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SESSÃO ORDINÁRIA 03 DE MAIO DE 2022
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Marco Amaral, 1º Secretário
Aos três dias do mês de maio 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 15ª Sessão Ordinária de 3 de maio de 2022, eu solicito à secretária Raquel
Auxiliadora que proceda à chamada dos Srs. Vereadores e vereadoras. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Boa tarde, Sr. Presidente. Então, atenção, vereadores, para a
chamada inicial. Vereador André Rebello. Azuaite Martins de França. Bira. VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Bruno
Zancheta. Cidinha do Oncológico. Dé Alvim. Dimitri Sean. Djalma Nery. Elton Carvalho.
Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Presente. Lucão Fernandes. Malabim. Marquinho Amaral, presente online. Paraná Filho. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Paraná Filho, presente on-line.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente on-line. Desculpa. Professora Neusa.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Presente. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Presente. Raquel Auxiliadora, presente. Robertinho Mori, presente on-line,
né? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Robertinho Mori presente... Robertinho não
está on-line aqui ainda. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: É que ele vai entrar
on-line, é isso. Rodson Magno, presente. Roselei Françoso. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sérgio Rocha. Tiago
Parelli. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Malabim presente on-line.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Vereador Malabim presente on-line. Vereador
André Rebello. Djalma Nery também presente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Vereador Marquinho Amaral. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Vereador
Marquinho Amaral já foi. Onze vereadores presentes, Sr. Presidente. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Havendo número regimental, eu declaro aberta a presente Sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os 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: Perfeito. Eu quero registrar a presença do
vereador Robertinho Mori Roda, que está presente conosco, de forma on-line. Quero também
registrar a presença do vereador André Rebello. Está registrado já, né? Eu solicito ao vereador
Gustavo Pozzi que proceda à leitura da Bíblia. Vereador Paraná Filho está registrada a
presença, né? VEREADOR GUSTAVO POZZI: Evangelho de Jesus Cristo, segundo
Mateus: "Todo aquele, pois, que escutou minhas palavras e as pratica assemelhá-lo-ei ao
homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e
assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a
rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre compará-lo-ei ao homem
insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e
assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda". Palavras da
salvação. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Gustavo. Peço
agora à vereadora Raquel Auxiliadora que proceda à leitura dos votos de pesar da semana.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Relação de votos de pesar: "Maria Luiza
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Cassela Alves da Silva. Valmir Feitosa Gonzaga. Diogo Fernandes Pires. Valdecir
Apparecido Siena. Sebastiana Albino Siqueira. José Benedito Rafael. Helia Ferri Cereda.
Marilene Pisani. Antônio Gomes da Silva. Manuela Correia Ducca. Lelni Maria Fernandes.
Izildinha de Jesus Pereira. João Aparecido da Silva. Palmyra Perez Martins. Etivaldo Oliveira
dos Santos. Maria da Conceição Paixão Theodoro. Cyro Bedolato Abyjamra. Sunamita Della
Betta Costa. Luiz Miguel de Oliveira. Romeres Maurício da Silva. Osmar Donizetti de Souza.
Alayr de Araujo Almeida. Alaide Brinham Siabe. Maria Brozzi Jorge. Mario Magri. Waldir
Paulo Paschoalino. Iracema Carvalho Paulucci. James Jose Alves de Oliveira. Alzira
Aparecida Gonçalves da Silva. Jason Rodrigues de Oliveira. Benedito Candiano. Manoel
Augusto de Souza. Apparecida Murgo Fernandes. Benedito Batista. Odilon Falcone. Angelo
Bonicelli. E Aparecido Ferrarezi". Esses são os votos de pesar, Sr. Presidente. Aproveito
também para registrar a presença do vereador Dimitri Sean e também do vereador Sergio
Rocha. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereadora Raquel. Os que
puderem, por favor, fiquem em pé para guardarmos um minuto de silêncio em memória dos
falecidos da semana. [um minuto de silêncio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, Sr. Milton Rios. Coloco em votação. Marquinho está rindo lá, né, Marquinho? Está
tudo bem, Marquinho, Robertinho Mori Roda? On-line, a gente fica olhando aqui no olhinho.
Então vamos lá, então. Em votação a Ata da Sessão Ordinária do dia 12 de abril de 2022. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado a
Ata. Eu solicito à vereadora Raquel Auxiliadora que proceda à leitura das proposições da
semana. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Aproveito também para registrar a
presença do vereador Elton Carvalho. Relaciono abaixo o número de proposições
apresentadas pelos Srs. Vereadores e vereadoras, entregues a este setor, para serem apreciadas
na 15ª Sessão Ordinária, realizar-se no dia 3 de maio: 4 projetos de lei ordinária; 94
requerimentos; 7 indicações; 6 moções, no total de 111 proposições. ORADORA NÃO
IDENTIFICADA: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Hã? Só um segundinho aqui que... Eu consulto os Srs. Vereadores se algum
vereador tem solicitação de destaque para as proposituras lidas pela nobre vereadora Raquel
Auxiliadora. Não havendo solicitação de destaque, eu coloco em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Hoje nós não
temos solicitação de uso da Tribuna Livre. Então nós temos como primeiro vereador inscrito,
consulto aqui o vereador Robertinho Mori Roda. Parece que não fará uso da palavra hoje, né?
Robertinho? Vereador Rodson Magno do Carmo fará uso da palavra pelo tempo regimental de
até dez minutos. GRANDE EXPEDIENTE – INSCRIÇÃO DE ORADORES VEREADOR RODSON DO CARMO: Boa tarde, presidente Roselei Françoso, vereadores
e vereadoras, a população que nos acompanha. A minha primeira fala dessa tarde de hoje, nós
vamos falar a respeito do camelódromo aqui da nossa cidade, vereador Bira. A gente vem
lutando pela reforma desse camelódromo há mais de cinco anos. E eu estive na última quartafeira lá no camelódromo, e está bem avançada as obras. Creio que, até junho, nós iremos
inaugurar. A prefeitura irá inaugurar o novo camelódromo da cidade, que leva o nome do Sr.
José Ferreira, que foi um dos ambulantes. Estou aqui muito feliz, gratificante. Agradecer a
prefeitura, ao secretário João Müller, que tem... as obras têm avançado, e feito com que as
coisas aconteçam, né? Então, para isso, é motivo de muita alegria. E queria pedir para o
secretário. Agradecer ao secretário Mariel Olmo na questão da limpeza do cemitério. Nós
estamos nos aproximando do Dia das Mães, que é no próximo domingo. Então, os três
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cemitérios da nossa cidade serão limpos pela prefeitura, né, vereador Bira? Eu estive
acompanhando de perto a roçagem do mato, a catância de lixo. E esperamos que sempre tenha
essa limpeza no cemitério, que é muito importante para toda a população, que já tem um ente
querido falecido, e ele vai estar no cemitério. Aqueles que não têm mais a sua mãezinha. vai
estar no cemitério, e vai encontrar um cemitério limpo, pelo menos isso, porque já vai com a
dor no coração de não ter o seu ente querido vivo. E encontra o cemitério em ordem, tudo
limpinho. E é o mínimo que a prefeitura pode fazer para a população da nossa cidade. Então,
eu quero aqui agradecer ao secretário que está fazendo essa limpeza. Em breve, será feito
também a limpeza do CDHU. Estive com o secretário Mariel Olmo lá no CDHU. Vai ser feito
poda de árvore, vai ser feito limpeza de mato. Então, em breve, também, o CDHU pode contar
também com a limpeza e os 'catatrecos', vereador Elton. A prefeitura vai realizar, neste mês
ainda. Está para marcar. Mas, este mês, sai a limpeza também do CDHU. Sr. Presidente, só
isso. Eu agradeço a todos. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Bom, já que o senhor
foi eficiente na palavra, eu peço que o senhor me substitua aqui para que eu possa fazer uso da
palavra. [troca de presidência]. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Próximo vereador
inscrito: presidente dessa Casa, vereador Roselei Françoso, por até dez minutos.
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Rodson Magno do Carmo, que preside
essa sessão, muito boa tarde. Vereadora Raquel, vereadora Neusa, vereadora Cidinha, colegas
vereadores, muito boa tarde. Eu quero cumprimentar também o público presente e a
população que nos acompanha dos seus lares. Eu quero, na tarde de hoje, fazer um
cumprimento e um agradecimento. Eu estive, no último sábado, na fazenda Invernada,
acompanhando um importante evento que aconteceu aqui na cidade de capoterapia. Neste
evento, nós tivemos a participação da vice-presidente da Câmara Municipal de Araras, a Sra.
Mirian Vanessa, que também participou junto com o movimento. ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR ROSELEI
FRANÇOSO: Não, capoterapia. Capoterapia. Nós aprovamos aqui nessa Casa um recurso,
em regime de urgência, aprovado pelos vereadores. E esse evento foi organizado, como é
organizado. É a quarta etapa de capoterapia que acontece aqui na cidade. Tinha ali umas 300,
400 pessoas, eu imagino. Mas somente da cidade de Araras tinham 80 pessoas. E esse evento,
ele foi patrocinado aqui pela Prefeitura Municipal de São Carlos, com apoio de um deputado
federal, que teve aqui conosco, o Madureira. Como é que chama? ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: Alex. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Alex Madureira. Esteve
aqui conosco em uma oportunidade e ele contribuiu para realização desse evento. Então, eu
quero fazer agradecimento ao Alex Madureira. E também quero agradecer a liderança
regional do mestre Lau, dos capoterapeutas, Prof. Douglas, Maria da Glória, D. Neusa e
Edinho, que sempre estão participando ativamente desses processos... desses projetos.
Também participou conosco, nesse evento, o vice-prefeito Edson Ferraz, estava comigo, na
minha companhia, ou eu na companhia dele, estávamos juntos nesse evento. Juntamente,
também, com o Fernando Carvalho, que é diretor-presidente da Fundação Educacional São
Carlos. E agradecer também ao Departamento de Cultura. Mas, em especial, o meu
agradecimento vai ao mestre Taroba, que é aqui da cidade, que, anualmente, vem promovendo
esse evento. E um evento muito bacana, principalmente, Sérgio, os idosos. São muitos idosos
que participam. Eles fazem ali uma... eles interagem de uma maneira muito viva, muito
gostosa. Até eu dei uma requebrada lá, Neusa. Dancei com o pessoal. Muito bacana mesmo. E
a gente sai de lá com uma sensação de... muito, muito prazerosa. Então, quero aqui externar o
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meu agradecimento a todos que participaram de uma forma ou de outra. Eu quero fazer um
comentário aqui, hoje, também. Falar sobre a grande conquista que essa Casa deu ao
mobilizar a região de São Carlos, de Araraquara, de Ibaté, as Câmaras Municipais. Vejam
bem. Nós tivemos um trabalho, acredito eu que liderado, sim, pela Câmara Municipal de São
Carlos, com diversos vereadores participando. Tivemos o Bira, que saiu por muitas vezes
aqui, foi lá em Descalvado. Foi lá... Onde foi outra cidade, Bira? VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA: Brotas. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Nova Europa?
VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Brotas. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO:
Brotas. Perseguindo aí a equipe do governo. Nós tivemos aquela mobilização na rodovia, com
vereadores de diversas cidades, que a Professora Neusa também esteve lá conosco, vereadores
de Ibaté, vereadores de Araraquara, Rodson, na rodovia, deputada estadual, a Márcia Lia,
esteve com a gente, a vereadora Raquel. Então, tivemos, assim. Eu estou citando alguns que
me vêm à memória, mas nós tivemos uma mobilização suprapartidária. Nós tivemos um papel
fundamental de esquecer as cores partidárias e lutar por uma causa única: contra a
implantação da praça de pedágio na nossa cidade. Eu penso que nós tivemos uma primeira
vitória, veja bem, nós tivemos uma primeira vitória, que foi a supressão dessa praça dos 1.099
quilômetros que o governo pretendia licitar. O governo recuou e vai licitar apenas 600
quilômetros. Portanto, esses 499 quilômetros que estão de fora não contemplará a praça de
pedágio na nossa região e também na região de Barretos. Acho que nós tivemos um papel
fundamental, da mesma forma que aquela região de Barretos também se mobilizou. E eu
penso que... e dizia isso o tempo todo ao Bira, dizia isso ao presidente Valentim, de Ibaté,
dizia isso ao presidente Boi, de Araraquara, que seria de grande valia que o senhor então
candidato ao governo do estado de São Paulo, Rodrigo Garcia, ao assumir, que ele se
manifestasse em torno desse assunto. Bira, nós estamos tentando isso o tempo todo. Nós
pedimos uma agenda com o secretário de Estado, João Octaviano. Essa agenda vai acontecer
no dia 12 de maio. Deverá estar presente nessa reunião o presidente dessa Casa, portanto, este
vereador, o vereador presidente da Câmara Municipal de Ibaté e o vereador presidente da
Câmara Municipal de Araraquara para discutir não só essa questão dessa praça mas também
aquilo que todos os municípios necessitam nessas regiões. Nós tivemos a concessão dessas
praças de pedágio há mais de 30 anos. O que se arrecada nessas praças é o suficiente, a meu
ver, para bancar a terceira faixa de rolamento na nossa Rodovia SP 310. É necessário se fazer
as marginais, para poder garantir a segurança da população que trafega por essas rodovias.
Nós temos, Bira, muitos acidentes que acontecem nas nossas rodovias, por quê? Porque as
nossas rodovias viraram uma grande marginal. No final da tarde, horário de pico, na parte da
manhã, principalmente próximo ali à Papelão, nas entradas da nossa cidade, Trevo da Santa
Felícia, é uma muvuca danada. Congestiona tudo, ninguém anda. Isso tem causado acidentes,
tem causado problemas seríssimos para nossa população. Então, no dia 12 de maio, salvo
engano, às 15h, depois eu verifico certinho para vocês ali, nós temos essa agenda com o João
Octaviano. Quem é o João Octaviano? João Octaviano é o secretário estadual de Transporte e
Logística do estado de São Paulo. É ele que prepara... o responsável por preparar esses editais
para as concessões de pedágio. Então, nós temos que levar lá. A importância de ter no edital
para os próximos 30 anos, vereador Gustavo Pozzi, a necessidade de ter ali 3ª faixa de
rolamento, as marginais, investimento de segurança, melhoria na questão das passarelas,
principalmente nos perímetros urbanos das cidades, questão da limpeza, que isso ocorre...
acho que é uma das coisas que acontece com eficiência, porque eu não vejo as rodovias, nas

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo

margens, ali, sujas. Isso acontece com frequência. Precisa manter, precisa estar lá previsto na
licitação. Além da questão dos postos de atendimento ao usuário. Precisamos ter esses postos
para poder garantir mais segurança. O sistema de monitoramento por câmeras. Então são
inúmeras as demandas que já foram solicitadas pelo prefeito Airton Garcia, foram solicitadas
pelo prefeito de Ibaté, Parella, foi solicitada pelo prefeito Edinho. Mas a gente precisa estar lá,
mantendo a nossa posição, mostrando as lideranças das Câmaras Municipais frente a esse
assunto, para que a gente tenha, de fato, contido no edital de licitação essas melhorias. Então,
eu quero agradecer muito pela notícia de ontem. Muitos falam assim: "Ah, não faz mais do
que a obrigação". Mas se não fosse a nossa luta, se não fosse a nossa união, se não fosse a
nossa persistência. E quando eu digo nossa, não é só dessa Casa. É também dos civis, das
pessoas que se mobilizaram naquele sábado, ou foram para lá, de alguns partidos políticos que
foram para lá, de empresários que se manifestaram, das 548 pessoas que participaram da
consulta pública e não concordaram com a implantação dessa praça. Vereador Djalma
também esteve lá, meus agradecimentos. Então eu penso que é uma luta de todos, dessa Casa,
da Casa Legislativa de Ibaté, da Câmara Municipal de Araraquara. Todos nós demos um
exemplo de que, unidos, a gente consegue mais coisas para a nossa cidade e para nossa região.
Muito obrigado. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Gostaria aqui de parabenizar o
presidente dessa Casa, junto com a equipe de vereadores que tiveram na cidade de
Araraquara, vereadora Raquel, e tiveram também Audiência Pública, aqui na nossa cidade,
pedindo para o governador Rodrigo Garcia, na época o governador João Doria, para que não
deixasse instalar a praça de pedágio. Graças a Deus, o pedido foi atendido. E agora espero que
não... futuramente, não venha pedágio para nossa cidade, porque ninguém merece pagar tanto
pedágio. Próximo vereador inscrito é o vereador Sergio Rocha, por até dez minutos.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sr. Presidente, enquanto o vereador Sérgio
Rocha toma assento, eu gostaria de justificar ausência do vereador Tiago Parelli. Por favor,
fazer a leitura: "Sr. Presidente, cumprimentando cordialmente dirijo-me a Vossa Senhoria a
fim de justificar minha ausência na data de hoje, 3 de maio de 2022, terça-feira, a partir das
15h, no Plenário da Câmara, para Sessão Ordinária, por motivos de estar em viagem
representando o município. Certo de sua compreensão, aproveito a oportunidade para reiterar
protestos de estima e consideração. Atenciosamente, vereador Tiago Parelli". Aqui com a
presença justificada. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Agradeço à primeirasecretária dessa Casa, vereadora Raquel, e registrando a presença de nobres vereadores,
Azuaite Martins de França, Lucão Fernandes, Malabim e André Rebello. Até dez minutos,
vereador Sergio Rocha. O senhor está com a palavra. VEREADOR SÉRGIO ROCHA:
Quero cumprimentar o nosso presidente em exercício nesse momento, vereador Rodson,
cumprimentar nossos vereadores aqui presentes, população aqui no Plenário, pessoal que nos
ouve em casa. Meu boa tarde. Quero aqui pegar um gancho do nosso presidente Roselei, que
trouxe um assunto que nós ouvimos ontem na imprensa, a respeito do pedágio do governador,
que desistiu desse pedágio aqui entre São Carlos e Ibaté. Foi importante a luta dessa Casa, da
população de São Carlos, de Ibaté, a população de Araraquara. Graças a Deus, saiu da cabeça
do governo do estado essa praça de pedágio, que ia prejudicar muito a cidade de São Carlos,
ia prejudicar a cidade de Ibaté, o pessoal aqui de Araraquara. É um trecho que é usado muito
por caminhões de cana aqui das usinas, o pessoal que puxa laranja para Araraquara, e o
pessoal que trabalha para Araraquara, de Araraquara que vem para São Carlos. É estudante
aqui de São Carlos que vai para Araraquara. Araraquara vem para cá. E, graças a Deus, talvez,
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a gente fica livre dessa praça de pedágio. É uma notícia boa para a nossa região. Notícia boa
para a cidade de São Carlos. É uma conquista da cidade de São Carlos, de Ibaté e de
Araraquara. Mais uma praça de pedágio, nesse meio da região, no meio aqui desse trecho,
onde ia ter uma praça de pedágio, cada 25 quilômetros uma praça de pedágio. Isso aí não
existe. Em qualquer lugar do mundo, não existe uma loucura dessa. Ainda bem que esse
pessoal tem juízo e desistiram dessa praça de pedágio. E vamos aguardar que isso aí é
verdade. É um perigo passar a eleição, Sr. Presidente. Depois do dia 3 de outubro, ele resolver
colocar essa praça novamente. O que eles querem é uma pracinha de pedágio para ter um
salário para a vida eterna deles, dos filhos deles e dos parentes deles. Isso aí são tudo laranja
de governador. O governador tem um mandato no estado, e eles saem com dez pracinhas de
pedágio para poder tocar o resto da vida. É perigoso passar a eleição, e os caras voltarem com
essa ideia de praça. Daí tem que ficar atento. Daí tem que ficar de lupa em cima desse
assunto. Isso aí tem que ser assunto encerrado na nossa região. Sim, Dimitri. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Vereador, o senhor falou muito bem, viu? O que ouvi nos bastidores do
governo do estado é que não seria conveniente implementar essa praça esse ano de eleição.
Mas isso não significa que, no ano que vem ou no outro ano, não será implementado. Então o
senhor foi muito perspicaz no que diz. Não vão fazer agora porque é eleição, mas e ano que
vem, quem garante? ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do
microfone]. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Eu acredito, vereador Dimitri, que é uma
tapeação. A eleição está chegando aí. Esse Rodrigo Garcia é candidato ao governo. Está
tentando enganar a população dessa região. Tem que ficar atento. Eu quero trazer mais um
assunto nessa Casa. É um assunto que já virou rotina. Tenho, muitas vezes, vergonha de trazer
esse assunto novamente a essa Casa. Mas, como moro na região do Cruzeiro do Sul, região
Madre Cabrini, Vila Conceição, Gonzaga, eu estou ali em contato com a população dessa
região todos os dias. É meu trabalho ali. E quero trazer aqui um assunto novamente, a pedido
dos moradores, eu estive hoje de manhã, pela décima vez, visitando o bairro Madre Cabrini,
Vila Conceição, ali, o Pacaembu, Gonzaga, e dando uma olhada nas ruas daqueles bairros. E
quero aqui chamar atenção, Sr. Presidente, vereador, população de São Carlos, chamar
atenção aqui do nosso secretário Mariel. Secretário Mariel, que está aí já faz seis anos e vai
indo para seis anos como secretário de Serviços Públicos. Eu não tenho nada contra o Mariel.
