se no ponto da discórdia do momento. É preciso que
se tente até o fim a via democrática. Por quê? Porque ela existe para impedir que a guerra
ocorra. Parem uma guerra, decretem o fim da Otan, construam a paz. O mundo é capaz. Por
fim, eu quero falar da questão social aqui de São Carlos, se você permite, nobre presidente.
Eu encontro pedintes na esquina, vejo mães pedintes acompanhadas de crianças, pais
plantando os filhos para praticar a mendicância, pais e mães que alugam filhos como mão de
obra fora da cidade, mães que encaminham os filhos para a prostituição, afinal, a gravidez traz
despesas e muito trabalho; a prostituição reforça o orçamento doméstico e não dá tanto
trabalho assim. Vejo famílias que não se preocupam com a escolarização dos seus filhos e
permitem que eles, ao invés de encararem o trabalho e de serem educados dentro da moral
necessária, são encaminhados para a droga. De que nos adianta ser a capital da tecnologia se
estamos nos transformando na capital do desemprego e da desgraça humana? Muito obrigado.
PRESIDENTE ROBERTINHO MORI: Já acabou de falar, professor? VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: Sem som. PRESIDENTE ROBERTINHO MORI: Acabou de
falar? VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Acho que ele acabou. PRESIDENTE
ROBERTINHO MORI: Ah, tá. Com a palavra, o nobre vereador Bira pelo tempo regimental
de até dez minutos. [troca de presidência]. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Boa
tarde. Boa tarde a todos, a todas, imprensa [ininteligível] falada, escrita, pessoas que nos
acompanham de casa, vereadores, vereadora Raquel. Nesta tarde de hoje, venho com uma
notícia boa, que todo mundo já vem acompanhando, mas algumas pessoas talvez ainda não
viram, né, Baiano, e a gente tem que sempre passar para a população. Sabemos que nós, 21
vereadores, presidente Robertinho, vereador Rodson, sabemos quantas ligações a gente já
recebeu de pessoas precisando de um transporte, de ambulância, tanto para Barretos, para
Ribeirão, para várias cidades aí para fazer o tratamento, e com dificuldade de arrumar porque
está sempre com algum problema, ou baixa muito... poucos veículos que tenham o Sits, né,
que fazem o serviço de remoção. Então, todos nós vereadores já passamos por isso, alguém
desesperado [ininteligível] para fazer hemodiálise e pessoa às vezes não tem o veículo. Não é
que a prefeitura não tem disponibilidade, às vezes está tudo ocupado. Nós temos uma
população de 250 mil habitantes, então tem época que a demanda aumenta. E o ano passado,
eu sabendo que o governo dos estados ia doar algumas ambulâncias, vereador Djalma, eu fui
para São Paulo, em janeiro, procurar alguns deputados lá, passar o chapéu, que nem eu digo,
né, para ver se a gente conseguia alguma ambulância, né? E fui no deputado Cezar, de
Santana de Parnaíba, o qual pertence ao partido PSDB, e fui procurar demandas e... mas eu
não... alguns pedidos para ele que ele pudesse resolver, ele falou: "Bira, eu vou fazer uma
indicação de ambulância para São Carlos". Eu falei: Nossa, maravilha. A gente sabe da
dificuldade do transporte de paciente, que vem sempre sofrendo, e ele fez a indicação em
nome do meu gabinete. Vou fazer... Eu contribuí na eleição passada, ajudei ele um pouco, ele
teve 188 votos só, Djalma, e ele fez a indicação da ambulância. Aí eu fui visitar também o
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deputado Alex de Madureira, o qual é do meu partido, que eu não conhecia, falei: Vou passar
no deputado, fazer um estreitamento, né, e também fazer alguns pedidos, algumas demandas.
Sempre... na cidade a gente está sempre precisando de tudo. Ele falou: "Eu vou fazer uma
indicação de uma ambulância". Eu falei: Bom, beleza. Uma, beleza, duas... Aí eu falei:
Vamos aguardar. E com isso o tempo foi arrolando, e eu fazia visita em São Paulo, passava lá:
E as ambulâncias? E as ambulâncias? Agora, quando menos se espera, eles falaram: "Saíram
as ambulâncias". Como eram poucas, eram mais de 300 ambulâncias, nós temos no estado
645 municípios - é isso, né? -, pô, 300 ambulâncias... E graças ao empenho desses dois
deputados, que fizeram a indicação para a nossa cidade, às vezes o pessoal de casa ainda não
viu, por isso que eu trouxe as fotos... Deixa eu ver aqui, Gabriel. Deixa aí... Aí, ó! Essas duas
ambulâncias. Deixa eu pegar a foto de baixo. E até eu pensei que era, Jotinha, pensei que era
Montana, aquelas ambulâncias mais baixas. Não é, é uma 'big' ambulância, viu, com arcondicionado... Então, presidente Robertinho, eu tenho certeza que agora vai amenizar,
vereador Lucão, o senhor que é da saúde, atuante, está sempre na luta também em prol às
pessoas que dependem de um transporte, com certeza essas duas ambulâncias hoje, elas
vieram, assim, para amenizar o sofrimento das pessoas. E a felicidade da conquista é essa, é
amenizar o sofrimento, né, vereador Bruno? A gente que está tendo um pouco de problema aí
em relação à baixa da ambulância tanto no Sits como no Samu, quem ganhou foi a população
de São Carlos, as pessoas que vêm sofrendo, principalmente na hemodiálise, que é um
transporte que as pessoas dependem muito, muito mesmo, saem de lá bem debilitadas, e uma
ambulância dessa eu tenho certeza que vai dar um carinho, vai dar um conforto, a pessoa vai
poder viajar para Barretos, vai poder viajar para Ribeirão, deitadinha, em uma ambulância
zero, com ar-condicionado, com três lugares para acompanhante. Isso daí faz a gente ficar
feliz e sempre acreditar que, com luta, a gente sempre chega lá. Com fé e luta, a gente chega
lá. Eu também agradeço aos vereadores, vereador Lucão, Elton, todos os vereadores que
sempre tentam, os 21 vereadores, mandar emenda para a saúde, buscar. Então, isso é muito
importante. Então, juntando esse esforço, a gente vê que vai sair a cirurgia, né, Elton, eletiva,
isso foi uma contribuição de todos os vereadores. O vereador Lucão na época da... fazer
[ininteligível], né, batalhou para aumentar a cirurgia. Então, essa união da cirurgia com as
emendas de vereadores, com os outros deputados, doou até mais em valor do que em
automóveis aqui. Então vai contribuir um com o outro. E quem ganha com isso? É a
população. Então, na tarde de hoje, Sr. Presidente, eu trago essa notícia aí paras as pessoas
ainda que não sabiam, que mais uma vez a população de São Carlos sai ganhando, e não
deixar de agradecer deputado estadual do PSDB, o Cezar lá de Santana de Parnaíba, e também
não deixar de agradecer o Alex de Madureira, do PSD, que também não mediu esforços e
contribuiu com a nossa cidade. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Eu não queria
interromper o discurso de Vossa Excelência, até porque eu estou fazendo as contas, ou a
conta, aqui, deve chegar... Eu acho que eu vou conseguir usar o expediente também, por isso
que eu não queria atrapalhar o discurso de Vossa Excelência, mas aqueles 40 dias, ou talvez
um pouco mais, que Vossa Excelência esteve conosco aqui quando o vereador Júlio César foi
dar um plantão lá de deputado estadual naquela vaga que houve por um tempo também, foi
muito importante para o Júlio e também para Vossa Excelência, quando veio para cá,
naqueles 40 dias Vossa Excelência aproveitou a oportunidade e mostrou para a população que
sempre confiou o voto em Vossa Excelência que a estadia do senhor aqui seria muito
importante para a cidade de São Carlos. Então, nós vendo diuturnamente o trabalho de Vossa
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Excelência, eu tenho acompanhado não só no setor da saúde, mas em todos os nossos
segmentos da cidade, Vossa Excelência tem estado presente com a sua equipe, aliás, uma
equipe muito competente. Palmeirense, mas competente, né? [risos]. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: É competente, mas é palmeirense. E essa ajuda que Vossa Excelência nos dá
no setor de saúde é muito importante! Mas eu quero, depois, nos meus dez minutos, falar um
pouco mais sobre esse trabalho de saúde pública na cidade de São Carlos. VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA: Agradeço, agradeço a fala do vereador Lucão, né, presidente
Roselei? Eu só digo uma coisa: sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Se eu estou aqui, eu
tive vários ombros aí que apoiaram um lado meu. VEREADORA PROFESSORA NEUSA:
Um aparte. Eu quero elogiar um vereador parceiro, uma pessoa que está sempre disposta a
ajudar [ininteligível], Bira, eu me emociono. Eu compartilhei porque realmente você é uma
pessoa do povo, e é isso que me deixa feliz, tá? Parabéns, Bira. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Obrigado, professora. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Bira, eu
também quero cumprimentá-lo pela conquista dessas viaturas, dessas ambulâncias, em um
momento em que a cidade precisa renovar as frotas, a frota. Nós estivemos lá na companhia
do vereador Bruno Zancheta, o senhor... E quem mais que esteve com a gente lá?
VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: O Elton. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: O Elton Carvalho visitando, verificando 'in loco' a situação do Samu. Então, eu
quero parabenizar. O deputado Cezar esteve aqui no gabinete da presidência no início do ano
passado e disse: "A ambulância de vocês, é um compromisso meu e vai chegar". Diversas
vezes a gente chegou a mencionar aqui. Então, eu quero parabenizar o senhor pelo trabalho. E
enquanto eu me desloquei aqui, o Robertinho Mori me substituiu, eu recebi uma ligação do
deputado federal Herculano Passos, que também está indicando para a cidade de São Carlos
um caminhão basculante traçado para ajudar nos trabalhos lá da agricultura. Então, eu quero
aproveitar a fala de Vossa Excelência...VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Que bom.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: E anunciar, né, mais uma conquista aí, vereador
Lucão Fernandes, que o nosso deputado Herculano Passos está encaminhando para a cidade
de São Paulo, deve receber nos próximos dias, assinar o convênio, um caminhão basculante
traçado para ajudar na recuperação das estradas vicinais. Além do trabalho que foi feito da
070 junto com a minha assessoria aqui, nós estivemos correndo toda a estrada 070 junto com
a empresa que fez o projeto, foi assinado o convênio já, e eu acredito que logo, logo também
estará sendo recuperada essa importante estrada municipal, que recebeu o nome esses dias,
um nome dado pelo vereador Paraná Filho, de Fargoni, né, nessa estrada. Então, eu acho que
todos nós temos trabalhado bastante, e o senhor é um vereador praticamente de primeiro
mandato conquistando muitas coisas boas aí para a nossa cidade. Meus parabéns. O senhor
pode concluir, por favor. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Agradeço as palavras do
presidente. E é o que eu falei, é uma junção. O vereador Malabim conquistou, o vereador
Bruno, o vereador Lucão, o vereador Roselei, eu. Acaba sendo uma junção, e essa união faz
que quem ganha sempre melhorias é a população, né, vereadora Cidinha? Agora, as pessoas
vão fazer tratamento de câncer em Barretos, também tem duas ambulâncias lá que podem
levar no maior conforto, né? Obrigado a todos, e uma boa tarde. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, vereador Bruno. Eu convido agora a vereadora Cidinha do
Oncológico... Fará uso da palavra? O Bruno vai fazer uso? Me perdoa, é que ele tinha posto
"ok" já aqui. Então, o vereador Bruno Zancheta fará uso da palavra pelo tempo regimental de
até dez minutos. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Boa tarde, presidente, vereadoras,
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vereadores. Bom, trazer alguns temas na tarde de hoje. O primeiro deles, ainda na esteira do
que o Bira trouxe... Parabenizar o Bira pelo trabalho. Acredito que logo no primeiro mandato,
Bira, nós juntos temos aprendido bastante e temos conquistado e logrado êxito em vários
assuntos quando nós unimos força, e ainda um pouquinho no que você falou, parabenizar pela
conquista das ambulâncias, a Secretaria de Saúde essa semana também, foi publicado já no
Diário Oficial, já foi notificada, de uma emenda, já comentei aqui, do deputado Arthur do
Val, né, do Arthur Mamãe Falei, ele é conhecido popularmente como Arthur Mamãe Falei, no
valor de R$ 150 mil para custeio da saúde. Essa emenda já chegou também, foi um pedido
nosso, ele esteve aqui em São Carlos. O Arthur teve uma votação expressiva aqui. Nós não
nos conhecíamos, então não tinha contato nem pessoal e nem político com o Arthur, mas após
as eleições ele visitou a cidade e firmou um compromisso de que nos auxiliaria, e nós estamos
trabalhando para que venha mais, Bira, mas já de antemão agradecer o deputado Arthur do
Val pela emenda destinada à cidade de São Carlos. O Arthur teve uma votação expressiva não
só aqui, mas em vários municípios, e quando ele privilegia, ele prestigia a nossa cidade, nós
que sofremos tanto sem um deputado estadual, sem um deputado federal, quando nós temos
porta aberta, você lá com o Cezar, com o Alex de Madureira, eu com o Arthur do Val, nós
ficamos muito felizes. Então, agradecer mais uma vez o deputado Arthur Mamãe Falei pela
emenda destinada para a nossa cidade. Bom, o outro tema que eu queria trazer na tarde de
hoje é sobre a questão de... o presidente Roselei com certeza está atento em relação a isso, que
é a questão de falta de professor. A vereadora Raquel também. E aí, presidente, em um
primeiro momento imaginei que fosse algo pontual, falei: Bom, acredito que é algo pontual,
considerando, vereadora Raquel, que nós temos a questão dos professores adidos. Então,
imaginei que fosse algo pontual de uma escola aqui, uma escola acolá, vereador Malabim, e aí
comecei a receber uma série de pedidos. Falta de professores no Dalila Galli, falta de
professores no Arthur Natalino Deriggi, falta de professores no Carmine Botta, falta de
professor no Paino. Ô, espera aí! É algo que nos chama a atenção, vereador Malabim. Nós
temos professores adidos na rede, por outro lado nós temos escola faltando professores.
Então, logo que eu já recebi essas demandas... Eu gosto de protocolar documentos porque é
algo oficial, é a ferramenta que nós temos, mas tudo isso que eu estou trazendo na tarde de
hoje, para mim é algo muito sério essa falta de professor, nós precisamos discutir com a
Wanda, porque não é algo pontual de uma escola. E aqui nós estamos falando do bairro
Jockey Club, nós estamos falando do Cidade Aracy, nós estamos falando da Redenção. Então
não é algo de um bairro específico. Acredito que esse é um tema, presidente, que nós
precisamos, se preciso for, chamar a Wanda para que ela venha nos explicar, que é algo
que...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Bruno, só em uma escola no
Cidade Aracy está faltando 60 professores. Apenas em uma escola, tá? Sessenta aulas estão
sem professor. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Obrigado pela contribuição. Eu ia
chegar depois no número de aulas, mas o presidente já me auxiliou. Então, nós temos aqui...
Ó, aqui eu estou falando, de novo, Carmine Botta, Natalino Deriggi, Dalila Galli e o Paino.
Em um primeiro momento, eu também imaginei que fosse o período. Ah, o período da tarde.
Não, não é o período da tarde só. Tem período da tarde, tem período da manhã, tem muitas
aulas... Olha, tenho um respeito muito grande pela Profa. Wanda, mas acredito que em
determinados momentos, presidente, vereador Lucão, que já presidiu essa Casa, é o momento
de tomar algumas decisões arrojadas. Nós não podemos ver as coisas acontecerem e
simplesmente: "Ah, aconteceu". Nós precisamos de decisão arrojada. E eu sinto que às vezes
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falta essas decisões arrojadas, presidente. O que a Helena fala sobre isso? Não fala nada, né?
