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SESSÃO ORDINÁRIA 05 DE ABRIL DE 2022
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Marco Amaral, 1º Secretário
Aos cinco dias do mês de abril de 2022, às quinze horas, no plenário “Dr. Antonio Stella
Moruzzi” da Câmara Municipal, realizou-se a presente sessão ordinária. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Muito boa tarde aos Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras. Dando
início à 11ª Sessão Ordinária, de 5 de abril de 2022. Eu solicito à vereadora Raquel
Auxiliadora que proceda a chamada dos Srs. Vereadores. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: 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. Djalma
Nery. Elton Carvalho. Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Presente.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador
Bruno...VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Malabim. SR. PRESIDENTE
ROSELEI
FRANÇOSO:
Vereador
Bruno
está...VEREADORA
RAQUEL
AUXILIADORA: Marquinho Amaral, presente on-line. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Presente on-line. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Paraná Filho.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Paraná? VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Professora Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Presente.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Raquel Auxiliadora, presente. Robertinho
Mori. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Rodson Magno. Roselei Françoso. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sérgio Rocha. Tiago
Parelli. Bruno Zancheta. Djalma Nery. VEREADOR DJALMA NERY: Presente.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Elton Carvalho. VEREADOR ELTON
CARVALHO: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Certo. Um, dois,
três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11. Doze vereadores presentes. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereadora Raquel. Havendo número regimental, eu
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: Peço ao
vereador André que proceda a leitura da Bíblia. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Sr. Presidente, registrar a presença do vereador Malabim e também do
vereador Tiago Parelli. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. Presenças
registradas. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Leitura da carta de São Paulo aos
Filipenses. "Sede meus imitadores, irmãos, e observai os que vivem de acordo com o exemplo
que nós damos. Já vos disse muitas vezes e agora o repito, chorando: há muitos por aí que se
comportam como inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o deus deles é o
estômago, a glória deles está no que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Nós,
porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos o nosso salvador, o Senhor, Jesus Cristo.
Ele transformará o nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com
o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Assim, meus irmãos, a quem quero bem e dos
quais sinto saudade, minha alegria, minha coroa, meus amigos, continuai firmes no Senhor".
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Palavra do Senhor. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador André. Eu
solicito à vereadora Raquel Auxiliadora que proceda a leitura dos votos de pesar da semana.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Relação de votos de pesar: Neide Montenegro
Blanco Segala, Laerte dos Santos, Paulo Roberto Gomes de Almeida, Paulo Henrique
Matado, Claudia Damha Santiago, Daniel da Silva, Mariza de Cássia Tinto Fernandes, Márcia
Roher Borelli Nicácio, Carmo de Gênova Marin, Izabel Saidel Cardinal, Genésio Marinho dos
Santos, Marco Aurélio Aranha Valletta, Norberto Aureliano Marques, Ocimar Carlos
Pratavieira, Vilma Terezinha Pascholiano Bortolani, Francisco Carlos Brandão, Maria
Thereza Marino Mian, Magali Oliveira, Julia Salvo Tolon, Carlos Alberto Liani, José Roberto
Pedrone, João Dulcini Filho, Osvaldo Catani, Mário Sérgio Dotto e Pedro de Freitas. Esses
são os votos de pesar, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado,
vereadora Raquel. Eu gostaria de registrar também a presença da vereadora Cidinha do
Oncológico, que nos acompanha on-line. Os que puderem, por favor, fiquem em pé para
guardarmos, em sinal de respeito, um minuto de silêncio em memória dos falecidos dessa
semana. [um minuto de silêncio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Srs. Vereadores,
vereadoras, eu coloco em votação a Ata da sessão ordinária de 15 de março de 2022. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovada.
Neste momento, eu solicito à vereadora Raquel Auxiliadora que proceda a leitura das
proposições da semana. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Queria também
registrar a presença do vereador Dimitri Sean e também do vereador Paraná Filho.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Proposições da semana. Projetos de lei ordinária, um; projetos de
resolução, um; 60 requerimentos; duas indicações; cinco moções, em um total de 69
preposições, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu consulto os Srs.
Vereadores se há algum pedido de destaque para as proposituras lidas pela vereadora Raquel.
Não havendo solicitação de destaque, eu coloco em votação. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovadas as proposições da
semana. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sr. Presidente, registrar a presença do
vereador Sérgio Rocha. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presença do vereador
Sérgio Rocha devidamente registrada. Nós temos, Srs. Vereadores, vereadoras, nós temos três
pedidos de solicitação de prazo. Repetindo, Srs. Vereadores, vereadoras, nós temos três
pedidos de solicitação de prazo. Nós temos o Requerimento 584, de autoria do nobre vereador
Bruno Rafael Marques Zancheta, o Bruninho, solicitando o prazo de 15 dias para responder
requerimento. O requerimento tem como ementa informações sobre os veículos da Guarda
Municipal que aguardam manutenção. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Pela ordem.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem solicitada pelo nobre vereador Bruno
Zancheta. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Dois de fevereiro. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Boa tarde, presidente, vereadoras, vereadores, público presente que nos
acompanha em casa, aqui na Tribuna. Presidente, esse requerimento é um... solicitando
informações a respeito dos veículos que aguardam manutenção da Guarda Municipal. Ele foi
protocolado no dia 22 de fevereiro. Nós estamos hoje... Cinco de abril? Ou seja, a prefeitura já
teve prazo para responder. Então, o meu encaminhamento é que nós possamos manter o
prazo, até para mostrar, vereador Elton Carvalho, o respeito com essa Casa. É um
requerimento simples, uma resposta até um tanto quanto simples. Então, solicito que seja
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mantido o prazo, presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. Só a título
de esclarecimento, tá, para... o requerimento foi recebido na Secretária Municipal de Governo
no dia 9 de março. O prazo venceu no dia 30 de março, tá? Então, nós estamos votando aqui a
dilação de prazo com a possibilidade de ter mais os 15 dias, com respeito à solicitação feita
pelo vereador Bruno. Eu coloco... Vereador Marquinho Amaral, questão de ordem? Só um
segundinho. Marquinho, eu vou te passar a palavra aqui. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: A votação nominal. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Votação nominal
solicitada pelo nobre vereador Marquinho Amaral. Os favoráveis à dilação de prazo digam
"sim", os contrários digam "não". VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Vereador
André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Não. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Azuaite Martins de França. Bira. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Não. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Bruno Zancheta.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Não. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Cidinha do Oncológico. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Cidinha do Oncológico,
não. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Não? Dé Alvim. Dimitri Sean.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Não. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Djalma
Nery. VEREADOR DJALMA NERY: Não. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO: Não. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Gustavo Pozzi. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Gustavo
Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Eu estava no meu gabinete...PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Eu vou explicar. Nós estamos solicitando... É um requerimento de
autoria do vereador Bruno Zancheta. A prefeitura está pedindo 15 dias de prazo para
responder sobre os veículos da frota da Guarda Municipal. O vereador encaminhou contrário
à aprovação de mais 15 dias. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Que aguarda
manutenção. VEREADOR GUSTAVO POZZI: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Isso, que aguarda manutenção. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Não. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Não. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Malabim. Marquinho
Amaral. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não, né? VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Não? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não, Marquinho? Não.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Não. Paraná Filho. Professora Neusa.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Professora Neusa. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Professora Neusa. Sim ou não? VEREADORA PROFESSORA
NEUSA: Não. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não. Professora Neusa, não.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Raquel Auxiliadora, não. Robertinho Mori.
PRESIDENTE
ROSELEI
FRANÇOSO:
Não.
VEREADORA
RAQUEL
AUXILIADORA: Não. Rodson Magno, não está. Roselei Françoso...PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Não voto. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: No
exercício da presidência não vota. Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Não.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sérgio Rocha, não. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: E Tiago Parelli. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Não.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: São 15 votos contrários, Sr. Presidente.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, está rejeitado o pedido de dilação de prazo.
Eu solicito ao Rodrigo Venâncio, nosso secretário geral, que entre em contato com a
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prefeitura para que eles nos respondam no prazo regimental. Nós temos mais... O Azuaite não
está on-line. Eu acho que ele vem presencialmente, até... O requerimento do vereador Bruno
Zancheta também, "que requer limpeza de terreno na Rua João Genovez na altura do nº 107,
no bairro Jardim Medeiros". O encaminhamento do vereador Bruno Zancheta é o mesmo. O
senhor pode fazer individualmente, por favor? ORADOR NÃO IDENTIFICADO:
[pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O quê?
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Para limpar. Pois é. ORADOR NÃO IDENTIFICADO:
[pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Boa tarde
novamente, vereadores, vereadoras. Bom, o outro requerimento, no que diz respeito à questão
da Guarda Municipal, vereador Lucão, nós poderíamos dizer que é plausível. Agora, eu
pergunto aqui... É um requerimento de limpeza de terreno. Dia 3 de março eu protocolei. Hoje
é 5 de abril. Não dá. Olha, se nós... Nós demoramos tanto assim para responder. Imagina para
limpar o terreno, vereador Lucão, quanto tempo. Então, mais uma vez encaminho, presidente,
contrário a essa dilação de prazo. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Bruno,
até para esclarecer, eu não entendi por que pediram, porque não tem nenhuma pergunta, na
verdade. Você só pede para fazer a limpeza. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Fazer a
limpeza do município e quando vai limpar essa...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
É, isso. É encaminhamento de votação nominal? VEREADOR BRUNO ZANCHETA:
Votação nominal, presidente, por favor. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Votação
nominal, vereador Bruno Zancheta. SR. RODRIGO VENÂNCIO: Não, esse aí não.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Esse aqui, ó. Aquele lá é o processo.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Vereador André Rebello. VEREADOR
ANDRÉ REBELLO: Não. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Azuaite Martins
de França. Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Não. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Bruno. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Não. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Cidinha. Cidinha do Oncológico. Roselei [ininteligível].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: A Cidinha do Oncológico está sinalizando aqui
negativamente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Não. Não. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Não. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Dé Alvim.
Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Não. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Djalma Nery. VEREADOR DJALMA NERY: Não. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO: Não.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Não. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Lucão Fernandes.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Não. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Malabim. Marquinho Amaral. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Marquinho... Só
um segundinho que ele está... Não. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Não.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Marquinho, não. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Não. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Paraná. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Professora
Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: [pronunciamento fora do microfone].
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Raquel Auxiliadora, não. Robertinho Mori.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Não. Não. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Rodson Magno. Roselei Françoso, no exercício da presidência, não vota.
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Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Não. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Tiago Parelli. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Não.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É, se eu votasse, também votaria não, porque não
tem nem pergunta. Pede prazo. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: São 17
vereadores contrários. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, está rejeitado o
pedido de dilação de prazo. E por fim...VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Registrando...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Nós temos o Requerimento 618, este
do vereador Djalma Nery, "que requer informações acerca da reativação do Conselho
Municipal Antidrogas". É a mesma situação, eles solicitam um prazo de 15 dias para
responder em torno desse conselho. O vereador quer fazer o encaminhamento? VEREADOR
DJALMA NERY: Encaminhamento de votação, presidente. Colegas, para não ser
redundante, é o mesmo caso dos outros, né? É um desrespeito a prefeitura adiar prazo de algo
tão simples. Então, peço aos senhores e senhoras que rejeitem esse pedido de prazo.
Obrigado. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, em votação. O senhor
pediu...VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Votação nominal. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Votação nominal solicitada pelo vereador Bruno Zancheta. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO:
Não. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Azuaite Martins de França. Bira.
VEREADOR
UBIRAJARA
TEIXEIRA:
Não.
VEREADORA
RAQUEL
AUXILIADORA: Bruno. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Não. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Cidinha do Oncológico. Roselei. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Cidinha do Oncológico, negativo. Não. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Não. Dé Alvim. Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Não.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Djalma Nery. VEREADOR DJALMA
NERY: Não. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Elton Carvalho. VEREADOR
ELTON CARVALHO: Não. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Gustavo Pozzi.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Não. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Não. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Malabim. Marquinho Amaral. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Marquinho Amaral, não. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Paraná Filho.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Não. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Professora Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Não. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Raquel Auxiliadora, não. Robertinho Mori. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Não. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Rodson
Magno. Roselei Françoso, no exercício da presidência, não vota. Sérgio Rocha. VEREADOR
SÉRGIO ROCHA: Não. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Tiago Parelli.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereadora Raquel...VEREADOR TIAGO
ORLANDI PARELLI: Não. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereadora Raquel,
só um segundo. Após registrar o "não" do Sérgio Rocha, quero registrar também a presença
do vereador Dé Alvim on-line. Gostaria que perguntasse também ao vereador Dé Alvim se ele
vota favorável ou não à dilação de prazo. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Vereador Dé Alvim. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Dé Alvim, está
nos ouvindo? É, deve estar com problema de comunicação. Então...VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: É, 15 vereadores contrários. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Então, rejeitado o pedido de dilação de prazo. Eu aproveito a oportunidade e
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peço ao nosso secretário geral, o Rodrigo Venâncio, que entre em contato com a Secretaria
Municipal de Governo para que ela atenda à solicitação dos nobres vereadores no tempo
regimental. Agora, vamos lá. SR. RODRIGO VENÂNCIO: Ô louco. ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: ... Livre? ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do
microfone]. SR. RODRIGO VENÂNCIO: Tem. TRIBUNA LIVRE - PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Nós temos um pedido de Tribuna Livre, solicitada pelo Instituto
Cidadão. Eu solicito à nobre vereadora Raquel Auxiliadora que proceda a leitura do referido
pedido. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: "Excelentíssimo Sr. Vereador Roselei
Françoso, presidente da Câmara, o Instituto Cidadão, representado pelo Sr. Rodrigo Fontana,
de RG número, vem muito respeitosamente requerer um espaço na Tribuna livre da Câmara
Municipal de São Carlos na sessão do dia 5 de abril de 2022 para falar a respeito dos
problemas de segurança pública nos bairros Jardim São Paulo e Parque São José. Nesses
termos, pede deferimento Rodrigo Fontana." PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Pedido do ilustríssimo Sr. Rodrigo Fontana, para que possa fazer uso da Tribuna Livre pelo
tempo regimental de até dez minutos, Rodrigo. SR. RODRIGO FONTANA: Boa tarde.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tudo bem? Muito boa tarde. SR. RODRIGO
FONTANA: Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Meu tempo aqui é
de...ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Dez minutos. SR. RODRIGO FONTANA: Dez
minutos. Então, aproveitando o tempo, eu já quero fazer as nossas solicitações e
agradecimentos por abertura desta Casa, do excelentíssimo vereador Djalma Nery, pelo
comandante da Guarda Municipal, o Michael Yabuki, também pelo secretário de Obras, que
nos atendeu, foi muito solícito, João Muller, e através também do Samir Gardini, que é o
secretário de Segurança. Bom, eu estou aqui representando uma classe na qual nós estamos
hoje ali no Parque São José. Então, eu gostaria de deixar aqui um... Eu fiz um pequeno texto
para que não ficasse nada sem ser esclarecido. Então, começamos assim: Há mais de 30 anos
nascia em São Carlos um empreendimento com a finalidade de gerar emprego, com a
finalidade de fazer renda para a nossa cidade. Esse é o bairro do Parque São José. Porém, a
história que deveria ser de sucesso e crescimento, há décadas virou sinônimo de sofrimento,
prejuízo, medo, humilhação e abandono por parte das gestões durante os anos. Vários
empresários de diversos segmentos abandonaram os seus galpões por medo da dificuldade e
também por conta das entradas e saídas de suas matérias-primas e produtos que acabavam em
valetas, que cortam as ruas e cruzamentos, impedindo o trânsito no Parque São José. Os
galpões que estavam prontos para serem alugados, ou até mesmo para uso próprio, acabaram
sendo depredados, saqueados e, em algum momento, viraram abrigos para usuários de droga,
prostituição e outros demais fins. Agora, além de tudo, ainda sendo usado para depósitos de
reciclagem, e ainda com... muitos deles ainda com problemas relacionados ao meio ambiente.
O abandono tem tirado o interesse dos empresários daquela região. Até mesmo os donos de
terrenos, eles vêm deixando ao léu, porque eles estão vendo que o abandono e o descaso têm
gerado para eles prejuízos. Então, qual é a necessidade de deixar um negócio bonito sendo
que não tem uso? A realidade que está nos empresários do Parque São José veio através de
uma solicitação através do vereador Djalma, que foi solícito em nos acompanhar. Nós tivemos
uma reunião muito bem-sucedida com o João Muller na Secretaria de Obras. Então, boa parte
dos nossos problemas já começou a andar. Já temos um prazo para que haja ali a
infraestrutura e o término da pavimentação daquele bairro. Contudo, sabemos que para tudo
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existe prazo, mas uma das coisas que nós estamos, assim, precisando de urgente, e conto com
o apoio dessa Casa, desses ilustres 21 vereadores, que se torna mais do que emergência, se
torna um caso de segurança pública, caso esse... Perdemos um amigo, um empresário de 43
anos, há poucos dias, baleado com um tiro nas costas quando saía da sua empresa às 21h. Nós
estamos com medo. Estamos vendo que nós estamos passando não só o medo físico, mas
também das opressões que têm acontecido a cada dia. Desses últimos dois dias para cá,
tivemos quatro roubos de hidrômetros desses usuários de drogas, que, muitas vezes, trocam
isso daí por pedras de crack, um valor muito insignificante. Mediante a isso, criamos um
grupo dentro do WhatsApp para que nós possamos, entre nós, formalizarmos não só a ajuda
de cada um olhando para o bem do outro, mas também para que a gente possa não acabar,
mas diminuir também com tudo aquilo que é colocado ali naquele parque. Ali acabou virando
um cemitério de animais mortos, acabou sendo descarte de entulhos, usuários de drogas que
roubam os fios durante a madrugada usam aquele terreno ainda para queimar esses dejetos e
vendem por pedras. Por isso que as áreas particulares acabaram sendo abandonadas. Qual
seria a nossa reivindicação hoje? O asfalto. Nós já bem sabemos que o prazo do asfalto, da
pavimentação, que foi iniciada em novembro, tem o prazo até de setembro ou outubro para ser
concluída, desde toda a infraestrutura, canalização, colocação do básico e o pavimento, o
asfalto. Uma iluminação com qualidade. Tenho certeza que boa parte daqueles que hoje estão
sofrendo com os seus locais particulares com mato e entulho é porque sabem que no outro dia
com certeza ali terão um caminhão de entulho para ser limpo e pago com o seu dinheiro
particular, com o seu suor. Então, uma iluminação com qualidade. E nós pensamos também
nessa questão de segurança pública, que acaba não sendo só pública, mas acaba sendo
também privada, porque muitas vezes os nossos chamados levam entre duas a quatro horas
para serem atendidos: um grupo, uma atitude privada, para que possa nos ajudar a ter uma
ronda pelo menos duas vezes à noite. Isso até gostaria que os ilustres vereadores nos
ajudassem. Eu sei que o nosso IPTU ali não é pouco, todos pagam IPTU, e que houvesse um
abatimento dos nossos valores para que a gente pudesse colocar ali um sistema de segurança
privada. Temos inúmeros dentro da cidade, como todos sabem. Nós somos geradores de
emprego e renda. Perdemos o nosso foco quando somos acometidos desses delitos. Nós
acreditamos, sim, que o bem, com certeza, vencerá o mal. Estamos... sempre que necessário
demonstrar os problemas, mas também estaremos aqui para agradecer quando formos ouvidos
e for recíproca esta consideração. Por favor, não nos deixem abandonados. Essa pessoa de 43
anos deixou uma mulher e duas crianças, uma empresa de ponta, que trabalha com tecnologia.