Mas, como secretário, esse Mariel deixa a desejar a nossa cidade, durante o primeiro mandato
do Airton Garcia e o segundo mandato do Airton Garcia agora. Quando o senhor fala, Sr.
Presidente Rodson, que tem que fazer a limpeza no CDHU, não é mais que obrigação do
secretário. Porque o CDHU é um lixo, é sujo, já faz muitos anos. Você passa ali, dá dó dos
moradores ali do CDHU. Vila Morumbi. Todo o trânsito da Vila Morumbi foi desviado ali em
uma rua paralela ali ao CDHU, a Rua Inajá, passa ali, ó. Ó a buraqueira, uma vergonha. Ali
passa mais de mil carros por dia. Um trânsito, ali, violento naquela rua. E é uma rua que não
existe buraco, mato. Cataram naquele pedacinho de rua ali da Vila Morumbi. Estou aqui
fazendo um apelo ao nosso prefeito Airton Garcia, Dr. Edson Fermiano, e o secretário Mariel,
Mariel. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Isso aí. Tem que cobrar o prefeito.
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Cuida...ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Isso aí.
Prefeito. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Da população de São Carlos. Eu acho que tem
que ter secretário de Serviços Público, ele tem que ter as mãos grossas, tem que ter o lombo
grosso. Ele tem que andar nas ruas. Ele tem que ir para os bairros. Ele tem que sentir o que a
população está sentindo. Matagal, lixo, onde não foi recapeado. Parabéns, tem uma parte da
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cidade que foi recapeada, mas onde não foi recapeada a cidade está destruída, uma buraqueira
só. Eu estive ali hoje de manhã, a população da Madre Cabrini, Vila Conceição, está
revoltada, estão bravos, estão nervosos. Não é de hoje. É mais de três, quatro anos. O pessoal
não consegue entrar dentro de casa com os carros, de tanta cratera, tanto buraco. E os carnês
do IPTU chegaram, estão pagando IPTU. Em toca buraco na porta das casas. Quero aqui fazer
um apelo ao nosso secretário Mariel. Mariel, dá uma voltinha na Vila Conceição essa semana.
Dá um pulinho lá, faz uma visita e veja a situação que está aquele bairro ali. Não ia trazer esse
assunto, mas fui lá de manhã, acompanhado do vice-prefeito, Edson Ferraz. Chamei o Edson
para ir lá. Levei nosso vice-prefeito. Falei: Edson, você, como vice, dá uma olhada no que
está acontecendo aqui nesse bairro. Eu fico chateado, eu fico triste, porque é uma região que
eu pertenço. Eu moro ali há mais de 16 anos. Eu tenho cobrança ali diariamente. População
nos cobra, e cobra com razão. Eles cobram prefeito, cobram o Mariel. Mais de três anos
cobrando: "Sergio, nós vamos fazer o mês que vem. Vamos fazer o mês que vem". Isso aí já
passou dois anos de enganação e de mentira. Eu acho que o cara tem que ser homem.
Prometeu, cumpre. Não fica enrolando a população. Estou com saco cheio de tanta bagunça
na nossa cidade, tanto buraco, tanto lixo. Estou falando desse detalhe, mas, em todos os
sentidos, São Carlos está precisando melhorar. Secretário tem que botar a mão na consciência.
Ele tem uma pasta na mão. Corre atrás, tenta resolver. Pelo menos amenizar com tampa
buraco aquele bairro ali do Madre Cabrini, Gonzaga. Foi feita algumas ruas, assim, no
Pacaembu, com muito custo. Depois de dois anos, saiu umas ruas ali. Mas, infelizmente, estou
falando ali daquela situação crônica ali. Mas temos vários pontos da cidade que estão
precisando de uma atenção. E eu faço aqui um apelo novamente. Secretário Mariel, vai para
rua, vai cuidar da tua função. Vai visitar os bairros. Vai visitar as ruas e veja os nossos
canteiros da nossa cidade, o que está acontecendo. Daqui a pouco, vereador Lucão, quem vai
resolver o problema da nossa cidade vai ser o fogo. O fogo está chegando, a seca. Daqui a
pouco o fogo que vai limpar a cidade. É um ser humano que vai guiar. Não é ser humano. É o
foguinho, é o foguinho. Vai limpar a cidade daqui uns dias. Porque não vai ter outra coisa.
Porque depender da secretaria para fazer a limpeza da cidade, não acontece. Então, vamos
deixar para o fogo resolver o problema daqui uns dias, maio, junho, julho e agosto aí.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Próximo vereador inscrito, vereador Azuaite Martins de França,
por até dez minutos. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do
microfone]. SR. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Eu peço, por gentileza, Sr.
Cláudio, para que o vereador possa falar, permanecer no silêncio, por favor. VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, público presente, público que nos
ouve e assiste, senhoras e senhores. Em pronunciamento realizado nessa Casa, em março, nos
meados de março último, comunicamos a Vossas Excelências uma constatação na
administração pública de São Carlos e uma providência tomada. E, às vezes, as providências
que um vereador ou um munícipe tem que tomar excede até... não a competência, mas excede
os limites das instituições a que ocasionalmente possam pertencer. Então, a partir de um
requerimento aprovado nessa Casa em que eu perguntava a respeito do quadro de funcionários
da Secretaria Municipal de Educação e do número de readaptados, eu constatei o absurdo de
que 17% do total de merendeiras da cidade, do município de São Carlos, estavam afastadas do
serviço. Mas como assim? Elas prestaram concurso, fizeram exame admissional, foram
aprovadas no exame admissional, quer dizer, elas estavam aptas para trabalhar e, logo depois,
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elas ficaram inaptas para trabalhar. Tiveram que ir para uma outra função ou ficarem
afastadas. Esse negócio de ficar em outra função é uma coisa esquisita dentro da
administração pública, não só das municipais, das estaduais, das federais e de tudo.
Especialmente, quando não se tem controle a respeito disso. Existe uma possibilidade muito
séria, além de outras. Qual é? A de que o trabalho seja impróprio, inadequado para que
aquelas pessoas possam estar exercendo o seu trabalho. Eu não vou dizer que as pessoas
sejam malandras. Não é isso, não. Pode até haver malandragem em alguns casos, mas eu parto
do princípio de que elas são honestas, que elas são trabalhadoras, e que a prefeitura não se
preocupou jamais em saber por que 17% do seu quadro de merendeiras está afastado. Isso em
qualquer administração pública ou privada é absurdo. Mas não só as merendeiras, existem
muitos professores, existem em outras atividades do município, na saúde, lembro o Lucão, de
haver gente readaptada. A readaptação, senhores, representa o descaso, o descuido, o
desprezo, o despropósito, tudo com D, de um administrador que não cuida da saúde dos seus
funcionários, dos seus servidores. Porque, se ficou doente, você tem que saber por que ficou
doente. É uma doença funcional? É alguma disfunção dentro daquele ambiente? O que está
acontecendo? E, quando a gente procura a administração, a administração responde: "Ora,
mas eu não consigo contratar. Eu não consigo contratar o médico especializado em medicina
do trabalho". É obrigação. É obrigação. "Ah, mas não tenho dinheiro para contratar". Exonera
um secretário, que é o melhor salário, e contrata um médico para cuidar de todo o quadro do
funcionalismo. É isso que tem que acontecer. E não dizer para os Srs. Vereadores, em uma
audiência, que houve na semana passada, em que eu não estive presente, os meus assessores
estavam lá e certamente muitos dos senhores estavam, audiência essa que precedeu a um fato
muito importante e positivamente importante para o funcionalismo municipal, que foi o
pedido de exoneração da secretária de Gestão à professora, a doutora...ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: Da Helena. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Helena Antunes.
Obrigado. Ela diz: "Bom, mas o número de pessoas que pedem licença na prefeitura".
Problema dela, problema da administração estar acompanhando. Está desconfiando de
médico. Vai recorrer ao Conselho Regional de Medicina ou, então, crie um departamento
dentro da prefeitura para verificar a saúde do funcionário público. Então, quando se trata o
funcionário com desprezo, é isso que acaba acontecendo. Bom, então protocolizei no
Ministério Público do Trabalho em Araraquara, em 15 de março, um pedido para que o MP
averiguasse e exigisse as correções necessárias e urgentes das condições de trabalho no
município... na prefeitura de São Carlos. E hoje acabo de receber. O Ministério Público do
Trabalho é rápido. Vejam só, o Ministério Público do Trabalho, lá em Araraquara, é rápido.
Faz um mês, ele já mandou, olha: "De ordem do Excelentíssimo Sr. Procurador, foi instaurado
o inquérito civil número tal para apurar os fatos noticiados por Vossa Excelência". Então, vão
começar a apurar. Vejam, o Ministério Público do Trabalho, lá em Araraquara, é rápido. E o
daqui? Dá notícia? É lento, caminha a passos de cágado. Mas - eu tenho muito pouco tempo o munícipe está dizendo: "Olha, você foi o primeiro a falar da saúde do Airton". Fui mesmo.
Eu acho que em primeiro lugar está a saúde, e em um lugar inferior aos cuidados com a saúde
é que está a questão política que o indivíduo exerce. Mas se ele está doente e não se afastou,
ele tem os seus assessores, que se julgam, que se dizem, competentes e deixam a cidade suja.