Certeza não fala nada. Houve uma conversa já da Secretaria de Educação com a Secretaria de
Gestão de Pessoas? E aí, o que a Secretaria de Gestão de Pessoas fala sobre isso? "Ah,
vereador Bruno, mas tem faltado em outras áreas também". É verdade. Na saúde, por
exemplo, nós sofremos com a falta de farmacêutico. Mas vamos nos ater hoje à questão da
educação, vereador Bira. Eu tenho um pai, vereador Lucão, que me envia mensagem todos os
dias: "Bruno, mais um dia meu filho sem escola". E você acha que eu fico como enquanto
professor? Porque eu sei que a educação é mola propulsora de toda e qualquer sociedade, a
educação transforma uma cidade, uma sociedade. Eu fico como, Lucão? Hoje eu estava indo
para a escola, o pai me mandou mensagem: "Vereador, e aí? Já resolveu? O meu filho
continua sem escola". E aí nós ficamos de mãos atadas. Nós queremos, buscamos uma
solução, e aí, qual é a solução? E aí nós ficamos de mãos atadas. Então, quem sou eu para dar
conselho? Mas acredito que é o momento de unirmos forças. Profa. Wanda, converse, vamos
chegar em um denominador comum. Essa Casa está à disposição para buscar uma saída. De
novo, não é algo pontual de uma escola, de duas, de três; são de várias, e são várias aulas.
Então, precisamos chegar em um denominador comum, buscar uma saída junto, e eu estou à
disposição, o presidente dessa Casa, vereador Roselei, está à disposição. Precisamos de uma
saída. Não dá mais. E a situação... a tendência é que isso... E hoje eu já recebi mais
reclamações de mais escolas que não estão nem aqui, que eu não consegui... a tempo de
elaborar o documento. Estamos precisando de uma saída, vereador Malabim. De novo, como
professor, quando recebo mensagem como essa, é no mínimo constrangedor. É triste, porque
eu estou... hoje eu estava indo para a escola recebendo a mensagem de um pai: "Bruno, não
voltou ainda. E aí?". E aí? E aí, secretária da Educação? E aí, Secretaria de Gestão? E aí,
prefeito? Prefeitura? Instituição? É triste. Vou ficar atento em relação a esse assunto. Sei que
tem outros vereadores que também estão atentos. Nós precisamos de uma saída. Ainda em
relação à questão da educação, protocolamos há pouco, eu, o vereador Bira e o vereador
Robertinho, um ofício para a secretária Wanda Hoffmann e para Amariluz Garcia. Nós temos
recebido, acredito que todos os vereadores, o conjunto de vereadores, a demanda de professor
auxiliar. Os pais nos procuram, já esgotaram possibilidades, já tentaram por todos os
caminhos, e eles matriculam os seus filhos na rede regular de ensino e não tem... Alguns pais
nos procuram como professor auxiliar, tutor, professor de educação especial, enfim, não tem
esse acompanhamento, vereador Lucão. É outro assunto. Então, enquanto Comissão da Pessoa
com Deficiência, eu, o vereador Bira e o vereador Robertinho vamos chamar para nós. Nós
vamos... protocolamos esse ofício hoje, vamos marcar uma reunião e vamos buscar uma
saída. É bem verdade que a Patrícia, lá da Secretaria da Educação, tem atendido, tem buscado
solução, mas acredito que enquanto responsável nós precisamos de um parecer da Profa.
Wanda, Bira, e também da Lucinha. Precisamos do trabalho conjunto dessas secretarias.
Quantas pessoas são? Quantas pessoas estão aguardando vagas? Quais são as escolas? Quais
são os bairros? Precisamos saber disso. Então, a Comissão da Pessoa com Deficiência,
formada por mim, pelo vereador Bira e pelo vereador Robertinho, está chamando,
convocando, convidando, para uma reunião a Profa. Wanda, protocolamos o ofício há pouco
lá na secretaria, e Amariluz Garcia, para que nós possamos chegar em um denominador
comum mais uma vez. De novo, quando nós recebemos um caso como esse, nós nos
colocamos no lugar das pessoas, das famílias, dos pais, dos alunos, e nós sabemos a diferença
que faz um aluno matriculado na rede frequentando de forma regular, a diferença que faz na
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vida desse aluno, na vida da família. Então chamamos esse debate para nós, mais uma vez,
Lucão, e vamos buscar essa reunião. Para encerrar os temas de hoje, e de antemão já
agradecer aos vereadores da comissão de saúde, nós tivemos, a semana passada, a
apresentação, o balancete, enfim, do quadrimestre da Secretaria de Saúde e algumas coisas
nos chamaram a atenção. A principal delas, e nós vamos discutir, é isso que eu quero
agradecer a comissão de saúde, vereadora Cidinha, vereador Lucão e vereador Sérgio Rocha,
vamos fazer uma audiência pública para discutir o número muito grande de processos, por
exemplo, de manutenções paradas na licitação, Lucão. E hoje, essa tabela foi elaborada, o
vereador Elton quem me passou, nós temos aqui processos parados, parados. "Ah, está na
licitação." E aí, nós não vamos cobrar? Reforma do Ceme, contratação de empresa, última
movimentação, 28/12/2021, está na licitação. Tá, isso nós já sabemos. Estou dando um
exemplo, tá? E o resto, Lucão? Enfim, USF do Astolpho, USF da Redenção. Que está na
licitação nós já sabemos. Então, enquanto vereador, tenho certeza, e quero agradecer a
comissão de saúde, vamos chamar uma reunião, uma audiência pública para discutir isso. Nós
precisamos avançar. Que está na licitação, que está demorando, isso a gente já está cansado de
saber. Agora, precisamos de solução, e foi isso que nós cobramos na reunião do quadrimestre.
Mas acredito que unindo forças, comissão de saúde, nosso mandato, mandato do vereador
Elton, nós conseguimos fazer a diferença. Um aparte, presidente. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Muito obrigado, nobre vereador Bruno Zancheta. Eu quero cumprimentar
Vossa Excelência pelo brilhante trabalho que vem desenvolvendo [interrupção no áudio].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode... Já acabou seu tempo?
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR
LUCÃO FERNANDES: Alô? Tudo bem. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Já
tinha acabado o tempo. É, já tinha acabado o tempo, ele entende...VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: No meu expediente, eu falo. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Isso,
no expediente ele fala, tá bom? VEREADOR BRUNO ZANCHETA: [pronunciamento fora
do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor conclua, por favor.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Para concluir, esse assunto dos processos das
manutenções das unidades, nós temos visitado e a situação é caótica, a situação é caótica. As
nossas unidades de saúde, USF, UBS, UPA. Nós recebemos mensagem, para não falar
diariamente, para não repetitivo com a educação, pelo menos semanalmente. Eu visitei a USF
do Astolpho a semana passada, uma USF nova. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Problema lá. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Chove dentro. Nova. A USF de Água
Vermelha, presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: A de Santa Eudóxia.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: De Santa Eudóxia, de Água Vermelha também, é
nova, já está cheia de trinco, rachadura. Então, precisamos de uma saída. Era isso, presidente,
muito obrigado. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Agradeço, vereador Bruno.
Convido agora a vereadora Cidinha do Oncológico a fazer uso da palavra pelo tempo
regimental de até dez minutos. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Sr.
Presidente, colegas vereadores, vereadora Neusa, vereadora Raquel, né, boa tarde a todos que
estão aqui também e que estão nos assistindo em casa. Eu também quero falar sobre a
situação... muita coisa da saúde também, né? Eu estive recentemente na secretaria e eu estou
sabendo que tem mais ou menos sessenta e poucas pessoas aguardando colonoscopia, 30,
aliás, 49 ou 50 pessoas aguardando cistoscopia. E, por exemplo, a cistoscopia, muitas vezes,
uma pessoa que tem um câncer, por exemplo, de bexiga, às vezes volta a ter sangramento,
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qualquer coisa, é um exame que ele precisa fazer, porque o câncer pode estar voltando,
entendeu? Então, eu tenho essa preocupação. Eu fui conversar com o pessoal pessoalmente lá,
eu prometi até ajudar, se precisar, com emenda, para comprar um pouco desses exames,
porque eu sei que os exames que são feitos no AME não estão dando conta da demanda. É
muita gente que precisa fazer, e eles não estão dando conta para atender todo mundo. Outra
coisa, a 'contratualização' da Santa Casa, graças a Deus, deu certo, né? Então, uma coisa a
menos na nossa frente, né, Lucão? Com a ajuda dos vereadores aqui da Casa, e deu certo essa
parte, né? E outra coisa, eu conversei recentemente com a D. Helena sobre concurso público
para médico. Eu sentei com ela, conversamos, e já tem a empresa que vai fazer o concurso. E
eu falei para ela: D. Helena eu estou conversando aqui, daqui eu vou até o Ceme, vou até a
Secretaria de Saúde, e vou falar para o pessoal. Porque, gente, para vocês terem noção, tinha
1.830 pacientes aguardando retorno com endocrinologista. Então, e eu falei... E estava mais
uma médica saindo de lá, é muita coisa, gente. E eu falei para a D. Helena: Vou passar lá, vou
avisar para eles irem preparando, cada setor preparar o seu ofício pedindo a especialidade que
está precisando e já mandando para a secretaria, para a Denise Braga, para ela já fazer o
pedido para a D. Helena, né? Conversei no oncológico também. E, do ambulatório
oncológico, está faltando oncologia clínica, está faltando cirurgião oncológico geral, está
faltando urologista, porque o Dr. Victor Hugo aposentou, o Dr. Helder aposentou. Auxiliar
administrativo, tem um só. Também aposentou a outra que tinha, né? E como pode um
auxiliar administrativo dar conta de atender público, fazer agenda, fazer todos os documentos
que têm que mandar para a secretaria, agendamento de exames, tudo, né? E eu peço atenção,
assim, para que dê realmente atenção para os médicos, principalmente, a gente está sabendo
que está faltando ginecologista na rede, né? Quem sabe agora saindo esse concurso resolva
esse problema em todas as unidades. Porque a gente sabe que a secretaria está fazendo lá o
que pode também, né, eu converso muito com a Fernanda, converso muito com a Adriana,
converso com a Denise Braga, quando eu vou lá, eu chamo todo mundo e questiono também,
né, e o Marco Brugnera, a gente questiona todo mundo. A gente quer que a saúde caminhe.
Porque a gente sabe o quanto está difícil para a população. Você queria falar alguma coisa?
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Obrigado pela permissão. Eu acompanho o trabalho
de Vossa Excelência mesmo antes de vir para esta Casa, como funcionária pública, servidora,
que nós éramos companheiros de trabalho. Eu em um setor, na época eu estava na Defesa
Civil, e a senhora no pronto-socorro, dando suporte, né, trabalhando, virando turno, às vezes
trabalhava o dia todo, e virava a noite toda trabalhando, sempre dedicada. E com a vinda para
cá, eu continuei acompanhando, somos colegas de Câmara hoje, sempre um dando suporte
para o outro. E eu cumprimento Vossa Excelência porque tem sido aí uma defensora da
cidade, mas principalmente no setor de saúde. E eu queria ver com Vossa Excelência a
possibilidade, porque eu conversei com o secretário e ele me falou que parece que foi feito um
levantamento com todas as necessidades de unidade por unidade. Porque é bom fazer o
concurso público, mas primeiro nós precisamos saber a demanda de cada unidade, se de fato o
concurso vai suprir essas demandas e essas necessidade nas especialidades que Vossa
Excelência coloca, tanto no Ceme, mas principalmente nas nossas unidades básicas de saúde.
Porque não dá para a gente seguir em frente com falta de um ginecologista, por exemplo, em
uma unidade básica de saúde, que é o profissional que vai acompanhar esse período de
gestação de uma mãe. Eu estou falando na mãe grávida, né? Nem estou falando daqueles que
não estão grávidas, que também precisam, frequentemente, se dirigir a uma unidade para fazer
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a sua rotina. Mas principalmente o pré-natal, aquelas coisas que têm quando vai fazer uma
gestação. Então, é muito importante fazer esse diagnóstico de todas as necessidades e aí, sim,
no concurso público, a gente abrir para a contratação desses profissionais. E também demais
setores, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, para que a gente consiga de vez sanar esse
problema que incomoda esse parlamento. Todos os vereadores são procurados. Olha, falta
médico, falta aqui, falta ali, lá não tem, as UPAs também às vezes não têm. Nós tivemos
problema no final de semana, né, Raquel? O telefone não para. "Ó, tinha um médico só aqui".
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não para. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: "Como pode uma UPA ter só um médico?". Mas depois o secretário,
imediatamente, correu, conseguiu acertar e aí a coisa se acalmou. Mas, de qualquer forma, a
gente precisa dar um caminho diferente. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: A
UPA vive sobrecarregada. E também, quem cuida da parte das USFs é a Andrea Fiochi, é ela
que faz, junto com o secretário, que vai fazer o levantamento dos profissionais que estão
faltando. E tomara que dê certo de complementar, completar o quadro de funcionários. Porque
a gente percebe o tanto que os funcionários da saúde estão esgotados e sobrecarregados, né? E
como eu disse outro dia aqui, além de eles estarem sobrecarregados, eles tiveram perdas
salariais, estão trabalhando em ambientes insalubres, que a gente têm falado aqui das reformas
das unidades de saúde. Inclusive eu fiz um levantamento, tem uma grade de proteção que eu
para colocar na frente da UBS da Vila Isabel, eu fiz um requerimento em 2014, se eu não me
engano, outro em 2015, outro em 2017, até hoje a grade não foi colocada lá. E é um lugar que
está servindo para prostituição. A entrada da unidade lá, a menina da limpeza tem que limpar
todos os dias antes de abrir o posto. Então, a gente pede para que eles olhem realmente para
essas reformas das unidades de saúde todas, né? E que o quadro de funcionários seja
completado. E a gente não pode... [ininteligível], por exemplo, cada vez que eu vou lá, eu
junto todo mundo, a gente senta em uma mesa, e discute os problemas. Então, eu só tenho que
agradecer quem está trabalhando lá porque estão fazendo o que podem também, né? E se
alguém precisar falar alguma coisa, ainda, tem um pouquinho meu aqui. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Cidinha, eu queria só fazer uma observação, eu peço que a senhora
fique mais um segundinho aí, que é uma coisa que me preocupa bastante e que a gente tem
percebido diuturnamente quando a gente visita uma unidade da saúde. Nós tivemos um
servidor farmacêutico que se aposentou e logo teve que se ausentar dos trabalhos, né? Deixou
os quadros da Prefeitura Municipal de São Carlos. E farmacêutico é uma coisa que desde que
eu cheguei aqui, quando o vereador Dé Alvim, em 2013, foi eleito junto comigo, a gente grita
aqui por falta do farmacêutico. E está virando uma prática, que às vezes a gente discursa aqui
que nós somos contrários à privatização da saúde, só que aos poucos as coisas estão sendo
privatizadas. Porque está passando para o privado a contratação de enfermeiro, de
farmacêutico, de médico. Me disseram agora há pouco aqui que até de auxiliar administrativo,
às vezes contrata-se pela empresa Omesc. Isso precisa ter limite, não pode ser dessa maneira.