A única fatalidade: estava no Parque São José. Então, que vocês reflitam sobre isso, que os
senhores lembrem que ali existem muitas pessoas que trabalham no turno da noite, que
correm risco de vida, e que isso possa ser um diferencial. Agradeço a todos pela oportunidade,
por esses minutos, muito obrigado, e as nossas considerações a todos aqueles que possam nos
ajudar futuramente. Muito obrigado. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Rodrigo, nós
que agradecemos a sua participação nesta Casa. Eu gostaria de pedir o texto que o senhor
acabou de ler. A gente transforma isso em um documento coletivo aqui dessa Casa, e nós
encaminharemos ao prefeito municipal para que essas ações sejam providenciadas. O que nós
podemos adiantar é que existe uma perspectiva muito grande de melhorias no setor
luminotécnico da cidade, ou seja, da iluminação, e eu tenho absoluta convicção que se todos
aqui assinarem conjuntamente pedindo ao prefeito, há uma grande chance de a gente ser
ouvido, dando uma assistência melhor para vocês lá. Questão da pavimentação é uma luta
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antiga aqui do vereador Sérgio Rocha, diversos vereadores têm lutado nesse sentido, né? Eu
estou citando o vereador Sérgio Rocha porque a gente já teve vários embates aqui nesse
sentido, mas vários vereadores vão a essa Tribuna e gritam há muitos anos a necessidade da
pavimentação do Parque São José, Parque São Paulo, e nós queremos muito que essa obra
finalize. Parece que falta apenas um aditamento contratual. Sérgio Rocha pediu a palavra,
acho que é para falar em torno desse assunto. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Questão de
ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Questão de ordem
solicitada pelo nobre vereador Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Quero aqui
parabenizar o Rodrigo Fontana, Rodrigo, pela tua luta e por você estar aqui hoje cobrando um
direito que é de vocês já de muitos e muitos anos. Parabenizar o vereador Djalma, Djalma, por
você ter acompanhado na secretaria. Quero chamar a atenção... Dia 14 de outubro do ano
passado nós estivemos lá na prefeitura. Tinha alguns vereadores, deputados, secretário e
alguns empresários do Parque São José. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Foi.
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Foi assinada a ordem de serviço daquele momento, e a
empresa, Sr. Presidente e Srs. Vereadores, falou que em 15 dias começava as obras, em 180
dias entregava as obras do Parque São José. Naquele momento, eu fiquei contente pelos
empresários. Fiquei feliz. Falei: As coisas, agora, vão andar. Parabéns para o prefeito
municipal, parabéns pela prefeitura. Mas, infelizmente, já faz... está indo para seis meses e a
obra não começou ainda, Rodrigo. Infelizmente, essa Casa já fez a parte dela. Nós já
aprovamos a verba aqui do governo do estado de R$ 10 milhões, que quase R$ 6 milhões é
para o Parque São José. A Casa... todos os vereadores já fizemos a nossa parte. O que nós
temos que fazer aqui é aprovar, nós já aprovamos, e fiscalizar e cobrar o serviço.
Infelizmente, Secretaria de Obras Públicas, a prefeitura municipal, não executa a obra,
entendeu? Fizeram uma promessa ali perante a imprensa que estava ali, os vereadores, os
deputados, que a obra estava começando em 15 dias. Infelizmente, faz seis meses e a obra não
começa. Isso é São Carlos que nós estamos vivendo nesse mandato. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Sérgio Rocha. SR. RODRIGO FONTANA:
Só mais uma palavra, só para terminar? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Só para o
senhor concluir, que o senhor está dentro do tempo ainda, mas vamos lá. SR. RODRIGO
FONTANA: Eu gostaria de deixar bem claro que as obras já começaram. Parece aquelas
construções que ninguém gosta de gastar porque não enxerga o serviço pronto, né?
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Isso. SR. RODRIGO FONTANA: Então, eles já
estão fazendo. Já fizeram toda a parte de limpeza. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Isso. SR. RODRIGO FONTANA: Foi gasto muito dinheiro com a limpeza, parte desta
porque toda vez que se limpa um terreno e demora para fazer a execução, aquilo volta, o
entulho, pior do que estava. Então, isso daí também tem que ser colocado como nota. A
segunda parte é a parte de canalização. Nós estamos recebendo dentro do nosso grupo de
WhatsApp todo o progresso. Cada tubo que é colocado é encaminhado para a gente, do nosso
grupo, que estão fazendo. E fora isso também a nossa cobrança direta, né? PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: É. SR. RODRIGO FONTANA: Nós estamos diretamente ligados
a eles. Então, agora nós temos um prazo de setembro a outubro para que haja o cumprimento
da palavra e entrega da chave. Então, nós vamos esperar até lá. Agradeço. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Isso, isso mesmo. Nós que agradecemos. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Se
o senhor puder deixar o documento, por gentileza, para a gente transformar isso em uma
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indicação coletiva aqui. SR. RODRIGO FONTANA: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. Por favor. Você vê com ele, Rogério, por
favor? Pois não, vereadora Raquel. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Registrar a
presença do vereador Azuaite Martins de França. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Não só registrar como parabenizar pelo aniversário, né? Mais uma primavera aí. Nossos
cumprimentos coletivos aqui, viu, Prof. Azuaite? ORADOR NÃO IDENTIFICADO:
[pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Cinquenta
anos. Cinquenta anos, né, Marquinho Amaral? Prof. Azuaite. Bom, vamos lá então.
GRANDE EXPEDIENTE - INSCRIÇÃO DE ORADORES – PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO - Entraremos agora no Grande Expediente. O primeiro vereador inscrito é o
vereador Dimitri Sean pelo tempo regimental de até dez minutos. Marcar o horário aqui.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Sr. Presidente, boa tarde. Boa tarde às Sras. Vereadoras,
Srs. Vereadores, às pessoas que nos acompanham aqui no Plenário ou de suas casas, a
imprensa, servidores dessa Casa. De modo muito geral, muito boa tarde a todos. Sr.
Presidente, há pouco aqui no uso da Tribuna Livre a amostra da ineficiência, a ineficácia,
inefetividade da prefeitura no exercício da sua função pública. O Estado existe exatamente
para isso, para prover serviços ao cidadão. Se não for para isso, não há necessidade da
existência do Estado. Agora, tanto tempo se passou para que essa obra começasse, 30 anos,
como disse o Rodrigo. Quem está aqui há mais tempo, nessa Casa, sabe de quantos
vereadores e quantas vezes isso já foi cobrado. E na hora que parece que as coisas realmente
vão andar, para de patinar, a gente tem essa surpresa, surpresa do tipo desagradável. Então, é
muito triste que mesmo com os recursos, mesmo com a licitação concluída, mesmo com a
ordem de serviço, mesmo com tudo isso pronto, ainda assim seja difícil que essa coisa ande, e
passasse mais tempo, mais seis meses, mais um ano, dessas pessoas, empresários, que geram
emprego, que pagam ISS para a prefeitura, esperando pelo serviço, que não deveria ter
acontecido esse ano, não, deveria ter acontecido há 30 anos atrás, quando o empreendimento
foi efetivado, saiu do papel. Agora, nessa linha, nessa esteira de dizer do quanto algumas
coisas parecem ser excessivamente morosas para o serviço público, eu quero trazer um
assunto aqui que parece estar caminhando, mas, apesar disso, ainda tenho muitas
preocupações. Eu estou falando do concurso público municipal, que é aguardado por diversas
áreas. Diversos setores da prefeitura enfrentam... os setores enfrentam dificuldades com a
falta dos servidores. Não há concurso vigente, não dá para chamar, e falta gente para trabalhar
na repartição pública. Até um tempo atrás existia uma dificuldade da prefeitura na realização
de um novo concurso não só pela pandemia, não estou dizendo só sobre isso, mas também
estou dizendo a respeito da dificuldade com o limite de gastos com a folha de pagamento. A
gente sabe que existe um limite máximo que o poder público municipal pode usar com
pagamento de folhas, e nós sempre estivemos muito próximos desse limite, e por conta disso
não dava para contratar. Se a gente já está estourando o que pode ser gasto com a folha de
pagamento, não dá para realizar novas contratações. Isso é certo. Agora, o momento que nós
vivemos é diferente. O gasto com a folha pública diminuiu por diversos fatores, e existe um
momento oportuno com a diminuição dos casos de coronavírus e com a diminuição do gasto
com teto da folha de pagamento para que um novo certame público passe a ser organizado.
Mas para isso... A gente sabe que um concurso público, ele não acontece da noite para o dia;
amanhã a gente acorda com uma surpresa de que tem um edital de concurso público que foi
publicado. Não é dessa forma que ocorre um concurso público. Para que esse edital seja
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efetivamente publicado, é necessário que diversas etapas anteriores sejam cumpridas. É um
longo processo administrativo que vai terminar com a publicação desse edital. Exige-se uma
preparação muito grande do poder público. E a gente não vê, ou pelo menos não ouve falar,
pode ser que esteja acontecendo em segredo, há sempre essa possibilidade dentro da
administração pública, que o segredo esteja ocorrendo, mas a gente não ouve, ou não vê, no
Diário Oficial, por exemplo, as comissões, que existe uma comissão de servidores que é
constituída para a elaboração de concurso público, existe um processo de escolha de uma
banca. Quem é que vai aplicar a prova? É o prefeito que vai aplicar prova? Muito
provavelmente não. Existem bancas organizadoras especializadas na aplicação de provas de
concursos públicos, na realização de concursos públicos. De que forma essa banca será
contratada? Através de licitação, de dispensa de licitação, como ocorre em diversos certames?
A gente não sabe. A gente não vê, da parte do Poder Executivo, movimentações claras e
públicas de que isso vá acontecer. A gente até escuta que será realizado, que existe a
perspectiva, que há o entendimento que isso é necessário, mas a gente precisa de atos
administrativos efetivos, publicados no Diário Oficial. Se a prefeitura entende que deva fazer
uma licitação para contratar banca organizadora, então precisa... esse ato administrativo tem
que ser publicado no Diário Oficial. Ou se entende que não deve realizar uma licitação, que
deve ser feita uma dispensa de licitação, então que seja publicado esse ato, que seja
constituída a comissão que formata, que sejam praticados os atos que antecedem essa fase
exterior do concurso público, que se inicia através da publicação do edital. E essa morosidade
toda, todo esse tempo aguardando, acaba acarretando ainda mais dificuldades para o setor
público para diversas áreas, como eu já disse. A Guarda Municipal, por exemplo. Se nós
conversarmos com o comandante da guarda ou com o secretário municipal de Segurança
Pública, eles serão uníssonos e claramente dirão como a falta desse efetivo, ou como esse
efetivo reduzido... Porque de lá para cá, desde o final da vigência do último concurso,
diversas pessoas se aposentaram, outras foram exoneradas, e por diversos motivos o número
efetivo da guarda claramente não é mais o que era de alguns anos atrás. Em função disso, há
dificuldade, há dificuldade no patrulhamento, na... Porque a Guarda Civil cumpre as suas
funções constitucionais e que estão presentes também no Estatuto da Guarda Municipal.
Então, a gente sabe a série de responsabilidades que a guarda tem com a cidade, com os
cidadãos, que não se resumem mais, desde a elaboração do Estatuto da Guarda Municipal, que
não é mais exclusivamente a proteção dos bens públicos municipais. A gente sabe que não é
só mais isso que a Guarda Municipal faz. Existe, dentro do Direito Administrativo, uma
municipalização da segurança pública. Cada vez mais os municípios tomam posturas, adotam
posições para resguardar a segurança pública, o que anteriormente era realizado pelos estados,
mas as guardas, cada vez mais, desempenham um papel importante e assumem funções que
anteriormente eram do estado, da Polícia Militar. Mas a Polícia Militar, ou Civil, que seja,
também vivendo esse déficit absurdo de policiais, não consegue, não dá conta de cumprir
essas funções. Então, os municípios têm tomado para si essa função. E a gente vê na cidade de
São Carlos o quanto a guarda é importante, quantas ocorrências a Guarda Civil atende, e
atende muito bem, diga-se de passagem. Muitas vezes, o cidadão liga 190, não consegue uma
viatura da polícia devido ao diminuto número de viaturas disponibilizadas para o município,
mas a viatura da guarda vem. Então, a Polícia Militar não vem para atender uma ocorrência
que eventualmente era de obrigação da Polícia Militar, primariamente obrigação da Polícia
Militar, mas a guarda vem. Então, a guarda faz um excelente papel e precisa ser valorizada
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também através de um concurso público, porque quando tiver mais servidores, mais guardas
municipais, eles poderão fazer melhor o papel que já fazem. Nós podemos pensar, presidente,
olha a ideia que me surgiu agora, em um agrupamento especializado da Guarda Civil da
proteção animal. Isso já existe em outras cidades. Em Vinhedo, por exemplo. A gente não tem
a Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal? A gente pode ter a patrulha animal de
servidores públicos, que são guardas efetivos, que são especializados e que têm a viatura
própria para ocorrências relativas a maus-tratos animais. Mas para isso é claro que a gente
precisa de mais gente, de mais guarda, de mais condições de trabalho para ele. Então, eu
espero que esse concurso público não demore 30 anos para acontecer, como demorou o
asfalto lá no Parque São José, que a gente esperou por 30 anos. Espero que não demore mais
30 para que esse concurso aconteça, Sr. Presidente.
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Muito obrigado, vereador Dimitri. Convido a fazer uso da palavra o vereador
Djalma Nery pelo tempo regimental de até dez minutos. VEREADOR DJALMA NERY:
Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores e vereadoras, população que nos acompanha aqui
ou em suas casas. São muitos assuntos para tratar hoje, então eu vou bem direto ao ponto.
Quero começar parabenizando a fala do Rodrigo, que esteve aqui conosco hoje, falar sobre a
questão do Parque São José, do Jardim São Paulo, da Vila Alpes, que eu tenho acompanhado
desde o final do ano passado. Eu estive presente na abertura dos envelopes para licitação da
infraestrutura do bairro, e, de fato, estava falando com o vereador Sérgio aqui, é uma luta de
muitos anos e que demorou, e ainda não se concretizou, e por isso é importante cobrar, ficar
em cima, porque, de fato, a infraestrutura é fundamental para a qualidade de vida, para a
geração de emprego e renda, a iluminação, enfim. Mas eu quero aqui também parabenizar e
agradecer o secretário João Muller, nos recebeu de forma muito solícita, conversamos,
esclareceu vários pontos; o secretário Samir também nos recebeu para falar sobre segurança.
Hoje de manhã, tivemos uma reunião com o capitão Laroca, da Polícia Militar, aqui na sala da
presidência; o presidente Roselei cedeu aqui a sala para que a gente pudesse conversar junto
aos moradores. Então, é um assunto de fundamental importância que, ao que tudo indica, está
sendo encaminhado. Eu quero falar agora de saúde, vereador Elton, vereador Lucão,
vereadores e vereadoras que acompanham a questão da saúde. Quero começar falando sobre
uma resposta para um requerimento que nós recebemos. As respostas dos requerimentos que a
gente recebe são brincadeira, né, gente? É um pior do que outro. Cabe tranquilamente um
processo, um crime de responsabilidade, um desrespeito com essa Casa, porque em 90% dos
casos a prefeitura é negligente nas respostas. Eu quero só falar desse exemplo aqui para vocês
darem uma olhada. E é bom dizer que nós estamos sem secretário de Saúde, o quê, há um
mês? Mais já? ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Um mês amanhã. VEREADOR
DJALMA NERY: Um mês amanhã. Quer dizer, o principal cargo na área, naquela que é a
pasta com maior volume de recursos do município, está sem liderança. Nós temos a Jôra, que
responde interinamente, mas, oficialmente, estamos sem secretário ou sem secretária de
Saúde. Mas vejam vocês, nós fizemos um requerimento após visitar a UBS São José, e lá no
banheiro feminino não tem porta, Bira, não tem porta no box para a pessoa ir até o banheiro.
Olha a falta de dignidade para a pessoa poder utilizar o banheiro. Não tem porta. E nós
fizemos um requerimento solicitando, então, providência, instalação de porta. No dia 25 de
fevereiro, nós protocolamos o requerimento. Aí chegou a resposta. Pasmem vocês: a
secretária, chefe de gabinete, Jôra, voltou no tempo, e ela nos respondeu com data do dia 10
de fevereiro. Espera aí, não troca nem a data do cabeçalho da resposta. Nós mandamos no dia
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25 de fevereiro, veio com resposta do dia 10, no passado. ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR DJALMA NERY:
Já sabia, né? Pois é. Aí olha o teor da resposta, que é pior ainda, né? Basicamente diz:
pandemia está difícil, todo mundo... tragédia global, mundo inteiro etc. e tal, tem muitos
problemas na unidade, "sabemos quais são as necessidades de cada unidade. Toda e qualquer
reforma é de conhecimento desta secretaria, e serão feitas oportunamente, conforme verbas e
emendas disponibilizadas". Opa! Virou nossa responsabilidade agora, então. Os R$ 270
milhões da saúde não deu para colocar uma porta em um banheiro, e ela me responde pedindo
emenda para colocar uma porta. Eu não sei o que vocês acham disso daqui, mas é revoltante.
Olha o teor do descaso. "Sabemos, conhecemos os problemas. Uma hora nós vamos arrumar,
quando vocês mandarem emenda". Faça-me o favor! A secretária, atual secretária, que
responde pela pasta, nem sei, ganha lá seus R$ 12 mil por mês, tem uma equipe, tem
orçamento, e agora eu vou ter que mandar emenda para colocar uma porta na UBS São José
para uma pessoa poder usar o banheiro com privacidade. ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR DJALMA NERY:
Pois é. É isso. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].
VEREADOR DJALMA NERY: Vamos tocar, vamos trocar. E aí, eu quero continuar
falando de saúde, vereador Elton. Um outro caso, né? São muitos casos, mas eu quero falar de
casos pontuais como exemplo. Um caso específico, que eu tenho certeza que todos os
vereadores dessa Casa, as vereadoras, em algum momento já devem ter ouvido: em que pese a
excelente qualificação técnica dos nossos servidores, da imensa maioria, sempre existem as
maçãs podres. Tem gente que estraga, que cria um clima, uma situação tão difícil que desonra
o nome do funcionalismo público. E um deles é um médico, que eu faço questão de citar
nominalmente, chamado Dr. José Evandro Marques Gomes. ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: Esse é freguês da Casa. VEREADOR DJALMA NERY: Gente, esse é
freguês dessa Casa. Vou citar de novo: José Evandro Marques Gomes. Os senhores sabem
quantas reclamações na ouvidoria nós temos sobre esse médico nos últimos dois anos? Ele já
está, salvo engano, há 15 anos na rede. Nos últimos dois anos, mais de 50 reclamações. Fora
aqueles que não fizeram reclamações. São 50 reclamações formalizadas. Esse sujeito tem
mais de dez processos administrativos disciplinares, sindicâncias, apuração preliminares, e,
aparentemente, ninguém faz nada. Espera aí. Nós temos uma gestão pública contratada, que
recebe e que tem atribuições, inclusive, de fiscalizar o trabalho de seus subordinados, o
médico deita e rola, faz e desfaz, e fica por isso mesmo. E eu quero ler para vocês,
resguardado o anonimato das origens, só para vocês terem noção do teor de algumas
denúncias, tá? Então, lá, primeira aqui, ó: "Munícipe relata mal atendimento por parte do
médico Evandro, do bairro Azulville, quando, em consulta para sua filha de 6 anos, o mesmo
falou para a menina que estava muito gorda e que ela poderia morrer, fazendo a menina
chorar muito e ficar assustada." ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora
do microfone]. VEREADOR DJALMA NERY: Outra: "Reclama do médico Evandro, no
qual grita com pacientes que vai consultar." Outra: "Munícipe reclama da demora para fazer,
o médico não quis receitar o remédio." Outra: "Reclamação do médico da UBS Botafogo, Dr.