São Carlos virou uma latrina, e parece que a administração gosta de viver no esgoto, na
latrina, na sujeira. Então, todos nós criticamos. Ideias é o que não falta. Então, agora eu botei
no papel uma ideia: olha... Eu já tinha falado do cata-treco, e vocês viram que não houve
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nenhuma providência para catar os colchões, os sofás etc., etc., etc., jogados em qualquer
lugar na cidade. A minha contribuição eu dei, os senhores e os anais da Câmara são
testemunhas... testemunham isso. Agora, a gente está dando outra. Está sujo? Está sujo. Pega
todas as áreas - esse é o projeto que eu protocolizei hoje -, pega todos os terrenos públicos
municipais e capacite, faça um cadastro das pessoas que têm necessidade de comer, dá
instrução para elas fazerem horta, dá para elas um pedaço de terra pública mediante um
contrato, e eles vão tomar conta da sua horta e ninguém vai jogar sujeira ali. E os particulares
que quiserem entrar em um programa como esse, procurem a prefeitura, ofereçam as suas
áreas para que, no lugar de terrenos abandonados, com mato, sujo etc. e tal, comece a
florescer uma nova cidade, uma cidade que [interrupção no áudio]. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Vereador, o senhor pode concluir, que o projeto é muito
importante. O senhor pode terminar. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Uma cidade em
que quem precisa, quem precisa de alimento, ao invés de estar pedindo, vá cultivar, vá ser
orientado, vá cuidar do seu espaço, e, ao invés da sujeira, que existam verduras, que existam
legumes, que existam os gêneros de que ele precisa. Pode-se juntar a isso também uma
política nova para ser disseminada via aquela que tem a maior capilaridade na sociedade, que
é a rede escolar, de incentivar as hortas domésticas. Na minha casa, na casa do Ratti, que está
aí, e na casa de muitos dos senhores, lá atrás do passado a gente não ia na quitanda. Naquele
tempo, não tinha sacolão, nem quitanda nem sacolão. Na sua casa... também, era o fundo do
quintal, era lá que estava alface, almeirão, a chicória, era lá que estava a mandioca. Então, ao
invés de gastar dinheiro, economizava-se e comia-se. É ali que estavam as galinhas, que
estavam os ovos, é ali que estava o centro de uma economia doméstica complementar, que os
hábitos urbanos acabaram destruindo e trazendo a fome para o interior das cidades. Essa é a
minha contribuição, Sr. Presidente, Srs. Vereadores e público que me vê e me ouve. Muito
obrigado. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Gostaria aqui de cumprimentar o
vereador Azuaite Martins de França por esse projeto, que ele já protocolizou aqui na Câmara
Municipal e em breve estará em votação, e a gente espera que a prefeitura possa colocar em
ação. O próximo vereador inscrito, por até dez minutos, é o vereador Ubirajara Teixeira,
conhecido como Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Boa tarde. Boa tarde a
todos, vereadora, vereadores, público aqui que nos acompanha presente, pessoal de casa,
imprensa. Bom, uma das atribuições do vereador é fiscalizar, né? E hoje, por volta das 10h37,
para ser exato, na manhã de hoje, recebi uma ligação de um munícipe, frequentador de USF,
lá do bairro Munique, e o médico José Evandro não estava no local para fazer os
atendimentos. Na verdade, esteve, mas só até às 10h. E assim deixando várias pessoas que ali
estavam aguardando, esperando, muitas pessoas, às vezes, faltam no trabalho, desmarcam os
compromissos, adiam, e lá esse médico não estava. Já várias vezes essa Casa, não só o
vereador Bira como todos os vereadores, já teve uma denúncia desse médico. Imediatamente,
procurei a Comissão de Saúde, através do vereador Lucão, que representa, para que me desse
um apoio nessa situação, que já vem se alastrando para anos. Depois, eu vou falar os
processos que esse médico tem, que está em andamento. Mas imediatamente o vereador
Lucão já se posicionou junto com a Cidinha - o vereador Sérgio Rocha estava atendendo uns
outros munícipes e não pôde comparecer, mas ficou sobreaviso, à disposição, se acabasse,
estaria lá com a gente -, mas de imediato o vereador Lucão subiu com a gente, a Cidinha nos
encontrou lá. Chegando lá na USF, podemos... constatamos que o médico não se encontrava
mesmo no local de trabalho. Fizemos alguns levantamentos, né? Imediatamente, o presidente
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da Comissão de Saúde, o Lucão, acionou a Guarda Municipal para a gente registrar um RO, já
para ficar consolidada a nossa ida lá, a firmeza também das autoridades, e desde já agradecer
a guarda, que prontamente, através do coronel Samir, compareceu lá. No mesmo tempo, nós
recebemos uma informação, né, Lucão, que o médico se encontrava trabalhando, trabalhando,
mas em outra unidade, uma unidade particular, que era a Unimed. Nós não podemos
classificar ele na Unimed porque a gente não sabe o que o doutor apresentou para poder
trabalhar lá. O presidente da Comissão de Saúde, Lucão Fernandes, ligou para o secretário de
Gestão Pessoal, o ajudante, o qual combinamos já de se encontrar na Unimed para ver se o
médico estaria lá trabalhando mesmo, se procedia a outra informação. Como é que a
população faz a diferença na vida de um vereador também, porque foi a população que ajudou
os vereadores, porque cada vereador está em uma demanda, e se a população não denuncia, a
gente, às vezes, não fica sabendo. Deslocamos para lá, eu, o vereador Lucão, a vereadora
Cidinha, na mesma hora. Chegamos lá, pedimos a presença, vereador Lucão e a vereadora
Cidinha, como representantes da Comissão da Saúde, tomaram a frente da situação, junto com
o Dante, pediu um representante da unidade, da Unimed. A Dra. Ursula, muito educada por
sinal, confirmou que o médico estava lá dentro trabalhando. Ele abandonou o posto às 7h...
Não, [ininteligível], entrou às 7h, e quando foi às 10h, ele já estava em uma unidade particular
prestando o seu exercício da profissão. E o nosso povo, que estava lá esperando... Consta que
ele é pediatra, criança... E o médico sai lá sem falar nada para ninguém. Nós vemos que o
histórico dele já vem pesado. O vereador Djalma me passou um levantamento, até agradeço
ele, né, o vereador Lucão, da Comissão de Saúde... vereador Elton já teve embate com ele. Se
algum vereador teve também, me perdoa, mas o que eu estou lembrando, eu estou falando.
Ele já tem mais de 37 reclamações na ouvidoria. Mais de 37. Ele tem dois processos
disciplinares - o vereador Djalma levantou tudo isso para mim, ele já tinha em mãos, por isso
que eu estou aproveitando, né? - e tem quatro apurações preliminares, uma sindicância, que
está tramitando hoje. É isso, né, Djalma? VEREADOR DJALMA NERY: O senhor me
concede um aparte? VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Sim, sim. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Vereador Bira, antes de conceder aparte para o vereador Djalma, o
vereador Marquinho Amaral também está pedindo um aparte. O senhor cede? VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA: Tá. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Primeiro o
vereador Djalma, depois o vereador Marquinho. VEREADOR DJALMA NERY: Primeiro,
parabenizar Vossa Excelência pela ação de fiscalização, importante para o município; ao
vereador Lucão, à vereadora Cidinha, que estiveram também no local. Importantíssimo, né?
Um servidor do município tem deveres a cumprir, e ainda bem que os vereadores dessa Casa
estão atentos. E, de fato, vereador Bira, além das apurações preliminares, os processos,
sindicâncias e reclamações, o nosso mandato enviou uma denúncia para o Conselho Regional
de Medicina compilando tudo isso, e eu gostaria de convidar o senhor para que a gente
submeta esse novo incidente, faça um novo comunicado ao conselho, para que seja, de fato,
responsabilizado e não faça novamente esse tipo de situação. Parabéns novamente, vereador
Bira e todos os demais que acompanharam a fiscalização. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Eu agradeço o presidente da Comissão de Saúde, o Lucão, a Cidinha, que
prontamente foram lá. E chegou uma informação já para a gente, uma informação meio que
preliminar, Salvador, que de imediato vai pedir o afastamento dele até que as apurações sejam
concretizadas. Então, um médico que já vem causando um transtorno há tempos, há anos, e
precisou ter uma denúncia bem mais grave para a Corregedoria enxergar que a situação é
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séria. Mas nós, vereadores, temos muitas, muitas e muitas reclamações, levamos e corremos
atrás. Fomos para cima, a comissão apoiou, chegamos e conseguimos levantar essa situação.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Marquinho. Vereador Marquinho está na frente,
vereador Elton. Vereador Marquinho, por favor, o senhor está com a palavra. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Bira, eu quero parabenizar Vossa Excelência, o
vereador Lucão, a vereadora Cidinha, que estiveram no local, o vereador Djalma, que já fez
várias denúncias, o vereador Elton, e também enaltecer que o sindicato da categoria, o
sindicato, o Sindspam, também tinha pessoas representando o sindicato durante a visita ao
posto de saúde. E aqui Vossa Excelência faz uma denúncia extremamente grave: um
funcionário público que está recebendo dinheiro da população são-carlense, no horário que
deveria estar no seu plantão ele estava trabalhando em um local particular. A Unimed é uma
cooperativa onde as pessoas pagam. Então, eu acho que a prefeitura municipal, salvo melhor
juízo, não cabe mais a ela apurar mais nada. Ela já tem que, no Diário Oficial, próximo Diário
Oficial, mandar embora por justa causa esse médico. Nós não podemos mais aceitar tantos
processos sendo empurrados com a barriga, e agora foi constatado por três ilustres vereadores,
pelo sindicato, que presenciaram a não participação do médico no seu local de trabalho... Eu
acredito... E quero aqui sugerir ao governo, eu sei que as pessoas do governo estão nos
ouvindo nesse instante, que seja demitido por justa causa esse médico, que está sendo
irresponsável, moleque, com a população de São Carlos. São filhos de trabalhadores que
muitas vezes morrem por falta de atendimento médico, e a irresponsabilidade desse senhor
não pode ser aceita por esse governo. Rua já! Pé na bunda! PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Vereador Bira, o senhor cede uma...VEREADOR ELTON CARVALHO:
Vereador Bira, eu queria aqui te dar os parabéns. Parabéns à Comissão de Saúde, onde eu me
sinto muito bem representado. E que a prefeitura leve esse processo e essa demissão em frente
e leve ao CRM também, porque um médico desse é vergonha para o nosso município.
Quantas vezes e quantos vereadores falaram do Sr. José Evandro, que para nós não é um
médico, porque se ele abandona as famílias [interrupção no áudio]. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Para o senhor concluir, vereador, por favor. VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA: Obrigado ao vereador Marquinho e ao vereador Elton por
contribuir. Dizer ao vereador Marquinho que eu já vou fazer o pedido, porque a gente
constatou que ele tem alguns atestados de três dias seguidos, e fazer o levantamento se ele já
não estava prestando serviço à Unimed, tá? Então, a gente vai fazer já o requerimento, já
pedindo toda essa documentação para a gente apresentar. E para concluir, presidente, o
vereador Marquinho, eu ia... na fala, o senhor... foi bem lembrado, o Wagner, do sindicato...