Precisa ter o concurso público para repor esses funcionários que hoje estão sendo colocados
através da Omesc. A Omesc é uma empresa que veio para prestar serviço durante a pandemia,
para suprir as necessidades das UPAs. Agora, tudo que é unidade de saúde tem médico pela
Omesc. E isso é uma coisa que a gente precisa ficar atento. Porque a gente causa um
descompasso enorme, porque o servidor da Omesc, ele tem um valor muito maior do que o
salário do servidor público concursado. Acaba desestimulando as pessoas a participarem do
concurso. Então, é um cuidado que a gente precisa ter, Cidinha, essa observação precisa ser
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levada para o nosso secretário, para que a gente possa corrigir o fluxo e valorizar, de fato, o
servidor público municipal. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Um aparte, Cidinha.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereadora Neusa, eu vou pedir perdão para a
senhora. Mas como acabou o tempo da Cidinha... Depois eu dou o tempo para a senhora em
uma outra oportunidade. Vereadora Cidinha pode concluir. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Para complementar, [ininteligível] recentemente sobre um... eu mostrei
para ele uma foto de um telhado de uma unidade, cheio de folhas. Eu falei para ele assim:
Cadê a manutenção, que não está sendo feita, né? Ele falou que os funcionários da
manutenção têm 70 anos, como ele vai mandar subir em cima de um telhado? Então, eu acho
que ele é o dono da pasta, ele tem que dar uma solução para isso. Não somos nós, né? Então,
ele tem que rever o quadro, também, desses funcionários, porque eu concordo que não podem
levantar, não pode colocar, realmente, em perigo com o servidor público, tá? Obrigada, gente.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereadora Cidinha. Próximo vereador é
o vereador Dé Alvim pelo tempo regimental de até dez minutos. VEREADOR DÉ ALVIM:
Sr. Presidente vereador Roselei Françoso, Srs. Vereadores, população que nos acompanha,
imprensa presente. Eu quero aqui, hoje, Sr. Presidente, cumprimentar o secretário de Obras,
João Müller. No final de semana, depois teve o feriado prolongado de Carnaval, ele esteve lá
no Grande Cidade Aracy vendo os andamentos das obras por determinação do prefeito Airton
Garcia lá na creche, na escolinha Olivia...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Olivia
Carvalho. VEREADOR DÉ ALVIM: Olivia Carvalho, a ampliação de duas salas de aula,
que foi um pedido deste vereador. Mas também esteve visitando as obras lá do Maria Alice.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Maria Alice Vaz de Macedo. VEREADOR DÉ
ALVIM: Isso, que está lá toda aquela situação das crianças, que ainda o Müller esteve esse
final de semana para entregar a escolinha para que os pais possam ter o local para deixar os
filhos com segurança. Cumprimentar o João Müller, também, que esteve lá no parque linear
do Grande Cidade Aracy, onde nós vamos dar o nome de Alex Teté(F), aproximadamente 2,5
quilômetros, toda iluminada de LED. Ele esteve comigo lá. E nós estamos agendando com o
prefeito Airton para que nós possamos marcar a inauguração desse parque linear lá no Grande
Cidade Aracy. Queria, Sr. Presidente, cumprimentar o meu deputado federal Paulinho da
força, que hoje estive em São Paulo logo pela manhã, em uma reunião com ele e com toda a
direção nacional do partido. Onde, já em abril, vai ser paga uma emenda de R$ 200 mil para a
área da saúde aqui na cidade de São Carlos e também mais uma emenda de R$ 1 milhão para
o recape na região sul da cidade. Então é o trabalho que o vereador do Solidariedade hoje vem
aqui trazer essas boas notícias para a cidade de São Carlos. Tem algumas unidades de saúde
da família lá do Grande Cidade Aracy, a qual uma tem a enfermeira Lurdinha que luta muito,
que briga muito por aquela... para melhorar cada dia mais aquele equipamento público.
Inclusive, a vereadora Raquel já destinou uma emenda lá também, para a unidade de saúde da
família. E nós estamos trabalhando para que esses R$ 200 mil destinados para a área da saúde
possam ficar no Grande Cidade Aracy para reforma, ampliação das unidades de saúde da
família. Também estou esperando do secretário da Saúde, espero que possamos ter novidade,
as cinco viaturas que já estão em processo de licitação para serem entregues também ainda
este ano lá para as unidades de saúde do Grande Cidade Aracy. É uma emenda do deputado
estadual Alexandre Pereira, que destinou R$ 250 mil para a compra desses veículos.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Vereador. É Lucão Fernandes. Sou eu. Essas
viaturas, para que seria? É ambulância? O senhor saberia falar, não? VEREADOR DÉ
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ALVIM: Não entendi. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Essas viaturas que Vossa
Excelência está conseguindo, conquistando no mandato de Vossa Excelência, que eu quero
cumprimentá-lo mais uma vez, o senhor sabe que tipo de viaturas que são? Se são
ambulâncias? VEREADOR DÉ ALVIM: Olha, vereador Lucão, eu gostaria muito que fosse
do modo ambulância para ajudar o Samu, para ajudar a área de saúde nossa. Mas o que nós
achamos melhor também? Que as unidades de saúde, como são sete lá no Grande Cidade
Aracy, Unidade de Saúde da Família, muitas vezes, a população cresce, e fica muito distante
para um idoso ir até a unidade de saúde, para o agente chegar e dar aquelas... cuidar da
prevenção da saúde. Então, vão ser cinco veículos para que possa levar os agentes de saúde
até a casa da família, que possa trazer aquele idoso até o posto. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Perfeito. Perfeito. VEREADOR DÉ ALVIM: Então, eu acho que é muito
importante. Inclusive, até o vereador Roselei me disse na época, quando nós estávamos
lutando para a compra desses veículos, que a gente deveria colocar em uma lei municipal para
que esses veículos, amanhã ou depois, em uma outra gestão, não sejam retirados das unidades
de saúde da família, né, vereador Roselei? Eu acho que é interessante nós fazermos uma lei,
até Vossa Excelência que é da comissão da saúde, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência
ajuda para que nós possamos fazer uma lei juntos, eu, Vossa Excelência e o vereador Roselei,
para que nós possamos em todas as unidades de saúde garantir esses veículos para que
amanhã ou depois não troque a gestão e esses veículos sejam retirados. Então, Sr. Presidente,
a gente fica muito feliz quando vê... É lógico que nós sabemos que é um ano eleitoral. Nós
sabemos que é um ano que vai ter eleição estadual, eleição federal, eleição para governo,
eleição para presidente, mas nós sabemos que não é este ano. É que os anos que eles vêm aqui
buscar o voto, o Paulinho, o Alexandre, eles têm compromisso com a cidade de São Carlos.
Como os vereadores, o vereador Lucão, que tem também compromisso com os seus
deputados, que têm ajudado a cidade de São Carlos, e muito. O Vereador Bira tem buscado
recurso junto aos seus deputados. O vereador Djalma tem buscado recurso junto aos seus
deputados. Eu vi lá R$ 100 mil esses dias para mais uma escola. Então, é muito importante
quando você tem a ação dos vereadores e os partidos dão respaldo na cidade de São Carlos. O
MDB tem ajudado bastante através de seus deputados, o PT tem ajudado através dos seus
deputados. Então, não tem cor partidária, quem ganha é a cidade. E isso é muito importante
para a cidade, para o crescimento e desenvolvimento da saúde, seja na área da educação, seja
na área da saúde, seja na área da infraestrutura. Isso é muito importante. A gente vê lá o
Malabim, R$ 500 mil para a área da saúde; o Elton, não sei mais quantos mil para a área da
saúde. Isso só soma. O vereador Bruno tem lutado junto aos seus deputados, o vereador
Gustavo Pozzi. Então, aqui a gente não vê a cor partidária, o deputado... Eu gostaria muito
que a cidade de São Carlos pudesse ter o seu deputado, porque aí o deputado de São Carlos,
com mais de R$ 4 milhões de emenda estadual, um deputado federal, com mais de R$ 12
milhões de emendas vereadores. Puxa vida, e ficaria no nosso município. Mas, infelizmente,
São Carlos já vem se arrastando há muitos e muitos anos sem um deputado estadual, sem um
deputado federal. Quem sabe este ano muda a história de São Carlos. Então, Sr. Presidente,
era isso. Eu espero que nós possamos ainda iluminar toda a entrada do Grande Cidade Aracy,
a Avenida Regit Arab, toda iluminação de LED, um compromisso que eu tenho com o
deputado federal Paulo da Força, e também a Avenida José Antônio Migliato, que dá acesso
até na SP-215 e também aquela pista de caminhada que vai até a Avenida Morumbi, que nós
possamos iluminar ela o ano que vem com emenda do deputado federal Paulinho da Força e o
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deputado estadual Alexandre Pereira. Eu quero, mais uma vez, agradecer e cumprimentar
todos os nossos amigos vereadores, que têm ajudado muito aqui, Sr. Presidente, porque a
gente vê que não é fácil. Eu escutei Vossa Excelência falando outro dia que foi um contrato
assinado de seis milhões e pouco para a reforma das sessenta e poucas escolas. Não é fácil,
porque uma escola, para construir uma, já passa de R$ 3 milhões. Então, se a gente não tem
um ajuste. Não ter... E o Roberto Rado sabe bem isso, que trabalha na Educação, Vossa
Excelência conhece bem ele. E se a gente não tiver bem os investimentos, não dá para nada.
São muitas unidades que têm problema, são muitas unidades que precisam ter investimento,
então, nós precisamos fazer o quê? Para colocar essas unidades todas funcionando de acordo,
tirando aqueles vazamentos, que nem tem na Maria Alice, tem em outras escolas, tirar... Você
pode ver que... então, se você pegar as caixas de areia, os brinquedos, playgrounds, se você
não investir na hora certa no momento certo, não dá para nada, Sr. Presidente. Por quê? É uma
luta de Vossa Excelência nessa Casa, do presidente vereador Roselei, que junto com o
Carneiro, junto com o prefeito Airton, foram lá em São Paulo e conseguiram mais cinco
escolas, de uma vez. Vê quanto de investimento... R$ 70 milhões. E além disso Vossa
Excelência ganhou de brinde lá, em um chorinho, mais uma creche lá em Santa Eudóxia, que
o Müller está trabalhando para ser entregue ainda esse ano, se Deus assim permitir, a
construção dessa escola. Porque o Rossieli, com certeza, se afasta agora em abril. Então, esses
documentos têm que chegar até lá, porque, passou abril, o trem passou. Então, espero que
todos esses pedidos para a cidade de São Carlos, toda essa documentação possa estar em
andamento, não só ao secretário Rossieli mas a outros secretários de estado, ao governo
federal, porque nós temos limite e temos prazo, é até abril agora. Quem não conseguiu trazer
recurso do governo federal e do governo estadual até abril, aí o trem passou, só fica para a
próxima, não é, Sr. Presidente? Então, era isso nessa tarde. Estou muito feliz com os
deputados Paulinho da Força e Alexandre Pereira pelas conquistas para a cidade de São
Carlos. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Dé, parabéns aí pelo trabalho. É
uma coisa que o senhor vem lutando aí, a gente tem observado já há algum tempo.
Principalmente nessa questão das USFs, vereador Lucão, eu me recordo que logo no início da
legislatura, no ano passado, o vereador Dé veio falar comigo sobre esses carros para a unidade
de saúde da família. Falei: Dé, é muito importante isso, porque nós temos as unidades hoje
trabalhando sobrecarregadas, já, também. Se o agente comunitário de saúde lá puder fazer a
visita, com o veículo, tem um mapa, a região que eles têm que percorrer é muito grande.
Então, esses carros vêm em boa hora. E tenho certeza que isso vai qualificar o atendimento da
saúde. Eu quero convidar o vereador Dimitri Sean para fazer uso da palavra. Não vai fazer
uso? Então, o vereador Djalma Nery pelo tempo regimental de até dez minutos. [troca de
presidência]. VEREADOR DJALMA NERY: Boa tarde a todas e todos, vereadoras e
vereadores, população de São Carlos que nos acompanha presencialmente ou nas suas casas.
Bom, quero começar falando, presidente Roselei, de um assunto que foi muito tocado aqui
hoje por todos os vereadores praticamente que me antecederam que é a questão da saúde no
município. De fato, nos chegam muitos pedidos, para todos os vereadores. Certamente
recebem, né, Bruno, ligações, mensagens no WhatsApp, solicitando providências que muitas
vezes nem competem à gente. O que a gente faz? A gente passa o contato do Marcos Palermo,
a gente busca interceder, busca dar uma orientação. Mas acho que todo mundo sabe que essa é
uma tarefa do Poder Executivo. A prefeitura foi eleita para governar a cidade, deve ter
recursos e pessoal para isso. Mas, aparentemente, muita coisa que deveria acontecer não está
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acontecendo e a população tem referência em muitas pessoas que estão aqui e vem procurar
muitas vezes nossa ajuda, no meio da noite ligam, mandam mensagem, e a gente fica até sem
graça de não conseguir de fato dar uma devolutiva. Até porque, repito, não é nossa
competência não está na nossa mão fazer algo. Claro, cobrar e fiscalizar sim. E aí nesse
sentido, já foi mencionado aqui, eu queria reforçar, a preocupação com a terceirização da
saúde no município. O presidente Roselei e a Professora Neusa também me falavam sobre
isso, né? Muitos fazem um discurso contrário a essa prática e, no entanto, a gente vê, como o
presidente Roselei disse, aos poucos, isso avançando. Cada vez mais um pedacinho aqui,
auxiliares administrativos, médicos, enfermeiros. Cada vez mais esse projeto de desmonte do
serviço público vem avançando aqui em São Carlos. Isso é problema. É um problema,
primeiro, porque tem uma falta de transparência muito grande. O nosso mandato, solicitou,
vereador Bira, todos os contratos, em especial as dispensas de licitação com a Omesc. São
valores altos. Na semana passada ou retrasada, nós comentamos sobre isso, né? Foram R$ 7
milhões em dispensa de licitação para compra de teste. O vereador Lucão falou sobre isso, a
vereadora Cidinha falou sobre isso, que é uma coisa que nos preocupa muito. Como a gente
vai gerenciar a saúde e ter uma transparência no município, com a terceirização, sem
transparência, e sem pessoal efetivo, né? A vereadora Cidinha cobrou a Dra. Helena com
relação às contratações. Isso é muito importante, já são 126 cargos vagos de médicos já
autorizados. Quer dizer, já estão no quadro garantidos, é só o município fazer um concurso e
uma contratação. Alguns já tem até concurso pronto, é só fazer a convocação, já tem até lista
de aprovados. O município tem recurso. Eu me sinto até repetitivo, porque toda semana eu
falo sobre isso, né? O município tem recurso disponível. Pela primeira vez São Carlos tem
mais de R$ 1 bilhão, não é pouco. A saúde é o primeiro ou o segundo maior orçamento do
município. Primeiro, né? Não sei se o primeiro é a educação ou a saúde. É o primeiro, né?
Saúde é o maior orçamento do município. Então, tem recurso, tem espaço fiscal, nós estamos
na... 41% de folha de pessoal, podemos chegar até 54. Então, realmente, eu tenho falado
muito sobre isso, e nós precisamos de uma solução. Porque não dá para semana a semana, a
gente ficar atendendo ligação, apagando incêndio, sendo que a prefeitura foi eleita para isso,
tem recursos para fazer isso. E precisa, então, respeitar o voto do cidadão, respeitar a saúde
pública, que é um direito, e o funcionalismo público, porque muita coisa estoura no ombro
das pessoas que estão nas unidades. Cada vez que eu vou visitar uma unidade de saúde, eu
vejo o empenho dos servidores, Bira. O pessoal quer trabalhar, quer ajudar, mas muitas vezes
não têm condições. Ontem e anteontem o pessoal falou que estava lá na UPA ou na USF de
Santa Felícia sem médico, não sei onde não tem equipamento, não sei onde falta... Na semana
retrasada dispensaram sete médicos ao mesmo tempo, pegaram férias, quer dizer, né, de sete
médicos. Então você vê que realmente é um bate cabeça, uma falta de gestão que prejudica
muito, né? E aí, por isso, nosso mandato solicitou, então, toda a dispensa de licitação e os
contratos com a Omesc para a gente poder fazer esse papel de fiscalização e de entender para
onde está indo esse recurso aqui no município, né? Recebi também ligações com relação a
unidade de saúde da família lá no Aracy, com a equipe 1 na Rua 20, não tem equipamento
para realizar um exame importante, que é o Papanicolau. O nosso mandato já fez
requerimento, estamos aguardando respostas. Falta de médico na UPA (sic) Antenor Garcia.