José. Munícipe tinha consulta marcada com ele às 10h e alega que o médico ficou em sua
sala, no computador, sem atender ninguém. Munícipe foi embora às 10h40 sem ser atendido."
É uma lista é gigantesca. "Munícipe reclama do médico Dr. Evandro. Relata que fazia uso de
medicamento há três anos e que o médico trocou o remédio mesmo sem a paciente concordar,
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informando que já tinha feito uso deste e passado mal. Relata que médico gritou com ela."
Enfim, é uma lista... Ou seja, mais de 50 aqui. Uma pessoa violenta, abusiva, que grita com os
outros, que se recusa a prescrever medicamentos. Eu vou pedir agora formalmente, eu sei que
todos os vereadores, ou a imensa maioria, já devem saber desse caso, mas eu quero pedir
formalmente, e quero pedir o apoio do presidente dessa Casa, para que a gente faça uma
conversa com quem responde hoje pela pasta da Saúde e encaminhe esse caso. Pelo amor de
Deus, Sr. Presidente. Eu defendo o funcionalismo público, ele tem que...VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Um aparte, Djalma. VEREADOR DJALMA NERY: Ele tem que
ter estabilidade, mas não dá para fazer e desfazer o que quer. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: É pequeninha. VEREADOR DJALMA NERY: Claro, claro.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Cadê a auditoria? VEREADOR DJALMA
NERY: Pois é. Cadê...VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Cadê a auditoria? Onde
está? Nós estamos jogados em uma situação que não tem fiscalização, não tem auditores.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Djalma, Cidinha também está pedindo
um aparte a Vossa Excelência. VEREADOR DJALMA NERY: Claro. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Vereadora Cidinha. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Posso falar? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pode. Aparte
concedido pelo vereador Djalma. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Djalma,
com relação a esse médico...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Só melhorar um
pouquinho o som aqui, por favor. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Com
relação ao médico que você estava falando aí...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Cidinha. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Os moradores me chamaram
para uma reunião lá. Inclusive, nós fizemos uma reunião com o pessoal da ouvidoria junto
com o vereador Roselei, na sala dele, cobrando a postura, e o... e também o secretário da
Saúde da época, ele disse que é difícil demitir um funcionário público. Agora, também, não é
justo ficar simplesmente trocando médico de unidade para unidade. Em todas que ele vai, ele
está dando problema. Eu tenho... Depois, eu relato para você outros casos, e tenho comigo um
abaixo-assinado também de um morador, tá? Nós podemos conversar depois. VEREADOR
DJALMA NERY: Perfeito. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereadora
Cidinha. VEREADOR DJALMA NERY: Presidente, eu quero aproveitar... O vereador
Azuaite me deu uma dica aqui boa para... voltando ao assunto da emenda que me foi
solicitada com relação à porta da UBS São José. A emenda que a secretária pediu a gente já
deu, essa Casa deu no orçamento, né? E se faltou dinheiro, vamos pedir para o prefeito, que
deu pouco. Uai, a gente não aprovou o orçamento da Saúde nessa Casa aqui? Não tinha
dinheiro para colocar uma porta na unidade? Mas, enfim, sobre a questão do médico, peço
ajuda dessa Casa para que a gente possa, de fato, encaminhar isso de alguma maneira.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [ininteligível] do médico, pela ordem. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Djalma, o pedido de Vossa Excelência está deferido. Eu peço ao
vereador Lucão, que preside a Comissão de Saúde, juntamente com a vereadora Cidinha e o
vereador Sérgio Rocha, que entre em contato, Lucão, para a gente fazer essa reunião, para que
providências sejam tomadas. VEREADOR DJALMA NERY: Presidente, tenho outros
assuntos. Eu não vou dar conta de falar sobre tudo aqui. A questão da falta de profissionais,
de professores, diretores nas escolas, recebendo mensagens de várias diretoras, de vários
professores, Dalila Galli, Amélia Botta, falta de infraestrutura, que realmente nós vamos
precisar, mais uma vez, falar sobre esse assunto, cobrar. A gente não sabe nem mais para onde
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correr. Já tem Tribunal de Contas atrás, já tem Ministério Público, enfim. Esse é um assunto
que nós precisamos, de fato, ficar em cima. E por último, presidente, eu vou pedir só mais um
minutinho para concluir, se o senhor me deferir. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Claro, Djalma. Pedido deferido. VEREADOR DJALMA NERY: Gostaria só
de...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode concluir. VEREADOR
DJALMA NERY: Gostaria só de relatar que na quinta-feira da semana passada, a Comissão
de Meio Ambiente, representada por mim, pela vereadora Neusa e pelo vereador Robertinho,
estivemos em visita ao Saae para conhecer a Estação de Tratamento de Esgoto Monjolinho.
Fomos muito bem recebidos, Uma estrutura e um grupo de servidores que, de fato, têm
excelência no trabalho que realizam, mas que, de fato, precisam de muito apoio, de
infraestrutura, de investimento. Só para que nós tenhamos dimensão, aquela estação de
tratamento foi projetada para tratar 650 litros por segundo de esgoto. Hoje, o que chega até lá
é basicamente isso. Então, ela está no limite. E um dos tanques flotadores - nós possuímos
dois, que é uma das etapas fundamentais do tratamento - está quebrado, ele está corroído
pelos gases ali que o esgoto realiza, e o investimento alto, né? Então, nós precisamos, de fato,
garantir que exista uma infraestrutura adequada, com investimento, com pessoal, para que
esse patrimônio seja devidamente valorizado. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Me
permite um aparte? VEREADOR DJALMA NERY: Se tiver tempo ainda, vereador.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: Hã? ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do
microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não, o senhor está concluindo, né? O
senhor pode concluir, por favor. VEREADOR DJALMA NERY: É isso. Não, é isso. Eu
queria, então, chamar a atenção para essa situação do Saae aqui no município.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. VEREADOR DJALMA NERY: O
vereador Azuaite pediu aparte, mas acabou o tempo.
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Não, já deu o tempo dele, Azuaite. Peço perdão aí, mas já finalizou.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Pela ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Pela ordem solicitada pelo vereador Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI
SEAN: Sr. Presidente, diante de dezenas de denúncias contra esse médico, e nada de efetivo
foi feito contra ele, começa a me ocorrer que as sindicâncias podem ser
responsabilizadas...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim. VEREADOR DIMITRI
SEAN: Porque se há tantos elementos que apontam nessa situação, e a sindicância, o PAD,
não toma a providência, então há prevaricação dos membros dessa sindicância. Então, vamos
buscar. O que tinha de elemento, de convicção na sindicância e por que a sindicância achou
que não era nada? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Dimitri, apenas a
título de esclarecimento, sem dialogar, sem debater esse assunto, o vereador Lucão Fernandes
comentava comigo há pouco que a comissão fará esse pedido formalmente, de que condições
encontra-se essa sindicância, e também, bem lembrado pelo vereador Djalma, no contexto da
ouvidoria. Essas denúncias todas, que providências estão sendo tomadas. Próximo vereador
inscrito, vereador Elton Carvalho. Deixa eu só... Elton, eu estou com um pequeno problema
de comunicação. Eu vejo o Marquinho balançar a cabeça aqui. O senhor está solicitando
questão de ordem, Marquinho? Não? Então, perdão. Então, vereador Elton Carvalho, o senhor
tem o tempo regimental de dez minutos. VEREADOR ELTON CARVALHO: Uma boa
tarde, Sr. Presidente, vereadores, vereadoras, a quem nos assiste aqui, quem... em casa, e
televisionado e pela rádio. Sr. Presidente, eu já ia entrar no assunto do concurso público, que
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o vereador Dimitri Sean falou muito bem, mas eu vou mais além, Sr. Presidente. Sr.
Presidente, como nós vamos soltar um edital se nós não aprovarmos aqui a mudança da Lei
16.000? Porque a lei... a mudança... 16.000, ela precisa ser feita há muito tempo. Ela já está
estagnada, ela já está velha, há anos, e a lei... a mudança da Lei 16.000, ela impacta nos
cargos e salários. Como a gente vai saber o aumento dos cargos desses funcionários, desses
servidores, que vai impactar onde a gente umas UPAs quase terceirizadas hoje? A gente tem
médicos de Omesc a rodo, a gente tem auxiliar administrativo trabalhando em UPA. Então, se
a gente não mudar a Lei 16.000, eu acredito que esse edital de concurso público, ele não vai
suprir a necessidade das vagas que ali vão sair na mudança da Lei 16.000. E o salário
também, né? Se um salário não for atrativo em um concurso, onde a mudança da Lei 16.000
vai impactar, como nós vamos atrair médicos para São Carlos? A Omesc, hoje, se fala em
pagar R$ 1,6 mil o plantão de médico. A prefeitura paga R$ 1,1 mil, R$ 1,2 mil. Então, se nós
não tivermos a mudança da Lei 16.000, onde foi conversado com o governo, onde o governo
conversou com este vereador e falou que na segunda ou terceira sessão desse ano a mudança
da Lei 16.000 estaria aqui. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [ininteligível] sessão no
meio do ano passado. VEREADOR ELTON CARVALHO: Então, é lastimável os
compromissos que são feitos com essa Casa, porque hoje, conversando com alguns
vereadores, há conversa de que secretário não conversa com outros secretários por birra, por
birra do aumento do servidor público. E que culpa nós, vereadores, ou a população, ou os
servidores públicos, têm dos erros ou dos problemas administrativos que a prefeitura tem? É
secretário que não conversa com secretário por causa que teve o aumento e deixaram uma
pessoa de fora. Nós não temos nada a ver com isso. Então, o governo tem que ter o
compromisso de mandar a Lei 16.000 para esta Casa, para nós, vereadores, apreciarmos e
vermos se vamos votar favoravelmente. Eu mesmo falei que se nessa Casa não chegar uma
mudança de Lei 16.000 onde contemple os cargos de farmacêutico, os aumentos de cargos de
enfermeiros, médicos, criasse alguns cargos de médicos que hoje o município não tem, como
neuropediátrico. Então, assim, como nós... psiquiatras. Como nós falamos em concurso
público sem a mudança da Lei 16.000? Então, vereador Dimitri, pode estar muito mais além.
Como o senhor bem falou, é seis meses a oito meses. Tem apresentação de títulos para
médico. Então, eu acho que, não sei, parece o que o governo às vezes quer dificultar algumas
coisas. A gente precisa que se cumpra pactos. A Lei 16.000 era para estar aqui. A gente
precisa votar essa Lei 16000 para depois ter o concurso público aí com todas as vagas, todos
os déficits de médicos, de saúde, e tudo. Então, a gente pede de novo para o Dr. Edson, para o
governo, para que se tenha um cuidado com a mudança dessa Lei 16.000 e que venha ela
atrativa para o município, com o aumento dos cargos e salários, que se fazem necessários para
o nosso município. Sr. Presidente, acho que esse assunto era um. E outra: eu queria falar sobre
algumas visitas em algumas unidades, como o vereador Djalma falou, e aí um ponto, eu
queria colocar um ponto bom que eu vi essa semana, vereador Djalma, que foi o atendimento
de livre demanda nas unidades de saúde da família e da UBS, que foi ali... com a Jôra e com a
Lindiamara, pactuado junto com a Denise Braga, da Atenção Básica. Ontem, a gente não teve,
pelo menos este vereador, não teve denúncias de fila em UPA, né, vereador Lucão, e também
a Jôra, em uma reunião, falou que tinha seis pessoas às 14h na UPA Vila Prado em
atendimento. Então, eu acho que um ponto de vista que a gente tem que... quando a gente tem
que criticar, a gente crítica, mas falar que eu acredito, sendo no segundo dia, que foi... Que a
gente sempre falou, a Atenção Básica, ela precisa se fortalecer e atender mais atendimentos,
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ter ali mais disponível o médico, e ficando livre das 7h às 12h a Atenção Básica, as UBSs e as
unidades de saúde da família, que são as USFs, ontem, pelo que pareceu, e hoje também, pelo
que eu tive contato, desafogou um pouco as UPAs com essas unidades atendendo aí das 7h às
17h. Isso foi uma impressão minha, que eu tive ontem. A gente vai acompanhar. Hoje mesmo,
amanhã, eu pretendo ir na UPA para estar acompanhando, porque se faz importante essas
mudanças. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Um aparte, vereador? VEREADOR
ELTON CARVALHO: Claro. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: É, eu recebi as
mesmas informações, já parabenizar a Lindiamara pela excelente proposta que ela levou de
iniciativa de mudança. Espero que chegue no Santa Felícia. O Santa Felícia, ontem, estava...
as informações é que estava superlotado, as pessoas aguardando das 14h até às 19h. Foi
depois da troca de turno dos médicos. Aí até comuniquei com a Lindiamara, ela ficou de
implantar também essa mesma situação lá. Assim, chegamos em um consenso, que as UPAs
vão rodar legal. E parabéns por... pelo vereador, está sempre atuante nas UPAs, nas UBSs, ali,
se dedicando em prol da saúde da nossa população. VEREADOR ELTON CARVALHO:
Vereador, muito obrigado. O senhor também tem feito um belo trabalho junto aí com a saúde,
não só com a saúde do município. Então, acho que o assunto era esse, e aí desejar uma boa
sorte à Lindiamara e à Jôra, que essas mudanças aí na Atenção Básica e nas UPAs, que elas
aconteçam. Muito obrigado. Acho que era isso, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, vereador Elton Carvalho. Eu convido agora a fazer uso da palavra o
vereador Gustavo Pozzi pelo tempo regimental de até dez minutos. Vereador Gustavo Pozzi
não encontra-se no Plenário. Eu convido o vereador Lucão Fernandes para fazer uso da
palavra pelo tempo regimental de até dez minutos. VEREADOR LUCÃO FERNANDES:
Coronavírus.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor tem a palavra.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Boa tarde, digníssimo presidente da Câmara,
vereador Roselei Françoso. Cumprimentando Vossa Excelência, quero cumprimentar aqui os
demais colegas vereadores, as vereadoras desta Casa, população que está nos acompanhando
em casa, os que estão aqui no Plenário. É um prazer recebê-los aqui. Eu gostaria de chamar a
atenção, ou convidar, os nobres colegas que acompanhassem a minha fala, os que estão
presenciais e os que estão on-line, para que eu possa falar um pouco de um projeto de lei que
estava previsto de chegar na Câmara Municipal na última sexta-feira de um recurso muito
importante para a saúde, para o nosso setor de saúde da nossa cidade, no valor de R$
12.453.583,35. E naquela tarde do dia... da quinta-feira, nós estávamos aqui, vereadora
Raquel, em uma Audiência Pública, quando chegaram representantes da Santa Casa muito
preocupados com a situação da instituição, com a saída da Unimed, que por anos e anos fez
uso daquele espaço. E agora, com a saída, há preocupação por que? Porque vão deixar de
receber, nada mais, nada menos, quase R$ 3 milhões por mês, e solicitar da comissão o apoio
para que nós estivéssemos conversando com todos os vereadores desta Casa na possibilidade
de a gente estar colocando à disposição de Vossas Excelências a possibilidade de nós
estarmos aceitando de urgência esse processo e, quem sabe, se nós pudéssemos estar votando
favoravelmente à aprovação desse recurso. Vereador Paraná Filho, com muita propriedade,
cobrou deste presidente da comissão o porquê, naquela tarde, nós não solicitamos a presença
das demais comissões para que nós pudéssemos estar conversando com os representantes da
Santa Casa. Eu quero explicar que nós fomos pegos de surpresa, foi repentina a solicitação
deles para que nós pudéssemos estar falando desse assunto tão importante do nosso
município, e seria impossível às 16h a gente chamar todas as comissões, todos os membros
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das comissões, para que nós estivéssemos juntos deliberando da possibilidade desse projeto
seguir em frente. Mas por outro lado, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, população que está nos
acompanhando, eu entendo que as comissões, quando elas são formadas, é delegado a essas
comissões o poder de nós estarmos representando os demais vereadores desta Casa. É dessa
forma que eu entendo a minha posição e a posição da vereadora Cidinha, e também a posição
do vereador Sérgio Rocha, dentro de uma comissão. E naquela tarde nós procuramos ouvir os
reclames da instituição, e posteriormente é lógico que eu ia dividir com meus colegas
vereadores, aliás, excelentes colegas vereadores, que vêm, ao longo dessa estadia, desse
mandato que nós estamos aqui, mostrando a responsabilidade, e o caráter e o
comprometimento que Vossas Excelências têm tratado os mandatos de Vossas Excelências.
Então, diante desse quadro, eu consultei, com a permissão do meu presidente, da possibilidade
de eu estar conversando com o Jurídico da Câmara e ele estar me ajudando a desmembrar
todo esse projeto de lei, extenso, mostrando, valores por valores, onde estavam sendo
destinados. A partir daquele momento, eu passei a conversar com todos os meus colegas
vereadores, entregando uma cópia desse documento para que todos pudessem... No momento
da votação, é impossível conseguir mergulhar dentro de um processo dessa envergadura para
ter conhecimento de todos esses recursos que estão sendo destinados. Então, foi isso que eu
fiz, conversei praticamente com todas as comissões. Esse projeto de lei, ele passa por quatro
comissões, para vocês terem um entendimento de como funciona: a Comissão de Saúde, que
'é' eu, a vereadora Cidinha e o vereador Sérgio Rocha, nós conversamos sobre isso;
posteriormente, conversei com a Comissão de Legislação, do vereador Gustavo Pozzi,
vereador Azuaite Martins de França e também o Dr. André, vereador André; depois, liguei
também para o vereador Marquinho Amaral, visitamos o gabinete do vereador Bira,
conversamos também com o vereador Paraná, nos dirigimos também a outra comissão - essa
que eu acabei de falar, do Bira, é a Comissão de Economia; e depois falei com a Comissão da
Defesa, que é da Raquel, do vereador Paraná e também do vereador Djalma; e depois,
também, conversei com os demais vereadores. Então, eu quero aqui pedir a Vossas
Excelências... Eu ainda nem comecei, em respeito dos meus colegas vereadores, eu ainda nem
comecei a colher as assinaturas. É uma forma de respeitar o meu parlamento, respeitar as
decisões de Vossas Excelências, mas gostaria de me amparar na responsabilidade que Vossas
Excelências têm cuidado do mandato, alguns aqui por anos tentando vir para essa Casa para
trabalhar justamente em defesa da população da nossa cidade, que vocês meditassem por
algum momento e verificassem a possibilidade de estar assinando junto comigo e autorizando
a entrada desse projeto de lei de uma grande envergadura. Mas também quero me dirigir à
prefeitura municipal. Eu me sinto, meu presidente, desconfortável, apesar de um processo
dessa envergadura, de estar trabalhando no convencimento dos meus colegas sendo que eles
poderiam desmembrar esse projeto de lei, individualizando os recursos. Por que montar
somente um projeto de lei onde traz aqui valores altíssimos, entra de urgência, e nós temos
dificuldade de estar verificando um projeto de lei dessa envergadura, porque pode ocorrer erro
nesses projetos de lei? Vereador Paraná, que é advogado, que detém sobre os ombros, além da
responsabilidade de conduzir o seu mandato nesta Casa, que é advogado, Vossa Excelência
também, nosso presidente, que é advogado, vai me ajudando aí, vereador Azuaite também
advogado, nós temos aqui o Dr. André, e outros vereadores que têm muito entendimento de
projetos de lei, que sabem mergulhar dentro de um projeto e perceber se tem problemas ou
não. Então, eu quero dizer à Secretaria Municipal de Saúde que, por gentileza, da próxima
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vez, desmembre o projeto. O que é para o HU, faz um projeto de lei para o HU; o que é para a
Santa Casa, faz um projeto de lei para a Santa Casa, e assim sucessivamente. Nós temos aqui,
que eu quero inclusive aqui, Raquel, agradecer, um erro que a nossa cidade comete de não ter
deputados, os deputados que mandam emendas parlamentares para socorrer a cidade de São
Carlos. No caso aqui - eu não vou falar os valores... Ah, vou falar os valores, também não tem
problema - do deputado federal, por exemplo, Lauro Filho e Guilherme Mussi na ordem de
R$ 87.162,70; do deputado Russomano, valor de R$ 258.939,40; do deputado federal Ivan
Valente, me parece que tem o dedo da nobre vereadora Raquel, R$ 33,6 mil; do deputado
Lobbe Neto - olha aqui o impacto ainda da época em que estava lá em um plantão como
deputado federal, ainda nós estamos colhendo frutos da época em que estava no Congresso
Nacional -, um valor aproximadamente de R$ 110 mil, do nosso deputado, sempre deputado,
Lobbe Neto; e também do deputado Jefferson Campos, que é um colega nosso de Sorocaba,
R$ 250 mil; deputado estadual Alexandre Padilha, também R$ 250 mil... R$ 200 mil.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Lucão, só uma correção. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Eu errei aqui? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É Alexandre
Pereira, tá? Está escrito Padilha...VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Então erraram aqui,
Alexandre Padilha. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Erraram. VEREADOR
LUCÃO FERNANDES: Então, é deputado Alexandre Pereira. VEREADOR DÉ ALVIM:
Solidariedade. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Do Solidariedade... Ah, chegou o
nobre vereador Dé Alvim, e está falando que é do Solidariedade. Olha a participação desses
deputados ajudando a cidade de São Carlos. E também da deputada estadual Isa Penna no
valor de R$ 12.453... Não, isso aqui é o valor total do projeto de lei. Desculpa. [interrupção no
áudio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode concluir. VEREADOR
LUCÃO FERNANDES: De R$ 200 mil. Então, está aqui. Eu gostaria de pedir permissão
para o meu presidente, pedir permissão para os meus colegas vereadores, que eu estarei agora
consultando Vossas Excelências da possibilidade de nós estarmos assinando e vocês
autorizando nós colocarmos esse projeto de lei em condições de votação na tarde de hoje.