O vereador Lucão imediatamente ligou para o Adail, o qual mandou de imediato agradecer ao
Adail, Lucinei, que rapidinho mandou o Wagner lá, esteve com a gente dando total apoio e
confiança mais para aos vereadores, e também à Denise, a Denise que é das USFs, que
também esteve com a gente, dando um apoio, para que tudo ocorresse em perfeita ordem. Se
Deus quiser, essa denúncia vai ser sanada e esse problema vai ser resolvido. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Muito obrigado pelas palavras, nobre vereador Ubirajara Teixeira,
o Bira. Próxima vereadora inscrita, vereadora Cidinha do Oncológico, por até dez minutos,
vai usar a palavra. A senhora tem dez minutos, vereadora. Fique à vontade. VEREADORA
CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Boa tarde a todos. Sr. Presidente, colegas vereadores,
pessoal que nos assiste, o pessoal que está presente aqui. E eu queria parabenizar também o
Bira pela denúncia que ele recebeu hoje, e prontamente chamou a Comissão de Saúde, e nós
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estivemos presentes lá na unidade do Munique, e, graças a Deus, hoje nós conseguimos
alguma coisa, conseguimos sucesso lá, porque faz mais de ano que a população pede para a
gente. Eu já fiz... nós fizemos reunião com os moradores lá do bairro já, lá no passado, temos
abaixo-assinado, e nada estava acontecendo. E hoje aconteceu de a gente ir lá, ele não estar no
lugar e estar trabalhando lá na Unimed, como foi falado, né? E o Lucão foi firme lá também,
né, e logramos êxito nessa visita de hoje, que foi muito importante porque a população lá
estava sofrendo demais porque... pelo que estavam aguentando, suportando, e dá dó dos
funcionários que trabalham lá na unidade, porque falam que ele é agressivo, que isso, é
aquilo... Eles têm receio até que o médico volte para atacá-los lá, né? E... Elton, você quer um
aparte? VEREADOR ELTON CARVALHO: Vereadora Cidinha, só para complementar a
fala que eu estava falando na fala do vereador Bira. Que a prefeitura também seja firme, e que
esse processo, essa demissão, seja encaminhado ao CRM, porque um médico desse, que deixa
uma unidade de saúde, onde que ele ganha mais de R$ 13 mil por mês, para atender na
Unimed, ele não pensa nas famílias, ele não pensa nas crianças, ele não pensa no idoso. Então,
um médico, para mim, desse, ele não merece ter um CRM, ele não merece, porque é um
crime. E que a prefeitura apure o quanto ele ganhou, o quanto ele tem que devolver aos cofres
públicos, porque ele é servidor público, ele ganha para trabalhar 40h semanais. Ele precisa
cumprir o horário das 7h às 17h em uma unidade de saúde. Então, se ele está saindo às 10h e
fazendo duas horas, quantos plantões ele fez da Unimed? Então, isso tem que ser investigado,
e que o Dante tome providências para ressarcir o nosso município, porque, se isso aconteceu
agora, isso já vem há um tempo. Ele já responde sindicâncias. Quantos processos tem contra
ele? Ele falou para uma criança de 11, nove anos, que a criança tinha que parar de comer, por
isso que ela era gorda, que ela comia demais. Então, um médico desse... nem o CRM ele
merece ter, no meu ponto de vista, é claro. Então, sim, parabéns, vereador Bira. Esse médico
não merece estar trabalhando na Prefeitura Municipal de São Carlos, onde eu sou servidor
público, e é uma vergonha para a classe dos servidores públicos. Eu, vereador Lucão, a
vereadora Raquel, a vereadora Cidinha, somos servidores públicos, estamos aqui pelo nosso
trabalho de ser servidor público, de fazer uma diferença no nosso município. Uma vergonha,
Sr. José Evandro. E que os nossos cofres públicos sejam ressarcidos e o senhor seja demitido
imediatamente. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Inclusive, teve
funcionário que falou que dias atrás também ele ia saindo, elas ficaram cercando ele para
voltar para atender, porque ainda restava três pacientes. Pois ele não voltou, as famílias
ficaram sem atendimento, e isso daí, gente, é desumano demais, gente. Como é que pode?
Quer um aparte? O Lucão pediu um aparte. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Por
que está dando microfonia? Por favor, acho que aquele microfone está ligado lá atrás. Não
está, não, né? Continua, vereadora. Liga o microfone...VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Muito obrigado, vereadora Cidinha do Oncológico, pelo aparte. De fato, eu
quero, inicialmente, cumprimentar esse grande parlamentar que nós temos aqui. É lógico que
todo o conjunto de vereadores aqui... são grandes parlamentares, mas o vereador Bira tem
dado um apoio muito grande para a Comissão de Saúde, tem estado nas UPAs, tem estado nas
madrugadas, acompanhando o atendimento à população, e hoje, pela manhã, eu estava
chegando na Câmara e o vereador pediu apoio da comissão, fizemos contato com a vereadora
Cidinha, vereador Sérgio Rocha estava em uma outra ocorrência, também cuidando da
população de nossa cidade, e chegando lá nós solicitamos a presença de representantes da
Secretaria de Saúde, a Denise Braga esteve conosco, solicitamos apoio também do Sindspam,
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do sindicato, imediatamente o nosso presidente do nosso sindicato enviou um membro para
estar representando o Sindspam e, posteriormente, falamos com o secretário municipal de
Gestão para que estivesse acompanhando a gente não no primeiro momento, porque nós já
estávamos adiantados com essa ocorrência, solicitamos a presença da Guarda Municipal, que
fez o RO, para confirmar a veracidade dos fatos, e após essa reunião que nós tivemos na
unidade, nos dirigimos para uma unidade que presta serviço particular aqui na nossa cidade, e
ali, vereador Dé Alvim, nós constatamos as informações, que o médico se encontrava
trabalhando naquele momento - era por volta acho que das 12h30, mais ou menos, né, Bira,
próximo desse horário -, ele estava já de plantão há algum tempo ali, trabalhando naquela
unidade. Então, diante desse fato, a pessoa que respondia por aquela unidade chamou a
coordenadora, que o Bira já falou o nome, e ela confirmou que, de fato, esse profissional, se é
assim que eu posso chamá-lo, estava fazendo atendimento naquele local. Imediatamente, o
secretário de Gestão já solicitou afastamento do médico, e as informações que nós temos é
que será demitido por justa causa, e que vá na justiça buscar os seus direitos. Mas eu acho que
diante de tantas provas, que ele deixa uma unidade onde teria que cumprir um horário, das 7h
às 15h30, porque me parece que faz um horário corrido, e na outra unidade ele atende das 10h
às 16h, já configurou aí que é impossível uma única pessoa estar em dois locais. Então, quero
cumprimentar esses parlamentares. Nós estamos no exercício do nosso trabalho, estamos aqui
cumprindo uma determinação que coloca aí nas nossas tarefas diárias, Djalma, e, de fato,
agora a gente aguarda aí os encaminhamentos da Secretaria de Gestão. Então, parabéns,
vereador Bira. Parabéns, vereadora Cidinha. E também parabéns à prefeitura municipal e ao
Sindspam, que nos deu toda a cobertura para que nós pudéssemos finalizar, de uma forma
positiva, os encaminhamentos dessas tratativas que nós fizemos na manhã de hoje em relação
a esse... profissional? ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Não é profissional. VEREADOR
LUCÃO FERNANDES: Profissional, profissional médico. Vamos lá. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Vereadora Cidinha, a senhora tem tempo ainda. A senhora tem...
Liga o microfone, por favor. Isso. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Eu
recebi também hoje uma reclamação, inclusive no programa de rádio, sobre o não
atendimento de telefone nas unidades de saúde. Eu não sei se está acontecendo o mesmo com
vocês. Tem várias unidades que a gente está ligando e não está conseguindo falar. E até
usuários estão ligando na emissora de rádio pedindo ajuda dos profissionais, dos vereadores
nesse sentido. Eu já fiz contato com a Secretaria de Saúde, e já vão soltar um documento para
todas as unidades, para que elas vejam o que está acontecendo, porque tem lugares que é
PABX, a gente sabe que a ligação... não tem como atender, né, às vezes está atendendo outra
linha, tal, mas eles ficaram de tomar providência nesse sentido. Obrigada, viu?
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Eu que agradeço, vereadora Cidinha do
oncológico. E esse é mais um motivo para que a prefeitura coloque um secretário de Saúde
urgentemente, para que possa... coisas desse tipo não aconteçam. Tendo um secretário de
Saúde para resolver, né, vereador Dé, esses problemas de uma vez por todas. Próximo
vereador inscrito é o vereador Dé Alvim por até dez minutos. VEREADOR DÉ ALVIM: Sr.
Presidente, vereador Rodson, vereadores, população que nos acompanha no Plenário, a
imprensa presente e as pessoas que nos ouvem e nos assistem. Olha, é uma denúncia...