Falta de equipamentos na UPA Vila Prado, esperando oftalmologista há três meses. Enfim,
estou com uma lista aqui, não vou ler aqui porque é muita coisa, só essa semana passada para
hoje de coisas que a gente recebeu. Então esse é um assunto muito importante. Quero entrar
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em outro assunto aqui, presidente, e quero aproveitar a presença do vereador Bira que é
presidente da comissão de estudos lá do Capão das Antas, da qual eu faço parte. Inclusive,
tem reunião na segunda-feira de manhã, 10h, né, Bira? Nós vamos falar sobre isso. Também
tem surgido uma preocupação muito grande com relação à regularização daquele espaço, já
são 12 anos de acampamento Capão das Antas, são 200 famílias que estão ali. E são famílias
que são produtoras rurais, que participam de feiras agroecológicas, que estão produzindo
alimento que é vendido a um preço justo nas feiras do nosso município. É uma terra
municipal, tem todo o histórico ali, tenho certeza que os senhores e as senhoras já
acompanharam, era uma terra que foi doada para a Volkswagen, a Volks devolveu, aí não
quis mais, aí... enfim, é uma terra que pode e deve ser utilizada para um benefício social que é
a reforma agrária. O município de São Carlos tem condição, tem competência para ajudar isso
a acontecer. E vou falar mais, o prefeito Airton Garcia fez um compromisso pessoal com os
moradores, o Bira sabe disso. Ele falou: "Ó, na nossa gestão, nós vamos regularizar isso
aqui." Já são cinco anos de gestão, estamos aguardando, já está no segundo mandato. O
pessoal vive lá em uma rotina de insegurança. Então essa comissão que o vereador Bira está
presidindo de estudos é muito importante para que possa, enfim, dar um aporte qualificado
para o município para garantir que isso aconteça, aconteça o quanto antes. Porque, de fato, é
um direito da população ter acesso a essa terra. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Só
um minutinho, vereador Djalma. Obrigado, obrigado por compor essa comissão, que é muito
importante para regularizar. Antes de nós montarmos a comissão, tivemos uma reunião com o
prefeito, eu, o Dr. [ininteligível], João Müller e o vice-prefeito Edson Ferraz, ali ele fez a
doação da terra, se comprometeu. O vereador sabe que tem uma ordem judicial lá de despejo,
a qual nós estamos fazendo essa comissão para mapear e ver, na verdade, os produtores que lá
produzem e sobrevivem para apresentar, com certeza, se Deus quiser, com a ajuda de vossa
senhoria, com mais os componentes lá, os professores da USP que estão fazendo
mapeamento, vai dar tudo certo. Então, na presença do vice-prefeito, o Edson Ferraz, do João
Müller, ele se comprometeu em doar a terra. Agora vamos terminar o estudo e o promotor vai
avaliar. VEREADOR DJALMA NERY: Perfeito. Parabenizar, novamente, Vossa
Excelência pela iniciativa. Acho que é um compromisso que essa casa toda deve assumir em
defesa dos agricultores familiares. É, de fato, um episódio da história de São Carlos que a
gente precisa fechar para dar a garantia da terra para essas pessoas que já estão há 12 anos ali
e que prestam um serviço de utilidade pública para o município quando fornecem uma
alimentação adequada nas feiras e etc. E falando de feira, presidenta Raquel, todo sábado, ali
próximo ao Mercado Municipal, na Praça dos Voluntários, acontece a feira orgânica do
município, já há três anos. Nesse período de pandemia, é claro que as coisas foram mais
difíceis. No entanto, a feira resistiu e resiste bravamente. E esse ano pretende crescer. Eu
quero fazer um convite para os vereadores e a população, que frequentem essa feira. É um
espaço onde tem uma série de produtores, a maior parte deles também são assentados da
reforma agrária, produtores rurais ali da região do assentamento Santa Helena, do Nova São
Carlos, de outras regiões, que produzem comida sem veneno, comida agroecológica, vendem
a um preço acessível para a população. Mas que, para funcionar, precisa ter consumidores,
precisa ter clientes, né? Muita gente às vezes não sabe disso, então eu queria aproveitar esse
espaço para fazer o convite. Todo sábado, a partir das 7h da manhã, o pessoal está lá até o
meio-dia, quem puder aparecer, fortalecer. Isso é importante para São Carlos, é importante
para o meio ambiente, é importante para nós. E eu queria reforçar, inclusive, o nosso
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compromisso com essa luta aqui em São Carlos. E a partir da semana que vem, vai começar a
ter eventos culturais lá na feira, acho muito importante fazer essa aproximação. Então, até
para chamar mais público, para apresentar para as pessoas essa iniciativa. E nesse sábado já
vai ter um evento cultural com duas artistas. Quem puder ir lá prestigiar, a partir das 9h da
manhã, vai ser muito bem-vindo. Para finalizar, quero voltar para um assunto da saúde, na
listinha, que eu esqueci, que é uma outra preocupação com relação à Santa Casa de São
Carlos, eu vou finalizar com isso. São Carlos é uma cidade grande e que, no entanto, não tem
um hospital. Nós temos o hospital-escola, que é federal, nós temos as UPAs, as USFs, que são
unidades de baixa e média complexidade, e a Santa Casa, que atende alta complexidade, é
uma entidade filantrópica, né? Então, São Carlos, assim como cidades da região do mesmo
porte que têm os seus hospitais municipais, precisa de um hospital municipal. Por que eu
estou falando isso? Nós temos um problema grande agora no caso do Cross, né? O que é
Cross? É a Central de Relacionamento em Oferta de Serviços de Saúde. É esse sistema da
saúde que coloca as pessoas para uma unidade ou para outra quando precisa de algum
atendimento. E o que está acontecendo aqui em São Carlos que é muito grave? Hoje, né,
acabei de ficar sabendo... Só para concluir, presidente. PRESIDENTE RAQUEL
AUXILIADORA: Concluir. VEREADOR DJALMA NERY: Acabei de ficar sabendo que a
Santa Casa de São Carlos abriu mais cinco leitos de UTI covid. Nós temos, hoje, pela última
lista que eu tive acesso, sete munícipes que estão em unidades de pronto atendimento, em
UPAs, aguardando leitos para poder ter um atendimento adequado e qualificado, nós temos
leitos vazios na Santa Casa, nós temos pessoas no local que não deveriam estar, que é nas
UPAs. Só que quem tem que aceitar essa transferência, através do Cross, é a Santa Casa. E aí,
gente, a gente, de novo, refém de um serviço terceirizado, em que pesa a importância do
trabalho da Santa Casa, a gestão da saúde de São Carlos tem que ter autonomia para poder
atender o público de São Carlos. Então, é claro que essa é uma luta longa, não é em um mês
que a gente vai resolver. Mas é importante que nós façamos um debate, que São Carlos tenha
um hospital municipal para a gente não ficar refém de terceirizações ou serviços filantrópicos
que muitas vezes não atendem ao município. Obrigado. PRESIDENTE RAQUEL
AUXILIADORA: Obrigada, vereador Djalma Nery. Reforço aqui também o convite para
toda a população de São Carlos, para os vereadores irem na feira orgânica. Produtos de
qualidade, né? Nada daqueles negócios mirradinhos, gente. São aqueles produtos bonitos, que
valem a pena, produtos de qualidade da agricultura familiar de São Carlos. Agora com a
palavra vereador Gustavo Pozzi pelo expediente de dez minutos. [troca de presidência].
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Boa tarde a todos, vereadores, vereadoras, vereadora
Raquel, que preside nesse momento a sessão da Câmara. Eu quero trazer aqui hoje na sessão,
alguns vereadores receberam reclamação sobre o postinho da Redenção, né? E então, eu vou
falar para vocês como está o processo na UBS da Redenção, para que todos que forem, de
repente, provocados a ir no postinho tenham conhecimento de como está a situação. Bom, no
começo do mês passado, é de conhecimento de todos, uma árvore, ela caiu no telhado do
posto da Redenção. Eu acompanhei essa retirada, os três dias que foram... não foi uma
situação fácil de resolver. Então, os três dias, eu acompanhei pessoalmente essa retirada.
Consegui, no mesmo momento, lá nesse momento, que o pessoal do Meio Ambiente pudesse
fazer uma avaliação das outras árvores que lá estão, né? Temos uma, com certeza, que está
condenada, né, e provavelmente mais duas. Por que provavelmente mais duas? Nós temos lá
uma árvore que é um ipê, que tem raiz por dentro já. Então ela está oca, e as árvores estão
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emaranhadas. E, provavelmente, na hora de fazer a retirada de uma, vão estar comprometidas
também essas outras árvores. Nós temos a programação para retirada dessa árvore, é dia 11,
sexta-feira. Para fazer a retirada dessa... para fazer o conserto dessa árvore é necessário o
desligamento de energia, e aí tem toda uma normativa da CPFL, por isso que a remoção vai
ser feita no dia 11. E aí, para fazer esse reparo no telhado da UBS precisa esperar a extração
dessa árvore. A árvore está em risco de queda, isso já tem um laudo do Meio Ambiente que
atesta o risco de queda. Então, vai ser feita, primeiro, a extração da árvore para,
posteriormente, fazer a reforma do telhado. Porque não teria... como está próxima do telhado,
corre o risco de no momento da retirada, algum galho, alguma coisa, danificar um telhado. E
não é barato o que vai ser feito ali. Ali não vai ser feito só um remendo, não vai trocar só onde
caiu a árvore. Lá vai ser trocado o telhado inteiro. Por que vai ser trocado o telhado inteiro?
Porque antes da queda da árvore já tinha problema a UBS lá, de infiltração, tinha problemas
de goteiras dentro da Unidade Básica de Saúde, então vai ser trocado todo telhado da unidade.
E aí, o valor é aproximado aí de R$ 300 mil em obras, né? Então eu quero deixar claro aqui,
porque outros vereadores foram lá, inclusive acompanhado do secretário de Serviços
Públicos, né? A princípio essa reforma estava com o secretário de Saúde, agora foi passado
para o Serviços Públicos tocar. Conversando hoje com o Mariel, ele falou que semana que
vem toda a documentação para a reforma já vai estar sendo feita. Então, logo após a retirada
da árvore no dia 11, nós teremos toda a reforma do telhado da UBS, né? Lembrando, aqui não
é uma extração de árvore por gosto, né? Nós estamos fazendo isso, porque quem viu o estrago
que fez a primeira queda, é a árvore pau-pedra, árvore pedra, não sei como chama lá. E é da
mesma espécie a que está em risco. Ali um vento, uma chuva mais forte pode comprometer
não somente a unidade básica mas também as pessoas que moram próximo, que tem muitos
moradores lá com receio da queda dessa árvore. Então, estamos cuidando, desde o início do
mês passado, trabalhando para que isso realmente aconteça. Fizemos contrato com a CPFL
tentando agilizar no começo do mês passado essa extração. Então, estamos na luta. Eu acho
que é importante que todos os vereadores saibam o que está acontecendo porque pode ser
que... porque ali está interditada a farmácia, por conta da queda da árvore, e outras três salas,
que são de uso constante. Então, é possível que outros vereadores recebam aí ligações de
usuários da UBS da Redenção ou, de repente, de funcionário solicitando a presença do
vereador. O que eu peço para vocês, se isso acontecer, quiser dialogar comigo, eu posso falar:
Olha, isso está mais ou menos desse jeito, mais ou menos do outro, para saber o que está
acontecendo. Porque às vezes a gente tem um processo já bastante adiantado, aí alguém liga,
o vereador vai lá na unidade e acaba que... não conhecendo o que já está sendo feito, e acaba
chegando lá e falando: "Não, vamos providenciar a resolução do problema." O problema está
resolvido. O que temos que esperar é a liberação da CPFL para desligar a energia, que é
necessário, a retirada da árvore, que tem que retirar, não tem como. Ali não é o Serviço
Público que está dizendo, é o Meio Ambiente que foi lá com os seus técnicos e deram o laudo
condenando essa árvore e, posteriormente, vai ser trocado, então, todo o telhado. Então,
assim, graças ao trabalho aqui do meu mandato, do pessoal do Meio Ambiente, o pessoal do
Serviços Públicos que estava lá presente, nós estamos trabalhando para que aquela unidade
básica de Saúde possa voltar ao pleno atendimento o mais tardar aí na próxima semana, ou
daqui duas semanas a gente esteja com todo o problema na unidade básica da Redenção
resolvido. Novamente reforço o pedido aos pares, que caso vocês tenham contato, alguém
venha a contatá-los para resolução desse problema, eu peço a gentileza que, se possível, fale
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comigo, que pode ser que eu tenha alguma novidade sobre o assunto. Porque às vezes a gente
vai lá no ímpeto de atender a demanda e acaba tumultuando um processo que já está bastante
adiantado. Por hoje é isso. Obrigado e até mais. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, vereador Gustavo Pozzi. Com isso a gente finaliza aqui o nosso Grande
Expediente. Eu peço a suspensão da sessão por alguns minutos para que a gente possa fazer o
acordo de Pauta. Eu... suspendendo... acho que vamos fazer aqui mesmo, viu? Tá? Você pode
suspender por favor? [sessão suspensa]. [sessão reaberta]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Solicito à vereadora Raquel Auxiliadora que proceda a chamada dos Srs.
Vereadores e Vereadoras. Vereadora Raquel, só um segundinho aqui, aproveitar a
oportunidade. O Prof. Azuaite, uma das pessoas mais estudiosas dessa cidade, e tenho a
absoluta convicção que deve conhecer aqui, registrar falecimento do Prof. Luiz Pinguelli
Rosa, que faleceu hoje aos 80 anos. Ele foi professor emérito, ex-presidente da Eletrobras. E a
causa da morte ainda não foi divulgada, professor, mas ele teve larga uma experiência na vida
acadêmica brasileira de Ciência. E docente, foi diretor também da Coppe, na Universidade
Federal do Rio de Janeiro, por quatro mandatos. Então, só... O senhor está sem som. O senhor
está sem som, professor. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Você falou. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Prof. Azuaite? Não está chegando o sem do Prof. Azuaite.
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: O Roselei está sem som, e eu não ouvi nada.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Agora sim. Agora sim. Vamos lá, professor, agora
sim. Ah, o senhor não está me ouvindo. Espera aí, o Prof. Azuaite não está me ouvindo?
Agora sim. Eu estava falando aqui que hoje faleceu, aos 80 anos de idade, o Prof. Luiz
Pinguelli Rosa, que foi diretor da Eletrobras, foi reitor da Universidade do Rio de Janeiro. O
senhor deve conhecê-lo, até porque tem uma relação mais estreita com a cidade do Rio de
Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, né? Uma pessoa que teve aqui um reconhecimento em
diversas oportunidades no exterior. E ele integrava, inclusive, o conselho de Pugwash, da
entidade fundada pelo Albert Einstein e também Bertrand Russel. O Pinguelli participou do
Painel Intergovernamental de Mudanças do Clima, instituição que recebeu, inclusive, o
Prêmio Nobel da Paz no ano de 2007. Quero deixar registrado aqui nos trabalhos de hoje a
passagem do Sr. Luiz Pinguelli Rosa, Prof. Luiz Linguelli Rosa. Pois não, Azuaite. Está sem
voz. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Fazer uma interrupção, uma contribuição à sua
fala, Roselei. O Painel Climático que recebeu o Prêmio Nobel da Paz, dele participou como
representante da ONU, indicado pela ONU nesse prêmio, um brasileiro são-carlense, cidadão
são-carlense já falecido, Carlos Clemente Cerri, família tradicional de São Carlos, Serra. Foi
meu colega de classe de ginásio. Era do [ininteligível] de Queiroz, Carlos Clemente Cerri, que
participou desse painel climático e é o único brasileiro que tem alguma participação em algum
Prêmio Nobel na história da existência desse prêmio. Só o registro. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Muito obrigado, Prof. Azuaite. Peço agora à vereadora Raquel...
Deu para ouvir. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Atenção, Srs. Vereadores,
para a segunda chamada. Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO:
Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Azuaite Martins de França, presente
on-line. Bira, presente. Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presente.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Cidinha do Oncológico. VEREADORA
CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Dé Alvim. Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Djalma Nery. VEREADOR DJALMA NERY: Presente.
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VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Elton Carvalho. Gustavo Pozzi. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Lucão
Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Presente. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Malabim. VEREADOR MALABIM: Presente. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Marquinho Amaral, presente on-line. Paraná Filho, justificou.
Professora Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Presente. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Raquel Auxiliadora presente. Robertinho Mori, VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Rodson
Magno, presente. Roselei Françoso. Sérgio Rocha. E Tiago Parelli justificou A ausência.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presidente. Só um comunicado à Casa?
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Questão de ordem? Comunicado à Casa? Pois
não, Bruno. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Só um comunicado à Casa, presidente,
para posicionar sobre a questão de uma audiência pública que nós havíamos solicitado, o
nosso mandato, o vereador Elton Carvalho e a comissão de Saúde, presidida pelo vereador
Lucão, a Cidinha e o Sérgio Rocha, ficou marcada para a próxima quarta-feira, dia 9/3, às
15h, tá bom? Então, comunicar à Casa. Uma audiência, julgo, ser de suma importância. Nós
vamos discutir a questão das reformas, das melhoras estruturais das nossas unidades de saúde.