Muito obrigado pelo expediente que eu usei nessa tarde. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, vereador Lucão Fernandes. Neste momento, eu convido o vereador
Malabim para fazer uso da palavra pelo tempo regimental de até dez minutos. O senhor tem a
palavra, viu, Malabim? VEREADOR MALABIM: Boa tarde, Sr. Presidente, vereadoras,
Srs. Vereadores, população que nos acompanha, imprensa presente, àquele que nos ouve e nos
assiste em casa também o meu muito boa tarde. Eu queria já aproveitar o vácuo aqui da fala
do Lucão e parabenizar, viu, vereador Lucão, parabenizar o vereador Lucão sobre esse
projeto, que está correndo atrás aí para ter as assinaturas para entrar de urgência, porque é um
projeto de suma importância para a população da cidade de São Carlos, e que também... que a
prefeitura 'ouve' o vereador aqui nesta Casa e que desmembre o projeto para facilitar mais
aqui até a entrada nas comissões também, com um pouco mais de tempo para que as
comissões possam analisar e ver todos os processos, para mandar aqui para esta Casa, para
não ficar toda vez entrando em projeto de urgência. Mas o papel do vereador, o papel nosso
aqui, que é regimental... É claro que nós vamos dar o total apoio e vamos fazer com que as
assinaturas... alcance as 14 assinaturas aí, ou até ultrapasse. Acredito que todos os vereadores
irão estar assinando esse projeto com a entrada de urgência. E falando... citando todos os
nomes que o vereador Lucão já disse aqui, um deles é do Celso Russomano, no valor de R$
258 mil para a Santa Casa, sempre cumprindo conosco, quando nos falamos por telefone, e a
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promessa do deputado sempre tem... ele tem cumprido. "Então, pode fazer a matéria, pode
divulgar, que eu vou mandar os R$ 250 mil, R$ 258 mil, aí para a cidade de São Carlos, para
a Santa Casa". E a verba está aí, e agora nós estamos aprovando. Então, agradecer aqui ao
deputado Celso Russomano sempre por nos atender e ter esse relacionamento de amizade e
um relacionamento de ajudar a cidade de São Carlos não só em um ano eleitoral, mas o
deputado federal Celso Russomano, através do nosso mandato, sempre tem ajudado aqui a
cidade de São Carlos já há quatro anos. Espero que continue, que o deputado vença as
eleições e que continue a ajudar a cidade de São Carlos, e que também a população se
conscientize e possa aí eleger um deputado estadual, ou federal, aqui da nossa cidade. Quero
falar também aqui a respeito... O vereador Djalma falou a respeito de respostas de
requerimento. Realmente, as respostas que nós temos são muito evasivas, são muito ruins.
Não... Fica sempre aí uma incógnita, que você não entende o que vai acontecer, porque eles
falam: "Olha, vamos colocar na programação alguma coisa", "ah, assim que der será feito".
Então, são respostas que... Não tem conclusão nenhuma nas respostas. Fica ao Deus dará as
respostas das secretarias. Eu peço até ao secretário de Governo, Dr. Edson Fermiano, que
trabalhe com... trabalhe defendendo esta Casa com o secretariado para que coloque uma
resposta que nós possamos cobrar aquele requerimento que foi enviado em resposta ao
vereador, para que a gente possa cobrar. Que coloque um prazo, que seja um mês, dois meses,
ou três meses, não sei, mas que tenha alguma coisa concreta no requerimento de resposta,
porque nós não temos. Nós não temos... Nós fazemos o requerimento... Eu já até cansei de
fazer requerimento no caso de solicitar serviços. Às vezes, a gente acaba fazendo um ou outro
porque quem pede para a gente... Eu prefiro estar ligando e estar cobrando todo dia, todo dia,
todo dia, porque a resposta que vem são essas respostas: "Ah, está na programação. Assim
que der, a gente vai fazer", "olha, a gente já sabe do problema que tem. Assim que der, nós
vamos...". Assim que der. Assim que der demora um ano, dois anos, igual foi o muro lá da
escola do Novo Mundo. Ficou dois anos para fazer um muro, que o muro tinha 60 centímetros
de altura. A criança pulava para cá, pulava para dentro e para fora a hora que queria; pessoas
que... delinquentes, sei lá, pulavam para dentro da escola à noite para fumar maconha, enfim,
usuário de droga. Então, são situações dessa questão de requerimento que é uma questão que
nós pedimos aí que o Dr. Edson Fermiano converse nas reuniões com os secretários, que seja
um requerimento onde a gente possa ler e ver o resultado que possa ter ali na frente: "Não, ó,
vai ter o resultado", porque a pessoa que cobra a gente, a gente faz o requerimento, depois: "E
aí?" "Ah, fiz o requerimento." A resposta é essa. Nem a pessoa entende. Então, fica muito
ruim essa questão aí do requerimento. Quero aqui parabenizar... Embora a cobrança do
Djalma foi na Jôra sobre a questão da resposta, eu acho que o Djalma está certo, que eu
também estou fazendo essa cobrança, mas eu quero aqui... E outra questão: parabenizar a
Jôra. Nós estamos na Secretaria de Saúde sem o secretário, eu acho que o prefeito tem que...
acho não, tenho certeza que tem que resolver essa questão, não pode deixar a pasta sem um
líder, sem um secretário, mas quero parabenizar a Jôra, que como interina ali... Eu tive um
problema aqui, que eu trouxe aqui nessa Tribuna, que eu fui acompanhar a minha esposa em
uma USF, e chegou na USF, Unidade de Saúde da Família, a médica estava na sua sala, no
seu consultório, não tinha uma alma viva para ser atendida ali naquele local, não tinha
ninguém para ser atendido, ela teve que passar pelo acolhimento, não tem que passar por
acolhimento. Então, a médica estava em horário, está recebendo. Não tem que passar por
acolhimento para ir até o... para ver se aprova ou não. Não passar no acolhimento para ser
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atendida aí tudo bem, igual é na UPA, mas não passar pelo acolhimento e chega até a médica,
e a médica fala: "Não, eu não vou atender, não vou atender porque eu já atendi oito, dez
pacientes aqui, não vou atender mais." Isso não existe. Isso não existe. A pessoa está
trabalhando, não sei se até 13h, até 15h, ela tem um horário de oito horas, ou seis horas, eu
não sei ao certo, mas ela está ali para cumprir o horário dela, ela não está ali para atender
cinco pacientes, dez pacientes, 12 pacientes, e depois não querer mais atender ninguém. "Ah,
atendi os oito que estavam aqui agendados de ontem. Quem chegar agora eu não vou atender
mais." Isso é inadmissível em uma unidade de saúde. Isso é inconstitucional. A Constituição
garante para o cidadão o atendimento, garante, e ela está dentro do horário dela de trabalho,
dentro da jornada dela de trabalho, e ela tem que atender, ela é obrigada atender. E nós
trouxemos esse problema aqui, fiz vários requerimentos sobre essa questão. Na época, não
andou muito, mas assim que teve uma oportunidade, agora a Jôra já fez até uma matéria aí
anunciando que todas as unidades de saúde da família vão atender qualquer pessoa que chegar
lá em qualquer horário, que esteja dentro do horário da... que a médica estiver atendendo. Se
estiver dentro da jornada de trabalho da médica, ela tem que atender. Então, parabéns à Jôra.
Ela pediu até apoio nosso, porque ela vai ter muita crítica relacionada à unidade da saúde, ela
vai ter crítica das pessoas. E quem está lá, que vai ter que cumprir essa questão, tem que saber
que isso é constitucional. É lei, é legítimo. Não tem que questionar, não tem que brigar, para
ficar dentro da Unidade de Saúde da Família sem fazer nada, para não atender ninguém, para
cumprir o horário sem fazer nada. É a mesma coisa... Quem trabalha aí de pedreiro, vai
fazer... trabalha até meio-dia e fica sentado até à tarde. Esperando o quê? Dar 17h para ir
embora? Aí a parede não vai ser levantada, ou o concreto não vai ser colocado no chão,
enfim. Qual é a diferença? É trabalho, é jornada de trabalho. Eu trabalhei na Tecumseh 20
anos montante compressor, motor de geladeira. "Ah, eu vou trabalhar até 13h, e depois, até às
17h, eu vou ficar tranquilo, sentado." Não existe. São coisas que não existem, mas que
acontecem. Infelizmente, acontecem. E parabéns à chefe de gabinete, que está como secretária
interina, parabéns à Jôra. Se precisar do apoio dessa Casa nessa questão, eu duvido que tenha
um vereador aqui que será contra. Acredito eu que não. Eu acho que depois vão vir essas
questões aí também sobre as outras unidades de saúde, que é UBS. Já não sei como funciona
ali, se a jornada de trabalho... enfim. Sei que a USF, Unidade de Saúde da Família, já é
jornada de trabalho. Aí não sei se é consulta, como está sendo essa questão aí das unidades
básicas de saúde. Então, mais uma vez aí parabéns à Jôra, e que ela continue. E pegando o
ensejo da palavra do Elton sobre a Lei 16.000, vários vereadores aqui já cansaram de cobrar, o
presidente dessa Casa, Roselei Françoso, cansou de fazer essa cobrança aqui, no outro
mandato cansei de fazer essa cobrança também, nesse [interrupção no áudio].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode concluir. VEREADOR
MALABIM: Já cansamos de fazer essa cobrança aqui. Vamos continuar fazendo essa
cobrança. O que não dá para entender da secretária Helena é ela simplesmente segurar esse
processo e não mandar para cá. Para quê? Para quando a gente fazer uma cobrança que está
faltando farmacêutico, que vai ter que fechar a farmácia do Cruzeiro do Sul, igual aconteceu...
"Não, eu não posso fazer contratação, porque a lei aqui não permite." Então, eu acho que ela
quer uma segurança para ela para não estar resolvendo o problema da população, embora eu
entenda que não seja... Não que ela não queira resolver um problema da população. Eu
entendo que não é isso. Acredito, quero acreditar, que não é isso. Mas é isso que acontece. É
isso que acontece. Ela segurando o processo e não vindo para cá, e depois não abrindo um
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concurso público, que tem necessidade, que precisa... Estamos longe do limite prudencial.
Não é conversa para falar o limite... Não, está longe. Está longe. Dá para a gente fazer as
coisas e atender a população, e ajudar a população. Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Malabim. Eu convido agora a
fazer uso da palavra a vereadora Neusa, Professora Neusa, pelo tempo regimental de até dez
minutos. Professora Neusa, só um segundinho, por gentileza. Emilio, caiu a minha conexão.
Eu estou tentando entrar novamente, que tem alguns vereadores on-line. SR. EMILIO
BRENHA: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Ah, é? Está ok. SR. EMILIO BRENHA: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, por favor, Professora Neusa, a senhora tem
a palavra. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Bom, boa tarde a todos que estão
presentes, aos colegas vereadores, presidente Roselei e a todos que estão assistindo através
dos canais e as mídias. Bom, primeiro quero sustentar as falas de diversos vereadores aqui,
principalmente o Malabim, que saiu agora, sobre a situação do concurso público e a
necessidade de não mais prolongar essa situação, que tem muitos procurando saber. E quero
falar uma coisa em relação ao que o vereador Dimitri colocou sobre a informação dessa
situação, as informações desses concursos antes, não na última hora. Muita gente tem me
procurado em relação a essa situação. "Quando?" E falta muito efetivo em todas as
secretarias. E como o Malabim colocou, tem muito espaço ainda para o limite prudencial.
Bom, eu queria, como o meu querido colega Djalma Nery, colocar da nossa visita, Roselei, à
estação de tratamento de esgoto, eu queria colocar uma situação que ocorreu com a diretora
que trabalha lá, a Leila Patrizzi. Olha, eu fiquei abismada com a exposição dessa... capacidade
dessa mulher, com o que ela fez sobre todo o funcionamento dessa estação de tratamento.
Uma das palavras que ela disse foi: "A primeira vez que uma Comissão do Meio Ambiente
veio visitar a estação de tratamento." Ficaria muito feliz... E eu vou estender a todos os
vereadores a visita lá, viu, Sérgio, porque a gente batalha tanto por esse problema do esgoto.
Ela falou assim: "Professora, Djalma, Robertinho Mori...", aos quais nós estivemos lá, nós
fomos levados a todas as visitas... Até com uma base de construções que estão ocorrendo lá, e
da chuva que ocorreu, houve uma limpeza na região, lógico, para nos receber. É óbvio, não
vai estar sujo lá para receber, ela quis agradar nesse sentido, mas a nossa intenção não era
onde está a sala dela. A nossa intenção era ver o funcionamento de todas as cédulas, células
de tratamento que têm de esgoto. Vamos lá. São Carlos, hoje, como o vereador Djalma
colocou, faz um tratamento dentro do seu limite de 650 metros cúbicos por segundo. Eles
estão no limite. No limite. O cheiro lá é normal, não é fedorento, como a turma fala. Não
cheira.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Malcheiroso. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Não cheira. Passamos em tudo, até no esgoto bruto, tá? O que a
gente observa e que ela colocou é que as redes que levam o esgoto até a estação estão
precisando de manutenção e se perde muito esgoto lá. E mesmo assim, eles tratam no máximo
o esgoto lá. O que ocorre? Eles têm 11 parcerias, viu, meu querido presidente Roselei, 11
parcerias. Inclusive, uma holandesa nas diversas áreas de tratamento para minimizar gasto e
oferecer o melhor tratamento. Eu fiquei de boca aberta com as atitudes e ações que fazem para
poder estar limpando o esgoto. O que a gente observa nas falas dessa diretora é que está sendo
jogado muito esgoto industrial, e lá não era para ter esgoto industrial, era para ter esgoto só
residencial. Isso acusa o quê? Um monte de substância que o tratamento não consegue
recuperar. Você sabia disso, que nós vamos ser engolidos por meio de excrementos se a gente
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não tomar cuidado? A gente vai ter que aprender a nadar no meio deles? Porque a nossa
situação está triste. Tem um dinheiro que foi lançado para a duplicação do tratamento. Seria o
segundo modo. Nós estamos aqui, Sérgio Rocha, junto com Roselei e uma turma, junto com o
Marchezin, no começo da minha... primeira vez que eu estou legislando, entrando aqui nessa
Casa, e foi colocado que ia ser feito um desvio por causa do rompimento de uma adutora com
a chuva, por isso que estava aquele mau cheiro, que estava levando o esgoto para os rios. O
que acontece? Naquele momento, ficamos sabendo que um dos tanques flotadores, que há
necessidade... Se vocês forem visitar, vocês vão conhecer como é feito o tratamento, porque
falar, criticar e xingar é muito fácil. Vai lá e visita. Está aberto à visitação. E, tá, esse tanque,
Sérgio, cabe a você que nem iniciaram... Fizeram a limpeza, tudo, mas existe um investimento
de mais ou menos R$ 7 milhões para recuperar. Por quê? O ferro não aguenta a oxidação. O
quer dizer? Ele enferruja, porque é muito forte a formação de ácido, principalmente pelos
elementos químicos jogados no esgoto, que não era para estarem. Eles fazem de tudo. Ela
explicou que no primeiro tanque, grande, em uma das primeiras células, eles conseguem fazer
uma filtração de 55%, de um modo quase que ninguém tem. São Carlos vai ser inovador
depois que surgirem essas situações, que está a USP, a federal e as pesquisas que estão
fazendo nas inúmeras parcerias. É maravilhoso o trabalho. Só que o que mais me deixa triste?
Não vai dar tempo de fazer se a gente não começar a agir com tudo lá, viu, Lucão, viu, meu
querido Azuaite, presidente do meu partido? A situação que está lá no... lá do Saae, que foi
uma licitação feita... que quem ganhou foi a Bandeirante. E eu vi lá três pessoas fazendo a
parte de ferragem em cima de uma célula... E tem um monte. Um outro tanque não foi
construído, está mato crescendo, os tanques de redução de velocidade do esgoto bruto para
chegar estão encobertos com mata, você não observa, mas, volto a falar, o 100% de esgoto
que chega na estação de tratamento é tratado. Quem... Vai lá e vê, observa, pesquisa. Tem o
Sr. Davi, que está fazendo uma pesquisa e vai ser...VEREADOR AZUAITE FRANÇA:
Concede um aparte, vereadora? VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Pois não.
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Sem querer interromper o seu discurso, mas
acrescentando um detalhe ao seu discurso. É preciso verificar... Uma vez que toda a
população de São Carlos paga uma taxa de esgoto, supõe-se que esse esgoto seja tratado.
