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SESSÃO ORDINÁRIA 22 DE MARÇO DE 2022
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Marco Amaral, 1º Secretário
Aos vinte e dois 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: Muito boa tarde aos vereadores e às vereadoras,
ao público presente, aos representantes do sindicato. Dando início à 9ª Sessão Ordinária de 22
de março de 2022. Solicito ao vereador Marquinho Amaral, secretário desta Casa, que
proceda a chamada dos Srs. Vereadores. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Boa
tarde a todos e a todas. Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO:
Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Azuaite Martins de França.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: André Rebello presente on-line. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Rebello? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Isso. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Azuaite. Vereador Bira. Vereador
Bruno. Vereadora Cidinha. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereador Dé Alvim. Vereador Bira,
presente. Vereador Dé Alvim. Vereador Dimitri Sean. Vereador Djalma Nery. Vereador Elton
Carvalho. Vereador Gustavo Pozzi, presente. Vereador Lucão Fernandes. Vereador Malabim.
VEREADOR MALABIM: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente.
Vereador Marquinho, presente. Vereador Paraná. VEREADOR PARANÁ FILHO: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereadora Professora Neusa. Vereadora
Raquel Auxiliadora. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereador Robertinho Mori. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente.
Vereador Rodson. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereador Roselei Françoso, presente. Vereador Sérgio
Rocha. Vereador Tiago Parelli. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Doze Srs. Vereadores presentes.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Doze vereadores presentes. Havendo número
regimental, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus iniciamos nossos
trabalhos. Em pé cantaremos o Hino Nacional e o hino a São Carlos. [Execução do Hino
Nacional Brasileiro]. [Execução do Hino de São Carlos]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Solicito ao vereador Gustavo Pozzi que proceda a leitura da Bíblia.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. " E aconteceu
que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos, e disse-lhes: Passemos para a
outra banda do lado. E partiram. E, navegando eles, adormeceu; e sobreveio uma tempestade
de vento no lago, e o barco encheu-se de água, estando eles em perigo. E, chegando-se a ele, o
despertaram, dizendo: Mestre, Mestre, estamos perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o
vento e a fúria da água; e cederam (sic), e se fez branda. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E
eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até aos ventos e às
águas manda, e lhe obedecem?". Palavras da salvação. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, vereador Gustavo. Solicito ao vereador Marquinho Amaral que faça
a leitura dos votos de pesar da semana. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Relação
dos votos de pesar durante a semana. Otacilio Pereira dos Santos, Durvalina do Amaral,
Roberto Balarini, Clarice do Espirito Santo, José Cicero Candido da Silva, Nadir Garcia
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Alvarez, Adelice de Almeida dos Santos, Lilda Ivo, Tereza de Jesus Pereira Satomi, Maria
Fiorentino Vittoretto, Esmeralda Pereira da Costa Nascimento, Antonio Cavalcante de Souza,
Ever Daniel Jose de Lima, Ruth de Almeida Secchin, Iraci Lopes, Rosina Grespan Izelli,
Laura de Souza, Sueli de Mattos Alvarez, Carlos Antonio Guastaldi, Adolpho Patracão,
Antonio Teixeira de Godoy, Paulo Sergio Lemes, João Toniolo Neto, Sueli Aparecida
Martins, Nair Calabrezi, Claudio Miranda, Matheus Santana, Leandro de Oliveira, Dilma Teli
Camargo, Célia Simões, Sebastiana Antonio, Valdecir Joaquim de Souza, Lourdes Franco,
Luís Alves Dibo, Luisinho da gráfica Lamanna. São esses 34 falecidos durante a semana.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Marquinho. Os que puderem,
por favor, fiquem em pé para guardarmos um minuto de silêncio em memória aos falecidos da
semana. [um minuto de silêncio]. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Quero
registrar a presença, Sr. Presidente, se o senhor me permite, do vereador Bruno Zancheta.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Marquinho. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Do vereador Sérgio Rocha. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Sérgio Rocha, também registrada a presença. Eu aproveito a oportunidade e
peço a Vossa Excelência que proceda a leitura das proposições da semana. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Proposições apresentadas pelos Srs. Vereadores, entregues ao
setor de protocolo dessa Casa até o dia... última sexta-feira, a realizar-se no dia 22 de março,
sessão ordinária. Projetos de lei ordinária, 2; requerimentos, 85; indicações, 7; moções, 66;
totalizando 100 proposições apresentadas pelos Srs. e Sras. Vereadores. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Eu consulto os Srs. Vereadores se há pedido de destaque para as
proposições lidas pelo Excelentíssimo Vereador Marquinho Amaral? Não havendo solicitação
de destaque, eu coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovadas as proposituras da semana. Nós temos Ata, não
temos? Não tem Ata? Perfeito. Nós temos também, vereador Marquinho Amaral, demais
vereadores, um pedido de prazo para o Requerimento 524, de autoria do nobre vereador Elton
Carvalho, que "requer providências em caráter de urgência em relação a infraestrutura,
atendimentos e demandas às internações realizadas pelo Centro de Atenção Psicossocial
Álcool e Drogas, o Caps AD." Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. A dilação de prazo é de mais 15 dias para a prefeitura. Então,
aprovado. Pois não, vereador Marquinho. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sr.
Presidente. Acabo de receber uma justificativa. "Prezado Sr. Presidente, vereador Roselei
Françoso. Cumprimentando-o cordialmente, venho por meio deste justificar minha ausência
na 9ª Sessão Ordinária por 30 minutos devido a motivos particulares. Aproveito a
oportunidade para reiterar os protestos de estima consideração. Atenciosamente, vereador
Lucão Fernandes." PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado vereador Marquinho.
Obrigado, vereador Lucão pela justificativa de ausência por esses 30 minutos. Eu queria vamos lá? - convidar...TRIBUNA LIVRE – PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO - Nós
temos um pedido, o Requerimento 720, tem diversos autores. É um pedido da Apasc,
Associação de Proteção Ambiental de São Carlos, solicitado o uso da tribuna livre. Eu peço
ao vereador Marquinho Amaral que proceda a leitura do pedido e já convido - acho que é o
Bernardo que vai fazer uso, Bernardo? - o Bernardo e o Paulinho. Então, que os dois já
venham, se aproximem da tribuna. Tão logo o vereador Marquinho termine a leitura do ofício,
eu passo a palavra aos senhores. Vamos lá, Marquinho? VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: "Vereador Roselei Françoso. A Apasc, Associação para Proteção Ambiental de
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São Carlos, vem por esse, juntamente com as pessoas que abaixo subscrevem, solicitar o uso
da tribuna livre dessa Câmara Municipal de São Carlos, no próximo dia 22 de março, data em
que celebra o Dia Mundial da Água. O município de São Carlos goza da sorte de estar
localizado em região com grande fonte de água subterrânea de excelente qualidade e de eficaz
exploração. Também conta com águas superficiais, que mesmo não sendo abundantes,
prestam-se ao abastecimento público com boa qualidade e em quantidade suficiente, se for
cuidadosos no seu uso. Nosso Saae, Serviço Autônomo de Água e Esgoto é uma autarquia que
presta um serviço de boa qualidade, ainda que necessite diminuir as frequentes interrupções
no fornecimento de água, especialmente, em algumas regiões da cidade. Controlar melhor os
vazamentos de esgoto sanitário para dentro dos cursos de água urbanos e ter uma gestão e um
planejamento para a manutenção e melhoria da qualidade de seus serviços, com maior
participação de seus usuários. Nós, cidadãs e cidadãos são-carlenses, ao solicitar o uso da
tribuna desta Casa, tribuna livre, nobre instrumento de participação social, mantido pela
Câmara Municipal Legislativa de São Carlos, informamos que o nosso intento é o de,
sobretudo, valorizar nossas fontes de bem natural mais essencial à vida, que é a água. E
reconhecemos o Saae como serviço público do qual a população de São Carlos deve se
orgulhar e que provê água para a manutenção de nossas vidas e para outros múltiplos usos.
Certos de contar com vossa atenção e sensibilidade despedimo-nos, Bernardo Arantes do
Nascimento Teixeira, presidente da Apasc", e seguem as demais assinaturas, Sr. Presidente.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Marquinho. Paulo Mancini,
como é a única entidade que está devidamente inscrita para fazer uso da palavra hoje, vocês
têm dez minutos. Vocês podem dividir o tempo de cinco minutos cada um, tá bem? O senhor
tem a palavra. SR. PAULO JOSÉ PENALVA MANCINI: Boa tarde vereador Roselei
Françoso, presidente da Casa. É uma honra estar novamente aqui. Quero cumprimentar
também o vereador Marquinho Amaral, por quem tenho muito carinho, né? Que eu lembro
desde pequeno aqui nessa Casa. E o vereador Rodson, que me recepcionou aqui, e todos os
vereadores, o público que está nos assistindo e o público que está nos assistindo em casa. Eu
não posso deixar de começar essa minha fala lembrando que nessa data também, hoje é o Dia
Mundial da Água, 22 de março, mas também eu sou professor da Escola Estadual Dr. Álvaro
Guião, que hoje celebra seu centésimo... olha, não sei nem falar, os 111 anos da escola,
centésimo décimo primeiro aniversário da escola de São Carlos. Grato, Prof. Bernardo, o
nosso universitário. E lembrar de um verso do nosso hino que é: " Se o gregório murmura em
surdina, uma prece mimosa a teus pés"... Então, o gregório é a nossa água, que alimentou o
princípio de São Carlos. " Se o gregório murmura em surdina, uma prece mimosa a teus pés,
lá bem alto, as escolas derramam como bênçãos de Deus de revés." Tem uma elipse aí que é a
cultura. Derramam a cultura como benção de Deus, de revés. E as escolas, é o nosso Paulino
Carlos, é o nosso Álvaro Guião e o nosso Colégio São Carlos. Nesta data também, no dia 22
de março, celebra-se 62 anos da escola Cicbeu, Centro de Intercâmbio Cultural Brasil-Estados
Unidos, que nasceu no próprio Álvaro Guião, e por isso que é a mesma data. E inclusive, nos
primeiros anos, as aulas foram lá. Então, só queria lembrar essa data. Voltando então ao tema
de hoje, que é o Dia Mundial da Água, eu quero fazer só uma mística e passar a palavra para o
meu companheiro e colega, presidente da Apasc, Bernardo Teixeira. A água é o berço da vida
e a vida é sagrada. Então, eu quero fazer duas orações. Uma primeira é a de São Francisco de
Assis, que no Cântico das Criaturas, ele contou, lá no século 13, o sol, a terra, o fogo, o ar e
cantou a água também. "Louvado sejas, meu Senhor, por nossa irmã Água, que é mui útil e
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humilde e preciosa e casta." Essa é uma oração ligada então à igreja católica. E como nós
estamos aqui em uma casa do povo, em um estado que é laico, eu quero fazer uma outra
oração também de uma outra raiz religiosa, né? O estado é laico, mas não é ateu, compreende
todas as religiões. Eu vou cantar, então, um ponto de Umbanda, que me faz muito sentido.