Muito obrigado. ORDEM DO DIA – PROCESSOS EM REGIME DE URGÊNCIA
ESPECIAL – ÚNICA DISCUSSÃO - PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado,
vereador Bruno, pelo comunicado. Bom, então, vamos lá, então em votação o pedido da
Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar possíveis atos de improbidade administrativa
cometidos pela Prefeitura Municipal de São Carlos e Progresso e Habitação de São Carlos
S.A., de 2017 até a presente data, envolvendo a empresa Carla Helena Meassi, Xandão
Veículos ME, pelo prazo de 90 dias, prorrogáveis, se for o caso. (processo nº 3094/21) É o
caso, né? Nós estamos prorrogando para poder finalizar o processo de relatoria da presente
CPI. E acredito que deve, inclusive, algumas oitivas já agendadas, né? Tem mais uma oitiva
agendada e, posteriormente, o colegiado terá o prazo remanescente para poder finalizar os
trabalhos dessa CPI. Está bem? Então, os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovada a prorrogação da CPI pelo prazo de mais 90 dias.
Projeto de Decreto nº 4, (processo nº 933/21) de autoria do nobre vereador Rodson Magno do
Carmo, que "concede o título de Cidadão Honorário de São Carlos ao Sr. Fernando
Marangoni". O vereador Rodson Magno do Carmo solicitou para realizar a leitura do
currículo. O senhor faz a leitura ali na tribuna? Então, é com o senhor. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Boa tarde, Sr. Presidente Roselei Françoso, vereadores e
vereadoras, população que nos acompanha. Eu estou aqui pedido a meus pares para que
aprovem esse requerimento, o Projeto de Lei nº 4, que é autoria do vereador Rodson, que
destina o título de Cidadão Honorário ao Fernando Marangoni, secretário-executivo da
Habitação. Eu vou ler o currículo para que vocês tomem conhecimento da vida de Fernando
Marangoni: "Fernando Marangoni, 42 anos, casado há 16 anos e pai de três filhas. O
homenageado pela presente Casa de Leis é formado em Direito, pós-graduado em Direito
Tributário, doutorado em Ciências Sociais e Jurídicas. Entre 2002 e 2015, foi professor
universitário na Uniesp e da União Nacional das Instituições de Ensino Privadas, lecionando
as disciplinas de Teoria Geral do Estado, em Filosofia Jurídica e Direito Administrativo.
Fernando Marangoni ingressou na carreira pública em 2017, a convite do prefeito de Santo
André, para assumir a Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária. Com muito
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empenho e trabalho, deixou a cidade na vanguarda quando o assunto é regularização
fundiária. Foram mais de 6 mil unidades regularizadas. Essas e tantas outras realizações de
sucesso resultaram a Fernando Marangoni o convite a cargo de secretário executivo da
Habitação do governo do estado de São Paulo para desempenhar um histórico trabalho pelo
município paulista. Na oportunidade, Fernando Marangoni assumiu também o Programa
Cidade Legal, o maior programa de regularização fundiária do mundo. Desde 2018 foram
entregues mais de 48 mil títulos de propriedade à população que vive em situação vulnerável
em todo o estado. Como secretário-executivo da Habitação, representou ao governo duas
oportunidades na ONU e pelo Fórum de Urbano Mundial em Dubai, em 2020, pelo Lincoln
Instituto da Costa Rica; em 2019, levando a experiência de habitação paulista para o mundo.
Outra realização de Fernando Marangoni foi o Programa Viver Melhor, que tem como
objetivo combater o déficit qualitativo de moradias, ou seja, ação visa a reforma de casas
populares mais carentes com uma nova estrutura elétrica, hidráulica, cobertura e outras
intervenções, aquelas que em não têm recurso para reforma da sua própria casa. Por São
Carlos anunciou, recentemente, a autorização da obra do Vida Longa, investimento em torno
de R$ 2 milhões e o Programa Viver Melhor, que em breve estará aqui em nossa cidade.
Então eu peço aos meus pares a aprovação desse título para que o Dr. Fernando Marangoni,
secretário de Habitação do estado de São Paulo, que sempre teve um carinho especialmente
por esta cidade, e este vereador que o procurou a primeira vez foi muito bem atendido, como
vereador, como representante da população são-carlense. Então eu peço para os meus pares,
os 20 vereadores, o apoio para que seja votado e aprovado esse título de cidadão para o nosso
querido Fernando Marangoni. Sr. Presidente, eu agradeço Vossa Excelência. Vossa
Excelência sabe do trabalho que o Fernando tem feito, inclusive já começou o trabalho de
regularização em Santa Eudóxia. Vão ser 200 casas regulamentadas, pessoas que não têm as
suas escrituras, a partir de agora a equipe já está em Santa Eudóxia. Nós vamos lá semana que
vem e já vai começar o trabalho de regularização em Santa Eudóxia e no Cidade Aracy, e nós
temos mais programas que vão ser anunciados pelo governo do estado. Então aqui eu
agradeço a todos e o meu muito obrigado. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Vereador Rodson, quero cumprimentá-lo pela indicação. Realmente, o Fernando Marangoni
esteve conosco aqui recentemente, esteve na prefeitura. Uma pessoa que vive essa questão do
déficit habitacional. O compromisso dele é de mitigar, de resolver essa questão, que hoje
dificulta a vida de milhões e milhões de pessoas que gostariam de ter a sua casa própria.
Então, vereador Rodson, pode ter certeza que eu sonho junto com o Fernando Marangoni,
junto com o senhor, com o Bruno, com o Tiago, com os vereadores que têm um mandato mais
atuante lá no distrito de Santa Eudóxia, o ex-vereador João Müller, o vereador Moisés
Lazarine, na perspectiva de resolver realmente essa ocupação que ocorreu ao longo da linha
férrea, no distrito de Santa Eudóxia, da antiga linha férrea, uma ocupação que precisa ter...
aqueles moradores a sua propriedade. Eles estão na posse há anos e anos, mais de 20 anos,
alguns 30 anos, infelizmente não têm a posse... têm a posse, mas não têm a propriedade. Não
têm o documento, título de posse, o título de propriedade daquelas áreas à margem da antiga
linha férrea. Então eu conheci, vi nos olhos dele a vontade que ele tem de resolver essa
questão, e eu espero que a gente consiga, de fato, concretizar isso. Em votação o projeto... o
Decreto nº 4, de autoria do vereador Rodson Magno do Carmo, "que concede o título de
Cidadão Honorário de São Carlos ao Sr. Fernando Marangoni". Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Aprovado por
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unanimidade, hein, Rodson? Parabéns, hein? Bom, vamos lá. Projeto de Lei nº 36, (processo
nº 439/21) de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, "que autoriza o Poder Executivo
a abrir um crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos. São emendas
parlamentares dos vereadores Gustavo Pozzi, Dimitri Sean, Bruno Zancheta, Malabim, Dé
Alvim e Lucão Fernandes". Projeto de Lei nº 36. Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Vereador Azuaite, o som está ligado. Eu peço
a gentileza do senhor desligar para não vazar aqui. Projeto de Lei nº 23, (processo nº 386/21)
de autoria da nobre vereadora Cidinha do Oncológico, "que denomina-se de Profa. Clemência
Pecorari Pizzigatti a Emeb - Escola Municipal do Ensino Básico - na Avenida João Stella, no
bairro Romeu Tortorelli". É o Projeto de Lei nº 23. Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Requerimento nº 638, (processo nº
893/22) de autoria do nobre vereador Robertinho Mori Roda, "que requer informações e
providências em relação à implantação de canaletas, sarjetões, para contenção de enchentes,
alagamentos, desvios de águas pluviais no Jardim Beatriz". Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o Requerimento nº 638.
Quero registrar que todos esses requerimentos, projeto de lei de urgência, moção, título, eles
têm o número de assinaturas necessárias para tramitação em regime de urgência, tá? Então,
Requerimento nº 639, (processo nº 895/22) de autoria do vereador Roberto Mori Roda, "que
requer, urgentemente, a poda do mato alto, na área pública, na Rua dos Cravos, na Cidade
Jardim". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovado. Esse requerimento aqui é de urgência, mas eu queria aproveitar a oportunidade que
eu estou vendo as fotos aqui com o Robertinho completamente perdido no meio da selva aqui,
que o secretário de Governo, Edson Fermiano, Mariel, se estiverem acompanhando essa
sessão, que tomassem, de fato, as providências necessárias o mais breve possível. O
parquinho, Rodrigo, ó, perdido no meio do mato, está vendo? Além da poda, tem que levantar
as saias das árvores lá, tá? Agora, na Pauta. Projeto de lei... Cadê o menino? PROCESSOS
EM REGIME DE TRAMITAÇÃO COMUM – ÚNICA DISCUSSÃO – PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO - Vamos lá. Projeto de Lei nº 526, (processo nº 3783/21) de autoria
do nobre vereador Elton Carvalho, "que institui a Semana Municipal de Prevenção,
Conscientização e Combate ao Uso de Drogas Ilícitas e Lícitas e dá outras providências.
Institui a Semana Municipal de Prevenção, Conscientização e Combate ao Uso de Drogas
Ilícitas, Lícitas, a ser realizada anualmente na semana correspondente ao dia 26 de julho, data
em que se comemora o Dia Internacional de Combate às Drogas. Foi apresentada uma
emenda no projeto substitutivo pelo próprio propositor, para retirar do projeto dispositivos
que poderiam implicar em vício de iniciativa, bem como para acrescentar a previsão expressa
na revogação da Lei 15.330, de 21 de junho de 2010". Eu solicito à nobre vereadora Raquel
Auxiliadora que faça leitura do projeto de lei substitutivo. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: "Projeto de lei substitutivo. Institui a Semana Municipal de Prevenção,
Conscientização e Combate ao Uso de Drogas Ilícitas e Lícitas e dá outras providências.
Prefeito municipal de São Carlos faz saber a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele
sanciona e promulga a seguinte lei: "Art. 1º: fica instituída a Semana Municipal de Prevenção,
Conscientização e Combate ao Uso de Drogas Ilícitas e Lícitas, a ser realizada anualmente na
semana correspondente ao dia 26 de junho, data que se comemora o Dia Internacional de
Combate às Drogas instituído pela Organização das Nações Unidas, ONU. Parágrafo Único: a
semana criada por essa lei passa a fazer parte do calendário oficial de eventos do município de
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São Carlos. Art. 2º: são diretrizes para realização da Semana Municipal de Prevenção,
Conscientização e Combate ao Uso de Drogas Ilícitas e Licitas: 1, a compatibilidade com a
política nacional sobre drogas aprovadas pela Resolução nº 3, de 27 de outubro de 2005, do
Conselho Nacional Antidrogas, Conad; 2, busca incessante de uma sociedade protegida do
uso de drogas ilícitas e do uso indevido de drogas lícitas; 3, o reconhecimento das diferenças
entre usuário, a pessoa de uso indevido, o dependente e o traficante de drogas, tratando de
forma diferenciada; 4, o tratamento igualitário, sem discriminação, e pautada nos direitos
humanos às pessoas usuárias ou dependentes de drogas lícitas ou ilícitas; 5, a priorização das
ações de prevenção ao uso indevido de drogas lícitas; 6, a cooperação entre sociedade civil e
poder público nas realizações de prevenção, combate ao uso indevido de drogas; 7, o
fortalecimento das ações integradas de articulação entre os diversos órgãos da administração
pública na busca de uma sociedade livre do uso indevido das drogas; 8, a disseminação de
informações sobre a dependência química bem como os seus prejuízos sociais, suas
consequências e demais implicações negativas; 9, a disseminação de informações sobre
iniciativas bem-sucedidas de recuperação e inserção social dos usuários e dependentes; 10, a
ampla divulgação dos programas de atendimento aos usuários, familiares ou dependentes,
anualmente, desenvolvidos pelo poder público; 11, a promoção de valores voltadas à saúde
física e mental, individual e coletiva, ao bem-estar e à integridade socioeconômica; 12, a
promoção de valores voltados à plena recuperação, inserção de usuários e dependentes de
drogas lícitas e ilícitas; 13, a promoção dos princípios éticos, plurais e considerando as
especificidades do público alvo, a diversidade cultural e a vulnerabilidade; 14, a mobilização
popular em torno das ações educativas e preventivas que busquem disseminar o uso inicial de
drogas, incentivar a diminuição do consumo e diminuir os danos decorrentes de uso indevido.
Art. 3º: a semana será composta por ações que visem a prevenção, conscientização e o
combate da dependência química provocada por drogas lícitas e ilícitas, por meio de
campanhas, seminários, palestras, debates, reuniões, workshops, conferências, atividades de
lazer, esportivas e culturais, elaboração de cartilhas, folders, cartazes e outras, com objetivo
de ampla divulgação das atividades. Art. 4º: durante a Semana Municipal de Prevenção,
Conscientização e Combate ao Uso de Drogas Ilícitas e Lícitas serão os debatidos, entre
outros, os seguintes temas: 1, a transmissão de noções sobre efeito de drogas nos
estabelecimentos de ensino público e privado, com abordagem de outros aspectos essenciais,
como a dependência química e os motivos que levam as pessoas ao consumo de drogas, os
tratamentos, terapias e os grupos de autoajuda, entre outros; 2, a divulgação de mensagens em
língua acessível, visando esclarecer a população sobre as consequências do uso de drogas; 3, a
implantação no setor de saúde do município de programas de prevenção, conscientização e
combate ao uso de drogas; 4, campanhas de prevenção, combate e conscientização ao uso de
drogas; 5, fortalecer os grupos de autoajuda e de aconselhamento e as comunidades
terapêuticas que tenham como objetivo favorecer e acelerar a recuperação dos usuários de
drogas e atender seus familiares, a influência dos... 5... 6, desculpa, a influência nos meios de
comunicação sobre o uso de drogas pelos jovens. Art. 5º: para a consecução das diretrizes
previstas por essa lei poderá ser firmado instrumentos de cooperação e parceria com as
diferentes esferas do poder público municipal, as organizações da sociedade civil dos direitos
humanos que se dedicarem ao combate ao uso de drogas, e com a Secretária Nacional de
Políticas sobre Drogas, Sisnad. Art. 6º: os eventos promovidos poderão ter o envolvimento da
comunidade e, sempre que possível, contar com palestrantes, debatedores e com a
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participação dos professores, médicos e pessoas entendidas no assunto. Art. 7º: as despesas
decorrentes de execução da lei ocorrerão de dotação orçamentária própria, suplementada se
necessário. Art. 8º: essa lei deverá ser regulamentada pelo Poder Executivo. Art. 9º: fica
revogada a Lei 15.330, de 21 de junho de 2010. E art. 10: a lei entrará em vigor a partir da
data da sua publicação. Sala de Sessões". Esse é o projeto substitutivo, Sr. Presidente.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, em votação o projeto substitutivo ao
Projeto 526, de autoria do nobre vereador Elton Carvalho. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Agora, sim, o Projeto de
Lei nº 412, (processo nº 3783/21) que está retornando à Casa, de autoria do nobre vereador
Djalma Nery, "que declara os cultos e liturgias de religiões de matriz africana como
patrimônios imateriais do município de São Carlos". VEREADOR DJALMA NERY: Pela
ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem solicitado pelo
nobre vereador Djalma Nery. VEREADOR DJALMA NERY: Gostaria de solicitar a
retirada do projeto, o arquivamento do projeto, mas gostaria de encaminhar a votação só para
explicar o motivo. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Por gentileza. O senhor pode
fazer o encaminhamento pelo tempo regimental de até três minutos. Vereador Djalma,
enquanto o senhor assume aí a Tribuna, eu só queria comunicar a todos os presentes, a
população que nos acompanha através da rádio São Carlos 1450 AM, através do Canal 8 da
Net São Carlos, através do YouTube e também do Facebook, que a sessão já está disponível
através do canal aberto 49.3, basta a pessoa fazer a sintonia. Nós vamos fazer uma campanha
de publicidade em torno desse assunto, orientando como que as pessoas devem procurar no
canal aberto. Eu fiz isso, Rodrigo, no final de semana, lá na Quinta dos Buritis, mais de 10
quilômetros da torre, e peguei o canal lá aberto. Muito bacana. Está no ar 24 horas por dia.
Nós estamos reprisando as sessões, a princípio, e posteriormente nós devemos produzir
conteúdo, entrevista com os vereadores. Até eventos culturais, viu, vereadora Raquel,
vereador Gustavo, vereadores dessa Casa? Já estamos pensando alguma coisa nesse sentido
também. Tá bem? Agora, sim, vereador Djalma. VEREADOR DJALMA NERY: Sr.
Presidente, vereadores, vereadoras. Bom, há três sessões discutimos rapidamente esse projeto.