realmente, já apurados os fatos através do vereador Lucão, do vereador... vereadora Cidinha,
vereador Bira, que traz uma denúncia muito grave, e foram apurar os fatos, mas nós também
fizemos alguns ofícios, porque uma diretora trouxe aqui em uma reunião onde o vereador
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Lucão... viu, vereador Lucão? Vossa Excelência que provocou uma reunião junto a Omesc, e
estiveram aqui presentes a secretária de Saúde, a diretora do departamento, e foram algumas
denúncias feitas aqui que o Dante vai ter muito trabalho. Primeiro, precisa-se contratar um
médico do trabalho para que possa auditar os outros médicos que trabalham na prefeitura. E
uma denúncia aqui muito grave é que vários profissionais da área da saúde, no seu plantão,
colocam atestado e no outro dia vão fazer hora extra, trabalham em hora extra. Então, isso é
gravíssimo. Como é que eu estou de atestado, mas eu estou em um outro plantão fazendo hora
extra? Então, a denúncia que ela trouxe aqui, a diretora do departamento, que nós estamos
fazendo por ofício, por requerimento, pedindo todas as informações dos nomes para que nós
possamos apurar e levar até a Corregedoria da prefeitura, para que possam ser apurados os
fatos, vereador Lucão. Nós não estamos aqui para perseguir os trabalhadores, trabalhadoras,
mas aquele mau funcionário, ele não pode prejudicar uma categoria toda. Eu estou de plantão
hoje, aí eu ponho atestado e vou fazer hora extra? Está errado. Nós não podemos, vereador
Bira, você que fiscaliza bastante, e você estava na reunião, você acompanhou essas denúncias
também, nós não podemos deixar isso acontecer na nossa cidade, no nosso município. Então,
o Dante vai ter muito trabalho. Já fiz, mais ou menos, uns oito requerimentos e ofícios junto à
diretora do departamento para que ela possa nos informar todas as informações, para que nós
possamos tomar as medidas cabíveis. Pois não, vereador Lucão. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Agradeço o aparte de Vossa Excelência e cumprimento mais uma vez pela
forma que Vossa Excelência trata muito bem a gestão de seu mandato, mas também naquela
manhã, não sei se Vossa Excelência se lembra, que foi dito que os funcionários... parece que
quando são atendidos, não é feita a ficha FA. VEREADOR DÉ ALVIM: Exatamente.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Que é a ficha de atendimento, que é uma ficha que
garante os direitos do profissional médico que faz o atendimento. VEREADOR DÉ ALVIM:
Exatamente. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Então, isso também nós estaremos
apurando, porque nenhum paciente que é atendido em qualquer unidade pode deixar de ser
feita uma ficha de atendimento. Então, é outra... Não sei se Vossa Excelência colocou também
nessa solicitação, que Vossa Excelência está sendo, além de prudente, muito responsável, se
está fazendo essa pergunta, se para todos os funcionários que passam por atendimento médico
é feita a ficha de atendimento. VEREADOR DÉ ALVIM: Foram feitos, sim, vereador
Lucão, até porque se está passando em um atendimento, ele é um cidadão comum, igual a
qualquer outra pessoa. Ele tem que ter a ficha de entrada, o porquê ele foi atendido e qual é o
relatório médico e por que ele foi atendido. Então, nós estamos pedindo exatamente... estamos
pedindo exatamente até para que possa amanhã ou depois... O médico que fez isso, talvez por
ser companheiro de trabalho no dia a dia ali... Não dá para fazer algo irregular, viu, vereador
Rodson? A gente tem que trabalhar com prudência, e nós estamos aqui para fazer o nosso
trabalho. Sr. Presidente, hoje também estive em São Paulo, onde já está chegando, já, R$ 1
milhão também para a Prefeitura Municipal de São Carlos, através do mandato do deputado
Paulinho da Força, para que possamos fazer todo o recapeamento do Jardim Gonzaga, Jardim
Monte Carlo e algumas ruas do Grande Cidade Aracy. Estivemos hoje despachando com o
Paulinho essa emenda, e ele já entrou em contato com o prefeito Airton e já está destinando
esse R$ 1 milhão para a nossa cidade. Uma outra situação, Sr. Presidente, que eu queria ver, e
Vossa Excelência, que é o vereador Lucão, que está sendo muito acionado esses dias na área
da saúde, e é muito importante, é assim: a Secretaria de Saúde essas horas já está fechada para
o público, às 15h. Um absurdo. Eu estou com uma pessoa lá agora, na frente da secretaria,
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sabe por quê? Vereador Bira, a gente tem que ter responsabilidade, e quando temos
responsabilidade... Nós estamos lidando com vida. Uma moça me procurou no meu gabinete
dizendo: "Vereador, eu estou desesperada, mas vou contar toda história aqui, se der tempo,
para você entender". Ela fez uma cirurgia, tirou dois tumores malignos, e depois que ela tirou
esses dois tumores malignos, ela precisava fazer um tratamento chamado iodo. Iodo... É
alguma coisa iodo. Ela precisava fazer esse tratamento para queimar. Pois ela ficou quase um
ano esperando e nunca foi chamada. Ela passou por um médico que tem na rede - eu não
quero citar o nome porque não vem ao meu caso, não sou especialista na área -, e o médico, as
quatro vezes que ela passou, não detectou outros tumores. Ela voltou no médico que ela tinha
feito a cirurgia, que o médico já não trabalha mais no SUS. O médico disse para ela: "Olha,
você tem dois tumores, e a iodo não adianta fazer mais. Você tem que fazer nova cirurgia".
Para a minha surpresa... Eu encaminhei a eles, que é o trabalho nosso, para a Secretaria de
Saúde. Chegou lá, foi informada que tem que procurar a Defensoria Pública. Mas vai esperar
a pessoa morrer? Vai esperar morrer? Eu acho que foi um erro muito grande, vereador Lucão.
O sistema de saúde precisa funcionar. Como as UPAs estão lotadas agora, as pessoas
morrendo, não tem vaga na Santa Casa. Isso é um absurdo. Eu estou aqui com o áudio de uma
pessoa infartada que está lá na UPA do Santa Felícia, e não tem vaga. Como é que vai fazer?
E os milhões que nós aprovamos aqui? Quando tem covid, tem leito para todo lado. Quando
tem covid, tem leitos, monta hospital de campanha. Acabou a covid, não tem mais. Não tem
um AVC, não tem um infarto, não tem mais nada. Como é que faz? Um absurdo. Vereador
Lucão, eu respeito Vossa Excelência, mas Vossa Excelência precisa nos ajudar, porque Vossa
Excelência tem competência, e eles ouvem muito Vossa Excelência. O Bezinho e toda a
direção da Santa Casa já fecharam a porta, que é um absurdo fechar a porta da Santa Casa. O
HU também, que recebe dinheiro público, tem que abrir, pelo menos para pediatria, para
receber as crianças lá. Um absurdo o que acontece na nossa cidade. Eu sou contra totalmente
o fechamento da porta da Santa Casa. Os 20 vereadores podem defender a favor. Eu sou
contra. Tem que abrir. Um dia chega uma pessoa baleada lá: "Ah, não é referência, tem que ir
para a UPA". Até lá já morreu. E agora não tem leito. Aí vem aqui R$ 15 milhões, aprovado;
vem R$ 5 milhões, aprovado; vem emenda de deputado, aprovado; vem... aprovado. É
dinheiro e mais dinheiro, não tem leito e o povo morrendo. Um absurdo, vereador Bira. Não
adianta vir aqui fazer reunião, explanar, falar que... Não vou conseguir entender nunca isso.
Nunca vou conseguir entender. Aí vaga zero, encaminha para lá, deixa na maca. Aí... Ó, se for
particular, tem, tem leito, tem ar-condicionado, tem televisão, tem cirurgião. Se for particular,
tem tudo. E o povo, Bezinho? E o povo, direção da Santa Casa, o povo que sofre, o povo que
não tem condições, que está morrendo aos poucos? Quantas pessoas estão lá na UPA da Vila
Prado hoje esperando o sistema Cross? Quantas pessoas estão na UPA da Cidade Aracy? Uma
pouca vergonha, vereador Rodson. Isso eu fico indignado. Acabei de receber, chegando de
São Paulo agora: "Me ajuda, vereador, pelo amor de Deus. Meu pai enfartou ontem, vai
morrer, está passando mal. Não tem leito na Santa Casa. Liga lá, não tem vaga". Como é que
vai fazer? Quando não era o sistema Cross, funcionava. Quando tinha porta aberta,
funcionava. Mas era uma reclamação para fechar a porta, para fechar a porta... Fechou a porta.
Olha o que está acontecendo: o povo está morrendo. O povo está morrendo. Não adianta a
direção da Santa Casa vir aqui e falar: "Araraquara fechou a Santa Casa", "fulano fechou a
Santa Casa", "cidade tal fechou a Santa Casa". Aqui é São Carlos. Aqui não é Araraquara,
aqui não é Ribeirão Preto, aqui não é Jaú. Aqui é São Carlos. VEREADORA
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PROFESSORA NEUSA: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR DÉ ALVIM:
É um absurdo. Vereadora Neusa, não consigo concordar com isso, vereadora Neusa, o povo
morrendo nas UPAs. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: O SUS está morrendo.
VEREADOR DÉ ALVIM: Não consigo entender. E o tanto de dinheiro que nós aprovamos
aqui, vereadora Neusa? Milhões e milhões para a Santa Casa. É de urgência, sim. É projeto de
lei, sim. É transferência, sim. Milhões e milhões, e o povo continua morrendo. E olha que eu
sou testemunha do trabalho do vereador Lucão, que muitas vezes [interrupção no áudio].
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Pode concluir, por favor. VEREADOR DÉ
ALVIM: Vereador Lucão: "Tem pessoas morrendo. Vai morrer se continuar lá". E ele estava
lá com o Dr. Roberto pessoalmente: "Doutor, aquela família está precisando, vai morrer".
Ligava outro dia: "Estou aqui com o Dr. Roberto". Então, vereador Lucão, sou testemunha do
seu trabalho na área da saúde. Mas é um absurdo o que a Santa Casa faz com o povo de São
Carlos. Acaba com esse sistema Cross, traz direto para a Santa Casa, as UPAs, Santa Casa,
HU... Nós temos dois hospitais: Santa Casa e HU, que recebem dinheiro público, e é
referência na região. E o povo vai continuar morrendo, vereador Bira? Um absurdo!
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Agradeço as palavras do nobre vereador Dé
Alvim, e passo a palavra para o nobre vereador Dimitri Sean. Vereador Dimitri Sean?
Próximo vereador inscrito, vereador Djalma Nery. VEREADORA PROFESSORA NEUSA:
Dé. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Como é que é? Ele está aí? Não, não está?
Ah, tá. Então, por favor, Djalma, vereador, o senhor tem até dez minutos. Só um minutinho.
Tem algum microfone que está som. Por favor, vereadora Cidinha, desliga o microfone, por
gentileza, para mim. Está saindo o som aqui. Será que é aquele microfone ali? ORADOR
NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE RODSON
DO CARMO: Está desligado? Ah, já desligou. Vereador Djalma, o senhor tem até dez
minutos. VEREADOR DJALMA NERY: Boa tarde, vereadores e vereadoras. Boa tarde,
população que nos acompanha aqui no Plenário e em suas casas. Mais uma semana se passa e
São Carlos ainda não tem um secretário ou uma secretária de Saúde. É completamente
incompreensível imaginar uma cidade como São Carlos sem alguém para coordenar aquela
que é a pasta mais importante pelo volume de recursos que maneja no município. Nós
estamos falando de R$ 270 milhões por ano e, mais do que isso, como o vereador Dé bem
lembrou, nós estamos falando da vida das pessoas. Como é possível que nossa cidade fique
sem a coordenação de uma pessoa que possa gerenciar a redes de saúde? É completamente
absurdo. E muitas vezes, vereador Lucão, recai sobre nós, nessa Casa, que a caixa...
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vereador Djalma, só um minutinho. Vereador
Dé... Por gentileza, vereador Dé, só aguarda eles...VEREADOR DÉ ALVIM: Claro, claro.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vereador Dé, por gentileza. Tá. Muito obrigado.