"Oxum, lava meus olhos...Oxum, minha emoção...Oxum, lava meus olhos...Oxum, minha
emoção...Oxum, flor das águas...Lava o meu coração...Oxum, flor das águas...Lava o meu
coração."[aplausos]. SR. PAULO JOSÉ PENALVA MANCINI: Companheiros e colegas,
eu posso dizer para vocês que eu estou de alma lavada e eu quero passar com muito prazer a
palavra para o meu companheiro e colega da Apasc, Bernardo Teixeira. SR. BERNARDO
ARANTES DO NASCIMENTO TEIXEIRA: Eu reitero, nesse momento, os cumprimentos
feitos anteriormente pelo Paulo Mancini. Lembrando que nós estamos aqui na presença do
Paulo Mancini, foi um dos fundadores da Apasc, Associação para Proteção Ambiental de São
Carlos, que esse ano cumpre 45 anos. Em breve, nós deveremos estar encaminhando aqui para
a Câmara e para os demais setores da cidade as atividades de comemoração dos nossos 45
anos de existência. Nesses 45 anos de existência, a gente tem orgulho de ter o Paulo como
sendo uma referência importantíssima para nós. Muito bem, eu estou aqui na qualidade de
presidente da associação para marcar, reforçar o que já o Paulo... já bastaria o que o Paulo fez
aqui, mas eu tenho algumas palavras a mais para fazer. Que é a questão da água, hoje é o Dia
Mundial da Água, também chamado às vezes Dia Internacional da Água. Em vários lugares
do mundo, essa data está sendo comemorada, está sendo lembrada. E a gente achou que seria
muito importante, ainda mais que coincidiu com o dia da sessão aqui da Câmara. Então, essa
tribuna livre foi pedida, justamente, para fazermos essa lembrança. E como eu falei do
mundo, eu queria trazer o mundo aqui para São Carlos, a nossa água. No pedido que a gente
fez, e que já foi lido pelo vereador Marquinho Amaral, nós já mencionamos algumas
características da água aqui em São Carlos. A gente pode considerar que São Carlos é
relativamente bem provida por esse recurso que é importantíssimo, essencial, não vou ficar
lembrando aqui a importância da água para a vida. Não só para a vida e para a qualidade de
vida mas até para as atividades econômicas. Para tudo o que o ser humano, hoje, faz, a água é
uma coisa essencial. Então a gente pode considerar que São Carlos tem a felicidade, pela sua
localização geográfica, de estar nas cabeceiras, de embora a quantidade de água superficial
não seja muito grande, ela é relativamente boa para atender parte da nossa necessidade. Essa
água também não vem de outras cidades. Então, a gente tem a sorte também de não receber
esgoto de outras cidades. E também, nós não temos rios que vêm de montante, que vêm de
outros lugares, e que podem trazer, por exemplo, problemas de inundação. Então, essas três
características favoráveis da água, para São Carlos, também nos trazem três
responsabilidades. Que é: precisamos usar a água com critério porque já que temos a
responsabilidade das cabeceiras, inclusive, também das águas subterrâneas, que são
recarregadas também aqui na região, nós temos a responsabilidade de cuidar disso. Já que nós
não recebemos esgoto de outras cidades, temos a responsabilidade também de não jogar o
esgoto para outras cidades. Isso, a gente já conseguiu, alguns anos atrás, com a criação da
estação de tratamento de esgoto em São Carlos. E por não recebermos rios de fora, todos os
fenômenos de enchente, de inundação da cidade são responsabilidade da cidade. Então, a
gente tem que lembrar isso tudo. A nossa convivência com a água tem que ser baseada no
cuidado. No cuidado de quantidade, de não usar mais do que deve. De qualidade, de proteger
as nossas nascentes. E, ao mesmo tempo, não jogar os nossos esgotos para as cidades que
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estão abaixo, rio abaixo. Então, essa é uma questão importante. E a gente quer também
personalizar a homenagem à água na instituição que cuida de parte da nossa água, que é o
Saae, o nosso Sistema Autônomo de Água e Esgoto de São Carlos. Que durante essas... desde
que foi criado tem a responsabilidade de cuidar de duas dessas vertentes que mencionei, que é
o abastecimento de água e o esgotamento sanitário. Então, a gente acha muito importante
valorizar nosso Saae, reconhecer o trabalho que é feito por ele, mesmo que apresente
problemas. A gente sabe que os serviços públicos têm problemas em todos lugares, e aqui não
é exceção. E, inclusive, é importante que haja ações de investimento para que o sistema seja
sempre melhor. Mas o que a gente gostaria de trazer, e colocamos como nossa meta, uma
meta esse ano para nós, na associação, é que o Saae seja mais abraçado pela sociedade. E,
para isso, nós consideramos muito importante que seja criado um conselho participativo junto
ao Saae. Então a gente traz essa mensagem aqui na Casa das Leis de São Carlos, para que haja
iniciativa, a gente também vai estar disposto a colaborar com isso, que o Saae tenha uma
instância de participação que inclua os seus usuários e a sociedade em geral, para que as
decisões e as ações do Saae sejam baseadas em uma ampla participação da sociedade. E mais
do que isso, o Saae seja mais reconhecido pela sociedade. Porque o que a gente sente hoje em
dia é que o Saae é meio afastado, as pessoas só criticam. E elas precisam, na verdade, abraçar
e ajudar e fazer com que o Saae tenha uma boa administração. E eu termino agora as minhas
palavras, já que o Paulinho falou de uma frase europeia, que foi de Francisco de Assis
[interrupção no áudio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Bernardo, só um
segundinho, por favor. Eu estou pedindo para devolver o som para o senhor. Porque chegou
nos dez minutos ali, ele foi interrompido. Pode devolver, por favor, para ele concluir a fala
dele. SR. BERNARDO ARANTES DO NASCIMENTO TEIXEIRA: Tá. Eu estou na
última frase aqui. Eu estava dizendo que ao lado de uma fala de origem europeia, que o Paulo
fez, e outra de origem africana, eu quero trazer uma frase de origem americana. Eu tomei a
liberdade de adaptar uma frase bastante conhecida de um cacique norte-americano que fala
assim: "O que acontece com a terra acontece com os filhos da terra". Então, eu queria
transformar isso: o que acontece com a água, acontece com os filhos da água, os filhos e filhas
da água. Então, a gente tem que cuidar da nossa água para cuidar de nós mesmos. Muito
obrigado. [aplausos]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, Bernardo. Pois
não, vereador Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Questão de ordem.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Questão de ordem solicitada pelo nobre
vereador...VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Eu quero aqui parabenizar os dois. Que esse
assunto é tão importante nesse dia, Dia da Água, né? E dizer, que nem o senhor falou, que São
Carlos não recebe esgoto, que as nascentes são tudo aqui, praticamente dentro da cidade. Mas,
infelizmente, o Saae está aí, poluindo os rios e poluindo os rios que vão para as outras regiões,
que são as outras cidades abaixo. Infelizmente, eu acho que hoje mais de 60% do esgoto, Sr.
Presidente, vereadores, está sendo lançado nos rios sem tratamento. É uma falta de respeito
com a água, com o meio ambiente. Eu acho que o Saae tem que tomar uma providência. Tem
que tratar 100% da água. Não jogar aí 60% de esgoto nos rios, e poluindo os nossos rios e as
nossas nascentes, Sr. Presidente. VEREADOR PARANÁ FILHO: Questão de ordem, Sr.
Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Questão de ordem solicitada pelo
nobre vereador Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, tendo em
vista a decisão do governador do estado de São Paulo, na semana passada, de desobrigar o uso
de máscaras também nos ambientes fechados, tendo em vista também a decisão da Prefeitura
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Municipal de São Carlos, que trouxe essa desobrigação também aqui para o município, eu
gostaria de saber como se comporta a Câmara Municipal de São Carlos em relação à
obrigatoriedade do uso de máscaras? Porque aqui já está instalada uma confusão, por quê?
Algumas pessoas estão com, outras sem. E até as pessoas do povo que chegam aqui, todo e
qualquer outro ambiente do município não é obrigatório mais, porém, na Câmara,
aparentemente, os cartazes ainda nos remetem a uma obrigatoriedade. Então, queria saber da
Mesa Diretora dessa Casa se já tomou uma decisão de também desobrigar, se vai fazer e
quando vai fazer e por que não fez? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador
Paraná, eu quero agradecer a Vossa Excelência pela observação. Eu estava aqui comentando
com a minha assessoria. Até porque eu gostaria de pedir, enquanto nós temos o decreto que
desobriga nos espaços abertos, coisa e tal. Mas a gente percebe que a população tomou uma
consciência de tal maneira que eu estou vendo na plateia aqui, todos os integrantes estão de
máscara. Então, eu queria pedir aos nobres colegas vereadores que estão aqui no plenário, a
gentileza de utilizar as máscaras, até para nos proteger, tá, nesse período aí de sessão.