O vereador Gustavo solicitou um prazo para que a gente analisasse e conversasse com a
Fundação Pró-memória, que tem a competência para declaração do patrimônio imaterial para
a gente poder chegar em um arranjo mais adequado. E, na semana anterior, nós fizemos uma
reunião muito produtiva organizada pelo vereador Gustavo, com presença do vereador André,
e nos comprometemos a enviar, então, esse projeto na forma de um requerimento para a
Fundação Pró-Memória, que vai consultar o Conselho de Patrimônio sobre a pertinência da
declaração dos cultos e liturgias de religiões matriz africana como patrimônios culturais e
imateriais do município de São Carlos. Esse requerimento inclusive foi aprovado na sessão de
hoje por unanimidade, e aí por isso que gostaria de solicitar, então, o arquivamento desse
projeto de lei. E aproveito para agradecer ao Gustavo pela articulação, a reunião, o vereador
André que também esteve presente. Tenho certeza que fundação se comprometeu e vai, de
fato, levar para o conselho para que isso possa se transformar, de fato, em um patrimônio
imaterial a partir do processo correto. Obrigado. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, vereador Djalma. Coloco em votação o pedido de retirada do Projeto de Lei nº 412,
solicitado pelo nobre vereador propositor, vereador Djalma Nery. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Então está aprovado o pedido de
retirada do Projeto de Lei nº 412, solicitado pelo nobre vereador Djalma Nery. Projeto de Lei
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nº 531, (processo nº 3842/21) de autoria do nobre vereador Bruno Zancheta, "que institui e
inclui no calendário oficial de eventos do município de São Carlos o Mês da Conscientização
e Orientação sobre Fibromialgia e Dores Crônicas, a ser realizada anualmente no mês de
maio". Eu até queria... O Bruno está aqui? Vereador Bruno, esse projeto de lei tem um projeto
semelhante, meu e da vereadora Alaíde, e o senhor apresentou um projeto substitutivo, né?
Então aqui peço à vereadora Raquel Auxiliadora que proceda a leitura do projeto substitutivo
proposto pelo nobre vereador Bruno Zancheta. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Projeto de lei substitutivo ao PL 3.842 de 2021... PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Só um segundo, o vereador Azuaite está solicitando pela ordem, Prof. Azuaite? VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: Solicitando pela ordem para saber se esse projeto não teria a mesma
natureza daquele que eu apresentei, que foi aprovado, mas foi surpreendentemente vetado
pela prefeitura, do Dia da Música, não é? Acho que não pode... Não é a mesma questão?
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor está falando esse do Bruno?
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Só uma informação. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Esse do Bruno? Esse projeto do Bruno o senhor está perguntando, Azuaite?
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: É só uma informação. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Prof. Azuaite, o senhor está perguntando [interrupção no áudio] projeto de
autoria do nobre vereador Bruno Zancheta, o 531? Isso. VEREADOR AZUAITE FRANÇA:
[interrupção no áudio] do jurídico da Câmara é legal. Agora, produziu algum efeito? Tem
algum pronunciamento da procuradoria da prefeitura a respeito de situações como essa?
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Entendi. Prof. Azuaite, na verdade, já está no
mundo jurídico, no âmbito do município de São Carlos, a Lei 19.136, de 20 de maio de 2019.
É uma lei de autoria da nobre vereadora Laide das Graças Simões, e houve uma mudança
nessa lei pelo nosso mandato, também no ano de 2020, salvo engano, ou 21. Inclusive está
pleno funcionamento, que é a questão dos cartões, Bruno, de visitas... de cartões de
estacionamento e também orientações nas filas bancárias, né? Agora, ele está fazendo um
melhoramento nessa legislação. Eu vou pedir a leitura do projeto substitutivo e eu espero que
a prefeitura entenda da mesma maneira, porque já foi sancionado pelo prefeito... a lei citada
aqui, a Lei 19.136, de 20 de maio de 2019. Espero que ocorra tudo bem e que o prefeito
sancione o projeto substitutivo proposto pelo nobre vereador Bruno Zancheta. Por favor,
vereadora Raquel. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: "Projeto de lei substitutivo
ao PL 3.842 de 2021. Altera a Lei Municipal 19.136, de 20 de maio de 2019, e dá outras
providências. Autor: Bruno Rafael Marques Zancheta, vereador do PL. O prefeito de São
Carlos faz saber a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a
seguinte lei: art. 1º: a ementa da Lei Municipal 19.136, de 20 de maio de 2019, passa a vigorar
com a seguinte redação: institui no calendário oficial de eventos do município de São Carlos a
Semana da Conscientização e Enfrentamento a Fibromialgia e Dores Crônicas. Art. 2: o art. 1º
da Lei Municipal 19.136, de 20 de maio de 2019, passa a vigorar com a seguinte redação: fica
instituído no município de São Carlos e incluído no calendário oficial de eventos a Semana de
Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia e às Dores Crônicas a ser realizado
anualmente no mês de maio. E art. 3º... o art. 2º da Lei Municipal 19.136, de 20 de maio de
2019, passa a vigorar com a seguinte redação: art. 2º, objetivo da presente lei é oferecer
suporte aos pacientes diagnosticados com fibromialgia ou dores crônicas a partir dos
familiares sobre quais condutas e protocolos médicos devem ser adotados durante o
tratamento, informando-os acerca de novas técnicas e descobertas científicas que ofereçam
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melhor qualidade de vida aos pacientes. Parágrafo Único: para cumprir com os objetivos a
serem [ininteligível] será celebrado parceria com universidades, pessoas de elevado saber
científico e entidades da sociedade civil, campanhas educativas, palestras, simpósios, entre
outras formas de comunicação voltados à difusão de informações sobre a fibromialgia e dores
crônicas e seus desdobramentos para os devidos tratamentos. Art. 4º: essa lei entrará na data
da publicação". PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Bruno, queria que o
senhor pudesse aproximar um pouquinho mais aqui, só para tirar uma dúvida em torno desse
projeto de lei. Porque quando nós apresentamos modificação na Lei 19.136, a gente buscou
orientações clínicas, médicas, no sentido de garantir o cartão. Eu estou vendo que o senhor
está bastante preocupado com a questão da semana. E eu vi que o senhor acrescentou aqui as
dores crônicas. Essas dores crônicas também daria acesso a esse cartão nas filas de banco e
também... as filas de banco e estacionamentos, ou a lei não cobre essa previsão? O senhor não
quer pedir uma semana nisso aqui para que a gente possa sentar com o nosso jurídico e
verificar isso com um pouquinho de cautela? De repente garantir a esses pacientes também?
Porque o maior problema da pessoa que sente dor é esperar horas e horas em uma fila. De
repente acrescer isso, esse direito a essa pessoa, desde que a gente crie critérios para que a
Secretaria de Trânsito possa avaliar como conceder esse benefício, tá bem? A gente melhora,
tudo bem? Então uma semana acho que é suficiente para a gente poder analisar isso, na
semana que vem a gente já volta na Pauta, certo? É que é uma semana curta, né? Bom, então
eu coloco em votação o pedido aqui do presidente de adiamento de uma semana para que a
gente possa reanalisar essa questão dos cartões no projeto de lei de autoria do nobre vereador
Bruno Zancheta. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado, uma semana, então, de dilação de prazo para que
possa reanalisar o projeto. Projeto de Lei nº 10,(processo nº 222/22) da Prefeitura Municipal
de São Carlos, "que autoriza o Poder Executivo a abertura de um crédito adicional
suplementar, na Secretaria Especial da Infância e Juventude, no valor de R$ 63 mil para
aquisição de um veículo para o Conselho Tutelar região 2, conforme emenda parlamentar do
nobre vereador Paraná Filho." Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovada. Projeto de Lei nº 14, (processo nº 283/22) de
autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, "que autoriza o Poder Executivo a abrir um
crédito adicional suplementar, na Prefeitura de São Carlos, no valor de R$ 20 mil, à Secretaria
Municipal de Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Inovação, para a execução do Projeto
Amigos do Ribeirão Feijão. Realizado por Marquezim Projetos e Serviços EcoAmbiental
Limitada(F), Escola da Floresta, com o objetivo da sensibilização ambiental para crianças,
adolescentes e jovens de instituições sociais de São Carlos, conforme emenda parlamentar do
nobre vereador Paraná Filho." Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto nº 14. Projeto de Lei nº 17, (processo nº
303/22) "que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar, na
Secretaria Municipal de Infância e Juventude, no valor de R$ 87 mil, para viabilizar a
realização do chamamento público, cujo objeto é firmar convênio, firmar termo de
colaboração com a OSC para implementação do novo serviço de atendimento inicial às
crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Para tanto, serão utilizados
recursos oriundos da anulação de dotação orçamentária da própria secretaria". Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei
nº 21, (processo nº 307/22) "que autoriza a Prefeitura Municipal de São Carlos a abrir um
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crédito adicional especial na Secretaria Municipal de Saúde, no valor de R$ 795.963,17, para
aquisição de equipamento e material permanente para o Ceme, UPA e Samu, conforme
emenda parlamentar dos deputados federais Vicentinho e Ivan Valente. Destinação de emenda
à Santa Casa de Misericórdia, conforme emendas da comissão... conforme emendas de
comissão, bem como dos deputados Paulo Teixeira, Alexandre Padilha, Cezinha da
Madureira, policial Katia Sastre e Luiz Carlos Motta". Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto de Lei nº 21. Eu acho que é
cem mil, mas eu vou pedir para verificar no projeto. Do Motta é do ano passado, é. Todos do
ano passado, tá? Não foi usado até dezembro, eles estão acrescendo no orçamento novamente.
Isso, tem uma emenda conquistada pelo nobre vereador Malabim. Projeto de Lei nº 30,
(processo nº 400/22) de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, "que autoriza o Poder
Executivo a abrir um crédito suplementar, na Secretaria Municipal de Habitação e
Desenvolvimento Urbano, no valor de R$ 218.400,00, para aquisição de dois veículos para
setor de fiscalização, recursos oriundos de superávit financeiro". Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto de Lei nº 30.
Projeto de Lei nº 32, (processo nº 420/22) de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos,
que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito suplementar, na Prefeitura de São Carlos,
no valor de R$ 12 mil, à Secretária Municipal de Saúde, para aquisição de equipamentos de
ar-condicionado, persianas e demais melhorias a serem implementadas na USF do Santa
Angelina. Conforme emenda parlamentar do nobre vereador Elton Carvalho". Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto de
Lei nº 32. Projeto de Lei nº 33, (processo nº 421/22) de autoria da Prefeitura Municipal de
São Carlos, "que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na
Prefeitura de São Carlos no valor de R$ 33 mil, sendo 10 mil para a realização de obras e
reparo, manutenção, aquisição de produtos e serviços na USF do Jockey Club; 10 mil para
ordem de reparo, manutenção, aquisição, produtos e serviços na USF Jardim Guanabara; e R$
10 mil para ferramentas, materiais, equipamentos e/ou realização de obra, reparo, manutenção
e cessão de zeladoria e manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, conforme emenda
parlamentar do nobre vereador Elton Carvalho. Também tem nesse projeto valor de R$ 3 mil
para a aquisição de gabinetes para cozinha e sala de odontologia na USF do Antenor Garcia,
conforme emenda parlamentar do nobre vereador Dimitri Sean". Está junto aqui, Dimitri. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o
Projeto de Lei nº 33. Queria aproveitar a oportunidade, já que o Dimitri está ajudando essa
unidade do Santa Felícia, pedir para minha assessoria fazer um ofício destinando R$ 5 mil
para unidade de Água Vermelha, porque é uma vergonha. Eu fico envergonhado toda vez que
piso naquela cozinha e vejo aqueles armários sem portas, sem gavetas, sem nada. Então, por
favor, vamos ajudar a comprar esse armarinho para o postinho de saúde de Água Vermelha.
Tá bem? Projeto de Lei nº 61, (processo nº 693/22) de autoria da Prefeitura Municipal de São
Carlos, "que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial na Prefeitura
Municipal de São Carlos, autoriza a abertura de um crédito adicional especial no valor de R$
998.706,56 na Secretaria Municipal de Saúde para habitação... desculpa, para a habilitação de
serviços residenciais terapêuticos, STR tipo 2. Emenda parlamentar do deputado Luiz Flávio
Gomes...". Luiz Flávio Gomes, gente, faleceu em 2018. "Luiz Flávio Gomes e Orlando Silva
para atenção básica. Emenda do deputado Alexandre Leite para ampliação da Unidade de
Saúde da Família... Unidade Básica de Saúde do Delta, com ampliação da USF de Água
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Vermelha e implantação da construção e ampliação de UPAs. Recursos oriundos do superávit
financeiro, fonte 2, recursos estaduais e fonte 5, recursos federais. Acrescenta ao orçamento as
Ações 2.204, Redes de Atenção Psicossocial, Raps, Serviços Residenciais Terapêuticos,
STR... SRT e 2.205, apoio à manutenção da unidade de saúde". Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei nº 84,
(processo nº 866/22) de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, "que altera
dispositivo da Lei 13.889, de 18 de outubro de 2006, e alterações posteriores que estrutura e
organiza a educação pública municipal de São Carlos e institui o plano de carreira e
remuneração para profissionais da educação e dá outras providências. Altera dispositivo da
Lei 13.889, de 18 de outubro de 2016, que estrutura e organiza a educação pública municipal
de São Carlos. Institui o plano de carreira e remuneração de profissionais de educação para
criar...". Eu peço atenção aqui dos vereadores, "para criar um cargo de diretor de escola para
suprir demanda do Cemei Renato Jensen". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. VEREADOR RODSON DO CARMO: Pela ordem,
presidente, só para eu entender... PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pelo ordem
solicitada pelo nobre vereador Rodson Magno do Carmo. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Pois bem, a Raquel, não sei se vai concordar comigo, que ela é muito inteligente
nessa área de educação. Não teve o concurso público, vereadora, para chamar professores?
Por que nós estamos criando mais um cargo de diretor? Um exemplo, nós temos 61 escolas,
Emebs. Não teria, no concurso, como chamar do que criar esse cargo? Como que funciona?
Só para eu entender, a vereadora podia... que acompanha essa questão de direção?
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Posso explicar? VEREADOR RODSON DO
CARMO: Eu não entendi. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Posso?
VEREADOR RODSON DO CARMO: Pode, por favor, se o presidente permitir.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pode explicar. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: O Estatuto da Educação, que é lei que está sendo alterada nesse projeto,
ele prevê um número de vagas para cada emprego dentro da educação. E, hoje, o número de
vagas... são 60 vagas de diretor de escola, só que, hoje, nós temos 61 escolas que, inclusive,
essa escola foi aberta, né? Foram matriculadas crianças nessa escola, foram destinados
professores de carreira para atuar nessa escola e, até agora, não tem diretor atuando nessa
escola. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereadora, então...VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Então esse projeto de lei vem para aumentar em uma vaga de
diretor de escola para poder suprir essa escola que já, inclusive, já está aberta. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Ah, chamado concurso...VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: E aí, sim, será chamado do mesmo concurso que os demais já passaram, o
concurso está em vigência e vai continuar com esse concurso. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Ah, entendi. Então tá bom. Agora eu entendi, muito obrigado, viu?