VEREADOR DJALMA NERY: E muitas vezes recai sobre nós, Câmara Municipal de São
Carlos, Poder Legislativo, a caixa de ressonância do povo, demandas que, na verdade, são da
prefeitura. E nós acabamos cumprindo, fazendo o papel que deveria ser do Poder Executivo.
Isso não dá para acontecer. O prefeito foi eleito para governar a cidade, o prefeito tem uma
equipe responsável para gerenciar a cidade, e eles têm que cumprir o papel para o qual se
propuseram, para o qual são pagos. O nosso papel é fiscalizar, é garantir que isso aconteça,
papel inclusive que essa Casa tem cumprido com excelência. Quero parabenizar aqui o
vereador Bira, vereador Elton, Lucão, todos aqueles e aquelas que têm, de fato, se empenhado
diuturnamente em verificar irregularidades, denunciar. Esse é o verdadeiro papel dessa Casa.
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Isso é muito importante, e que bom que isso está acontecendo. O vereador Azuaite, que esteve
aqui, também mencionou um projeto de lei que foi aprovado por essa Casa, o cata-treco,
projeto importante para ajudar a remover resíduos, entulhos, armários, sofás etc., de locais
públicos e que, infelizmente, ainda não foi regulamentada essa lei. E essa é mais uma das,
provavelmente, centenas de leis não regulamentadas no município. E eu digo provavelmente...
Vereador Rodson, na presidência, mencionou que a dele também é uma delas. São centenas. E
nós perguntamos para a prefeitura, nós pedimos uma lista, vereador, presidente, das leis não
regulamentadas, e aí a prefeitura nos respondeu o seguinte: "Pergunte para cada secretaria".
Quer dizer, não existe uma coordenação. É como se fosse um corpo acéfalo, sem cabeça. As
secretarias são braços. Cadê o cérebro da prefeitura? Quer dizer, não tem cérebro. Não tem
coordenação, não tem organização, porque eles falam: "Pergunte para as secretarias, pergunte
para os braços". Chega a ser um desrespeito com essa Casa, com a população. Para que nós
estamos aqui aprovando tantas leis se elas... O senhor quer um aparte? VEREADOR
SÉRGIO ROCHA: Quero um aparte, sim, vereador. VEREADOR DJALMA NERY: À
vontade. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Quando nós falamos de uma lei nesta Casa... A
lei do vereador Azuaite, é uma lei importante. [ininteligível] na cidade de São Carlos ter que
fazer uma lei para cata-treco. Isso é dever do poder público, é dever da prefeitura municipal
fazer a limpeza da cidade, catar os trecos da cidade. Não precisa de um projeto de lei. Em
qualquer lugar do mundo, qualquer lugar da região, falta é gestão. Limpeza da cidade é o
dever de casa. Tem que fazer a limpeza, tem que catar o treco. Não precisa de projeto de lei.
Para que isso, projeto de lei? É dever do município. São Carlos arrecada R$ 1 bilhão por ano.
VEREADOR DJALMA NERY: É isso. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: E precisa de um
projeto de lei... Mas nem no projeto de lei estão conseguindo atender. Não precisava de
projeto. É obrigação do poder público, vereador. VEREADOR DJALMA NERY: Concordo
plenamente, vereador Sérgio. E pior ainda é quando existe uma lei e ainda assim ela não é
cumprida porque não tem decreto, né? Então, você vê que realmente, como o munícipe está
comentando ali, não tem prefeito, não tem coordenação, não tem cérebro, né? E tudo estoura
aqui nessa Casa, que é, muitas vezes, acessada. ORADOR NÃO IDENTIFICADO:
[pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR DJALMA NERY: O vereador Azuaite,
também, apresentou aqui hoje um projeto muito bom, que eu queria parabenizar, que é o
projeto de criação de hortas em espaços públicos, espaços ociosos. A prefeitura tem dezenas
de terrenos que estão parados e que podem, a baixo custo, ser cedidos em comodato para a
população, de fato, produzir alimento, garantir a segurança alimentar e impedir exatamente a
deposição irregular de resíduos. Um projeto importante, mas que eu temo que novamente não
seja regulamentado pela prefeitura, porque não tem cérebro, não tem coordenação, não tem
prefeito. Infelizmente, estamos à míngua. Bom, eu quero comentar também aqui nesse tempo
com relação a uma campanha que nós estamos nos engajando, assim como outros vereadores
e vereadoras, um mutirão que se chama Cada Voto Conta. Até amanhã, dia 4 de maio, é o
prazo final para quem quer tirar o título de eleitor ou regularizar a sua situação junto à Justiça
Eleitoral. Só nessa última semana, eu peguei uma matéria ontem do Tribunal Superior
Eleitoral, mais de 100 mil jovens entre 15 e 18 anos solicitaram o título de eleitor. Isso é
muito importante para a democracia de nosso país. E nós estivemos em algumas escolas
inclusive reforçando essa campanha, campanha essa que a Diretoria Regional de Ensino, a
qual eu parabenizo, tem feito dentro das escolas. Muitas diretoras, muitas coordenadoras e
coordenadores têm conversado com a juventude para que eles participem do processo
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eleitoral. Na última eleição, em 2020, nós tivemos 45 milhões de abstenções, brancos e nulos.
É um contingente enorme de pessoas. Muitas vezes, o número de abstenções, brancos e nulos
são maiores do que as votações das pessoas eleitas. E aí, como é que uma pessoa pode
reclamar que o nosso país está ruim se ela não participa? Para poder reclamar com gosto
mesmo, para poder reclamar com a boca cheia, tem que participar, falar: "Eu fui lá, eu votei.
O meu candidato não ganhou, mas eu ajudei. Eu participei, eu me engajei". Quem não
participa passa um cheque em branco para qualquer um. E o nosso país não precisa de
qualquer um. Qualquer um não resolve, não. Tem que ser gente séria, gente qualificada, gente
com condições de fazer um trabalho decente. E a juventude sabe disso. A juventude está cada
vez mais antenada, a juventude, que vai ficar inclusive mais tempo viva no nosso país, ela
precisa pensar no futuro, pensar no meio ambiente, que é uma questão tão urgente e que é
pouco vista por muitas pessoas. E nós estamos tendo resultados muito positivos com essa
campanha, estamos sendo bem recebidos em muitas escolas, locais públicos, praças, pistas de
skate, com algumas exceções em alguns locais, né, que o pessoal tenta nos intimidar, dizer
que a gente não pode estar naquele local público, que é um absurdo. Hoje, um rapaz lá de
forma truculenta veio nos ofender, nos chamou de petistas, como se fosse uma ofensa,
vereadora Raquel, nos chamar de petistas, eu falei: Olha, sou do PSOL, mas não tenho nada
contra o PT. E cria-se esse clima de polarização, uma situação que a gente não pode se
intimidar, não, gente. Nós estamos na rua para fazer debate público, honesto. Quem quiser,
defende o que quiser, vota em quem quiser. O mais importante é participar. E eu queria
reforçar para a população esse convite: se você é jovem, se você conhece um jovem de 15
anos, que completa 16 até dia o 2 de outubro, ou que tem 16 ou 17 anos, ou 18, ainda não
tirou o título, não deixe para depois. Amanhã é sua última oportunidade de ajudar a decidir o
futuro desse país, de poder participar do processo eleitoral desse ano, de poder votar para
presidente, governador, senador, deputados, e poder depois reclamar e dizer: "Olha, eu votei.
Meu candidato não ganhou, mas eu participei". E é muito importante. Quem está com o título
irregular, não deixe de fazer isso. Nós precisamos de cada vez mais, e não menos,
participação. Para finalizar, presidente, eu quero comentar com essa Casa que eu estive na
semana passada lá na escola Caic em reunião com alunos, professores, coordenadores, no
Aracy, ao lado da Escola Dario Rodrigues, que foi assaltada, salvo engano, nove vezes no ano
passado, uma situação completamente absurda. Os prédios públicos de São Carlos, da saúde
ou da educação, têm sido sistematicamente furtados, com roubo de materiais, com
depredações. Isso custa dinheiro para os cofres públicos. Quem paga a conta somos nós.
Quando a prefeitura inaugura um prédio, inaugura um equipamento público, ela tem que
garantir a segurança daquele espaço. Vereadora quer um aparte? Não? ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: Não, não. VEREADOR DJALMA NERY: Tem que garantir a
segurança daquele espaço. Isso não está acontecendo. E na escola Caic, a situação é ainda
mais grave. Além da questão de segurança, com a escola tendo sido alvo de furtos constantes,
os alunos e os servidores estão em uma situação de insegurança. Muitos saem no período da
noite, a iluminação ali é muito precária, faltam lâmpadas, holofotes, coisas básicas. Na
cozinha, falta uma panela de pressão, que eles estão pedindo há muito tempo, né, vereadora
Raquel? Eu tive a notícia hoje pela manhã. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: É uma
caldeira, viu? Uma caldeira. VEREADOR DJALMA NERY: Uma caldeira? VEREADOR
ROSELEI FRANÇOSO: É. VEREADOR DJALMA NERY: Eu tive a notícia hoje de
manhã que essa caldeira [interrupção no áudio]. PRESIDENTE RODSON DO CARMO:
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Pode concluir, vereador. VEREADOR DJALMA NERY: Só para concluir, presidente. Eu
tive a notícia que essa caldeira ou panela chega essa semana, para a felicidade daquela escola
de quase 1,2 mil alunos. Muitos deles vão estudar no período da noite, direto de seus
trabalhos, aqueles que frequentam a educação de jovens e adultos e não têm uma alimentação
garantida, que é um direito da população, por falta de infraestrutura básica, né? A porta de
entrada da escola não fecha, né? O vigia que fica lá, ele está fechando a porta com um pedaço
de pau. Depois, eu vou mostrar para vocês aqui. É uma situação... É uma lata de cimento com
um pedaço de pau. Esse é o sistema de segurança da escola. A iluminação interna e externa,
não tem merenda na parte noturna, cheiro de esgoto nos banheiros, descarga quebrada,
vazamento de águas... Enfim, nós encaminhamos uma moção de apelo à Secretaria de
Educação junto com o abaixo-assinado daquela comunidade para que as pessoas tenham o seu
direito à educação garantido, para que os prédios públicos sejam preservados. Esse é o
mínimo que se espera de uma prefeitura e esse é o dever dessa Casa. Contem conosco nessa
luta, e vamos garantir o básico para a população e muito mais do que isso, se tudo der certo.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Parabéns, vereador Djalma. Gostaria... Traz a
câmera aqui no meu rosto, por favor. Gostaria aqui de fazer um apelo à prefeitura municipal,
exclusivamente ao chefe de gabinete, Dr. Edson Fermiano, que é o chefe de governo da nossa
cidade, que é uma vergonha, uma vergonha a nossa cidade, nós, como vereador, fazer lei, e a
lei não ser regulamentada. Fiz a lei do ambulante há dois anos atrás, dois anos atrás, e a lei até
agora não foi regulamentada. Presidente Roselei Françoso, nós precisamos urgentemente
conversar, fazer uma reunião, com todo os vereadores dessa Casa, porque é lamentável. Para
que serve a Câmara então? Se a gente faz lei para mudar a vida das pessoas, para melhorar o
progresso da nossa cidade, a lei chega na prefeitura e não é regulamentada. Vamos fechar a
Câmara então. Para que tem vereador? Para que a gente faz lei, sendo que a prefeitura não
respeita? Presidente Roselei Françoso, peço ajuda do senhor, que o senhor é o presidente
titular dessa Casa, nos ajude, que isso não pode acontecer. O vereador ter que pedir para
regulamentar lei, isso é um absurdo. Até quando nós vamos ter que pedir para regulamentar
lei? Dr. Edson, urgentemente, nos ajude. E peço para que todos os vereadores fiquem de olho
nas leis que vocês estão colocando, que não estão valendo de nada. Está gastando papel, está
gastando energia, está gastando funcionário, e sabe o que está acontecendo? Não está
regulamentando a lei. É justo isso, Sr. Presidente? Não é justo. Comunicado à Casa, vereadora
Raquel. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sr. Presidente, eu gostaria de
comunicar, na verdade dando continuidade ao comunicado que o vereador Djalma fez, sobre a
questão da regularização dos títulos de eleitores. Nós fizemos também no nosso mandato uma
campanha para os jovens tirarem o título, mas tem muitos adultos que não estão com o título
regulamentado. Inclusive, São Carlos tem muitas pessoas que moram em São Carlos e não
votam em São Carlos. Então, é importantíssimo transferir o título para a nossa cidade, né?