Principalmente, no acordo de pauta, que nós vamos ter agora, a gente pode voltar a esse
assunto. Mas eu peço aos vereadores a gentileza de que a gente continue utilizando a máscara.
O decreto desobriga. Nós não tomamos uma decisão em relação a isso ainda, mas eu peço a
gentileza de vocês, uma vez que nós estamos aqui aglomerados, recebendo pessoas, abrindo
as portas da Câmara. Que a gente tenha a sensatez de olhar para as pessoas que utilizam esse
expediente. Obrigado, Paraná, pela observação. VEREADOR PARANÁ FILHO: Questão
de ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Questão de ordem.
VEREADOR PARANÁ FILHO: É que o senhor não respondeu a minha pergunta, eu quero
saber quando a Câmara vai tomar uma decisão a esse respeito. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: É, eu acho que o senhor não ouviu. Eu falei que nós vamos fazer um acordo de
pauta e que nós vamos discutir esse assunto. VEREADOR PARANÁ FILHO: Então, vai
discutir hoje?
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Nós vamos discutir hoje.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Muito obrigado. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Eu acho que o senhor não ouviu. Vamos lá, então. Como eu havia combinado
com os senhores vereadores, eu, antes de entrar no Grande Expediente, eu vou pedir a
suspensão da sessão e vou pedir aos Srs. Vereadores que adentrem à sala da presidência para
que a gente possa conversar sobre um projeto que chegou aqui na Casa. E, posteriormente, a
gente retoma os trabalhos aqui, tá bem? Eu quero convidar para estar nessa conversa o
representante do sindicato, o Adail, e mais uma pessoa, por gentileza. É o Nei e o Gilberto?
Tudo bem, pode ser. Eu peço a suspensão, então, dos trabalhos, enquanto a gente faz a
discussão aqui com os Srs. Vereadores, tá bem? [sessão suspensa]. [sessão reaberta].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Oi, estou no ar já, ou não? Agora sim, né? Eu
quero comunicar as pessoas que estão aqui no Plenário, as pessoas que nos acompanham dos
seus lares, a imprensa, que a sessão permanecerá suspensa. Que os 21 vereadores estão
descendo na prefeitura para conversar com o secretário de Governo sobre esta Pauta das
negociações salariais. Tá bem? [aplausos]. [sessão suspensa]. [sessão reaberta].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O que foi, Marquinho? VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: [pronunciamento fora do microfone]. [falas sobrepostas].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Celular? Espera aí que a gente faz uma busca.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Vai voltar para a votação, né? PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Vai voltar para a votação. VEREADOR MARQUINHO
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AMARAL: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Bom, eu solicito ao vereador Marquinho Amaral que proceda a chamada dos Srs. Vereadores.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Atenção, Srs. Vereadores, para a segunda
chamada. Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Azuaite justificou ausência. Vereador
Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Presente. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Bruno. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereadora Cidinha. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereador
Dé Alvim. VEREADOR DÉ ALVIM: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Presente. Vereador Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Djalma. VEREADOR DJALMA NERY: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Elton. VEREADOR ELTON
CARVALHO: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Gustavo
Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Lucão Fernandes. Vereador Malabim. Vereador Malabim.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Malabim estava aí. Malabim. VEREADOR
MALABIM: Presente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Está presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereador Marquinho Amaral, presente.
Vereador Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereadora Professora Neusa. Professora Neusa.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Presente. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Presente. Professora Raquel Auxiliadora. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Prof. Robertinho
Mori. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Rodson Magno do Carmo, professor. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Roselei Françoso. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sérgio
Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presente. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Tiago Parelli. VEREADOR TIAGO PARELLI: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Dezenove Srs. Vereadores presentes.
PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Marquinho Amaral. Eu, antes de colocar os
processos em votação, gostaria de comunicar à população que nos acompanha, o público
presente, que nós suspendemos a Sessão Ordinária desta terça-feira para uma reunião de
emergência na Prefeitura Municipal de São Carlos, onde os 21 vereadores participaram,
juntamente com o sindicato e alguns servidores da Prefeitura Municipal de São Carlos, em
especial, da Secretaria Municipal de Saúde. Após a conversa que nós tivemos com o Dr.
Edson Fermiano, ficou combinado dele levar uma proposta para o prefeito, uma
contraproposta para o prefeito. E até amanhã às 18h, Marquinho? VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Às 16h. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Às 16h.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Amanhã às 16h. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Até amanhã, às 16h, de forma escrita, ele encaminhará a resposta ao sindicato,
ao Sindspam. Então apenas para justificar a ausência dos vereadores aqui no Plenário e o real
motivo da suspensão dos trabalhos dessa tarde. Coloco em votação um requerimento de
urgência especial do vereador Robertinho Mori Roda, registro que há o número de assinaturas
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regimental para a tramitação e votação desse processo na tarde de hoje. Requerimento nº 876,
(processo nº 1215/22) autoria do vereador Robertinho Mori, "que requer informações sobre a
aplicação dos recursos financeiros na implementação de leitos covid-19 no município de São
Carlos". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovado. Eu quero de ofício solicitar a retirada do Projeto de Lei nº 110 (processo nº
1124/22) desta... que está na Pauta dos trabalhos. Houve um equívoco, e assumo isso por
parte dessa presidência, de ter levado esse processo à Pauta sem devida análise da Comissão
de Orçamento e Finanças. Então eu estou pedindo retirada para garantir a apreciação desse
projeto perante a Comissão de Orçamento e Finanças, está bem? Então esse não vai à votação,
porque eu estou tirando de ofício. Agora, nós temos um projeto de lei... Peço silêncio aí no
Plenário, Sr. Ranieri, o senhor está atrapalhando os trabalhos. PROCESSO EM REGIME
DE TRAMITAÇÃO COMUM – 1ª DISCUSSÃO – PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO – (processo nº 772/22) O projeto de emenda à Lei Orgânica Municipal que é...
"que acrescenta dispositivo na Emenda Substitutiva nº 1, Lei Orgânica do Município de São
Carlos, 20 de dezembro de 2010". Eu vou pedir ao vereador Marquinho Amaral fazer a leitura
da Emenda nº 1. É isso, né? Tem parecer? Para que todos saibam o conteúdo do presente
projeto, tá? O senhor, por gentileza, pode realizar leitura da emenda, Marquinho?
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Pois não. Pedido de Vossa Excelência é uma
ordem. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: "Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, submetemos à apreciação desta egrégia
Câmara de Vereadores o presente projeto de emenda à Lei Orgânica. Acrescenta dispositivos
da Emenda Substitutiva nº 1 à Lei Orgânica do município de São Carlos, de 20 de dezembro
de 2010. Faço saber que que Câmara Municipal de São Carlos e eu promulgo a seguinte
emenda à Lei Orgânica, art. 1º, o art. 112 da Emenda Substitutiva nº 1, Lei Orgânica do
Município de São Carlos, de 20 de dezembro de 2010, passa a vigorar acrescido dos §§ 7º, 8º,
9º, 10, 11, 12, 13, 14 com a seguinte redação, art. 112, § 7º: As emendas individuais ao
projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida
prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, sendo que 30% desse percentual será
destinado a ações e serviços públicos de saúde. Artigo... § 8º: A execução do montante
destinado a ações e serviços públicos de saúde previsto no § 7º, inclusive custeio, será
computada para fins do cumprimento do inciso III do § 2º do art. 198 da Constituição Federal,
vedada destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais; §9º: É obrigatória a
execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o § 7º desse artigo em
montante correspondente a 1,2, 1 inteiro e 2 décimos por cento da receita corrente líquida
realizada no exercício anterior, conforme os critérios para execução equitativa da
programação definidos na lei complementar prevista no § 9º do art. 165 da nossa Constituição
Federal; § 10: Para fins de cumprimento do dispositivo no § 9º desse artigo, os órgãos de
execução deverão observar, nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias, cronograma para
análise e verificação de eventuais impedimentos das programações e demais procedimentos
necessários à viabilização da execução dos respectivos montantes; § 11: Os restos a pagar
provenientes de programações orçamentárias previstas no § 9º poderão ser considerados para
fins de cumprimento da execução financeira até o limite de 0,6% da receita corrente líquida
realizada no exercício anterior; § 12º: Se for verificado que reestimativa da receita da despesa
poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecido na Lei de
Diretrizes Orçamentárias, os montantes previstos no § 9º desse artigo poderão ser reduzidos
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em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das demais despesas
discricionárias; § 13: Considera-se equitativa a execução das programações de caráter
obrigatório que observe critérios objetivos e imparciais e que atenda de forma igualitária e
impessoal as emendas apresentadas, independentemente da autoria; § 14: Ao menos que
demonstrados entendimentos de ordem técnica, as emendas individuais dos parlamentares ao
orçamento serão de execução obrigatória. Art. 2º: A presente emenda da Lei Orgânica entra
em vigor na data da publicação. Sala das Sessões, dia 22 de março de 2022. Justificativa: a
alteração ora pretendia da Lei Orgânica do Município aqui proposta através da presente
emenda à Lei Orgânica tem por objetivo adequar o seu texto frente à legislação pertinente,
mormente, a Constituição Federal de 1988, que na sessão referente aos atendimentos às
emendas parlamentares, conhecidas como emendas impositivas ao lei orçamentária,
garantindo-se sua execução orçamentária e financeira, bem como destinação de metade do
percentual estabelecido para as ações e serviços públicos de saúde. Desta forma, será possível
garantir que muitas ações e políticas públicas sejam efetivamente realizadas com maior grau
de eficiência através de uma maior participação dos parlamentares, legítimos representantes
do povo, eleitos democraticamente pela população são-carlense na destinação de recursos
provenientes de emendas que deverão ser atendidas". Assinam todos os 21 Srs. Vereadores,
faltando somente a assinatura do vereador Sérgio Rocha, que concordou, mas que ainda não
assinou. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Aproveito oportunidade, Marquinho,
Sérgio Rocha puder assinar. O projeto de lei fica subscrito por 21 vereadores, a emenda à
nossa Lei Orgânica municipal, tornando a emenda impositiva na ordem de 1.2% do orçamento
municipal da receita corrente líquida. Sendo obrigado... deixando registrado que desse valor
nós somos obrigados a canalizar 30% desses valores para saúde. O objetivo desse projeto, os
valores dos vereadores em si, das emendas parlamentares, continuam praticamente o mesmo
do ponto de vista de indicações livres, mas carimbado 30% para saúde, que deve totalizar
algo, hoje, em torno de R$ 175 mil cada vereador. SR. RODRIGO CLAYR VENANCIO:
Votação nominal. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Votação nominal, Sr. Vereador
Marquinho Amaral, proceda a votação. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vamos à
votação nominal, vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sim.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereador Azuaite justificou ausência. Vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Bruno.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereadora Cidinha. Vereadora Cidinha. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Cidinha.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Acabou de sair. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Dé Alvim. VEREADOR DÉ ALVIM: Sim. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Djalma. VEREADOR DJALMA
NERY: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Elton. VEREADOR
ELTON CARVALHO: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Gustavo.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereador Lucão Fernandes. Vereador Malabim. VEREADOR MALABIM: Sim.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Marquinho Amaral, sim. Vereador
Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sim. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereadora Professora Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Sim.