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O projeto já tinha sido aprovado, então... não tem
ninguém inscrito? Eu queria pedir para Raquel me substituir aqui e eu queria fazer declaração
de voto nos dois projetos últimos, tanto no 84 quanto no 61...ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Declaração de voto? Eu estou inscrito na frente. Então logo na sequência a
Raquel passa a palavra ao senhor. [troca de presidência]. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Então quer dizer que vai ter mais outra escola e [ininteligível]. PRESIDENTE
RAQUEL AUXILIADORA: Cada escola tem que abrir [ininteligível]. VEREADOR
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ROSELEI FRANÇOSO: Eu quero pedir a atenção do vereador Rodson, porque a vereadora
Raquel explicou. Talvez eu não consiga explicar tão bem quanto ela, mas vou falar sobre esse
assunto também. O senhor quer que tire a máscara? Muito bem. É, Rodrigo, só de saber que
tem gente querendo fechar meus dentes. ORADOR NÃO IDENTIFICADO:
[pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Pois é. Bom,
vamos lá. Então, a declaração de voto eu solicitei para o Projeto de Lei nº 61. E aí eu quero
pedir aqui encarecidamente que a prefeitura toque o projeto de lei. Eu estive em 2018
visitando o então saudoso Prof. Luiz Flávio Gomes, que foi vítima de câncer e que faleceu
ano de 2018. De lá para cá, me dá calafrio cada vez que esse projeto chega aqui, que a gente
tem que ficar fazendo suplementação de verba todos os anos. Eu acho que o Prof. Luiz Flávio
baixa aqui no Plenário da Câmara, por isso que eu sinto esse calafrio, viu, André? Porque ele
deve virar no caixão, porque não é possível uma verba de 2018, 2018, nós estamos em 2022,
quatro anos para fazer uma licitação para ampliar uma Unidade de Saúde que carece muito
desse serviço. Vereador Lucão Fernandes, que é morador do bairro, dos Altos do Santa
Felícia, usuário daquela unidade, e outros vereadores. Eu já usei muito aquela unidade,
também tenho a minha casa ali do lado postinho, e a gente sabe que precisa. Então eu queria
pedir aqui à prefeitura que não medisse esforços para poder viabilizar isso. O nosso mandato
acaba daqui a três anos. E eu queria muito ver essa obra pronta, porque é uma necessidade,
Malabim, o senhor sabe que o senhor lutou para fazer lá [interrupção no áudio].
PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Para concluir, Sr. Presidente. VEREADOR
ROSELEI FRANÇOSO: O senhor sabe que o senhor fez lá no Delta, demorou um tempão,
assim como demorou um tempão lá em Água Vermelha. E o senhor vê que tem recurso aqui
ainda para poder utilizar lá naquelas unidades. Então, não sei se é para fazer a prestação de
contas, devolver o valor remanescente, mas o fato é que em Santa Felícia, na unidade do
Santa Felícia, não foi feito nada. E a gente precisa desse projeto em execução. E outra coisa, a
Secretaria de Saúde já aprovou, através da Vigilância Sanitária, o projeto executivo.
Precisamos licitar, é o que eu peço aqui, a licitação dessa obra. Queria consultar a vereadora
Raquel se eu posso emendar aqui para poder fazer minha declaração de voto também em
torno da criação desse cargo na Cemei...PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Sim.
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: No Cemei Renato Jensen. PRESIDENTE
RAQUEL AUXILIADORA: Por favor, Emílio, mais três minutos. VEREADOR ROSELEI
FRANÇOSO: Dois. Dois é suficiente. Se precisar de uma gorjetinha, você me dá um
tempinho maior. Mas, assim, Renato Jensen é um Cemei que está localizado, Professora
Neusa Golineli, lá no Jardim Zavaglia. E eu me recordo que no ano de 2010, 2011 e 2012,
Malabim, eu estive em Brasília solicitando recursos, e conseguimos os recursos para construir
uma escola aquele bairro denominado naquela época Cruzado, alguma coisa assim. Depois
mudou nome para Jardim Zavaglia, certo? Eu não sei se é porque tem um Cruzado lá em
Ibaté, para não ter confusão, acabaram mudando o nome do bairro que virou Jardim Zavaglia.
O fato é que o prefeito municipal da época devolveu o dinheiro. Ele preferiu transportar as
crianças em ônibus para outro bairro. E, nesse momento, o prefeito atual conseguiu, através
de uma parceria com uma entidade privada, construíram a escola no bairro. Fato é que não
tem diretor para essa escola. E a prefeitura, como bem lembrou o nobre vereador Rodson
Magno do Carmo, muito atento sempre, foi feito um concurso. Só que quando foi feito o
concurso foi autorizada a criação de 60 vagas, portanto, vereador Rodson, todas as escolas já
ultrapassou número de 60; então não há como contratar um novo diretor da escola. Assim
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como não há condições de contratar novo enfermeiro, porque tem que mudar a tal Lei 16.000.
É isso que aguardamos aqui, né? O Elton está aí? Já foi embora? O Vereador Elton conhece
isso a fundo. Toda vez a gente discute isso. Não pode contratar o tal do veterinário porque não
tem na estrutura de cargos e salários. Não pode contratar o farmacêutico porque não tem na
estrutura de cargos e salários, já ultrapassou. Não pode contratar agente educacional porque já
passou o número. Não pode contratar o diretor porque já ultrapassou o mundo... mundo não
[interrupção de áudio]. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Para concluir, Sr.
Presidente. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Coveiro porque já ultrapassou o
número. Não pode contratar farmacêutico porque já ultrapassou o número. E aí a gente
contrata através de empresa terceirizada. Então o que eu quero pedir aqui, nós vamos aprovar,
nós somos solidários a necessidade da educação. Mas o que a gente precisa trazer para cá é tal
da Lei 16.000 para que a gente possa aprovar a ampliação do número de servidores na
prefeitura para atender as demandas do município. Então é isso que quero dizer, Lucão, por
que o quê? ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Então, é o que eu estou pedindo aqui, para que
mande para essa Casa o Projeto 16.000. Porque não é só diretor de escola, é diretor, é
coordenador pedagógico, é o supervisor de ensino, é agente educacional...ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: A merendeira. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: É a merendeira,
enfim. É isso que precisa chegar na Casa, porque a gente... Aí, sim, nós vamos organizar a
prefeitura. Não é só o diretor. Aprovamos...PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA:
Tem o Malabim. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Temos certeza que a escola
precisa, mas a gente precisa muito mais que isso e sindicato luta por isso, não é, Raquel?
PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Exatamente, obrigada, vereador Roselei
Françoso. Aproveito para comunicar nesse assunto que foi veiculado na imprensa notícias aí
sobre essa alteração da Lei 16.000, que nessas últimas duas semanas, as secretarias tinham
aí... O vereador Bruno até comentou sobre isso, né? Essas últimas duas semanas, os
secretários tinham que levantar demandas de todas as secretarias pelos empregos públicos, os
servidores e enviar à Secretaria de Administração para fazer essa alteração na Lei 16.000. Há
muitas pessoas que estão esperando o concurso público, inclusive enfermeiros, que
constantemente nos procuram, que precisam ser convocados e que já supriu as cem vagas de
enfermagem do município. Então é realmente urgente a atualização da Lei 16.000. Declaração
de voto, o vereador Malabim estava inscrito antes, mas...VEREADOR ROSELEI
FRANÇOSO: Vereadora Raquel, eu quero aproveitar, e eu tenho certeza que nós teremos a
compreensão do nosso vice-presidente Rodson Magno do Carmo. Eu havia combinado no
acordo de Pauta, hoje é aniversário da minha filha, completa 13 anos. Então eu vou pedir
licença para me ausentar e pedir ao vereador Rodson que auxilie a vereadora Raquel para que
a gente possa dar continuidade nos trabalhos, mas queria pedir licença para me ausentar, está
bem? Obrigado. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Deferido o pedido do querido vereador
Roselei Françoso, que muito bem precisa representar essa Casa também nos compromissos
particulares. Vereador Malabim, declaração de voto, três minutos...VEREADOR
MALABIM: Boa tarde. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Depois vereador
Rodson. VEREADOR MALABIM: Boa tarde, vereadora Raquel, boa tarde a todos os
vereadores, vereadoras e a todos que nos ouvem. Eu pedi para fazer declaração de voto que
aqui tem cem mil reais do Luiz Carlos Motta, deputado federal, que a nosso pedido mandou
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para cá para Santa Casa, o ano passado. Então nós estamos votando aqui uma prorrogação de
prazo para não perder essa verba. E quero deixar aqui os meus agradecimentos ao Luiz Carlos
Motta, que sempre também tem nos ajudado... pouco, né? Bem pouquinho. Podia ajudar
muito mais a cidade de São Carlos. Teve 600 votos aqui na cidade. Eu acho que podia ter
ajudado São Carlos muito mais do que ajudou. Acho que ajudou muito pouquinho. A gente vê
aí outros deputados aí, igual Marcos Pereira, o Celso Russomano, enfim, né? Tantos outros
deputados aí que ajudam bastante a cidade de São Carlos, principalmente o Celso Russomano,
que a pedido nosso, sempre está ajudando. Mas, enfim, também não deixa de ser uma ajuda os
cem mil reais, né? ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].
VEREADOR MALABIM: Tudo bem. Então eu acho que podia ter ajudado... Ajudei ele na
eleição passada. Podia, sim, ter ajudado a cidade de São Carlos na questão de emenda
parlamentar aqui muito mais do que ajudou. Porque dentro aí de 15, 17 milhões que tem por
ano para mandar cem mil reais. Misericórdia. Mas vamos lá. Vamos torcer aí para que o
deputado aí pense um pouco mais e que nos próximos anos, se continuar, possa estar ajudando
muito mais a cidade de São Carlos do que ajudou. Mas, enfim, fica o nosso agradecimento
aqui. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada, vereador Malabim. Vereador
Rodson, para declaração de voto. VEREADOR RODSON DO CARMO: Fazer um apelo à
prefeitura municipal aqui, ao secretário de Planejamento, que eu tenho respeito muito grande,
Dr. Panone, para que mande essa Lei 16.000, né, presidenta? Para essa Casa, para que a gente
possa votar, para não ficar nessa situação de ter que terceirizar o serviço e quantas e quantas
pessoas esperando em uma fila de um concurso para serem chamadas e tem espaço, as
pessoas vão se aposentando, para que essas pessoas possam tomar posse no seu concurso.
Então, secretário Panone, junto com o secretário de Governo, vamos começar a mexer isso
para que possa chegar o mais breve possível nessa Casa, antes de terminar o primeiro
semestre, para que nós possamos votar, e essas pessoas possam ser chamadas no seu
concurso. Porque vaga tem, né, vereadora? Vaga tem. Agora, só falta mexer um pouco aí para
que isso aconteça nessa Lei 16.000. Muito obrigado. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Obrigada, vereador Rodson. Eu peço para o vereador Rodson me substituir
aqui na presidência, para eu também fazer uma declaração de voto. [troca de presidência].
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Pegou o papel, Raquel? Declaração de voto, nobre
vereadora Raquel, do PT, por até cinco minutos. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Esse projeto de lei que o vereador Malabim colocou aqui, também gostaria
de declarar meu voto sobre ele. Que são muitas verbas para a saúde, que essa Câmara
Municipal foi atrás, solicitou dos deputados federais, só que nesse projeto nós temos 350 mil
dos vereadores do PT, deputado... desculpa, deputados do PT. Os deputados Vicentinho,
Paulo Teixeira e o Alexandre Padilha. E que agora a Secretária de Saúde precisa executar,
porque essas verbas, inclusive, já foram destinadas no ano passado e não foram utilizadas até
agora. Somados à verba que já foi enviada pelo deputado Nilto Tatto e a deputada Márcia Lia,
que comprou os contraceptivos para mulheres em situação de vulnerabilidade, e,
recentemente, essa semana, nós conquistamos mais 215 mil do deputado Nilto Tatto, que hoje
estará em São Carlos, inclusive, para o Hospital Escola, para equipamentos para saúde mental.
Então mais um recurso para a saúde do município que os deputados e a deputada do PT têm
destinado à nossa cidade. É só isso, obrigada. PRESIDENTE RODSON DO CARMO:
Parabéns, vereadora Raquel, primeiro mandato, uma mulher bem atuante, principalmente área
da educação. Parabenizo Vossa Excelência junto com seus deputados do PT, que trouxeram
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recursos para a nossa cidade, que será muito bem-vindo. Cumprimento ao deputado que estará
na nossa cidade, deputado Ênio Tatto, é isso? VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Nilto. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Nilto Tatto estará presente na nossa cidade.
Parabéns, vereadora. Próximo vereador inscrito, vereador Lucão Fernandes, por até três
minutos... Cinco minutos pelo partido, depois o senhor tem cinco minutos de explicação
pessoal. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Muito boa tarde, nobre vereador Rodson
Magno do Carmo, que está conduzindo essa sessão, vereadora Raquel, Srs. Vereadores,
população que está nos acompanhando. Eu venho hoje fazer uso dessa Tribuna em uma
valorização desse Parlamento, fazer aqui elogios aos nobres vereadores e vereadoras que
compõem esse Parlamento nesses próximos quatro anos, que é um plantão que a população
nos concedeu. Depois, teremos que voltar para as urnas novamente, aqueles que forem
colocar seus nomes. Por que eu estou fazendo isso, Sr. Presidente? Que nós estamos vendo o
trabalho dos vereadores na busca de recursos, e isso é uma obrigação nossa. Eu sempre falo o
seguinte: A incumbência de cuidar, a incumbência de zelar de uma cidade, no meu
entendimento, não fica só a cargo do Executivo. Eu acho que a participação do Legislativo é
muito importante e fundamental. E às vezes a nossa participação é cirúrgica. A gente
determina ou determinamos, muitas vezes, se um projeto anda, se não anda; se aprovamos
verba, ou se não aprovamos verbas. Então o posicionamento da Câmara Municipal, dos Srs.
Vereadores é muito importante. Então a gente está... nós estamos percebendo aqui ações de
vários vereadores em busca de recursos. Por exemplo, vereador Bira, semana passada, uma
grande notícia, fiquei muito feliz pela conquista e por ser você, Bira, um iniciante, a gente
poderia dizer aqui, no primeiro mandato, esteve aqui com a gente por 40 dias, sinalizou já
para a população de uma forma positiva que aquela estadia... Eu disse para o senhor até logo,
não disse adeus, falei: Até logo porque o senhor vai voltar para cá. E graças a Deus o senhor
está aqui. Então, nesse pouco tempo de Câmara Municipal, Vossa Excelência consegue fazer
contato e buscar junto a esses deputados. Se não me engano, o César, que é de Santana do
Parnaíba, deputado estadual do PSDB, se não me engano, acho que teve 188 votos, esse ou o
outro? Com 188, ele mandou aqui uma viatura. Aí o Alex de Madureira mandou a outra, que é
do PSD, que é do próprio partido do nobre vereador, que eu também sei nem se teve votos em
São Carlos. Mas apareceu, Raquel, um poste em São Carlos, eu vou chamar de poste ou de
cone, que ficou parado em frente a uma banca de revistas, se não me engano, que tinha na
época. Nem sei se tem mais, acho que não tem mais, agora parece que virou hot-dog. Bom, o
poste ficou ali parado e ele levou acho que 10, 12 mil votos em São Carlos. Ficou ali parado.
E eu te pergunto... pelo menos eu não votei nenhuma emenda recebida em São Carlos por esse
poste. Eu não vou falar nome dele, tá certo? Mas ficou ali, levou 10 mil ou 12 mil votos de
São Carlos. Então a população também precisa estar atenta a essas questões. O cara aparece
aí: "É filho do magnífico lá". E aí leva 10 mil votos em São Carlos, 12 mil votos? E com
tantos vereadores aqui correndo atrás, vereadora Raquel. Boa notícia aí do pessoal do PT, que
sempre comparece. Outros partidos que estão sempre no conjunto, na totalidade, a gente vai
somando, buscando recursos e trazendo para os cofres públicos importância de valores, com
essa necessidade que tem a saúde pública de São Carlos. Nós temos as cirurgias eletivas aí
que pelo amor de Deus. Agora, nós precisamos também que aconteçam os procedimentos, o
dinheiro está aí. Agora, me parece que de 105 passou para 190 cirurgia/mês, no novo contrato
da prefeitura com a Santa Casa, e também o HU mais cem, então são 290. E tem quase 4
milhões ou um pouco mais de recursos conquistados por esse Parlamento, por essa Câmara
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Municipal, pelo empenho dos vereadores. E isso serão feitos mutirões para também aliviar a
fila, mas nós precisamos que isso aconteça e com muita rapidez. O vereador Djalma passou
por aqui na tarde de hoje e falou da Cross. Eu vou te contar uma coisa para você, rapaz. O que
Câmara Municipal, o que esse município tem trabalhado na conquista de novos leitos, tanto
de UTIs como também leitos de enfermaria. E aí, aparece uma tal de Cross... Eu acho, assim,
todo mundo que precisa de um hospital precisa ter oportunidade. Mas, meu Deus do céu, a
gente vê as nossas UPAs abarrotadas de pessoas precisando de um leito. Outro dia, fiquei
sabendo que mandou o cara não sei para que cidade, que longe daqui, Rodson. E às vezes o
leito está lá aguardando a Cross, e a abençoada Cross não comparece. Então precisa entender
mais de como que é esse trabalho dessa Cross, em que eles... de que forma que é criado esse
entendimento dela. Porque a gente luta tanto por São Carlos, nós lutamos tanto pela nossa
região e nós temos menos favorecido a população da cidade. Enquanto isso, vem pessoas de
fora para serem internadas aqui, que acho que também tem que ter direito. Mas será que essas
outras cidades também estão fazendo a política que nós estamos fazendo na cidade de São
Carlos? Na busca de recurso, na luta que nós temos aqui com a Secretaria de Saúde, que nós
tivemos lá na prefeitura representando o reclamo de todos os Srs. Vereadores? Que nós
conquistamos juntos 1,9 milhão para colocar no orçamento do município as cirurgias eletivas.