Todo o esgoto de São Carlos, de todos os contribuintes que pagam a taxa de esgoto, o
percentual de esgoto, é tratado nessa estação de tratamento de esgoto? VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: É, sim. É. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Se a resposta for
sim, eu me dou por satisfeito. Se a resposta for não...VEREADORA PROFESSORA
NEUSA: Vou voltar a repetir, Azuaite. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Existe uma
equipe enorme no Saae para [ininteligível]. VEREADORA PROFESSORA NEUSA:
Agradeço a sua informação, que foi uma das perguntas que eu fiz. Primeiro, ela foi bem
clara... Eu gostaria que o senhor prestasse atenção no que eu vou falar agora. Ela foi bem
clara: "Professora", eu fiz uma pergunta tal qual essa, assim como o Djalma, "todo esgoto que
entra na ETE, na estação de tratamento, a gente cuida." Não temos como cuidar das situações
que vêm... que não nos cabe a rede que conduz esse esgoto. Se essa rede, ela pega de todas as
casas, de todos os contribuintes, e assim é pago, quem tem que fiscalizar é o Saae, porque
para cobrar, é bem cobrado. A manutenção, a manutenção dessas redes tem que ser feita
também pelo Saae. O que não ocorre... porque a manutenção... as redes são antigas. Ela disse:
"O que chega aqui a gente está tratando." Tem também uma defesa do Davi, um pesquisador,
Dr. Davi, da USP, que está... vai também fazer a sua defesa em doutorado, que ele fez uma
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seguinte pesquisa... O Djalma estava presente também, assim como o Robertinho Mori, dessa
situação, que ele fez e colocou os testes dos rios... Antes de chegar, na hora que solta ali a
água do tratamento, é pior do que a própria água que é liberada pela estação de tratamento. O
que... E mais uma: todo esse trabalho... Foi montado um projeto e enviado pela Leila e sua
equipe, que é altamente técnica, foi mandado para o Fehidro, que é fundo estadual de
tratamento... como fala? De meio ambiental hídrico, né? Ela ganhou um prêmio, que é uma
sala audiovisual com 50 cadeiras para trazer as crianças e os jovens com televisão,
audiovisual, em 3D, para eles observarem como funciona. A felicidade dela vai ser o
momento certo de estar mostrando como funciona. Mas ela volta a falar o alerta [interrupção
no áudio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: A senhora pode concluir. Pode
concluir. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Ela fica triste pelo que vai ocorrer no
futuro se não for preparado e acabar todo aquele trabalho que a Bandeirante ganhou. Os
trabalhos estão parados, os canos desprendem do outro tanque flotador. Seriam três tanques,
se estivesse pronto. Só funciona um tanque flotador, tá? E eu queria falar mais uma coisa, eu
tenho mais uma situação antes de terminar esse minutinho. É a situação, que eu queria levar
essa até à Prohab, em relação à usina, à usinagem de resíduo sólido de construção. Não está
funcionando. Por quê? Eu fiz as perguntas, há possível... das manutenções são simples,
porque nós estamos com os ecopontos lotados, não satura mais, estamos com rios assoreados,
com inúmeros desmontes de descarte de resíduo. Por favor, preciso de uma atuação séria
dessa gestão, que está deixando a desejar. Era isso. Obrigada. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, Professora Neusa. Próxima vereadora inscrita é a vereadora Raquel
Auxiliadora pelo tempo regimental de até dez minutos. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, minhas colegas vereadoras, a
toda população que nos assiste aqui e também pelas redes sociais. Parece que a gente tem um
déjà vu, porque tudo o que a gente fala a gente já falou, a gente já berrou, e os problemas
sempre continuam. É incrível eu ter que voltar nessa sessão, nesse expediente, para falar
novamente de problemas na educação. É incrível todo esse tempo a gente vindo aqui,
questionando os problemas da educação, e nada é resolvido, e as questões só pioram. É
incrível ter que voltar aqui e falar dos P3, dos P3, que estão desde 2018 sendo perseguidos
pelo governo Airton Garcia, que isso já se tornou uma perseguição, isso já se tornou assédio
moral, que é impressionante. Não deixam a vida desses professores em paz. Tem professora
que está passando mal, está indo... está tendo que se tratar de tanta perseguição contra os
professores P3. Para vocês terem noção, nesse momento, agora, os professores P3 foram
convocados para assinar o contrato de aditamento. Observação: um mês depois de começarem
as aulas. O ano passado a mesma coisa aconteceu, e a prefeitura não pagou em dia em os
aditamentos, Sindspam teve que entrar com um processo, e a gente ganhou o processo para
eles receberem as aulas que eles tinham dado. E sabe quem paga isso, né, gente? Cada um de
nós. A população de São Carlos que paga pela incompetência do governo Airton Garcia, que
não faz os processos direito. Pois bem. Os professores foram lá assinar, estão lá agora, e,
pasmem, Srs. Vereadores, estão proibindo os professores nesse momento de terem uma cópia
do contrato que eles estão assinando. Como eles podem assinar um documento e eles não
podem ter uma cópia, eles não podem tirar uma foto do contrato que eles estão assinando? O
que tem nesse documento de tão estranho que não pode ter uma cópia, que o advogado do
Sindspam não pode ler antes de eles assinarem? Será que é a tal da hora/aula ainda
famigerada, que já perdeu na Justiça, que estão querendo reviver, querendo descumprir a
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decisão da Justiça? De novo? Será que é isso? Porque para os substitutos parece que é isso
que está acontecendo. Pois bem. A perseguição com os P3 não para. Fora os critérios de
aditamento, que são estranhos. Vou falar um caso em particular de uma professora, que hoje
recebi um requerimento, mais um requerimento, para a nossa coleção de requerimentos
desrespeitosos ao Legislativo e à população de São Carlos. A professora, ela foi impedida,
impedida, de aceitar aulas de aditamento. Proibiram ela de aditar aula. Ela protocolou um,
dois, três... quatro requerimentos com uma única pergunta: "Por que eu fui impedida de
aditar?" Ela só quer saber o porquê. Desde o dia 23 de dezembro essa professora quer saber
por que ela foi impedida de aditar. É simples. Pois bem. Eu tive que entrar com um
requerimento, o que já é um absurdo, porque essa servidora tinha o direito de receber a
resposta em 15 dias, e aí veio a resposta para a Câmara Municipal. "Sobre o motivo da não
resposta dos requerimentos, destaca-se que não há registro nos sistemas de recebimento dos
ofícios." Não tem registro dos ofícios dessa professora. Não sabem o caso dessa professora?
As duas pessoas que assinaram aqui sabem muito bem o caso dessa professora. Desde
dezembro enrolando, não deixando ela dar aula, não deixando ela exercer a sua profissão. E é
claro, né, gente, tem criança sem aula, porque se a professora não pode dar aula, tem criança
sem aula. E o presidente Roselei fez esse levantamento e sabe o quanto de aula que está
faltando professor no município. Mas, mais uma vez, não é só P3 que está com problema, né?
Cemei Octávio de Moura mais uma vez amanheceu alagado. Novas fotos para os nossos
álbuns de escolas alagadas. Não param os problemas. Cemei Homero Frei continua sem aula,
Cemei Maria Alice continua sem aula. Em todas as escolas, nós temos uma, duas, três aulas...
duas turmas sem aula, mas no salário de 1º de abril, que não foi Dia da Mentira, o salário
veio, e veio com desconto do dia que os professores foram se manifestar. A Prefeitura de São
Carlos descontou o dia dos professores, que deram uma aula nas ruas de São Carlos em defesa
da educação. Descontou o dia. Mas sabe o que eu queria mesmo? É que se descontassem os
dias do salário dos representantes do governo Airton Garcia cada dia que uma criança fica
sem aula nessa cidade, porque, olha, ia ter gente que não ia ter o que receber, porque tem
muita criança sem aula, e os professores é que perdem um dia de salário, enquanto os
gestores, secretários, diretores, estão lá recebendo o seu salarinho em dia. E as crianças sem
aula. Eu estou em um grupo dos pais do Homero Frei tirando a criança da escola, tendo que
pagar escola particular, buscando desesperadamente vaga em outras escolas, porque estamos
em abril e a escola ainda não teve aula, e não vai ter tão cedo, porque a gente sabe que eles
não resolvem os problemas. Então, mais uma vez queria que a secretaria... que a gente fizesse
essa contabilidade, quantas crianças estão sem aula nessa cidade e quanto isso daria no salário
dos que são responsáveis por isso. Para terminar, Sr. Presidente, só queria usar dessa Tribuna
para informar em primeira mão aqui para todos, que a gente vai fazer isso também nas nossas
redes sociais, que o nosso mandato terminou o processo de seleção das emendas
parlamentares. Nós, desde o ano passado, fazemos de uma forma diferente a destinação das
emendas. Abrimos um prazo para recebimento dos projetos, depois todos os projetos foram
convidados, mais de 50 projetos, foram convidados a se apresentar publicamente,
apresentando suas ações, e depois o conselho do nosso mandato fez a análise dos critérios,
analisou projeto por projeto, e destinou 22 projetos em São Carlos que receberão emendas
parlamentares do nosso mandato. Vamos contemplar o esporte, a cultura, a educação, a
economia solidária, a assistência social e um projeto em um bairro de zeladoria também.
Então, eu queria agradecer aos mais de 50 projetos que procuraram o nosso mandato, queria

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo

aqui lamentar a ausência do Poder Executivo na execução de projetos tão importantes na
nossa cidade. É lamentável projetos muito importantes terem que vir aqui passar o chapéu,
pedir de vereador em vereador, sendo que poderiam estar recebendo recursos diretamente da
prefeitura por chamamento público, por editais, e não tendo que pedir esmola entre os
vereadores. A gente está deixando de apoiar projetos muito importantes em diversas áreas por
conta dessa política do governo de não fazer nada. Nós, vereadores, é que estamos fazendo
muitas coisas que eram de... que são, né, de obrigação do Poder Executivo. Então, eu queria
agradecer todos os projetos, avisar os 22 contemplados que vocês estão recebendo a minha
ligação, eu já entrei em contato com alguns, outros ainda não consegui, mas ainda essa
semana a gente entrará em contato com os 22 e publicaremos em nossas redes sociais, dando
transparência ao dinheiro público, porque é isso que a gente está tratando, dando transparência
aos 22 projetos contemplados. Obrigada. ORADOR NÃO IDENTIFICADO:
[pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado,
vereadora Raquel. Eu convido agora o vereador Robertinho Mori Roda para fazer uso da
palavra no tempo regimental de até dez minutos. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sr.
Presidente, Sras. Vereadoras...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador
Robertinho, eu peço a gentileza de convidar o vereador Malabim, se ele pode substituir a
presidência, por gentileza. Você, vereador Malabim. [troca de presidência]. PRESIDENTE
MALABIM: Passo a palavra...VEREADOR ROBERTINHO MORI: Pois não.
PRESIDENTE MALABIM: Passo a palavra para o vereador Roberto, Robertinho Mori, por
até dez minutos. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Pois não. Malabim, ora preside essa
sessão, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos acompanha. Era tão somente...
Não sei se utilizo os dez minutos, mas seria importante registrar aqui, Lucão, a visita hoje na
Creche Divina Providência, onde nós fomos recebidos... fui juntamente com o Sr. Prefeito
municipal e uma pessoa da educação especial em visita. Fomos recebidos pelo padre Marcos
Eduardo Coró, que é o presidente da entidade; a irmã Josefina, do Carmo Anversa; a diretora
coordenadora, que é a Poliana Costa; o padre Everton Luis Luchesi; e demais colaboradores lá
da creche. Na oportunidade, então, foi em uma visita... De uma destinação de um recurso
deste vereador no ano passado e o ano retrasado... ano passado de R$ 76 mil, onde foram R$
40 mil para reforma e pintura das salas, colocação de pisos, brinquedos infantis, aquelas
caminhas - que eles dormiam ainda naquele colchãozinho, então foram compradas 50
daquelas caminhas empilháveis -, e R$ 36 mil para manutenção do berçário e aquisição de
vários... de uma geladeira e vários outros utensílios lá. E por conta da Vigilância Sanitária,
eles precisam acertar aquela cozinha, a copa. Então, estou destinando... Pedi para que eles
fizessem um orçamento para que a gente pudesse estar destinando mais um recurso para
aprovação e melhor qualidade de vida para essas crianças. Eu confesso ter ficado surpreso
com a qualidade do trabalho feito por aquela creche - o Bira conhece muito bem, né, Bira? -, e
não me arrependo em nenhum momento, porque às vezes a gente destina um recurso e fala:
"Poxa vida, não estão precisando", né? Lá não, Lucão, uma importante entidade de nossa
cidade, onde atende 106 crianças, aquelas crianças maravilhosas, e até quatro anos, se eu não
me engano, três ou quatro anos. Então, a intenção aqui era registrar essa nossa visita. Pedi ao
prefeito municipal que estaria destinando mais um recurso, e ele, de pronto, pediu... que faria
todo o possível para a gente tentar liberar, para tentar fazer essa inauguração o mais breve
possível. Muito importante. Eu vejo aí... A nossa cidade parece que está mudando um pouco a
cara, parece que estão começando com a limpeza, mas eu torno ainda... volto no assunto da
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importância de uma contratação, de um concurso público, para o serviço público, onde a gente
tenha, em todas as praças, aquilo que tinha no passado, onde a gente pudesse ter, Bira, a
impossibilidade de saber que na praça X, na praça Y, tem alguém ali fazendo a manutenção. É
muito difícil a gente saber, porque agora, depois dessa limpeza, fica um abandono novamente.
Então, o problema talvez não seja com o mato alto, mas a sujeira, o vento trazer a poeira e
tudo o mais. No passado, a gente tinha uma equipe dos serviços públicos 'onde' fazia todo esse
trabalho, e aí... recentemente, onde nós tivemos aí a explanação, nós estávamos conversando a
respeito de saúde, agora, recentemente, onde nós tivemos... recebemos aqui a explanação do
secretário, onde entrou o assunto, Lucão, em relação às praças, e a Dra. Helena, ela até... Não,
desculpa, não foi... Foi a respeito da LDO, né? Então... Da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E
aí ela colocou que hoje fica impossibilitado de fazer essa contratação, esse concurso público
por conta das empresas já contratadas. Eu insisto ainda a necessidade de nós termos
servidores públicos para cuidar das praças. São muitas? São, mas são bairros que estão
crescendo e que também têm a contribuição do IPTU. Quando você faz um bairro novo, você
também tem a arrecadação. Então, falta, eu acredito, um planejamento para que a gente tenha
a cidade limpa, porque a população é merecedora. Nós não podemos aí ter... ficado aí três,
quatro meses... E a gente sabe que às vezes não faria a limpeza porque, "ah, a chuva vai
continuar, já, já, eu vou ter que limpar novamente". Isso é lamentável para uma cidade igual a
São Carlos. Então, eu quero acreditar que em breve nós estamos aí com as praças roçadas, eu
tenho visto aí a ação, mas sendo insistente, eu acredito em uma melhora a partir do momento
que nós tenhamos a contratação de servidores públicos de carreira. Muito obrigado, Sr.
Presidente. PRESIDENTE MALABIM: Parabéns, vereador Robertinho Mori. Na realidade,
eu também fiz essa explanação há algumas sessões em relação... Não dei essa sugestão que
Vossa Excelência está dando na questão de concurso público, mas de uma contratação de
funcionários, aí um terço a mais do que a empresa coloca hoje na cidade de São Carlos, para
que chegue nesses quatro meses de chuvas, que pelo menos aí o mato... na cidade, nas praças,
fique contornada essa situação e não fique como está agora, do jeito que está aí, tudo cheio de
mato, e aí fica uma visão de abandono. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Pois não.
Obrigado. PRESIDENTE MALABIM: Muito obrigado. Vamos ouvir agora o vereador do
MDB, o presidente desta Casa, Roselei Françoso, por até dez minutos. VEREADOR
ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Malabim, presidente que preside esta sessão, muito boa
tarde. Eu quero cumprimentar a vereadora Raquel, a vereadora Cidinha do Oncológico, que
acompanha essa sessão on-line, também a vereadora Neusa e todos os meus colegas
vereadores. Também quero cumprimentar o público presente, as pessoas que nos
acompanhem pelo canal 8 da NET São Carlos, canal 49.3 da TV aberta, além dos aplicativos
aqui dessa Casa, o YouTube, o Facebook, e a Rádio São Carlos 1.450 AM. Quero estender
meus cumprimentos à população da imprensa também que nos acompanha. E quero tratar
nessa tarde de um assunto já tratado pelos colegas vereadores, que é a questão do concurso
público. O concurso público é uma coisa que se faz necessária. Desde 2018 nós não temos
concurso público vigente na cidade de São Carlos. Só tem concurso público vigente para a
área da educação e alguns cargos, alguns empregos, na área da saúde. As demais funções
públicas, veterinário, auxiliar administrativo, enfim, enfermeiro, guarda... Se a gente for trazer
aqui o rol de... arquiteto, farmacêutico, não tem concurso vigente desde 2018. O que a gente
sabe é que tem uma empresa já fazendo um trabalho para a prefeitura para elaboração do
edital. E cabe razão quando o vereador Elton Carvalho, outros vereadores que citaram aqui
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hoje, a necessidade de encaminhar para essa Casa um projeto de lei alterando o número de
empregos no município de São Carlos, até porque se fizer o concurso público e a secretária,
ou o secretário da Saúde, Bira, demandar um enfermeiro, não pode contratar, porque estourou
o limite da lei, ou da tal Lei 16.000, que trata de cargos e salários dos servidores públicos da
Prefeitura Municipal de São Carlos. Não pode contratar um farmacêutico porque já estourou o
limite. Não pode contratar um agente educacional porque talvez já tenha estourado o limite.
Não pode contratar um coordenador pedagógico porque já estourou o limite. Não pode
contratar um diretor de escola porque já estourou o limite. Então, se não houver a mudança na
Lei 16.000 no que que tange ao número de servidores que a prefeitura pode contratar, nós não
teremos êxito nenhum com o concurso público. Então, as duas matérias precisam caminhar
conjuntamente. Nada adianta mudar a lei e não fazer o concurso. Nada adianta fazer o
concurso e não a mudar a lei. Vai sobrar pouca coisa caso não haja mudança na lei para a
prefeitura realizar a contratação dos profissionais. Hoje pela manhã, eu estive na Secretaria de
Educação conversando com a secretária Wanda sobre um tema já conhecido nessa Casa, que é
as entidades que prestam um relevante serviço, que atendem mais de 1,1 mil crianças de 0 a 3
anos no município de São Carlos. Esses serviços não são executados pela municipalidade,
mas são praticamente financiados pela municipalidade. E a gente tem que reconhecer,
inclusive, um avanço muito significativo na gestão do prefeito Airton Garcia. Era uma luta
antiga dessa população, dessa comunidade, dessas associações filantrópicas do terceiro setor,
que são regidas pela Lei 13.019, o marco civil regulatório das entidades civis não
governamentais. E o prefeito Airton Garcia resolveu, lá no ano de 2017, pagar integralmente o
valor recebido do Fundeb. Do Fundeb. E desde 2019 essas instituições não recebem a
majoração, a correção, desses valores. Então, nós fomos lá fazer uma conversa, Lucão, e o
Lucão também foi convidado, não pôde estar com a gente, nós justificamos a ausência de
Vossa Excelência, mas ficou o compromisso ali da secretária Wanda de estudar mecanismos
legais para viabilizar essa correção ao menos do IPCA, e até mesmo a possibilidade de
corrigir de acordo com o repasse que o município recebe do Fundeb, repasse este feito pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE. Isso tem um cálculo matemático,
as entidades contribuem para a elaboração desse fundo, logo o prefeito, o município, faz o
repasse desse valor. E finalizando a nossa conversa, uma conversa muito boa, muito positiva
do ponto de vista de viabilizar essa majoração... Inclusive, eu acabei levando a questão do
Mova também, que hoje tem, Bira, 18 ou 19 núcleos de alfabetização de jovens e adultos, na
verdade, na grande maioria, de adultos, que garante àquelas pessoas que não estudaram na
idade certa uma bolsa, um auxílio, para poder desenvolver esse trabalho de uma forma muito
ativa. Eles fazem, inclusive, a busca ativa. Esse programa, ele acontece no âmbito das igrejas,
das associações, dos assentamentos aqui da cidade de São Carlos, e esse valor está congelado
há muitos anos. Então, nós fomos pedir a possibilidade de corrigir esse valor, que hoje não
passa de R$ 550,00 por professor. Então, é muito pouco para um professor. Muitos deles,
inclusive, lá no 29, você conhece o assentamento, o professor acaba se deslocando por conta
própria, ou seja, não sobra nada para ele, fica tudo na estrada. Então, ficou esse compromisso
de estudar possibilidades reais de viabilizar a correção desses valores. Aproveitei a
oportunidade também para tratar desse assunto da educação. Essa questão da educação... E aí
não vão aqui as minhas palavras nem para a secretária Wanda, mas vão as minhas palavras
para a secretária Helena, porque é uma situação muito delicada o que está acontecendo do
ponto de vista educacional na cidade de São Carlos. É um contrassenso inclusive, porque a
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Wanda meio que destoou um pouco o programa Recreação, que tinha 57 anos na cidade, e
disse que daria um programa de reforço escolar. Pois bem. Como se dá um programa de
reforço escolar se nem o professor regular você conseguiu colocar na sala de aula? É muito
sério isso que está acontecendo. Precisa ter o professor da educação especial, precisa ter o
professor de matemática, de geografia, de língua portuguesa, de artes, de inglês. Se não tiver o
mínimo, como nós vamos falar de reforço se a gente não fez sequer o feijão com arroz,
Vander? Precisa ter esse profissional na sala de aula, porque senão nada adianta, Malabim. O
que eu estou colocando aqui... Eu valorizo questão do reforço, mas não é um contrassenso?