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VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereadora Profa. Raquel Auxiliadora.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Roberto Mori Roda. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sim.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Rodson Magno do Carmo.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereador Roselei Françoso. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA:
Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Tiago Parelli. VEREADOR
TIAGO PARELLI: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Dezoito Srs.
Vereadores votaram sim. Nenhum vereador votou não e não houve abstenção.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então está aprovado, em primeiro turno, a emenda
impositiva à Lei Orgânica Municipal, que estabelece os indicadores de 1.2% do orçamento.
Então acrescenta o Processo 772, Projeto de Lei da Lei Orgânica nº 1, de interesse da Câmara
Municipal de São Carlos, "que acrescenta dispositivo da Emenda Substitutiva nº 1 à Lei
Orgânica do Município de São Carlos, de 20 de dezembro de 2010". Então daqui o interstício
de dez dias o projeto volta ao Plenário para votação em segundo turno. Algum vereador quer
declarar voto? Não? Não havendo vereador inscrito para declaração de voto, está inscrito para
o tempo do partido... Me perdoem. A vereadora Raquel Auxiliadora, pelo tempo regimental
de até cinco minutos. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Pela ordem, Sr. Presidente.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem solicitado ao nobre vereador
Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Eu gostaria de solicitar
autorização para me retirar. Eu tenho uma reunião agora às 18h30. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito, Marquinho, está deferido o pedido de Vossa Excelência.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Questão de ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Explicação pessoal... Você vai se inscrever? Vamos lá, então,
vereadora Raquel... Questão de ordem o senhor solicitou? Vamos lá, vereador Paraná.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, eu fiz uma questão de ordem
anteriormente, antes da suspensão da sessão, perguntando a Vossa Excelência qual seria a
postura da Câmara Municipal de São Carlos em relação à obrigatoriedade do uso da máscara.
O senhor disse que nós trataríamos do assunto no acordo de Pauta. Todavia, outros assuntos
vieram e acabou não sendo tratado esse assunto. Gostaria de saber se é possível que essa
decisão seja tomada pelo Plenário, inclusive nessa sessão, para que a gente supere essa
situação. Porque aqui na Câmara está ficando uma situação já estranha. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Deferido o pedido de Vossa Excelência. Eu sei que o senhor... já
estou entendendo que o senhor está encaminhando para que a gente decida aqui hoje. Sem
problema nenhum. Peço desculpas aos vereadores, porque nós tivemos uma Pauta bastante
acalorada lá dentro. Nós, inclusive, acho que nenhum de nós lembramos dessa questão. Então
eu agradeço, Paraná, por estar lembrando desse assunto tão relevante e importante para que a
gente decida hoje. VEREADOR PARANÁ FILHO: Por nada. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Peço apenas que a vereadora Raquel faça... Pode ser? Inverter a Pauta aqui? A
gente já decide isso já. Tá? Então, fazer encaminhamento da questão das máscaras? Você vai
fazer, Paraná? Por favor. Vereador Paraná fará encaminhamento da decisão tomada pela
Câmara Municipal, a ser tomada pela Câmara Municipal quanto ao uso de máscara no
Plenário dessa Casa. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, vereadores e
vereadoras, população que nos acompanha. Eu acho que essa Casa, ela não pode ser
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antagônica a todo o restante da cidade. Nós tivemos durante anos tendo que usar esse
importante equipamento de segurança individual, o EPI, por conta da pandemia. No entanto,
Sr. Presidente, o estado de São Paulo já desobrigou em locais abertos e locais fechados; a
Prefeitura Municipal de São Carlos já tornou também não obrigatório essa utilização. E acho
que a Câmara de São Carlos não pode ser o único órgão público da cidade a continuar
obrigando o uso da máscara. Isso tem que ser entendido da seguinte forma, não é obrigado a
usar, mas quem quiser continuar usando, que use. Inclusive, eu tenho andado bastante pela
cidade, em alguns locais que eu tenho ido as pessoas têm ainda utilizado, mas é uma situação,
assim, que cabe a cada um querer ou não e não uma obrigatoriedade. Porque nós não podemos
ser contra o Plano São Paulo, nós não podemos ser contra aquilo que já está acertado com o
município. Então, fica a critério de cada um. Quem quiser continuar usando, que use, eu
particularmente em alguns lugares eu vou usar, mesmo não sendo obrigado, eu vou usar, por
uma questão particular, mas acho que não somente no Plenário, Sr. Presidente, mas em toda e
qualquer dependência da Câmara essa decisão tem que valer, que é a não obrigatoriedade.
Quem quiser use, que use. Eu não posso falar que o Robertinho Mori não pode usar. É
problema dele se ele quiser usar. Mas diante de decisão do governador do estado, do prefeito,
e tem todos os lugares que vai não é mais obrigado. Por que quando chega aqui na Câmara eu
sou obrigado? Eu acho que fica a critério de cada um, quem quiser usar, que use; quem não
quiser, que não use, mas não deve mais, nesse momento, ser obrigatório. Esse é meu
encaminhamento. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Mais algum vereador quer
encaminhar? Então encaminhamento do Paraná é pela... ser facultativo o uso de máscara, é
isso? O problema que nós estamos aqui... a gente tem que só analisar uma coisa. Eu tenho
uma preocupação, ainda que nós... Gente, por favor, o senhor pode? Nós estamos aqui em um
Plenário. Hoje o Plenário está praticamente vazio, tem poucas pessoas no Plenário. Minha
preocupação, o prédio, ele não é um prédio muito atrativo no sentido de ventilação, de
arejamento, essas questões todas, e a doença ainda continua aí. Em que pese o governador ter
tomado essa decisão de liberar o uso da máscara, eu penso que esse local é muito pequeno,
com pouco arejamento para a gente tomar essa decisão de deixar à vontade. Porque, uma vez
que a gente deixa opcional, Paraná, meu encaminhamento aqui não é contrário, não. Concordo
com Vossa Excelência nos locais livres. Mas a gente precisa olhar para esse Plenário, de
repente, para o nosso gabinete, principalmente os lá debaixo que não têm ventilação nenhuma,
entendeu? Acho que tem que saber separar isso. Nos locais abertos, né? A questão do
Plenário, 30% também, a gente vai continuar com isso aí, sabe, acho que é questão que a
gente precisa tomar uma decisão. Como existe questão do facultativo. Vejo, assim, as pessoas
que estão no Plenário. A grande maioria não é daqui da Câmara Municipal, criou-se uma
cultura de utilizar máscara para se autoproteger. Então eu vou dar encaminhamento nessa
questão de ser facultativo ou não, mas eu tenho um pouco de reservas ainda em torno desse
assunto.
[falas
sobrepostas].
ORADOR
NÃO
IDENTIFICADO:
Eu
gostaria...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Porque o governador tem lá sua razão e
a gente sabe bem qual é, está chegando aí, tá? Eu tenho uma preocupação, porque eu tenho
filhos na minha casa que têm problemas crônicos e que precisam ter imunidade, precisam
garantir a sua imunidade. Então, a minha preocupação é de levar problema para casa, e a
máscara me protegeu até agora. Eu não tive covid, porque, em diversos... acho que em todos
os momentos eu não tive covid. Por que você está balançando a cabeça, que eu tive? Por
incrível que pareça, eu não tive covid. Eu acredito que a máscara me protegeu. Agora, eu
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respeito a decisão do Plenário. Se o Plenário achar que aqui dentro não cabe mais o uso de
máscara. Agora, eu penso que fora, nos corredores, coisa e tal acho tem que ficar
livre...VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Pela ordem...PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Mas aqui dentro não tem ventilação, é tudo mecânico, ó, e quando
funciona. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Pela ordem, Sr. Presidente.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem, Raquel. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Por favor, só me esclareça que, de fato, a gente vai esquecendo algumas
coisas. Hoje a nossa recomendação ainda é 30% do Plenário? PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: É, a nossa resolução é essa, tá? VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Tá. Então, eu gostaria de fazer encaminhamento diferente do vereador Paraná. Creio que nós
poderíamos abrir 100% do Plenário, mas manter obrigatório o uso de máscara. VEREADOR
PARANÁ FILHO: Questão de ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Questão de ordem. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente,
concordo com a colocação da vereadora Raquel, que nós temos que abrir 100% para o público
nesse Plenário. Já passou da hora, mas obviamente que eu estou fazendo... vou dar um
exemplo mais um pouco longe daqui. Nós tivemos... estamos vendo jogos de futebol,
inclusive aqui na nossa cidade, não está tendo mais isso. Na capital, São Paulo não está tendo
mais isso. Por que aqui não podemos receber pessoas em capacidade total, que já é pequena,
na verdade? Acho que hoje nós temos que... um momento oportuno, inclusive, para a gente
decidir sobre essa questão de liberar 100% do Plenário. Mas eu ainda acho que nós devemos
desobrigar o uso de máscaras aqui na Câmara. Não significa que as pessoas não podem usar.