Será que as outras cidades estão fazendo tudo isso? Nós assinamos mais de 1 milhão aqui,
Djalma, na época nossa, todos os vereadores. Se não for o trabalho de todos os senhores, a
gente não consegue nada. Destinamos 1 milhão para cirurgias eletivas, que depois usou para a
covid, não usou todo o total, passou, depois devolveu 700 mil para cirurgias eletivas. Então é
um empenho dessa Câmara Municipal. Há um empenho junto a políticas com os deputados,
tanto federais como também do estado de São Paulo, que temos trazido recursos. Então nós
temos que nós temos que parabenizá-los ou parabenizarmos, me corrijam aí que, às vezes eu
erro, viu, gente? Eu voltei a estudar depois de velho. Esses deputados, que, muitas vezes,
vereador Bruno, nem voto têm aqui. Mas quando Vossas Excelências batem na porta, o
recurso vem. Então nós temos que usar essa Tribuna para reconhecer, Bira, o trabalho desses
deputados que abrem as portas dos seus gabinetes e nos atendem, nos atendem, têm enviado
recursos. Quantos recursos aqui os vereadores têm conquistado? E quanto trabalho essa
Câmara tem desenvolvido? Não é só a Comissão de Saúde, não. Nós recebemos aqui com
importância a chegada do Bruno, que tanto atua em todos os segmentos, mas principalmente
na saúde, está sempre ajudando. A Raquel, o vereador Djalma, o vereador Bira agora com as
conquistas, sabe? Então nós temos feito aqui uma união entre nós, nós temos feito. Debatemos
tanto saúde pública aqui, sobre cirurgias. Agora, existe uma audiência que o vereador pediu
apoio da comissão, marcou para a próxima quarta-feira, às 15h, conforme já noticiou aqui,
para nós debatermos sobre algumas outras questões, outros problemas da saúde de São Carlos,
que eu acho, se Vossa Excelência avaliar a importância, uma vez que está falando que existem
os processos licitatórios para construção ou construções de novos espaços. Quem sabe trazer
alguém lá que cuida de licitações para vir aqui participar também e colocar para a gente como
está o andamento desses processos licitatórios. Então minha fala na tarde de hoje, vereador
Roselei acabou de anunciar aqui à Raquel que um deputado encaminhou um caminhão
basculante(F) de tração... traçado, sei lá como que funciona isso aqui, para manutenção de
vias públicas. Temos, muitas vezes, quando dá os temporais em São Carlos, pede socorro para
Ibaté, pede socorro para Rio Claro, para cidades vizinhas, para ajudar. E um caminhão desse
chega em boa hora. Então essa Câmara Municipal, eu fico muito feliz de mais uma vez estar
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aqui e ver tanto empenho de Vossas Excelências. Agora, eu não entendo esse apelo que o
vereador, Raquel, fez aqui dessa Lei 16.000, né? Mas por que não vem? Por que demora? Se
ela está sinalizando aí que ela... uma modificação dela pode praticamente resolver quase todas
as situações que nós temos dificuldade de contratação e profissionais. Aí a Omesc, meu Deus
do céu, final de semana foi terrível. Eu tive que atuar, tive que ir na Santa Casa. O menino lá
que teve que passar por um procedimento, uma criança. Tivemos que ir lá. Passou pelo
procedimento cirúrgico, não sei se ainda está na UTI. No dia de hoje, eu não tive informações.
Mas a gente percebe essa dificuldade. Parece que tinha um profissional só, Rodson, médico
atendendo em uma [interrupção no áudio]. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Por
favor, [ininteligível]. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: E teve que fazer contato com
essa Omesc para mandar mais dois médicos. Nós não podemos ficar dependendo disso, nós
estamos no século 21. Não dá mais para continuar se arrastando, né? Prefeito Airton veio, um
grande mandato, nós temos uma equipe. E essa equipe precisa sentar, nós precisamos rever
essas questões para a gente poder seguir em frente. Muito obrigado pelo tempo que me foi
disponibilizado. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Quero aqui parabenizar a fala de
Vossa Excelência, vereador Lucão. Terceiro mandato aqui como vereador nessa Casa. Tenho
uma honra de trabalhar com Vossa Excelência. E Vossa Excelência deveria, sim, ter falado o
nome, o senhor não falou, mas eu vou dizer: se chama Eduardo Bolsonaro. É o candidato que
teve 10.349 votos, foi responsável por tirar o nosso deputado federal da nossa cidade, e eu tive
uma ideia aqui. Nós precisamos agora entrar em contato com os dois vereadores aqui do PSL,
que é o vereador Paraná, o vereador Robertinho Mori, e o presidente do PSL de São Carlos,
que é Sr. Carneirinho, para fazer... pegar as assinaturas de todos os vereadores, vereador
Lucão, para que nós pedirmos para o Sr. Eduardo Bolsonaro uma emenda de 1 milhão para a
Santa Casa de Misericórdia da nossa cidade. Vamos ver se ele faz coro aos 10 mil votos que
ele teve aqui na nossa cidade. Então, Carneirinho, não sei se você está nos ouvindo, você que
é presidente do partido. Nós vamos fazer, se todos concordarem, nós vamos fazer um ofício.
Eu vou me responsabilizar, pegar assinatura de todos os vereadores dessa Casa. Vamos
mandar para a Câmara dos Deputados para o Sr. Eduardo Bolsonaro, que teve voto aqui em
São Carlos. Nós não estamos pedindo favor. Em nome das 10 mil pessoas que votaram no
senhor, essas 10 mil pessoas, o senhor pode ter certeza absoluta que tem milhares de pessoas
que estão precisando de uma cirurgia eletiva, que estão precisando fazer uma cirurgia de
catarata. Então se o senhor tiver hombridade e a coragem de mandar R$ 1 milhão, esse
desafio que nós fazemos para o Sr. Eduardo Bolsonaro, do PSL. A sorte está lançada, e nós
vamos fazer esse projeto, e nós vamos apresentar aqui essas assinaturas para mandar para o
deputado Eduardo Bolsonaro, se todos os vereadores concordarem. Pois não, vereador Bruno?
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presidente, apenas um comunicado à Casa e para não
utilizar o expediente errado. Desse processo do qual Lucão comentou dos deputados, eu
queria destacar e comunicar que nós temos um recurso da policial Katia Sastre, é uma
deputada do PL, ela esteve aqui durante o período eleitoral, inclusive. E, naquele momento,
ela se comprometeu conosco de que enviaria recurso. Então está aqui hoje, nós estamos
fazendo esse ajuste, mas agradecer também à deputada federal, a policial Katia Sastre, por
esse compromisso, inclusive, esse ano, já um compromisso de que muito em breve, quem
sabe, nós teremos mais um auxílio da deputada. É uma deputada que não é da nossa cidade.
Ela não reside aqui, mas é uma pessoa da qual nós temos portas abertas. Não só os vereadores
do PL mas outros vereadores também. Então agradecer a deputada federal, policial Katia
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Sastre. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Parabéns, vereador Bruno. Kátia... quanto
que ela destinou? Cem mil? VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Cento e cinquenta, e esse
ano já há um compromisso de que nós teremos muito em breve. PRESIDENTE RODSON
DO CARMO: Parabéns, como diz aqui o vereador Lucão, vários vereadores correm atrás de
emenda, só assim que funciona para poder ajudar a prefeitura a tocar. Em nome de todos...
Desculpa, vereador. Que eu não vi que o senhor estava inscrito. Por favor. Bira ou os dois?
Então pode ir o Djalma, vai primeiro. Ah, você não vai? Vereador Bira, então, pelo tempo do
partido. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Boa noite a todos. Quero parabenizar o
vereador Rodson, o vereador Lucão, pela bela explanação, verdadeira, viu, vereador Lucão?
Bem assim mesmo. Não sou contra deputados de fora virem aqui buscar votos, os nossos
também vão de fora, mas tem que ter comprometimento com a cidade. Não pode esquecer.
Não pode esquecer do vereador que foi lá e deu a cara a tapa e acreditou. Esse cone que o
Lucão falou, ele veio do nada, veio passando aí, veio um monte até de algumas pessoas do
meio político que a gente conhece, ficou sabendo em fotos lá, né? Aí a gente está colhendo
resultado agora dos 12 mil votos. Que nem diz o Rodson, banana. Então acho que esse ofício
aí que vai mandar para ele, esse requerimento aí pedindo de 1 milhão. Vamos ver qual é o
compromisso dele com os 12 mil votos. Em nome do meu partido, PSD, eu também recebi
emenda do deputado Marco Bertaiolli, do PSD, deputado federal. Ele, no começo do ano
agora... desculpa, no final do ano, ele deu uma emenda parlamentar para material permanente
das UPAs. Foi destinado para a UPA do Cidade Aracy R$ 200 mil. É um deputado também
que me procurou, quis ajudar a cidade, sem ter... eu não tinha nenhum compromisso com ele.
Então você vê que alguns deputados vêm e se oferecem, veem que o trabalho da gente
também e veem que a cidade necessita. Agora, na sequência, começo do ano, ele destinou
mais 150 mil para a Santa Casa, para a compra do carrinho de anestésico. Está precisando, o
vereador Lucão sabe bem disso, a compra do carrinho anestésico, entendeu? Então são R$
350 mil do deputado de Mogi Guaçu, que veio até São Carlos e também nos cumprimentar. E
também agora eu recebi uma emenda, lembrando, vereador Djalma, esse dinheiro já está na
conta, tá? Não vai... não é papel. Já foi usado. E agora a delegada Graziela, de Franca,
destinou mais 50 mil para nós, para o nosso mandato aí, vai para... Cadê o vereador o Bruno?
Vai para nossa comissão e vai para a Secretaria da Pessoa com Deficiência. Para montar uma
academia ao ar livre, para o pai fazer junto com a criança o exercício. Uma academia,
vereadora Raquel, para a pessoa... criança especial. Então ela destinou mais 50 mil. Então
você está vendo o trabalho desses deputados, que nem passaram por aqui, já contribuindo com
a nossa cidade. Agora, o cidadão que você falou, 12 mil votos e banana. Mas vamos fazer esse
requerimento, sou o primeiro a contribuir com assinatura, e vamos esperar o resultado. Eu
quero voltar aqui e falar: Mandou 1 milhão. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Pois
bem, vereador Bira, parabéns aí por quase 300 mil, 2 ambulâncias em menos um ano e meio
de mandato. Parabenizo Vossa Excelência, que continue esse trabalho belíssimo. É como o
senhor diz, né? Muitas vezes, as pessoas nos cobram na rua, e o cara esteve aqui, teve 10 mil,
e agora eu quero ver se o cara vai se honrar com essa votação que ele teve expressiva aqui na
cidade, como diz o vereador Lucão, apenas encostou em uma banca e levou tudo isso de voto.
E eu vou a partir da próxima sessão passar para todos os vereadores e pedir ajuda para o Sr.
Carneirinho, que é o presidente do PSL, porque ele tem um bom contato lá em Brasília, para
que ele possa nos ajudar, para que esse 1 milhão venha para a gente colocar nas cirurgias
eletivas em nome de todos os vereadores dessa Casa. VEREADOR UBIRAJARA
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TEIXEIRA: Apoiado, boa noite a todos. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Muito
obrigado. Nós estamos encerrando mais uma... Claro. Comunicado à Casa, vereador Djalma
Nery, por até cinco minutos. VEREADOR DJALMA NERY: Bem rapidamente,
comunicado à Casa. Só aproveitando esse gancho das emendas parlamentares, e agradecer
também o deputado federal Ivan Valente, do PSOL, que todos os anos têm mandado recursos
para São Carlos e teve cerca de 2 mil votos aqui. E no orçamento desse ano destinou R$ 1,700
milhão. Foram 700 mil para o Hospital Universitário, mais 1 milhão para ações na
Universidade Federal de São Carlos. Um apoio muito importante. Mas queria dizer, na
verdade, é o seguinte, foi publicado no Diário Oficial de hoje, dia 3 de março, a suspensão da
licitação do transporte público em São Carlos. Se não me engano, eu já perdi as contas, mas
se não me engano, é a sexta ou sétima vez que se tenta fazer essa licitação e novamente não se
consegue. Cada licitação desta tem...[falas sobrepostas]. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Por quem? VEREADOR DJALMA NERY: Cada licitação dessa tem um custo,
né, Bira? Imagina as horas de trabalho dos servidores, toda a burocracia para fazer essa
licitação...PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vereador, só te interrompendo, por que,
na sua opinião, o que acontece? Seis vezes, vereador? Desde a outra administração não sai
esse bendito? VEREADOR DJALMA NERY: Eu nunca vi um... Não tem
cidade...PRESIDENTE RODSON DO CARMO: O que acontece? VEREADOR
DJALMA NERY: Se você descobrir, você me conta, porque seis vezes. A empresa está há
sete anos sem contrato formal, final, está com contrato a título precário. Então estou fazendo
esse comunicado, presidente, porque é um assunto que essa Câmara tem que olhar com muito
cuidado. Por que suspendeu de novo a licitação? No mesmo dia, foi mandado embora o
Kleber Luchesi, do departamento lá do transporte. Então, assim, é um assunto que acho que
essa Casa vai ter que se debruçar e que impacta profundamente a população de São Carlos.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Pela ordem, eu queria, na mesma linha do
vereador Rodson, perguntar para o vereador Djalma, porque no site da licitação da prefeitura
não há nenhuma justificativa para essa suspensão. Há dois questionamentos de duas empresas
que estavam concorrendo à licitação e nenhuma justificativa pública do porquê suspender o
processo licitatório. Como que você suspende e não diz o porquê, não justifica publicamente?
Que raio de gestão pública é essa, que esconde os motivos do porquê suspendeu a licitação
pública do transporte? PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Mas nós estamos aqui como
vereador para fiscalizar, vereador Djalma, vereadora Raquel. Nós vamos atrás para saber,
porque a população que paga o preço mais alto. Vereador, como é o nome do deputado, Ivan
Valente, né? Um milhão de reais? Parabéns, vereador. Está vendo? É trabalho de formiguinha
dos vereadores. Vereador de primeiro mandato e já trouxe R$ 1 milhão. Parabéns, vereador
Djalma e a todos os vereadores que ajudam no progresso da nossa cidade. Nós estamos
encerrando mais uma sessão, agradecendo a Deus, a toda a população que nos acompanha, a
imprensa escrita, falada e televisionada. Eu peço à vereadora Raquel que faça a chamada final
dos Srs. Vereadores. Só um minutinho, o vereador Marquinho, o senhor queria... pediu a
palavra? Ah não, então tá bom. Chamada final, por favor, vereadora Raquel. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Vereador André Rebello justificou. Azuaite Martins de França,
presente on-line. Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Presente. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO ZANCHETA:
Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Cidinha do Oncológico. Dé Alvim.
Dimitri Sean, presente. Djalma Nery. VEREADOR DJALMA NERY: Presente.
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VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Elton Carvalho. Gustavo Pozzi justificou a
ausência. Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Presente.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Malabim. VEREADOR MALABIM:
Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente. Marquinho Amaral,
presente on-line. Paraná Filho justificou. Professora Neusa. Raquel Auxiliadora, presente.
Robertinho Mori, presente. Rodson Magno. PRESIDENTE RODSON DO CARMO:
Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Roselei Françoso justificou. Sérgio
Rocha. E Tiago Parelli, que também justificou a ausência. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Sob a proteção de Deus, encerramos mais uma sessão e desejamos a todos uma boa
noite e o nosso muito obrigado. Eu, Maria Cristina Roque Novaes Keppe
, lavro a
presente ata, que após lida e achada conforme, será devidamente assinada.