Como você vai falar: "Contrata o reforço", e aí você não coloca aquele professor para dar
língua portuguesa? Tem aluno que ficou dois anos... Eu tenho o meu filho lá, e eu me
preocupo com isso, porque o meu filho essa semana foi dispensado três vezes. Ele vai para o
ensino médio, Lucão, sabendo o quê? Sabendo o que esse menino vai para o ensino médio?
Está no 9º ano do ensino fundamental. Poxa vida, D. Helena, oras bolas, vai visitar as escolas,
conversa um pouquinho com os professores, vai entender o que está acontecendo. Tenho
respeito pelos cálculos matemáticos que a senhora faz, mas aprendizagem, educação, é um
direito constitucional, previsto em um capítulo da Constituição. Começa lá no 206 e termina
lá no 216 falando de educação. Poxa! Os cálculos respeitamos, mas como esses alunos vão
aprender? Como esses alunos vão enfrentar de repente um vestibular? Como a gente garante a
base para essa criança? E mais... Aproveito aqui, nesses minutinhos que faltam, também outra
coisa desrespeitosa: eu estive aí o mês passado com uma dezena de professores para assinar
um contrato. Até agora não assinaram esse bendito contrato. É um desrespeito deslavado. Eu
peço aí, Dr. Edson Fermiano, o senhor que conhece essa Casa, o senhor que conhece a
pressão que a gente vive no dia a dia... Eu quero um minuto. A pressão...PRESIDENTE
MALABIM: Pode concluir, Sr. Presidente. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado. A pressão que a gente vive no dia a dia... Não dá para a gente deixar as pessoas
sem resposta. Eu peço aqui, Prof. Edson Fermiano, faça gestão com a secretária Helena. Eu
gostaria muito que esses profissionais assinassem um contrato, e o senhor, como advogado,
sabe melhor do que ninguém o que é um contrato. Um contrato, Dé, é a vontade das duas
partes. Como a minha vontade vai ser garantida se eu não posso ler a porcaria do contrato?
Como nós vamos questionar isso? Sequer teve o direito da leitura de uma cópia. Gente, até...
Qualquer coisinha que você vai encontrar, em qualquer lojinha, o cara te dá uma segunda via
da compra que você fez. Agora, você está sendo contratado e não tem sequer a via desse
contrato? Poxa vida. É difícil de entender. É isso que eu peço à Dra. Helena, ao Dr. Edson e
também à Wanda, à Dra. Wanda, que faça gestão para garantir o mínimo a esses profissionais
e os nossos alunos da rede pública municipal. Obrigado. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Pela ordem, Sr. Presidente. Só colaborando aí com a fala do vereador
Roselei, o ano de 2020, vereador Roselei, os alunos da EJA, da Educação de Jovens e
Adultos, ficaram o ano inteiro sem professores lá no Deriggi. Um ano inteiro. E, pasmem,
foram aprovados. Os alunos foram aprovados sem ter aula o ano inteiro. Essa é a realidade da
educação da nossa cidade. Obrigada, Sr. Presidente. PRESIDENTE MALABIM: Obrigado,
vereadora Raquel. E convido novamente aqui o presidente desta Casa para assumir esta
cadeira, para dar sequência nos trabalhos da sessão desta tarde. [troca de presidência].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, Malabim. Malabim bagunçou o meu
computador aqui. Malabim, o que você fez aqui? Você abriu tudo. Você está fuçando demais,
hein, Malabim? [risos]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Malabim quer saber tudo
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meu aqui mesmo. Não tem nada aqui, não, Malabim. VEREADOR AZUAITE FRANÇA:
Ô, Baiano, pega aquela moção também? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vamos
lá. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Pois não, Prof. Azuaite. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Eu gostaria que
você... que Vossa Excelência me concedesse a palavra, seja pelo partido, seja por comunicado
à Casa, pode ser? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pelo tempo do partido... O
senhor que decide. Os dois expedientes o senhor está habilitado aqui. VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: Não, se um não for suficiente...PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Tá. Então, pelo tempo do partido, o senhor tem cinco minutos. VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: Tá ok. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
[pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não, ele
pode fazer. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, público
presente. O meu partido, o Cidadania, é o partido que, dentre algumas bandeiras mais
importantes, tem a educação no seu centro de preocupações, assim como também tem no seu
centro a defesa da paz e o combate à violência. Dessa maneira, eu não poderia deixar de, pelo
meu partido, estar externando uma posição contra... Por gentileza. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Professor. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: A minha posição contra esse
ato de terrorismo que está acontecendo desde o final da semana passada na cidade de Ibaté,
quando pessoas que se escondem sob o anonimato procuram colocar em sobressalto toda uma
população ao dizerem que vão invadir escola, que vão atacar alunos, que vão matar, que vão
ferir, que vão fazer qualquer coisa. Isso é um caso de polícia, isso é um caso de justiça. Por
quê? Porque esse crime não é um crime simplesmente de fake news, não é isso. É um crime
de terrorismo, é colocar no terror, colocar sob medo grande parte da população de uma
cidade, se é que isso não pipoca, se é que isso não vá ser também preocupação de outros
desocupados para fazê-lo em outros lugares. A isso se somam casos como os das violências
que são perpetradas nas escolas de Brasília e em outros lugares desse país. Poxa vida, as
crianças são indefesas. Escola, em um país civilizado, devia ser encarada como um templo. E
se a gente não tomar nenhuma posição, se a gente não fizer cobranças, essas coisas vão longe.
Então, eu estou fazendo uso da Tribuna, e gostaria de ser acompanhado por Vossas
Excelências, de cobrar tanto da Polícia Civil de Ibaté, da Delegacia Seccional de São Carlos e
do seu delegado seccional não só a ação, mas a satisfação à população daquilo que vem
fazendo no que tange ao caso que denuncio aqui. E também queria saber do Ministério
Público de Ibaté quais são as ações que estão sendo feitas, que estão sendo movidas, na busca
dos responsáveis por isso, porque esses têm que ser punidos exemplarmente. Se a gente fala
de escola, nós temos que dizer que a punição tem que ser pedagógica. Ensinar pela punição
para que o crime não volte a ser repetido. Quero aproveitar também, Sr. Presidente, Srs.
Vereadores, de todos os partidos, de todas as compreensões, de todas as cores ideológicas que
os senhores tiverem sobre o que eu vou dizer agora: aquilo que o filho do Presidente da
República fez, e poderia não ser o filho do Presidente da República, poderia ser qualquer
outro mal avisado de cabeça torta, fez contra a jornalista Míriam Leitão foi [interrupção no
áudio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode concluir. VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: São dois tempos, né? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Então, o senhor está entrando no segundo então? VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Estou
entrando no segundo. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, o segundo, dois
minutos. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Aquilo que se faz é expor, é escancarar, para
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todos os senhores que defendem o Bolsonaro, ou que são contra o Bolsonaro, que defendem o
Moro, que são contra o Moro, que defendem o Lula, que são contra o Lula, que são de direita,
de centro, de esquerda, não importa do que sejam... Os senhores são contra o terror. Os
senhores são contra a violência. Os senhores são contra a tortura. E o que ele escancara de
forma de deboche é aquilo que aconteceu debaixo da ditadura pelo menos com Míriam Leitão
e, certamente, com outros e outros tipos de tortura que aconteceram depois: colocar uma
mulher grávida, Míriam Leitão, em uma cela...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Com cobras. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Privada da liberdade, claro, e colocar uma
cobra na cela para torturá-la. Imaginem os senhores se acontecesse isso com os senhores, se
acontecesse isso com familiar, com o seu filho, se os senhores iriam achar correto, se os
senhores iriam defender a tortura, se os senhores iriam defender esses dementes que fizeram
isso em um passado... Que a nossa memória tem que estar viva para que nunca mais se repita.
Muito obrigado. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, Prof. Azuaite. Eu
chamo os Srs. Vereadores, nesse momento, para que a gente possa formar aqui o nosso acordo
de Pauta, aqui no Plenário mesmo. Nós já fizemos uma reunião às 14h, e eu penso que nós
vamos ter que acelerar o processo aqui hoje, está bem? VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Não, não vou pedir a suspensão, não. Nós vamos tocar direito aqui hoje. Foi
isso o que nós combinamos, certo? Então, chamada dos Srs. Vereadores para a gente entrar no
próximo expediente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Chamada dos Srs.
Vereadores. Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Azuaite Martins de França. VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Bira.
VEREADORA UBIRAJARA TEIXEIRA: Presente. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presente.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Cidinha do Oncológico, presente on-line. Dé
Alvim. VEREADOR DÉ ALVIM: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Djalma Nery. Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO:
Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente. Gustavo Pozzi.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Presente. Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Presente.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente. Malabim. Malabim? Estava presente
aqui. Marquinho Amaral, presente on-line. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Marquinho, presente on-line. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Paraná Filho.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Presente. Professora Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Presente.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente. Raquel Auxiliadora, presente.
Robertinho Mori, presente. Rodson Magno do Carmo. Malabim, presente. Roselei Françoso.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presente.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sérgio Rocha está presente. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Presente. E Tiago Parelli, presente. São 19 vereadores
presentes.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: São 19 vereadores presentes?
Obrigado, Raquel, pelo registro. Dezenove vereadores presentes. Em regime de votação...
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Vamos lá? O que está faltando aí? ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora
do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Olha, nós temos aqui de... O que
está pegando aí, Rodrigo? ORDEM DO DIA – PROCESSOS EM REGIME DE
URGÊNCIA ESPECIAL – ÚNICA DISCUSSÃO – PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO - Bom, nós temos aqui alguns requerimentos, e esses requerimentos e moções
colocarei em votação em regime de urgência. Requerimento nº 1.018, (processo nº 1410/22)
de autoria do nobre Azuaite Martins de França, que trata... que "solicita informações e cópias
de documentos a respeito do Fundo Municipal de Cultura, e dá outras providências". Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o
Requerimento de número 1.018, Processo 1.410, de autoria do nobre vereador Azuaite
Martins de França. Em votação o Requerimento 1.043, (processo nº 1444/22) de autoria do
nobre vereador Paraná Filho, que "solicita informações referente ao Processo 11.001/2021, a
Tomada de Preço de número 24/2021". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado o Requerimento de número 1.043. Quero informar a
todos que esses processos que nós estamos votando contêm o número de assinaturas
suficientes para atender o nosso regimento, dois terços das assinaturas. Requerimento em
votação, Requerimento 1.019, (processo nº 1411/22) também de autoria do nobre vereador
Azuaite Martins de França, que "requer cópia integral do Contrato 12/2022". Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Requerimento
1.021, (processo nº 1413/22) de autoria do nobre vereador Azuaite Martins de França, que
"requer cópia integral do Processo 2.979/2021". Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Requerimento 1.023, (processo nº 1415/22)
de autoria do nobre vereador Azuaite Martins de França, que "solicita informações a respeito
dos repasses e contratações feitas pelo Ministério da Educação através do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE) para o município de São Carlos no período de janeiro
de 2019 até a presente data". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado o Requerimento 1.023, de autoria do nobre vereador
Azuaite Martins de França. Requerimento 1.024, (processo nº 1416/22) de autoria do nobre
vereador Azuaite Martins de França, que "requer cópia integral do Processo 14.496/2019 e
outros". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovado o requerimento... Que número que é? É 1.016? É o... Não, é o processo. O
requerimento... É 1.024. Aprovado o Requerimento 1.024, de autoria do nobre vereador
Azuaite Martins de França. Agora, sim, o Requerimento 1.017, (processo nº 1409/22) de
autoria do nobre vereador Azuaite Martins de França, que "requer cópia integral do Processo
17.935/2021 e outros". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se
os contrários. Aprovado. Requerimento 1.033, (processo nº 1430/22) de autoria do nobre
vereador Bruno Zancheta, que "requer manutenção urgente de toda a extensão da Rua Lázaro
dos Santos, no bairro Cidade Aracy". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado o Requerimento 1.033, de autoria do nobre vereador
Bruno Zancheta. Em votação a Moção de número 91, (processo nº 1436/22) de autoria do
nobre vereador Gustavo Pozzi, que "manifesta congratulação a D. Luiz Carlos Dias pelo
aniversário de 31 anos de ordenação presbiteral". Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Parabéns ao D. Luiz. Requerimento...
É requerimento isso aqui? Isso aqui é uma moção, né? Moção, Moção de número 93,
(processo nº 1445/22) de autoria do nobre vereador Azuaite Martins de França, que
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"manifesta repúdio às declarações do deputado federal Eduardo Bolsonaro contra a jornalista
Míriam Leitão". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovada a Moção de número 93, de autoria do nobre vereador Azuaite Martins
de França. O que é isso aqui? SR. RODRIGO VENÂNCIO: É uma emenda do Tiago.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu posso assinar também a emenda do Tiago?
Então, vamos lá. Em votação o processo número... Projeto de Lei nº 109, Processo 1.114, de
autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza dispositivo da Lei Municipal
19.724, de 24 de junho de 2020, e dá outras providências". Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. SR. RODRIGO
VENÂNCIO: Esse vai ter discussão. O senhor quer ele na Pauta, quer inverter?
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não. SR. RODRIGO VENÂNCIO: Quer
discutir? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Há uma proposta aqui, eu queria
consultar os Srs. Vereadores. O nosso regimento diz que os processos de urgência nós
votaremos... temos que votar primeiro, correto? Vocês estão atentos? Como não há pedido de
discussão dos processos que estão na Pauta, mas há pedido de discussão no processo que está
de urgência, podemos inverter o processo de votação? Pessoal, vocês estão atentos aí? Posso
inverter? Questão de ordem solicitado pelo nobre vereador Azuaite Martins de França.
Vereador Marquinho Amaral, tudo bem? Posso inverter? Cidinha do Oncológico, tudo bem?
É porque vai ter a discussão apenas nesse, tá? VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Vossa
Excelência. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pois não, Prof. Azuaite.
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Alguém pode abrir lá para o Prof. Azuaite, que ele
está...VEREADOR
AZUAITE
FRANÇA:
Que
Vossa
Excelência
me
informasse...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pois não, professor. VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: Em primeiro lugar sobre o quórum necessário...PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Eu vou...VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Para aprovação em
segundo turno de modificação do...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu vou pedir a
verificação de presença. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Não, mas o
quórum...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: São dois terços. VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: Dois terços? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Dois terços.
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Então, eu solicitaria a Vossa Excelência que nessa
inversão colocasse...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tudo bem. VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: Desse prioridade a esse processo. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Perfeito. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Obrigado. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Eu quero agradecer o pedido de Vossa Excelência. Até para efeito
de verificação de quórum, eu peço à vereadora Raquel que faça a chamada novamente dos
Srs. Vereadores. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Chamada dos Srs.
Vereadores. Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Azuaite Martins de França. VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Bira.
VEREADORA UBIRAJARA TEIXEIRA: Presente. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presente.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Cidinha do Oncológico, presente on-line. Dé
Alvim. VEREADOR DÉ ALVIM: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADORA RAQUEL
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AUXILIADORA: Djalma Nery. Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO:
Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Gustavo Pozzi. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Lucão
Fernandes, presente. Malabim. Marquinho Amaral, presente on-line. Paraná Filho. Professora
Neusa, presente. Raquel Auxiliadora, presente. Robertinho Mori. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Rodson
Magno. Roselei Françoso. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: E Tiago Parelli.
VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Presente. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Foi registrada a presença do vereador Marquinho e da Cidinha?
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim.
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Perfeito. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Vereador Djalma.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Djalma também está presente, Raquel.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: São 18 vereadores presentes. SR. RODRIGO
VENÂNCIO: [ininteligível] o processo [ininteligível] votação. É que o senhor não leu ainda,
tá? [risos]. PROCESSO EM REGIME DE TRAMITAÇÃO COMUM – 2ª DISCUSSÃO
- PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, em votação o Projeto de Emenda à Lei
Orgânica Municipal nº 1, (processo nº 772/22) dos vereadores da Câmara Municipal, que
"acrescenta dispositivo da Emenda Substitutiva nº 1 à lei orgânica do município de São
Carlos, de 20 de dezembro de 2010". Nós já votamos em primeiro turno, que é aquela... o
projeto de emenda impositiva que define o índice de 1.2 do orçamento para os vereadores,
sendo destes 30% carimbado para a saúde no município de São Carlos. Chamada... Votação
nominal. Eu peço à vereadora Raquel, por gentileza, que faça a chamada dos senhores...SR.
RODRIGO VENÂNCIO: Votação. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: A votação
nominal dos Srs. Vereadores. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Votação
nominal. Os vereadores favoráveis digam "sim", contrários digam "não". Vereador André
Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sim. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Bira. VEREADORA UBIRAJARA
TEIXEIRA: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Bruno. VEREADOR
BRUNO ZANCHETA: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Cidinha do
Oncológico. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Cidinha do Oncológico, sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Dé Alvim, ausente do Plenário. Dimitri
Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Djalma Nery. VEREADOR DJALMA NERY: Sim. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Elton Carvalho, ausente do Plenário. Gustavo Pozzi. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Lucão Fernandes.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Malabim. VEREADOR MALABIM: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Sim. Marquinho Amaral. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Marquinho, sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ
FILHO: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Professora Neusa.
VEREADORA
PROFESSORA
NEUSA:
Sim.
VEREADORA
RAQUEL
AUXILIADORA: Sim. Raquel Auxiliadora, sim. Robertinho Mori. VEREADOR
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ROBERTINHO MORI: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Rodson
Magno, ausente do Plenário. Roselei Françoso. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sérgio Rocha, sim. Tiago Parelli.
VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Sim. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: São 19 vereadores... Não. Isso, 19 vereadores sim, nenhum contrário.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, está aprovada a emenda à lei orgânica,
criando no município de São Carlos a emenda impositiva ao orçamento municipal. Então, eu
volto aqui para registrar. O número do processo é o 772, Protocolo 820, Projeto de Emenda à
Lei Orgânica Municipal nº 1. PROCESSOS EM REGIME DE TRAMITAÇÃO COMUM
– ÚNICA DISCUSSÃO – PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO - Agora, nós vamos
votar o Projeto de Lei de número 49, (processo nº 578/22) que está retornando a essa Casa,
que "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na Prefeitura de São
Carlos". Autoriza abertura de um crédito adicional suplementar na prefeitura municipal, na
Secretaria Municipal de Educação, uma emenda do nobre vereador Gustavo Pozzi no valor de
R$ 20 mil para contribuir com investimentos, despesas, do Cemei João Paulo II, no Jardim
Pacaembu. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovado. Projeto de Lei nº 58, (processo nº 690/22) 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". Esse projeto é uma emenda parlamentar da
nobre vereadora Professora Neusa, que cria o Projeto Escola de Floresta com o objetivo de
sensibilização ambiental para crianças, jovens e adolescentes de instituições sociais em São
Carlos, como eu já disse, conforme emenda da nobre vereadora Professora Neusa. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado.