O senhor falou que tem problema na família lá. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Continuo usando. VEREADOR PARANÁ FILHO: O senhor continua usando. Quem quiser
usar, que usa. Mas não me obrigar a usar sendo que o resto do município não é mais obrigado.
Somente isso, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vários lugares têm
encaminhado da seguinte forma, eu vi prefeitura de Porto Ferreira, eu vi Araraquara, vi aqui
em São Carlos, deve estar saindo uma recomendação. Acho que podia encaminhar seguinte
forma: pela liberação do Plenário para sua totalidade, que eu acho que é possível isso, e
máscara, a gente recomenda o uso, tá? Não fica proibido, não fica... recomenda o uso. Acho
que fica bom para todo mundo. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Questão de ordem.
Podemos fazer em duas etapas? Primeiro, porque, assim, no Plenário, se todos concordam da
obrigatoriedade ou não no Plenário. E no restante da Casa, no sentido das dependências...
geral. Porque, assim, eu acredito que aqui no Plenário a gente deveria ainda ter algum tipo de
controle, mas no resto das dependências da Câmara, não. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Mas o encaminhamento da Raquel acho que vai também nesse caminho. [falas
sobrepostas]. VEREADOR GUSTAVO POZZI: É isso. No Plenário...PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Tá bem? Então a gente recomenda o uso, mas, no Plenário, é
obrigatório o uso ainda. VEREADOR GUSTAVO POZZI:[pronunciamento fora do
microfone]. VEREADOR PARANÁ FILHO: Mas no Plenário se refere à população ou aos
vereadores? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tudo. VEREADOR PARANÁ
FILHO: Todos nós. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Melhor recomendar.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Recomendar. VEREADOR PARANÁ FILHO:
É, acho que recomendar fica melhor...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: A
recomendação. VEREADOR PARANÁ FILHO: Nós, Sr. Presidente, nós acabamos criando
uma confusão na cabeça das pessoas, que elas estão lá fora, elas vão no restaurante, vão no
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bar, vão na lanchonete, vou na prefeitura, vão em uma escola, não usa. Só chegou na Câmara
é obrigado? A Câmara é o único lugar de São Carlos que é obrigado, isso gera
confusão...VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Um aparte...VEREADOR PARANÁ
FILHO: E a gente vai ter até dificuldade, Robertinho...VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Pela...VEREADOR PARANÁ FILHO: Para tirar. Como que você vai
chegar...VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Deixa eu...VEREADOR PARANÁ
FILHO: Para pessoa aqui falando: "O senhor tem que se retirar". VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Uma observação, Paraná. Essa situação que você disse de híbrido,
em vários contextos que eu estive presente esse final de semana, eu observei que muitos
lugares, muitas pessoas usam, outras não. Muitas não querem deixar de usar. A USP, a
federal, nos lugares fora, permitiu ficar sem máscara, e tem muitos andando com máscara.
Mas nas suas salas é obrigado usar máscara. [falas sobrepostas]. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Pela ordem, Sr. Presidente. VEREADOR MALABIM: Sr. Presidente.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: A gente... Não é o expediente certo, mas a gente está debatendo um tema
aqui e acho que, mais uma vez, a gente pode cair, como em vários momentos da pandemia,
em achismos. Quando nós pegamos a ciência, o que os especialistas têm dito sobre as
deliberações de uso de máscara, todos os especialistas são unânimes em dizer que é
precipitado retirar máscaras nesse momento. Eles continuam recomendando o uso obrigatório
de máscara. Infelizmente, os nossos governantes não agiram nesses decretos estaduais e
municipais de acordo com a ciência. E, sim, não sei mais por questões eleitoreiras. Então, eu
concordo com o senhor, Sr. Presidente, que aqui nós infelizmente não temos um ambiente
amplo e saudável de permanência sem máscara. Por isso, eu continuo encaminhando que no
Plenário da Câmara de São Carlos seja obrigatório o uso de máscara, com a liberação de
100% do uso do Plenário. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. VEREADOR
MALABIM: Pela ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela
ordem solicitado pelo vereador Malabim. VEREADOR MALABIM: Sr. Presidente, nós
temos um... entendi a fala da vereadora Raquel, mas temos decreto do governo do estado e do
governo municipal. Acredito eu que o decreto já existe ,e hoje se a gente pegar aqui, eu acho
que ficou sem máscara aqui no Plenário acho que eu. Acho que os 20 vereadores... eu
coloquei uma hora ou outra, eu coloquei máscara devido ao decreto, e todos os vereadores,
acho que com a recomendação... acho que a fala do vereador é pertinente. Eu apoio a fala,
porque a recomendação, mesmo tendo já o decreto, praticamente 95% aqui todo momento
estava de máscara. Hora ou outra, um não estava de máscara, um ou outro, inclusive eu,
vamos colocar assim. Acho que a recomendação eu acho que é o mais correto nesse momento.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito, como tem encaminhamento aqui, tem
dois encaminhamentos, questão de fazer o terceiro. VEREADOR AZUAITE FRANÇA:
Questão de ordem. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Questão de ordem, Azuaite.
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Queria que Vossa Excelência me orientasse de que
maneira eu tenho que votar. Porque a minha posição, eu quero registrar isso, é da
obrigatoriedade da máscara em todos os espaços da Câmara, seja para vereador, seja para
funcionário, seja para assessor e seja para público que venha frequentar esta Casa.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tá. Azuaite, eu acho que nós
vamos...VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Questão de ordem, presidente. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Questão de ordem, vereador...VEREADOR SÉRGIO ROCHA:
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Questão de ordem. Opinião desse vereador. Nós ficamos dois anos de máscara. Eu sou da
opinião que nós podíamos fazer um teste, mais dois meses obrigado, obrigatório de máscara,
dois meses. Se a pandemia for embora de verdade, não voltar, aí libera de vez, presidente.
Acho que dois meses. Assim, não custa. Quem ficou dois anos ficar mais dois meses? Não
muda nada, eu, se ficar de máscara, sem máscara, não muda nada, põe a máscara no Plenário
e acabou. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Bom, é o seguinte, ó, o vereador
Azuaite fez um encaminhamento, o vereador Paraná fez outro, eu falei aqui da questão... até
porque já saiu o decreto municipal, estou de posse dele, o Decreto 84, que foi publicado no
dia 18 de março, ele diz o seguinte: "O uso de máscara ou de proteção facial, já liberado em
ambiente aberto, deixa de ser obrigatório e passa a ser recomendável para ambiente fechado".
Então esse é o decreto do município de São Carlos. A gente precisa tomar uma decisão aqui.
Nós temos autonomia, existem várias solicitações. Com relação ao Plenário, quem está de
acordo à liberação de 100% do Plenário permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Pela ordem, Sr. Presidente, minha
proposta é uma coisa condicionada à outra. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não
dá para colocar as duas coisas em votação. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Sim. É sim. Se liberar máscara aqui, acho que eu não pode ter 100% do Plenário, porque a
gente vai estar colocando pessoas em aglomeração em ambiente fechado, sem máscara. Então
a minha proposta é junta, de encaminhamento, é conjunta. Uma coisa condicionada à outra.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Olha. Não. Eu coloquei em votação, é uma
questão de ordem. E ela tem razão no que está colocando, porque a proposta dela, de fato, foi
casada. [falas sobrepostas]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pois não, vereador.
VEREADOR ELTON CARVALHO: Pela ordem, Sr. Presidente. Eu entendi a vereadora
Raquel, mas o meu pela ordem, então, entendendo ela, seria primeiro... PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: A máscara. VEREADOR ELTON CARVALHO: A indicação da
máscara ou não. Porque eu sou também... não concordo na obrigatoriedade, visto que já tem o
decreto do estado e municipal. Depois os 100% do Plenário. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Tá. Então nós vamos votar no uso da máscara, tá? VEREADOR GUSTAVO
POZZI: No Plenário, no restante da Câmara tranquilo? [falas sobrepostas]. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Nós estamos falando do Plenário, do Plenário que discutimos, não
foi? VEREADOR GUSTAVO POZZI: Eu fiz a proposta de nós fazermos em duas etapas,
para quem quiser votar. Aqui, no exemplo, por mim ficaria obrigatório no Plenário, e nas
demais dependências da Câmara poderia ficar sem máscara. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Mas então... mas...VEREADOR GUSTAVO POZZI: Então, assim. Então o
que eu solicito? Façam duas votações, porque não vai ter problema nenhum. VEREADOR
PARANÁ FILHO: Mas aí vai ficar uma loucura. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Tudo bem. VEREADOR PARANÁ FILHO: Você põe ali, você tira aqui, você põe ali, você
tira aqui. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Faremos a votação relacionada à
obrigatoriedade do uso de máscara no Plenário, tudo bem? Certo? Eu vou fazer
nominal...VEREADOR PARANÁ FILHO: Questão de ordem. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Só para a gente não se perder aqui. Tá? VEREADOR PARANÁ FILHO:
Questão de ordem. Então nós vamos fazer três votações? PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Vamos fazer do uso de máscara no Plenário, primeiro; depois nós vamos fazer
em relação à abertura do Plenário, isso vai provavelmente estar condicionado ao uso de
máscara ou não; e depois os outros ambientes, conforme sugerido pelo vereador Gustavo
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Pozzi. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, gostaria só solicitar então que fosse
votado primeiro das demais dependências, porque é o lugar que as pessoas estão mais...
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Livres. VEREADOR PARANÁ FILHO: Espalhadas.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tudo bem. A gente inverte. VEREADOR
PARANÁ FILHO: Cada um no seu gabinete e não tem aglomeração. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Tá, quem for favorável ao uso de máscara nas dependências da
Câmara Municipal, dos locais abertos, digam sim, quem for contrário ao uso de máscara diga
não. Tudo bem, deu para entender? VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sr. Presidente, pela
ordem. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem solicitado pelo vereador
André. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Eu acho que a questão não é ser contra a
máscara ou a favor da máscara...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não. Não. Mas é
para a gente organizar isso. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: É a favor da liberdade de
deixar a pessoa usar... a pessoa que quiser e a pessoa que quiser não usar. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Exatamente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: André, eu
compreendi...VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Então não é contra ou a favor.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Mas o não uso da máscara é essa liberdade, certo?
A não obrigatoriedade da máscara no local aberto, tá bem? VEREADOR RODSON DO
CARMO: Deu para o senhor entender, vereador? Posso começar a chamada? Então vamos lá.
Vereador André Rebello. Sim ou não? VEREADOR ANDRÉ REBELLO: O não ao
uso...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O não...VEREADOR RODSON DO
CARMO: É o não uso da máscara obrigatório. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Nós tínhamos encaminhado. Aqueles que forem a favor do uso da máscara diga sim, o que for
contrário ao uso da máscara não. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Não. EM CORO: Não
obrigatoriedade. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não à obrigatoriedade, não.
Vereador Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim à obrigatoriedade. Vereador Bira.
VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Não. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Não à obrigatoriedade. Vereador Bruno. Sim. Vereadora Cidinha do Oncológico. Vereadora
Cidinha do Oncológico. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não... Ela se ausentou.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Dé. VEREADOR DÉ ALVIM: Não.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI
SEAN: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Djalma Nery.
VEREADOR DJALMA NERY: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim.
Vereador Elton. VEREADOR ELTON CARVALHO: Não. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Não. Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Não.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Não. Vereador Lucão Fernandes. Vereador Lucão
Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Sr. Presidente.
PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Pois não. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Eu... é o
seguinte...VEREADOR RODSON DO CARMO: Usa o microfone, por favor, Sr. Vereador.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Mas o voto ainda é lei. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Tá certo, Lucão. Vamos lá. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: O uso
da... vai liberar o Plenário? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não, nós estamos
votando a parte externa da Câmara, os locais livres, abertos. ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: Corredor, gabinete...[falas sobrepostas]. VEREADOR LUCÃO

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo

FERNANDES: Eu acho que não deve ser obrigatório nessa condição que o senhor está
falando. VEREADOR RODSON DO CARMO: Então é não. O senhor entendeu, vereador?
Então o voto do senhor é não? É isso? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É não.
VEREADOR RODSON DO CARMO: O voto do vereador Lucão é não. Vereador
Malabim. VEREADOR MALABIM: Não à obrigatoriedade. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Não à obrigatoriedade. Vereador Marquinho Amaral? PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Marquinho Amaral se ausentou, justificou ausência. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Vereador Paraná. VEREADOR PARANÁ FILHO: Não. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Não. Professora Neusa. Vereadora Neusa. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereadora
Raquel Auxiliadora. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Vereador Robertinho Mori. Vereador Robertinho Mori onde o
senhor está? VEREADOR ROBERTINHO MORI: Não. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Não? VEREADOR ROBERTINHO MORI: Não à obrigatoriedade.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não à obrigatoriedade. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Vereador Rodson, não à obrigatoriedade. Vereador Roselei Françoso, no
exercício da presidência...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu voto? VEREADOR
RODSON DO CARMO: E agora? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu não voto.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Consulta o regimento, por favor. Não? ORADOR
NÃO IDENTIFICADO: Vota, vota sim. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
[ininteligível]. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Sérgio Rocha.
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Não. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não.
Vereador Tiago Parelli. Tiagão? VEREADOR TIAGO PARELLI: Não. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Não. Sr. Presidente, 6 vereadores votaram sim, e 12 votaram não.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então está autorizada a desobrigatoriedade do uso
da máscara nos ambientes externos ao Plenário da Câmara Municipal, certo? VEREADOR
RODSON DO CARMO: Votar o Plenário, né? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Agora, nós vamos votar a máscara no Plenário. VEREADOR RODSON DO CARMO: Só...
cadê o vereador Lucão? Opa. Agora vai ser do Plenário. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: A obrigatoriedade do uso de máscara no Plenário. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Então vamos lá. Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ
REBELLO: Não. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não. Vereador Azuaite.
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim.
Vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Não. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Desculpa, vereador. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Não.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Não. Vereador Bruno. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereadora Cidinha,
ausente do Plenário, justificativa. Vereador Dé. VEREADOR DÉ ALVIM: Não.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Não. Vereador Dimitri. VEREADOR DIMITRI
SEAN: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Djalma. VEREADOR
DJALMA NERY: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Elton.
Vereador, não entendi, por gentileza. VEREADOR ELTON CARVALHO: Isso. Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Lucão
Fernandes. VEREADOR GUSTAVO POZZI: No Plenário. VEREADOR LUCÃO
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FERNANDES: Não. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não. Vereador Malabim.
VEREADOR MALABIM: Não obrigatoriedade. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Não. Vereador Marquinho Amaral, ausência justificada. Vereador Paraná. VEREADOR
PARANÁ FILHO: Não. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não. Vereadora
Professora Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Sim. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Sim. Vereadora Profa. Raquel Auxiliadora. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Robertinho
Mori. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Sim. Vereador Rodson, não. Vereador Roselei Françoso, no exercício da presidência, não
vota. Vereador Sérgio Rocha. Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Tiago Parelli. VEREADOR TIAGO
PARELLI: Não. [falas sobrepostas]. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vocês podem
esperar, por favor? Será que eu sou tão incompetente assim? Só um minutinho. Só um
minutinho, por favor. Eu já vou contar. Professora Neusa, por gentileza. Eu já vou contar.
[falas sobrepostas]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vamos lá, pode contar,
Rodson. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereadora, a senhora me permite dar o
resultado? Dez vereadores votaram sim, e 8 ao contrário. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Então está obrigado o uso de máscara no Plenário, certo? PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Agora, em relação ao percentual... Você perdeu na votação. Ao uso
do Plenário. Hoje nós estamos limitados a 30% e nós estamos propondo a liberação de todos
os assentos do Plenário. A totalidade do uso do Plenário, tá? Então, em votação aqueles que
são favoráveis à ocupação total do Plenário da Câmara Municipal. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Srs. Vereadores, atenção, todo mundo, vereador Lucão, o senhor prestou... o
senhor está ciente do que o senhor vai votar? VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Eu não
entendi por que Vossa Excelência está chamando minha atenção. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Não. Não estou chamando atenção, e para depois não perguntar. VEREADOR
LUCÃO FERNANDES: É que é um assunto sério, como eu estava despachando com uma
pessoa, com um munícipe, eu entrei meio sem saber o que estava votando, por isso quis saber
certinho para eu votar com minha consciência. Agora está bom. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Vamos lá. Vereador André Rebello. Sim ou não? VEREADOR ANDRÉ
REBELLO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Azuaite Martins.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não, aí não, Djalma. Aí é desproporcional.
Senão...VEREADOR DJALMA NERY: Plenário total, não. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Por gentileza, liga o microfone, Azuaite.
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Deixa...VEREADOR DJALMA NERY: Pela ordem, Sr. Presidente. [falas
sobrepostas]. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: [ininteligível].
PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Só um segundinho. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Do
Plenário. Quer dizer, a lotação... 100% de votação é quanto? ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: Setenta. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Setenta assentos.
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Sim é cem?
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Isso. O vereador Djalma estava aqui, eu só pergunto ao vereador Rodson se
nós temos algum voto já declarado. VEREADOR RODSON DO CARMO: Temos. Temos o
do vereador André Rebello. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tendo o voto do
vereador André Rebello, eu não vou tomar a decisão de voltar atrás, porque ele veio aqui me
fazer uma proposta da gente mesclar isso ainda. Em vez de ser 100%, ser gradual isso, tá?
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Mas já colocamos em votação, já tem um voto, ficaria ruim a gente abrir esse precedente, tá?
Então é 100%, Azuaite. Proposta foi de 100%. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Cem
por cento é o quê? Sim? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim. Cem por cento é
sim, e não são os 30% que estão aí. VEREADOR RODSON DO CARMO: Se continua do
jeito que está, vereador, o senhor vota não. Se o senhor quer que seja 100%, vota sim.
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Então é não. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Não. Vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Não. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Não. Vereador Bruno. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereadora Cidinha, ausência justificada.
Vereador Dé. VEREADOR DÉ ALVIM: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Sim. Vereador Dimitri. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Sim. Vereador Djalma. VEREADOR DJALMA NERY: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Elton. VEREADOR ELTON CARVALHO: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Lucão
Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Sim. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Sim? Cem por cento? Sim. Vereador Malabim. VEREADOR MALABIM: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Marquinho Amaral, ausência
justificada. Vereador Paraná. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Sim. Vereadora Professora Neusa. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereadora Profa.
Raquel Auxiliadora. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Sim. Robertinho Mori, vereador. VEREADOR ROBERTINHO
MORI: Sim. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sim. Rodson, sim. Roselei Françoso,
no exercício da presidência, não vota. Vereador Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Tiago Parelli.
VEREADOR TIAGO PARELLI: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Sr.
Presidente, 16 vereadores votaram sim, e 2 vereadores votaram não. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Então está liberado Plenário para 100% dos assentos, está bem?
VEREADOR RODSON DO CARMO: Com máscara. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Com máscara. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Com máscara.