PROCESSO EM REGIME DE TRAMITAÇÃO URGENTE – PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO - Agora, sim, o projeto que foi solicitada discussão, Projeto de Lei
nº 155. (processo nº 1399/22) Há uma solicitação de discussão pela vereadora Profa. Raquel
Auxiliadora. Raquel, nós não combinamos o tempo aqui. Cinco minutos? Cinco minutos,
então, para discussão do projeto. Já está inscrito também para fazer uso da palavra o vereador
Lucão Fernandes e, na sequência, pelo que eu estou entendendo aqui, o vereador Dé. Então,
Raquel, a senhora tem a palavra pelo tempo regimental de cinco minutos. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada, Sr. Presidente. Esse projeto eu acho que é muito
simbólico, por isso que pedi a discussão. Simboliza a incompetência desse governo, porque
nós... essa Câmara faz a sua parte. Nós corremos atrás, analisamos com regime de urgência.
Eu vi vários vereadores olhando esse projeto, analisando agora. Corremos, fizemos a nossa
parte, garantimos o recurso, mas a prefeitura não executa. O que adianta os vereadores
fazerem sua parte quando lá, no Executivo, que é para fazer acontecer as coisas, ninguém faz
nada? Eu fui atrás dessas emendas aqui, dos deputados que estão nesse projeto, emenda que
passou nessa Casa em fevereiro de 2021. Duas delas. Emenda que passou em abril de 2021,
passou em setembro de 2021, em novembro de 2021. O ano passado a gente já aprovou essa
suplementação. Um ano inteiro para executar... Desde abril Emenda do deputado Ivan
Valente. Desde abril está lá aprovada e não é executada. E aí, vem para cá em regime de
urgência para quê? Se não vai executar... E aí, eu faço uma pergunta, e é uma pergunta eu
acho que... tem que ficar aqui, ó, buzinando na nossa orelha, na orelha da população de São
Carlos: Por que o governo Airton Garcia está guardando dinheiro? Porque é isso que está
fazendo. Está aqui, ó, rendendo. Esse dinheirinho aqui, ó, está desde abril, há um ano,
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guardado. Por que o governo Airton Garcia fica guardando dinheiro com a cidade precisando
de tudo, com falta de serviços públicos em todas as áreas, investimentos precisando
acontecer? E o governo Airton Garcia fica guardando dinheiro, fazendo caixa. Quem sabe
uma hora a gente saiba essa resposta, e essa resposta eu acho que vai ser muito ruim, já é
muito ruim, para a população de São Carlos, que sofre tanto pela falta de um Poder Executivo
na nossa cidade. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereadora Raquel. O
próximo vereador inscrito é o vereador... Mudou aqui? O Dé Alvim pelo... Lucão, depois é
você. Você se inscreveu primeiro. VEREADOR DÉ ALVIM: Pega o álcool aqui para mim.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Álcool para o Dé. VEREADOR DÉ ALVIM: Sr.
Presidente, Srs. Vereadores, população que nos acompanha, população aqui presente. Sr.
Presidente, quero aqui cumprimentar a prefeitura municipal, que a saúde, vereador Lucão, o
senhor é presidente da Comissão da Saúde, não é fácil. Sabemos o tanto de dificuldade que a
saúde enfrenta no dia a dia do nosso município. A única coisa que eu quero aqui fazer um
apelo é para pessoas, principalmente pessoas de idade, não ficarem na UPA muito tempo
esperando. Muitas vezes, nós temos dificuldade. Está vendo? Estamos aqui aprovando... Dá
um total de quanto aqui, vereador Lucão? É R$ 12 milhões? VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: São R$ 12,5 milhões. VEREADOR DÉ ALVIM: São R$ 12,5 milhões.
Aqui, tem emenda de vários deputados...VEREADOR LUCÃO FERNANDES:
[pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR DÉ ALVIM: Então, a única coisa que
também eu acho que a prefeitura deveria ter feito é mandado desmembrado certinho onde vai
ser aplicado, onde tal, tal, tal, R$ 2 milhões para lá, R$ 3 milhões, R$ 4 milhões... Então,
depois eu quero até pegar com o vereador Lucão, que ele que correu hoje aqui para entrar de
urgência, para ajudar a saúde do município, isso é muito importante, para que nós possamos
analisar... Como está entrando de urgência, não deu tempo de eu analisar, vereador Lucão.
Queria analisar para saber exatamente... Então, da próxima vez, eu gostaria de pedir para a
prefeitura mandar desmembrado onde vão ser investidos exatamente os recursos do total de
R$ 12 milhões. Então, Sr. Presidente, então era esse o apelo que eu queria fazer. Nós estamos
votando mais R$ 12 milhões, e eu recebo quase todos os dias, no meu celular, que tem
pessoas há dois dias na UPA do Vila Prado, há dois dias na UPA do Cidade Aracy, há dois
dias na UPA do Santa Felícia, muitas vezes pessoas com idade, pessoas com 80 anos, pessoas
que estão lá... Esses dias me ligou um senhor que já estava na UPA há mais de dois dias, que
estava... foi internado, da UPA levou para a Santa Casa, e a família achou estranho, muito
estranho. Por quê? O médico passou meia-noite e internou 18h. Ficou na UPA dois dias, viu,
vereador Lucão, ficou na UPA dois dias, foi para a Santa Casa, o médico passou meia-noite e
deu alta, e a pessoa... E aí, a família perguntou: "Mas por que ele vai embora tão fraquinho
assim?", está com anemia profunda, tal. Aí o médico disse: "Olha, é que aqui é perigoso pegar
uma bactéria", assim, assim, "já tomou duas bolsinhas de sangue". Mas como ainda estava o
prontuário aberto, eu pedi para a família procurar o provedor da Santa Casa, equipe médica lá,
a Nira, procurar a Soraya para ver por que liberaram aquele paciente com quase 80 anos de
idade. Realmente, se apresentou à Santa Casa novamente, passou por outra equipe médica,
onde repetiram vários exames, e os médicos também disseram que era melhor ele se recuperar
em casa. Então... Mas a gente tem uma preocupação, vereador Lucão, porque se nós votamos
vários recursos aqui para a Santa Casa, a gente corre atrás de deputado estadual, de deputado
federal, a gente corre atrás da prefeitura para que cumpra todos os convênios com a Santa
Casa, a gente queria pedir um pouco mais de agilidade e parar com esse negócio de Cross.
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"Ah, fulano está no Cross. Tem que ver para chamar." Aí a pessoa fica lá, vereador Roselei,
uma pessoa de idade, na UPA dois dias, três dias, e o Cross não chama. Então, uma situação
difícil. Então, a gente vota com muita tranquilidade, a gente vota, ajuda a saúde da cidade,
ajuda a população da cidade, mas eu acho que esse sistema Cross aí... Viu, vereador Lucão,
Vossa Excelência que é o presidente da Comissão de Saúde, nós precisamos chamar uma
reunião entre hospital-escola, a Santa Casa e a secretária da Saúde, a Jô, que eu conheço,
assim, a Jô, que está fazendo o trabalho dela, pegou andando já as coisas... Então, eu não
posso culpar ela. A gente... Uma reunião para parar um pouco esse sistema Cross, senão fica
difícil, as pessoas acabam morrendo na UPA, as pessoas têm dificuldade na UPA. E a Santa
Casa, ela não tem, assim... só chama na vaga zero, porque ela depende do sistema do Cross lá
em Araraquara. E isso... A família, muitas vezes, fica sofrendo, e não tem um leito adequado
para cuidar do seu paciente. Então, eu queria cumprimentar o prefeito Airton por ter mandado
aqui para que nós possamos aprovar hoje, porque vai melhorar bastante e ajudar bastante
[interrupção no áudio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor finalizou?
VEREADOR DÉ ALVIM: Já terminei, Sr. Presidente. S PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Já? Então, eu convido a fazer uso da palavra o vereador Paraná Filho pelo
tempo regimental de até cinco minutos. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente,
Srs. Vereadores, boa tarde a todos que estão nos assistindo, como também a imprensa, os que
nos acompanham em suas casas. Sr. Presidente, em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar
o trabalho do vereador Lucão Fernandes, que desde sexta-feira, quando esse processo chegou
nessa Casa, fez uma reunião com representantes da Santa Casa, como também da prefeitura,
buscando compreender o que se passava dentro desse projeto, haja vista que é bastante
complexo, pois trata de emendas parlamentares, trata de alteração da tabela de preços, trata de
verbas para a Santa Casa, como também para o hospital-escola, então é bastante complexo,
como também fez a via sacra aí junto aos gabinetes, visitando todos os vereadores, pedindo
apoio para aprovar esse projeto, que é importante. No entanto, concordando com a fala do
vereador Dé Alvim, um processo dessa complexidade deveria vir melhor distribuído. Então, o
que trata de hospital-escola vamos tratar em um certo projeto, o que trata da Santa Casa
vamos tratar em outro, as emendas parlamentares também vamos tratar em outro projeto.
Fizeram uma salada aqui, e a Câmara, mais uma vez, para não dizer que está tentando
atrapalhar, que torce para o quanto pior, melhor, mais uma vez, tem tido coerência e sendo
razoável com a prefeitura aprovando esse projeto de lei. Eu quero destacar aqui a Emenda
Parlamentar de 92.666, do deputado Luiz Lauro Filho, do meu partido, porém, deputado esse
falecido há dois anos atrás. Olha só, essa emenda tem pelo menos dois anos. Eu quero
destacar aqui também emenda do ex-deputado federal Lobbe Neto. À época dessa emenda,
vereador Lucão, eu ainda atuava no gabinete desse deputado em Brasília. Isso tem pelo menos
cinco anos, no mínimo tem cinco anos essa emenda. Então, esse projeto de lei que nós
aprovamos aqui é um retrato da morosidade da gestão pública, e eu não vou falar
especificamente da gestão Airton, porque isso é na esfera estadual, federal, municipal, é assim
que a coisa anda. Emenda para saúde cinco anos parada aqui. Essa é realidade do poder
público no âmbito geral do nosso país. Muito obrigado. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, vereador Paraná. Convido agora o nobre vereador Lucão Fernandes
para discutir o projeto no tempo regimental de até cinco minutos. Eu peço aos vereadores que
têm interesse em discutir o projeto que se inscrevam. Vamos lá. [troca de presidência].
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Eu quero, inicialmente, Sr. Presidente, Srs.
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Vereadores, agradecer a fala aqui do nobre vereador Paraná Filho. Eu já havia dito antes,
talvez Vossa Excelência não tenha ouvido, mas já falei que Vossa Excelência deu uma olhada
nesse projeto de lei já na sexta-feira. Mas eu quero aqui agradecer, Srs. Vereadores,
vereadoras, desta Casa a recepção que eu, a vereadora Cidinha, vereador Sérgio Rocha, nós
tivemos por parte da assessoria de Vossas Excelências, porque alguns dos Srs. Vereadores eu
não consegui encontrá-los, mas tive uma boa recepção por parte da assessoria de Vossas
Excelências, e nessa visita eu estava tentando demonstrar, através dessa folha aqui,
detalhando para onde estão indo recursos, facilitando, assim, talvez o trabalho de Vossa
Excelência pelo tempo curto, talvez, de não consegui mergulhar dentro de um processo dessa
envergadura, para que vocês tivessem noção mais ou menos de onde estão sendo distribuídos
todos esses recursos. Concordo com as falas. Peço, mais uma vez, como presidente da
comissão, em nome da comissão, que, na elaboração desse projeto de lei, que sejam separados
os recursos, o que for da Santa Casa, o que for do hospital-escola, o que for de emendas
parlamentares, que façam projetos separados. O vereador foi muito feliz na colocação dele
aqui, vereador Paraná Filho. A gente entende, sim, que existe uma morosidade aqui na nossa
prefeitura, mas quando demanda de recurso do governo do estado, do governo federal, existe
também a liberação das esferas tanto do estado de São Paulo como também do governo
federal. Então, com toda essa morosidade, acaba ficando uma emenda de quase cinco... talvez,
eu acredito, Paraná, que mais de cinco anos que você esteve lá na Assembleia... no Congresso
Nacional, até porque o senhor já está no segundo, segundo mandato, e foi antes de o senhor
estar nessa Casa. Então, eu quero pedir, antes de pedir, agradecer as assinaturas de todos os
colegas vereadores, e agora que vocês pudessem, no momento da votação, estarem votando
favoráveis para que esse recurso possa chegar ao seu destino. Fica aqui expressa a minha
gratidão pelo acolhimento que tive na sala de Vossas Excelências. Muito obrigado.
PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Muito obrigado, vereador Lucão Fernandes. Na
sequência, vereador Roselei Françoso. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Vereador
Paraná, que preside essa sessão, colegas vereadores. O projeto que está em discussão é o
Projeto de Lei 155, que "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar
e crédito adicional especial na Prefeitura Municipal de São Carlos no valor de
12.453.583,35". Eu pensava ali se eu ia discutir o projeto, porque é um projeto que já foi
falado pelos colegas e trouxe aqui, na verdade, o rol de deputados e projetos, de emendas de
vários deputados... Inclusive, aqui no projeto está escrito certo, Alexandre Pereira, né? Acho
que na transcrição que foi escrito errado. É emenda de vários deputados, eu não vou entrar no
mérito desses deputados todos, mas o que eu observo nesses projetos é que são dotações
orçamentárias específicas. Por exemplo, para a contratação de serviços tem R$ 50.001,00;
depois, tem outra dotação aqui de contratação de serviço de pessoa jurídica também. Aqui, o
número da dotação está errado, eu já peço de antemão a correção desse número, que é
3.3.90,39, e não 50.39, viu, Lucão? Na redação final, eu peço a correção desse crédito de R$
3.956.500,00; depois, nós temos despesa com pessoal, R$ 143.789,00; e depois mais um
crédito de R$ 1 milhão de pessoa jurídica, esse está correto. Diárias, material de consumo,
diária de novo, pessoa jurídica, pessoa jurídica, material permanente, enfim... material
permanente de novo, R$ 3.227.000,00, totalizando os R$ 12 milhões que eu falei. Mas eu pedi
para discutir esse projeto no sentido até de mostrar, na verdade, para a população que nos
acompanha e também para o governo municipal que esta Casa, representada pelos 21
vereadores, tem a compreensão do todo, a compreensão de que nós precisamos de
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investimentos na saúde, a compressão de que nós precisamos, em alguns momentos, sob pena
até de cometer algum erro, porque um projeto desta envergadura, que trata de milhões de
reais... Tem algumas cidades que nem têm isso de orçamento, e nós estamos votando aqui
para alguns investimentos. Dos R$ 280 milhões da saúde, nós estamos votando R$ 12 milhões
de remanejamento orçamentário e alguma coisa de crédito especial, tá? O que é crédito
especial? Aquilo que não estava previsto no orçamento e vai entrar no orçamento agora. E
aquilo que estava previsto no orçamento é remanejamento orçamentário, que tira de um
programa e transporta para outro programa. Mas eu quero estender aqui, Lucão, a você... ao
senhor, à vereadora Cidinha, que nos acompanha on-line, ao vereador Sérgio Rocha, a todos
os presidentes de comissão enumerados por Vossa Excelência aqui na tarde de hoje, que
tiveram a mesma sensibilidade que Vossa Excelência. Eu estava presidindo uma sessão aqui,
Paraná, na última... eu acho que foi essa semana... na semana passada, quinta-feira passada,
quando eu percebi um movimento um pouquinho maior aqui na sala da Secretaria Geral, e nós
tínhamos aqui alguns representantes da Santa Casa - Dr. Roberto, Dr. Mário, que trata da
questão financeira da Santa Casa - expondo as dificuldades. E nós também conhecemos um
pouquinho da dificuldade lá do hospital universitário. Sensíveis a essa situação, houve um
diálogo bastante intenso, inclusive eu participei de uma reunião entre o vereador Lucão
Fernandes e o vereador Ubirajara Teixeira demonstrando essa preocupação. Então, é esse o
espírito que nós precisamos administrar essa cidade. É essa harmonia que a gente precisa
conduzir os trabalhos na cidade, porque ainda que a gente entenda que foi de uma forma
atropelada, que poderia vir, que passar nas comissões, as comissões tiveram o entendimento
[interrupção no áudio]. PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Para concluir, vereador.
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: E a sensibilidade de levar a votação em regime de
urgência esse processo. Então, Lucão, eu quero aqui cumprimentá-lo. Ao cumprimentá-lo,
todos os vereadores que tiveram essa sensibilidade com a saúde do nosso município. Meu
muito obrigado. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Muito obrigado. Votação nominal.
PRESIDENTE PARANÁ FILHO: Quer fazer a votação? Quer fazer? ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. [troca de presidência].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Acho que é o último, né? Quero agradecer o
vereador Paraná aqui por me substituir e quero pedir... Foi solicitada votação nominal? Eu não
ouvi. Vereador Elton Carvalho solicitou votação nominal. Então, vereadora Raquel, por
gentileza, votação nominal dos Srs. Vereadores. Os vereadores favoráveis ao processo... ao
projeto digam "sim", os contrários digam "não". VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Azuaite Martins de França, ausente do
Plenário. Bira. VEREADORA UBIRAJARA TEIXEIRA: Sim. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Sim. Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Cidinha do Oncológico. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Cidinha, sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim.
Dé Alvim. VEREADOR DÉ ALVIM: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Djalma Nery. VEREADOR DJALMA NERY: Sim. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Lucão Fernandes.
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VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Malabim, ausente do Plenário. Marquinho Amaral.
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Marquinho Amaral... Acho que caiu aqui, viu? VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Acho que caiu. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Deixa eu ver se
ele caiu. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: A gente volta nele. Paraná Filho.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Professora Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Sim. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Raquel Auxiliadora, sim. Robertinho Mori. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Rodson
Magno. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Roselei Françoso, no exercício...PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Não voto. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Da presidência, não
vota. Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Tiago Parelli. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Marquinho Amaral voltou? PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Não, não, está ausente. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: São 17 vereadores favoráveis, nenhum contrário. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Então, aprovado o Projeto de Lei de número 155, de autoria da
prefeitura, que remaneja recursos e também abre crédito adicional especial na Prefeitura de
São Carlos no valor de R$ 12.453.583,35. Obrigado, vereadora Raquel. Quero... Agora, nós
vamos para a explicação pessoal. O primeiro vereador inscrito quem é? Está certo aqui?
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Inverteu. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Quem inverteu? ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Ah, o Bruno... O Bira é o primeiro então? Então,
vereador Ubirajara Teixeira pelo tempo regimental de até cinco minutos para explicação
pessoal. [troca de presidência]. VEREADORA UBIRAJARA TEIXEIRA: Boa tarde a
todos, plateia presente, vereadores, pessoas que estão nos acompanhando em casa, imprensa
falada, escrita. Bom, na minha explicação pessoal hoje eu venho falar da Secretaria Municipal
de Transporte e Trânsito. Eu tenho andado aí pelos quatro cantos da cidade, Sr. Presidente, e...