Então nós vamos colocar ali a obrigatoriedade do uso de máscara no Plenário, tá bem?
Tínhamos algumas pessoas inscritas para tempo do partido, já foi falado. Acho que estava a
vereadora Raquel, né? No tempo do partido. Depois é o vereador Robertinho. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Pode ir? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tem a
palavra. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Boa noite já, Srs. Vereadores,
vereadoras, população que nos acompanha aqui nessa Casa. E hoje vivemos um dia histórico
na Câmara Municipal de São Carlos. Vinte e um vereadores em defesa dos servidores
públicos municipais marcharam, por que não dizer? Marcharam até a prefeitura municipal
para reivindicar a abertura das negociações que haviam sido fechadas pelo governo Airton
Garcia. Sim, um governo que fechou a negociação com o sindicato apresentando a mesma
proposta que já tinha sido negada pelos servidores municipais. Tanto hoje de manhã como
hoje à tarde, tivemos voluntariamente a presença de muitos servidores nessa Casa
acompanhando essas negociações e lutando bravamente por um acordo salarial digno para a
categoria. Uma categoria que está vendo dinheiro público indo para a mão de empresas
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picaretas de terceirização. Só ano passado a gente teve uma redução de 21 milhões na folha de
pagamento dos servidores municipais. Em contrapartida, tivemos um aumento de 24 milhões
na terceirização. E esse ano ainda vai aumentar ainda mais com a terceirização das
merendeiras. Ou seja, o governo Airton Garcia tira do cofre da prefeitura, tira dos servidores
municipais e entrega para essas empresas picaretas, que ganham diariamente em cima do
trabalho dos terceirizados, porque nunca, nunca pagam em dia. Sr. Presidente, o senhor ouviu
aqui hoje de manhã, assim como vários vereadores, o choro mais de uma servidora municipal,
que com 30 anos de casa tem que sair do serviço público e ir catar material reciclado para
completar renda. Eu atendi uma servidora que tem fazer um procedimento médico em
Araraquara e não tem dinheiro para ir até Araraquara fazer o procedimento médico. Esses são
marajás, os vagabundos que a imprensa, que vários órgãos tentam aí dizer que são servidores
públicos, as pessoas que não estão tendo dinheiro para se alimentar e que estão lutando
bravamente para ter um salário digno. Servidores que carregam essa máquina, que carregam
essa prefeitura diariamente, que choram aqui porque escutam o choro da população, em um
governo ruim, muito ruim, como é o governo Airton Garcia. E os servidores estão aqui
lutando, vão lutar até o final por um aumento salarial digno da categoria. O sindicato está
bravamente lutando e com muita responsabilidade, porque, em nenhum momento ,a gente
apresentou número que não fosse real, que pude ser negociado na realidade da prefeitura. E
um governo só ataca os servidores quando não tem apreço pela administração pública, porque
são os servidores que carregam essa administração, são os servidores que denunciam
corrupção. Então governo Airton Garcia, hoje, graças à Câmara Municipal de São Carlos,
reabriu as negociações com Sindspam, com a Comissão dos Servidores e esperamos que até
amanhã se apresente uma proposta digna aos servidores, que estão dispostos, sim, a lutar e
que vão em peso na Assembleia, no próximo sábado, no Sindspam, para apreciar a proposta
salarial. Tenho certeza que esse dia histórico vai impactar nas negociações. Agradeço
imensamente aos 21 vereadores que marcharam junto com o Sindspam nessa luta. Mostramos
que estamos do lado da população, estamos do lado dos servidores públicos, pelo bem da
nossa cidade, por serviços públicos de qualidade para [interrupção no áudio]. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: A senhora quer concluir? Já finalizou? Muito bem. Então o
próximo vereador inscrito é o vereador Roberto Mori Roda. VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Tempo do partido? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É, depois tem a
Neusa, depois você. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sr. Presidente, Sras. e Srs.
Vereadores, população que nos acompanha. Eu venho... não venho falar em nome da
Comissão da Pessoa com Deficiência, mas posso falar do excelente trabalho que vem sendo
feito, juntamente com Bruno e Bira. Mas venho falar hoje do Dia Internacional da Síndrome
de Down, uma data muito importante no qual eu tive a honra e felicidade de ser propositor,
aprovado por unanimidade nessa Casa, uma lei onde a gente discute e trabalha esse tema.
Hoje... desculpa, ontem, dia 21: "Embora exista uma relação com a idade materna e a
ocorrência da síndrome, mães com mais de 35 anos têm mais chances. Ela pode ocorrer em
qualquer fecundação, independente de idade, raça, etnia ou genética. Alguns problemas de
saúde podem acontecer com frequência na síndrome. Por exemplo, cerca de 50% das pessoas
com a síndrome de Down podem apresentar más formações cardíacas, 12% apresentam
instabilidade atlantoaxial, movimento maior do que o usual entre as primeiras e as segundas
vértebras do pescoço". Na realidade, o que a gente busca é um respeito, porque pessoas com
síndrome de Down estudam, trabalham, namoram, casam e se divertem como todos nós.
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Então o que elas precisam é desse respeito e assim poder viver e participar da sociedade como
um todo. Então eu não tive a oportunidade de fazer o uso dos dez minutos. Estava inscrito.
Mas, por conta dessa... foi retirada a fala do Pequeno Expediente. Então está aqui uma
homenagem a todas as pessoas que trabalham, a todos as pessoas sensíveis em relação a todas
as pessoas especiais, mas em especial na data do dia 21, Dia Internacional da Pessoa
Portadora da Síndrome de Down. Muito obrigado. [aplausos]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, vereador Robertinho Mori. Eu convido agora a vereadora Neusa
para fazer uso da palavra, no tempo de partido, por cinco minutos. [troca de presidência].
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Boa noite a todos. Para não ser repetitiva em
relação ao que a Raquel colocou, parabéns a todos que de alguma maneira levantaram a
bandeira para quem move essa máquina chamada máquina da administração, a própria cidade
de São Carlos. Se os servidores não forem bem remunerados ou que possam viver com certa
dignidade, como a Raquel colocou e eu presenciei, como outros vereadores presenciaram, as
necessidades... nós vamos ter muita tristeza para enfrentar futuramente. Para não ser
repetitiva, ontem foi o dia 21, como ele colocou, da síndrome de Down. Nós procuramos,
através de muitas mães que hoje trabalham pela necessidade de atender nas escolas, na
periferia...ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Eu já sei. Em todos os lugares essas crianças que
necessitam de professores especiais, e a gente continua batendo nessa situação na educação.
Mas hoje, hoje, hoje representa uma situação a qual eu, hoje presidente interino daqui,
Rodson, da Comissão do Meio Ambiente. Hoje é o dia daquilo que nos compõe mais de 75%
da massa corpórea, a água. Nós somos um planeta que estamos vivendo sob o risco de perecer
pela falta e o descaso de seres humanos com a água. Água, a simples H2O, que te mata a sede
com esse calor que você bebe com a maior boa vontade. Sinta-se como seria nossa vida sem a
água. A falta de plantas, de árvores, que são umas das que mais repõem água na natureza, o
nosso descaso com resíduos sólidos jogados, Rodson, à beira de rio no assoreamento. A
poluição com o descaso, porque ninguém pensa no dia de amanhã. Então eu gostaria de estar
lendo aqui uma situação bem rápida: "A água faz parte do patrimônio do planeta. A água é a
seiva do nosso planeta, aquela que faz pulsar a vida. Os recursos naturais de transformação da
água em água potável são lentos". Aquilo que está estragado e poluído teremos com muito
mais lentidão para nós podermos absorver. "Frágeis e muito limitados são esses. O equilíbrio
no futuro do nossa planeta depende de preservação da água e seus ciclos". Hoje, nós sentimos
necessidade de prestar atenção nas mudanças climáticas a qual nós estamos causando. Hoje é
o Dia da Água. Foi lá no congresso, no Rio de Janeiro, em 92, que foi tirada essa fala, dia 22
de março ser considerado o Dia Mundial da Água. "A água não é uma doação gratuita da
natureza. Ela tem valor econômico. Precisa-se saber que ela é, algumas vezes, rara e
dispendiosa e que pode muito bem escassear em qualquer região do planeta. A água não deve
ser desperdiçada, nem poluída, muito menos envenenada com aquelas grandes minerações. A
utilização da água implica respeito à lei. A gestão da água impõe o equilíbrio entre os
imperativos de sua proteção e as necessidades da ordem econômica, sanitária e social. O
planejamento da gestão de água deve levar em conta a solidariedade e o consenso em razão da
disposição da água. Para isso, todos os anos, o Dia Mundial da Água aborda um tema
específico sobre este recurso natural de extrema e absoluta importância para a existência da
vida. Nos últimos anos, os temas escolhidos foram: 2018, Soluções Naturais Para os
Problemas Hídricos; 2019 o tema para água foi Não Deixar Ninguém Para Trás [interrupção
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no áudio]". PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vereadora, a senhora pode ficar à
vontade e terminar a sua leitura, que é uma leitura muito importante. A senhora
tem...VEREADORA PROFESSORA NEUSA: "Dois mil e vinte, A Água e as Mudanças
Climáticas; 2021, o tema foi Valorizando a Água. Agora, em 2022, As Águas Subterrâneas como o nosso aquífero Guarani - Tornando Invisível o Visível". O que torna o invisível?
Aquilo que a gente não vê? É aquilo que torna possível da gente ver a sua necessidade, a
água. Nós pensamos sempre, Rodson e aqueles com pouquinho de atenção a minha fala, nós
pensamos no hoje. E o que estamos deixando para as gerações futuras? PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Parabéns, vereadora, muito bem lembrado, a questão da água, água
potável. Nós temos aqui o nossos aquífero Guarani e que nós temos que conservar e preservar
o meio ambiente. Próximo vereador inscrito, vereador Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Quero cumprimentar o vereador Rodson, na presidência desta Casa, vereador
presente, população que nos ouve. Eu quero deixar registrado nessa Casa, Sr. Vereador e
presidente, população de São Carlos, que na última sexta-feira, junto com a Comissão de
Saúde, que o nosso presidente Lucão Fernandes, eu estive lá, a Cidinha do Oncológico, o
vereador Elton Carvalho, a nova secretária de Saúde, que está interina, e a Fernanda, diretora
da secretaria. Estivemos em uma reunião importante na Santa Casa junto com o [ininteligível]
e toda a diretoria da Santa Casa tentando uma nova negociação da tabela que tinha passado
para a Secretaria de Saúde. Nós tivemos uma surpresa muito boa nessa reunião, que essa
tabela foi reduzido bastante o preço. Já foi fechado e concordado, junto com a Secretaria de
Saúde, junto com o prefeito municipal, que infelizmente vem arrastando aí já por vários
tempos a cirurgia eletiva. Nossa cidade [ininteligível] tem praticamente 7 mil pessoas na fila
de cirurgia eletiva. E está elaborado esse contrato, acredito que venha firmado na Santa Casa
na sexta-feira que no meado do mês que vem a fila já começa a andar. Já começa, a Santa
Casa começa a prestar esse serviço para o município e para a Secretaria de Saúde, e vai
começar operar as pessoas que estão precisando de uma cirurgia de hérnia, vesícula,
ortopedia. Então, é muito importante. Quero deixar aqui registrado que essa reunião foi uma
reunião importante junto com a Comissão de Saúde, que nós estávamos batalhando faz tempo
em cima dessa negociação. E foi finalizada essa negociação na última sexta-feira. Estava ali o
presidente da comissão, o Lucão, que trabalhou bastante para acontecer essa reunião. Graças a
Deus, a gente está vendo aí uma luzinha no fundo do túnel, né? Está a população precisando
dessa cirurgia eletiva e parece que vai começar a acontecer essa cirurgia, vereador Rodson,
está sendo elaborado os contratos, foi firmado já o preço certinho, mas ficou muito bom para
o município. Acho que está na hora de fechar esse contrato e começar a rodar essa cirurgia
eletiva e atender a população que mais precisa, que está em casa hoje precisando de uma
cirurgia e não tem como pagar. E a prefeitura vai começar a pagar [ininteligível] para a Santa
Casa. A Santa Casa prometeu que vai abraçar essa causa e vai começar a operar esse pessoal
que está precisando. Muito importante essa reunião de sexta-feira, da Comissão de Saúde com
a diretoria da Santa Casa, nossa nova secretária, junto com a Fernanda, que brigou, lutou, e
eles cederam lá a tabela, e uma tabela que ficou muito bem para o município, que dá para
pagar. E vamos fazer as cirurgias, se Deus quiser. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Parabéns, vereador Sérgio Rocha, por mais essa conquista nas questões das cirurgias eletivas.
Um tema muito importante. Sabemos que muitas pessoas padecem esperando por uma
cirurgia. Agora as coisas começam andar. Próximo vereador inscrito, vereador Paraná.
Explicação pessoal? VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, como
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nós tivemos a supressão do expediente falado, eu era o segundo orador. Quero tentar resumir
um pouquinho do que eu ia falar. Primeiro lugar, parabenizar a vereadora Raquel, como o
vereador Marquinho Amaral, que estão representando essa Casa junto ao Executivo nas
negociações com relação à reposição salarial dos servidores públicos bem como do tíquete
também. Hoje, essa Câmara fez um importante movimento, que foi os 21 vereadores irem até
o Executivo demonstrando assim a sua insatisfação com a proposta que foi apresentada. Os
servidores públicos municipais, sobretudo, aqueles da saúde, os da segurança pública, foram
aqueles que não descansaram e trabalharam incessantemente durante a pandemia, enquanto
muitos estavam em casa, eles estavam trabalhando, se arriscando. Nós tivemos, vereador
Rodson, muitos óbitos de servidores públicos, inclusive, pessoas que perderam a vida para
salvar vidas, para salvar vidas de outras pessoas. Então, essas pessoas merecem respeito. Nós
não podemos vir aqui aprovar um orçamento milionário, bilionário, na verdade, vereador
Bira, e isso não se transformar em reconhecimento para o servidor público, para a população,
na forma de serviço, na forma de valorização dos servidores. Então eu acho que nós
esperamos uma contraproposta agora do Executivo até amanhã, que seja plausível, que seja
razoável. Quero falar também sobre esse projeto de lei que nós aprovamos, com relação às
emendas impositivas. Sr. Presidente, o que nós estamos vendo ao longo dos meses, dos anos,
posso assim dizer, é que a emenda parlamentar do vereador, ela está cada dia mais
desvirtuada. Hoje, por exemplo, se esse vereador pede um redutor de velocidade em uma rua,
o secretário só faz se eu mandar emenda. Se eu pedir para podar uma árvore, ele só faz se eu
mandar emenda. Se eu pedir para colocar um semáforo no lugar? Só se eu mandar emenda.
Mas que loucura é essa? Parece que o vereador agora é financiador de obras da prefeitura e
obras essas que a prefeitura é obrigada a fazer. Eu pedi um redutor de velocidade no Cidade
Aracy, por exemplo, só vai fazer se eu mandar emenda parlamentar. Mas, poxa vida, o redutor
de velocidade é um equipamento de segurança de trânsito, para reduzir velocidade, baixar
índices de acidente, e eu tenho que mandar emenda parlamentar para redutor de velocidade?
Então nós damos um importante passo hoje, mas nós não podemos deixar que as emendas
parlamentares continuem sendo desvirtuadas como estão. Vereador tendo que mandar emenda
para reformar postinho, para reformar telhado de escola, para colocar calha em Cemei. Isso é
obrigação da prefeitura. Se ela tem um orçamento bilionário, é para isso, enfim. Sr.
Presidente, meu último assunto é com relação à Secretaria Municipal de Saúde. Nós estamos
já há uma semana e meia sem secretário de Saúde. Não estou dizendo que a Jôra não está
fazendo, dentro do possível, o seu papel, mas ela é interina. Então, se foi para exonerar o
Marcos Palermo, eu imagino que nós tivéssemos uma outra alternativa. Mas nós já estamos
quase duas semanas sem um secretário definitivo, e nada de cirurgia, e nada das coisas
melhorarem, e nada de nada. Então, eu acho que o governo se precipitou em tirar o Marcos
Palermo, se ele não tinha um outro nome. Especula-se o nome do Sr. Vander, segundo consta,
é de Descalvado, que aumenta, inclusive, Sr. Presidente o quadro de secretários de outra
cidade. Como se em São Carlos não tivéssemos ninguém capaz. Aqui não tem um médico,
não tem um enfermeiro, não tem um servidor concursado da saúde, ninguém para gerir a
cidade de São Carlos. Temos que trazer de fora. Será que a gente não está com gente de fora
demais já na nossa cidade? Vamos trazer mais um. Mas eu gostaria de saber: será que o Sr.
Vander... E eu aqui nessa Tribuna, inclusive, acho que na última sessão, disse de algumas
falhas do Marcos Palermo. Inclusive, disse que era muita tempestade para pouca chuva. Não
me arrependo de ter dito isso e digo novamente. Mas era aquele secretário que esse vereador
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ligou 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã, e o telefone não tocou mais que duas vezes
para ele atender. Esse vereador é testemunha que tirou o secretário da cama para ir lá na Santa
Casa para ver uma senhora que estava no corredor precisando de um leito de UTI. Será que o
Sr. Vander, ele vai sair lá de Descalvado para fazer a mesma coisa, vereador Rodson? Será
que quando a UPA da Vila Prado, do Santa Felícia, do Cidade Aracy, estiver lotada, sem
médico, meia noite, 1h da manhã, 10h da noite, será que o Sr. Vander vai pegar o carro dele e
vai vir lá de Descalvado para ver isso? Eu acho muito difícil, muito difícil. Então, esse
governo, ele tem uma missão, que é arrumar um secretário de Saúde que seja melhor do que o
que estava. Sabemos ou pelo menos eu sei que o número de boicotes que o Sr. Marcos
Palermo estava tendo do próprio governo, razão essa que fez ele deixar o cargo. Seja porque
pediu, ou seja porque tiraram, não sei o que aconteceu direito. Mas o fogo amigo ali
funcionou e funcionou bem. Nós queremos, a cidade de São Carlos precisa saber: quem será o
próximo secretário de Saúde. Nós não podemos [interrupção no áudio]. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Por favor. VEREADOR PARANÁ FILHO: Nós não podemos,
em uma causa, uma secretaria tão importante como a de Saúde ficarmos agora já quase duas
semanas com uma secretária interina. Muito obrigado. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Não havendo mais vereador inscrito, sob a proteção de Deus, nós encerramos mais
uma Sessão Ordinária. Peço a vereadora Raquel Auxiliadora, nossa secretária, que faça a
chamada final dos Srs. Vereadores. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Chamada
final da 9ª Sessão Ordinária. Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO:
Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Azuaite Martins de França. Bira.
VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Presente. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Bruno Zancheta. Cidinha do Oncológico. Dé Alvim. Dimitri Sean.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Djalma Nery. Elton Carvalho. Gustavo Pozzi. Lucão Fernandes. Malabim. Marquinho Amaral
justificou. Paraná Filho, presente. Professora Neusa. Raquel Auxiliadora, presente.
Robertinho Mori. Rodson Magno do Carmo. PRESIDENTE RODSON DO CARMO:
Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Roselei Françoso. Sérgio Rocha,
presente. Tiago Parelli. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Boa noite a todos, e muito
obrigado. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Aê, terminamos mais um. Eu, Maria
Cristina Roque Novaes Keppe
, lavro a presente ata, que após lida e achada
conforme, será devidamente assinada.