A gente já percebe... Quando tem que enaltecer, falar uns pontos legais, a gente tem que
elogiar, né? E tenho visto a pintura, a sinalização... Já começou a mudar. Não sei se vocês têm
acompanhado a cidade aí, a mudança. E tenho reparado uma coisa que causou, Sr. Presidente,
muito transtorno na gestão passada, que eram as pinturas de faixa de segurança. Parecia uma
lona de circo que o Coca fez, vocês lembram? Colorida, causando transtorno, Sérgio Ferrão,
escorregando, derrubando moto, derrubando de a pé, derrubando de bicicleta... E vejo hoje
que o Sr. Paulo Luciano vem desenvolvendo um trabalho simples, uma faixa branca e a outra
preta do asfalto, e tem ficado um serviço que você não vê a população reclamar. Eu acho que
desde a época do governo Altomani que o Coca está aí, né, estava... já era, né, e era uma
briga, e continuou, e aquela luta dos vereadores. Eu lembro da minha passagem de 40 dias
aqui, Lucão, a gente desceu lá no gabinete com mais vereadores lá para implorar para ele tirar,
presidente Gustavo, essa lona de circo que ele fazia no chão. Eu hoje vejo o serviço do Paulo,
a economia de tinta, que com o Coca era tudo na largada: era semáforo, era tinta, era à
vontade. Então, quando a gente tem que elogiar o trabalho, a gente tem que elogiar. Eu acho
que o governo... Espero que o Paulo continue nessa forma para não queimar a nossa língua,
mas eu tenho certeza que não, que é uma pessoa centrada, mas acho que o governo fez um
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bom acerto com o Sr. Paulo Luciano. Outro detalhe que eu vejo também é a periferia.
Começaram as sinalizações nas periferias. Por quê? A periferia todo mundo abandona, né,
Gustavo, Tiago? O que acontece? A periferia tem aquela fama nos cruzamentos: quem chegar
primeiro, passa. É onde acontecem os maiores números de acidente, é na periferia, porque
você está andando meio à vontade, você acha que não vai passar ninguém. Agora, o centro
precisa estar pintado, sinalizado também, mas a periferia precisa mais ainda, que é um lugar
de alto índice de acidentes. Então, a gente vê a pintura nova... Um detalhe que me chamou a
atenção, e algumas pessoas cobraram, é sobre a troca de emplacamento. A gente estava vendo
uns bastões de aço, de ferro, com a placa, e... até bom, estava... Os bastões estavam bons, até
eu fiquei meio, assim, preocupado. Por que a secretaria estava trocando? Antes de qualquer
coisa, falei: Nem vou enviar requerimento, vou ligar para o secretário e falar para ele qual era
a ideia. Ele falou: "Bira, está tendo muito roubo desses canos, e também, quando bate, amassa
tudo, isso não serve para nada, e causa... O que está acontecendo? O preço do cano está um
absurdo. Disparou o índice... Tem lugar que estão até roubando." Então, o que acontece? Ele
trocou, o Sr. Paulo trocou, por que? Colocando a de madeira, ninguém vai roubar mais,
porque se eles forem roubar... roubando e tiver que comprar mais, o preço que está o cano dá
para você comprar 30, 40 de madeira, e ele falou que a sinalização, quando vem pintada, a
visão é bem melhor do que o cano de ferro, que você não vê. Aí até cheguei à conclusão...
Isso ainda não conversei com ele os valores, mas a gente vê o alto... os números, cara que está
a sucata, né, tudo subiu. Então, essa é a ideia. Então, hoje eu tenho visto que a cidade aí está
bem-sinalizada, a periferia, acho que... Agora, faltam algumas implantações de lombada, que
a gente tem muita dificuldade, vocês têm muito requerimento de lombada, a gente sabe os
pontos críticos, principalmente onde a gente mora, mas a gente que algumas coisas o governo
tem acertado, e, na minha humilde opinião, que estou andando aí pelos quatro cantos da
cidade, estou vendo, né, Serjão, a cidade, não sei se você tem acompanhado, pelo menos com
a sinalização e menos semáforo, né, Bruno? Né, Tiago? Vocês dois que viram. Ele está...
Parou de gastar com isso. Então, para a minha explicação pessoal [interrupção no áudio].
PRESIDENTE GUSTAVO POZZI: Para concluir. VEREADORA UBIRAJARA
TEIXEIRA: A explicação pessoal é para o elogio que tem feito a Secretaria de Trânsito. Não
deixando de alertar... A licitação do ônibus, que a gente tanto aguarda, né, que eu tenho
certeza que ele vai acertar isso aí, que isso aí está uma novela, porque a gente está tendo muita
falta de ônibus na periferia, a empresa retirou muitos ônibus, vocês têm muitas reclamações
também. Então, espero que o Sr. Paulo também resolva logo essa licitação, que aí... para
'matar a pau' esse trabalho que ele tem feito. Obrigado a todos. PRESIDENTE GUSTAVO
POZZI: Com a palavra, meu companheiro de partido, o Bruno Zancheta, por cinco minutos.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Boa tarde, líder do PL, do meu partido, vereador
Gustavo Pozzi, presidente, preside a sessão nesse momento. Bom, em razão do tempo, trazer
apenas alguns temas. Apenas pegando um gancho também na fala do vereador Bira sobre a
questão do semáforo, eu vou trazer um pouquinho melhor na próxima sessão, Bira, um
pouquinho melhor, uma explicação sobre essa questão dos semáforos na gestão do Coca. Mas
isso é para a próxima sessão. Bom, hoje eu queria tratar especificamente de dois temas. O
primeiro deles é a questão da dengue no município. Fui pesquisar, fui me informar, enfim,
para trazer os dados corretos aqui. Só... Voltando um pouquinho para o ano passado, ano de
2021, nós tivemos o ano todo 471 notificações. Dessas 471, 136 positivos. Isso em 2021. Em
2022, vereador Gustavo, nós já tivemos mais de 600 notificações e 132 positivos. Até o
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momento. Ou seja, os números dos primeiros meses de 2022 estão muito próximos, diferença
de quatro casos, para o ano inteiro de 2021. Então, estou conversando já com o secretário
Mateus Aquino e com a secretária interina Jôra para que a gente faça uma campanha de
conscientização. Os agentes de endemias estão nas ruas, inclusive passaram recentemente ali
na região da Vila Prado, que é onde eu resido, então eles estão nas ruas, mas acredito que nós
precisamos intensificar, Ferrão. É o momento de a gente intensificar essa campanha. Os
números estão aumentando, eu tenho recebido pessoas quase que semanalmente: "Olha, eu
testei", enfim, "deu positivo". Então, é momento de alerta. Em aproximadamente três meses
nós já tivemos os mesmos números do ano passado todo. Então, precisamos de alerta em
relação a esse assunto. Como eu pontuei, estou conversando com o secretário Mateus Aquino
para que faça uma campanha intensa, Bira, de conscientização com a população. Eu conheço,
inclusive, uma pessoa que está internada com um quadro bastante complicado, uma pessoa
com uma idade não tão avançada, um quadro muito complicado no que diz respeito à dengue.
Então, é momento de vigilância. Precisamos estar atentos em relação a esse assunto. A
mensagem, a minha fala de hoje, é nesse sentido de alerta, de a prefeitura ligar o sinal
vermelho em relação a esse assunto. Um outro assunto que eu queria trazer na tarde de hoje, é
a questão da... Muitos vereadores já comentaram desse assunto, mas eu fui procurando
também por um grupo de munícipes lá do bairro Cidade Aracy, mais especificamente da Rua
Lázaro Santos. Entrei, inclusive, com um requerimento de urgência na sessão de hoje. E
confesso que quando eu fui procurado pelos munícipes, vereadora Neusa, eu não imaginava
que a situação era tão caótica. E o que eu gosto de fazer, o meu mandato? O que eu faço? Eu
vou até o local para entender um pouquinho melhor. E quando eu cheguei lá, foi essa situação
que eu me deparei, e fiquei muito assustado. As pessoas não conseguem entrar em casa. Não
tem como entrar em casa. A rua está... Passa ônibus nessa rua. Eu não sei como, mas passa. O
menino chegou do trabalho - tem uma foto, até cortei o rosto aqui -, ele chegou do trabalho e
não conseguia, teve que pular para entrar em casa. A pé. Imagina com os veículos. Então,
novamente, deixo aqui um recado para a prefeitura, Secretarias de Obras, João Muller,
Secretaria de Serviços Públicos, Mariel, para que olhem com carinho em relação a essa rua.
Outros vereadores... O vereador Bira, por exemplo, já esteve lá, pessoas da sociedade têm
cobrado esse assunto. Nós podemos ter aqui muito em breve um acidente, Bira. Uma vida
pode ser ceifada aqui. Então, no sentido de alerta, mais uma vez, prefeitura, vamos olhar com
carinho essa situação. Ou será que quem mora lá no bairro Cidade Aracy, Paraná, não tem
direito? Pagou imposto menor do que quem mora nos... Como é? Óbvio que não. Então,
vamos olhar com atenção. O vereador Bira estava falando da questão das linhas... da
sinalização nos bairros Cidade Aracy, Antenor Garcia, enfim. Vamos olhar com carinho. A
nossa função, enquanto homem público, é se colocar no lugar das pessoas. E eu me coloquei
ontem, e eu fui para casa... na sexta-feira eu fiz essa visita, eu fui para casa imaginando. A
pessoa chega do trabalho cansada, depois de uma semana intensa de atividades, e não
consegue guardar o carro na garagem. Se ela vai passear ou, enfim, vai em algum lugar, ela
tem que deixar o carro longe de casa. Não dá, é inadmissível isso. É inadmissível. Então, por
favor, prefeitura, vamos olhar com mais carinho para todos os bairros, e o Cidade Aracy não
pode ser diferente. Para finalizar, presidente, de forma muito breve, eu já tratei desse assunto
aqui também, a questão de falta de professor. A vereadora Raquel falou, outros vereadores
falaram, e apenas para citar algumas escolas das quais eu já visitei e recebi demanda. Estão
sem professor Dalila Galli... Estão sem professor não, estão com falta de professor: Dalila
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Galli, Helena Dornfeld... O Carmine Botta, para vocês terem uma ideia, mais de cem aulas
sem professor [interrupção no áudio]. PRESIDENTE GUSTAVO POZZI: Para concluir,
por favor. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: A Escola Carmine Botta, estivemos lá eu, o
vereador André e o vereador Azuaite, mais de cem aulas sem professores. Isso é inadmissível.
Eu sou professor do estado e eu sei a falta, considerando que os nossos alunos já foram
sensivelmente prejudicados na pandemia com a falta das aulas. O Carmine Botta, a Cemei
Paino, lá no Azulville, o Deriggi, o Marrara, as duas Marraras, Prof. Nilson Gonçalves, no
Embaré... enfim. Nós percebemos que é uma falta generalizada. É no bairro Cidade Aracy, é
no Embaré, na Nilson Gonçalves, é no Paino, no Azulville. Precisamos de solução. Já
conversei, fiz um requerimento aqui e conversei também com a Profa. Wanda, e há um
entendimento: "Olha, nós vamos seguir...", porque o estado, vereador Lucão, eu leciono no
estado, ele tem um sistema de substituição. "Olha, a ideia é nós seguirmos algo semelhante ao
que o estado faz.". Mas e aí? Até agora nada. Não dá para esperar mais. Então, hoje eu estou
um pouco até mais calmo, vereador Gustavo... Então, é no sentido de alerta em relação aos
três temas: a questão da dengue, a questão da Rua Lázaro dos Santos e essa falta de professor,
porque muitas vezes nós recebemos as reclamações da prefeitura que nós somos agressivos,
vereadora Neusa. Então, hoje eu estou calmo, hoje eu vou ficar tranquilo. Vamos ligar o sinal
de alerta. Muito obrigado, vereador Gustavo. PRESIDENTE GUSTAVO POZZI: Com a
palavra, vereador Paraná Filho por cinco minutos. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr.
Presidente, na verdade eu quero aproveitar dessa oportunidade para reforçar aqui esse
apontamento do vereador Bruno Zancheta em relação à Rua Lázaro dos Santos, no Cidade
Aracy. É um cenário de guerra aquela rua. A gente não sabe se a gente chegou no Cidade
Aracy ou se chegou na Ucrânia. Parece que um míssil caiu naquela rua. Mas não é só aquela
rua. O bairro Cidade Aracy é muito grande, é uma área muito extensa, e nós temos vários
problemas lá de buraco, de crateras na rua. Inclusive, Sr. Presidente, uma demanda antiga
nossa se dá ali na Rua Antônio Luiz Zanchin, ali no Cidade Aracy 2, que a rua simplesmente
está interrompida há pelo menos três anos. Pasmem: há pelo menos três anos. Já levei o
secretário Mariel lá por duas vezes, já pedi, já reclamei, já implorei... Eu não sei o que falta
mais. Rua Antônio Luiz Zanchin. É absurdo, né? Como também nós temos ruas ali no
Presidente Collor, a Rua Martiniano de Castro Júnior, e ali as pessoas também vêm nos
solicitando serviço de tapa-buraco ali já há muito tempo. Nós sabemos que a prefeitura está
para iniciar uma grande obra de recape, e nós esperamos que esses bairros sejam
contemplados, Cidade Aracy, Presidente Collor, entre outros, mas, no entanto, Sr. Presidente,
eu quero chamar a atenção aqui para um bairro que muitas vezes fica esquecido. É um bairro
que nós temos problemas de violência, nós temos problemas com drogas, enfim, mas é um
bairro que lá moram pessoas que pagam impostos e que têm o mesmo direito que alguém que
mora no Damha, por exemplo, que é o Jardim Gonzaga e que é o Jardim Pacaembu. Eu,
particularmente, eu passo por dentro do Jardim Gonzaga todos os dias. Eu nunca tive
problema e passo. Porque lá para mim é melhor, eu corto caminho ali, no final da Serrinha já
desvio ali, já vou sair ali na... perto do mercado Ratti. Então, para mim, é maravilha. Só que é
horrível o estado daquele bairro. O Jardim Gonzaga está totalmente abandonado. Não tem
mais como transitar naquelas ruas. Hoje, eu tirei... passei e fui tirando foto em alguns lugares.
Tem um trecho ali da Rua José Scalla, por exemplo... gente, aquilo é absurdo. O meu carro, e
o meu carro não é tão baixo, o meu carro tem dificuldade de passar naquela rua. Em frente a
uma praça... E eu fico me perguntando: Será que as pessoas que trabalham no Serviços

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo

Públicos, trabalham na prefeitura, estão andando pela cidade? Porque se estão, é lamentável
que essa situação esteja ainda como está. Mandei aqui para a minha assessoria hoje, olha,
7h51, eu estava vindo para a Câmara... Olha, tapa-buraco na Rua José Scalla, tapa-buraco na
Rua Paraná. Não tem nada a ver com Paraná, Paraná, não, é porque é Rua Paraná, é o nome, e
ali no Pacaembu é Maranhão, é Ceará, é Piauí, é Paraná... Não tem nada a ver comigo, não.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR
PARANÁ FILHO: Exatamente. Então, eu gostaria de solicitar ao Mariel o serviço urgente de
tapa-buraco. Quero aproveitar a oportunidade aqui para agradecer, porque ele está nos
atendendo, Bira, ali na Serrinha, aquele... toda aquela parte do Cristinho ali, que desce para
Santa Luzia, começou ontem um serviço de tapa-buraco ali, atendendo a nosso pedido, que
inclusive fez o tapa-buraco ali na Serrinha da Invernada, o vereador Gustavo Pozzi também
acompanha aquela situação, e começou ontem o tapa-buraco ali, na Serrinha do Cristinho ali,
muito frequentada por ciclistas principalmente e, obviamente os produtores rurais. Mas eu
quero pedir à prefeitura municipal uma maior atenção a esses bairros que estão totalmente
abandonados, Jardim Pacaembu e Jardim Gonzaga, que, no cronograma do recapeamento
asfáltico da nossa cidade, que esses bairros sejam contemplados. Muito obrigado.
PRESIDENTE GUSTAVO POZZI: Não tendo mais nenhum inscrito, eu vou pedir para o
vereador Bruno Zancheta fazer a chamada final. VEREADOR BRUNO ZANCHETA:
Presidente, antes da chamada final, eu queria apenas complementar. Me permita a quebra de
protocolo. Eu comentei a questão da dengue, enfim, a campanha de conscientização, mas,
claro, vereador Lucão - inclusive recebi uma mensagem aqui, quero agradecer o jornalista
Fabinho Taconelli -, nós precisamos que a cidade seja limpa, a prefeitura precisa fazer a parte
dela, né? Não adianta cobrar da população se as áreas públicas estão sujas. Então, antes da
campanha de conscientização e além da campanha de conscientização, precisamos que a
cidade seja limpa, senão não adianta nada. Não adianta de nada. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Pela ordem, Sr. Presidente. Cumprimentar o nobre vereador Bruno Zancheta,
que ele lembrou de um assunto muito importante. Nós temos a nossa cidade vizinha aqui,
Araraquara, que, se eu não me engano, parece que já está com quase mil casos - não sei se é
isso ou próximo disso -, quase mil casos já de dengue. Em São Carlos ainda são números que
eu diria, perto de outras cidades, insignificantes, mas preocupantes, porque uma pessoa que
estiver doente é uma preocupação muito grande. Agora, nós precisamos, Bruno, e nós vamos
perguntar através de um ofício - não vou nem falar requerimento, porque aí tem que esperar
outra terça-feira para votar - quais as ações que nós estamos preparando para fazer o
enfretamento, porque nós não podemos deixar ir crescendo o número, porque depois vira uma
avalanche, como foi no passado, que tivemos que fazer até tendas espalhadas na cidade para
tratar dessa questão. Então, é muito importante o que Vossa Excelência, vereador Bruno,
lembrou na tarde de hoje. O que a nossa cidade de São Carlos está programando para
enfrentamento da dengue? É isso. Muito importante. Mas nós vamos fazer isso através do
ofício, a Comissão de Saúde perguntando quais as providências e de que forma está se
montando uma estrutura para o enfrentamento da dengue aqui na nossa região.
PRESIDENTE GUSTAVO POZZI: Muito bem, vereador. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Chamada final dos Srs. Vereadores. Vereador André Rebello. VEREADOR
ANDRÉ REBELLO: Presente. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Vereador Azuaite
Martins de França. Vereador Bira. VEREADORA UBIRAJARA TEIXEIRA: Presente.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Vereador Bruno Zancheta, presente. Cidinha do
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Oncológico. Ela está on-line? On-line presente. Vereador Dé Alvim. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Ausente do Plenário. VEREADOR BRUNO ZANCHETA:
Ausente do Plenário. Vereador Dimitri. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presente. Vereador Djalma Nery, ausente do Plenário.
Vereador Elton Carvalho, presente. Vereador Gustavo Pozzi. PRESIDENTE GUSTAVO
POZZI: Presente. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presente. Vereador Lucão
Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Presente. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Vereador Malabim, presente. Vereador Marquinho Amaral, presente on-line.
Vereador Paraná Filho. Professora Neusa. Vereadora Raquel Auxiliadora. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Presente. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Vereador
Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Vereador Rodson Magno. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Vereador Roselei Françoso. VEREADOR
ROSELEI FRANÇOSO: Presente. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Vereador Sérgio
Rocha. Vereador Tiago Parelli. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Presente.
PRESIDENTE GUSTAVO POZZI: Sob... Opa! Desculpa. Sob a proteção de Deus,
encerramos os trabalhos nessa terça-feira, e que todos tenham aí uma abençoada semana e um
ótimo final de semana. Boa noite. Eu, Maria Cristina Roque Novaes Keppe
, lavro
a presente ata, que após lida e achada conforme, será devidamente assinada.