Você vota onde você mora, onde você vive. Tem muita gente que ainda fica vivendo...
votando na cidade dos pais, né? Então, vamos aproveitar até amanhã, né, transferir o título
para São Carlos, regularizar o título quem está com pendência, para que todo mundo possa
participar dessa festa da democracia, que são as eleições esse ano. Obrigada, Sr. Presidente.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Muito bem. O último vereador inscrito é o
vereador Elton Carvalho por até dez minutos. E eu peço que o presidente dessa Casa, vereador
Roselei Françoso...[troca de presidência]. VEREADOR ELTON CARVALHO: Sr.
Presidente, vereadoras, vereadores, a quem nos assiste em casa, pela rádio e pela TV. Sr.
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Presidente, hoje eu queria, mais uma vez, já tive uma parte da fala, parabenizar o vereador
Bira pela atuação, pela fiscalização desse médico, do José Evandro, que vem dando um
problema na Prefeitura Municipal de São Carlos como servidor. Eu, como servidor, tenho
vergonha do que ele fez com o nosso município. E que a prefeitura tome providências, que
demita esse médico e que traga o dinheiro... devolva-se o dinheiro aos cofres públicos, porque
se ele vem fazendo isso não é de hoje, e que isso vá parar no CRM, porque ele responde por
vidas, e se ele é concursado e ganha da Prefeitura Municipal de São Carlos, ele pode salvar
uma vida na unidade de saúde onde ele trabalha, ele pode fechar um diagnóstico dentro de
uma unidade de saúde, onde vai salvar, futuramente, uma vida. Então, o que ele fez é um
crime, é uma irresponsabilidade como médico, como juramento que ele fez para salvar vidas.
Sr. Vereador, presidente, outro assunto que eu queria falar é a mudança da Lei 16.000, que
está na nossa Casa, presidente Roselei, e que não contempla tudo o que precisamos. Então, a
nossa secretária Helena Antunes, que estava, não está mais, ela estava à frente, ela pediu
exoneração do seu cargo, e a gente precisa rever. Eu tive uma reunião com o atual secretário
Dante, que é servidor público, e mostrei para ele, vereadora Raquel, várias inconsistências,
vários cargos que lá estão, que para nós não há uma transparência. Nós temos uma quantidade
de 268 médicos, mas em qual especialidade? Não é claro para a gente. Então, lá tem dois tipos
de médico: médico e médico veterinário. Só que eu não sei, a população não sabe, quantos
ginecologistas a gente tem na rede, quantos pediatras a gente tem na rede, quantos psiquiatras
tem na rede. Então, isso se faz necessário, essa transparência, para nós, né? Essa mudança da
Lei 16.000... Ela é de 2012, a última alteração foi em 2018. Nós estamos há quatro anos sem
uma alteração na Lei 16.000. Quanto tempo vai demorar para a gente ter essa alteração nessa
Lei 16.000? E nós penamos em São Carlos por falta de médico. É secretário que eu converso
que não sabe que está... que a Lei 16.000 está aqui com a alteração. Então, de onde surgiu o
aumento dos 30 enfermeiros se a secretária de Saúde não sabe? De onde surgiu o aumento da
quantidade de só três farmacêuticos? Nós temos um número muito pequeno de farmacêutico,
e a alteração da lei só aumenta três farmacêuticos. Então, assim, eu peço que o Dante peça de
volta essa alteração da Lei 16.000 e reveja, porque não está se criando nenhum cargo de
médico. Como a gente quer ter CAPS III se lá não aumenta a quantidade de médico
psiquiatra? Nós estamos... Eu estou pedindo hoje aqui uma Audiência Pública para tratar a
falta de professor, que quantos vereadores já falaram sobre esse assunto? A vereadora Raquel
foi no Ministério Público, e o Ministério Público simplesmente arquivou. Eu vejo, sim, que o
Ministério Público precisa agir mais sobre o nosso município, não é, vereador Djalma?
Quantas vezes a gente entra com uma representação no Ministério Público e é arquivado? Nós
precisamos dos promotores mais presentes no nosso município. Então, assim, na mudança da
Lei 16.000 está se criando 150 cargos de auxiliares administrativos, 150 cargos de auxiliares
administrativos. Quanto professores especiais estão criando, vereador Roselei?
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, na verdade a Lei 16.000, ela trata dos
servidores que não estão contido lá na 13.889. Essa discussão nós precisamos fazer também.
Nós não estamos criando nenhum cargo para a Secretaria Municipal de Educação.
VEREADOR ELTON CARVALHO: Nenhum cargo. Nenhum cargo. Então, isso, a
mudança da Lei 16.000... para mim, é uma vergonha ela estar nesta Casa conforme está. Eu já
falei que se não tivesse os aumentos dos cargos que se fazem necessários para uma gerência
do nosso município... Cadê os cargos de RT das UPAs? Cadê o aumento do salário dos
médicos que nós tanto falamos? Porque alteração da Lei 16.000... A Lei 16.000, ela trata de
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cargos e salários. Se nós falamos que o nosso salário do médico está pouco, por isso que o
concurso não é atrativo, a mudança da Lei 16.000 que está aqui não faz isso. Então, eu, como
vereador, prerrogativa de tratar sobre esse assunto, eu pedi uma Audiência Pública, e essa
Audiência Pública vai ser na quarta-feira que vem, às 15h, que eu acabei de decidir com o
presidente... com o diretor da Casa Rodrigo. Então... Mas eu já faço um apelo, um pedido, ao
Dr. Edson e ao Dante, que por mim poderia, antes da audiência, pedir de volta, e o Dante que
está à frente da pasta hoje, que é servidor e que na conversa que eu tive com ele um dia após
ele assumir a secretaria, ele falou: "Elton, existem, sim, inconsistências". Ele afirmou para
este vereador que existia inconsistências. Um aparte, vereador Lucão? VEREADOR
LUCÃO FERNANDES: Cumprimentar Vossa Excelência mais uma vez. É importante essa
Audiência Pública que Vossa Excelência está solicitando para debatermos sobre essa questão
tão aguardada nessa Casa de Leis. E eu também, vereador Elton Carvalho, eu estou
aguardando, eu quando digo é a Comissão de Saúde, que nós solicitamos também um
diagnóstico. Eu já falei para Vossas Excelências que nós precisamos conhecer as necessidades
de todas as nossas UBSs, de todas as nossas USFs, de todas as nossas UPAs, para que, diante
dessas necessidades que serão apresentadas através desses diagnósticos, a gente 'pode'
conflitar com essa lei que está nessa Casa, para ver se ela vai suprir a necessidade da falta
desses profissionais. Então, eu também estou aguardando. Falaram para mim que já tinham
em mãos, mas até agora não chegou, para que nós possamos debruçar sobre essas informações
e apontar em uma Audiência Pública, quem sabe apontar para a prefeitura municipal, essas
alterações, porque nós não vamos poder fazer essas alterações. Nós não vamos poder
aumentar esse quantitativo de profissionais, porque nós não podemos criar...VEREADOR
ELTON CARVALHO: Onerar. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Onerar. Nós não
podemos. Então, nós vamos sinalizar, nós vamos apontar a necessidade de fazer essas
correções para que nós possamos contemplar melhor essa estrutura de profissionais na... não
só na área de saúde, né, mas de uma forma geral. VEREADOR ELTON CARVALHO:
Muito obrigado, vereador Lucão. Então, vereador Lucão, o que me causa muita estranheza é
que parece que a mudança da Lei 16.000, ela não foi coparticipativa, ela não teve a
participação dos secretários. Quantos secretários eu conversei e falaram que não teve a
participação da alteração da Lei 16.000? Então, se é uma gestão unilateral, só um lado vê, será
que vai ser empurrada à goela abaixo dos secretários ou dessa Câmara? Comigo, não. Hoje,
do jeito que está, eu já sinalizo que eu voto contrário, porque cabe a nós, vereadores, a hora de
resolver o problema. Se nós falamos que nós estamos sem professores, na alteração da Lei
16.000 continua a mesma quantidade de professores, que é muito vago ainda. Não tem, não
contrataram todos os professores. P1, P2, P3, P4, está lá, vagas... 60 vagas, 15 vagas, 30
vagas, todas as quantidades de professores estão vagas. Precisam ser contemplados, precisa
ter contrato... contratado. Então, secretário Dante, secretário hoje pela pasta, reveja, e vamos
pensar com o presidente da Câmara... Não tem problema nenhum... Eu acredito, vereador
Roselei, presidente da Câmara, se eles pedirem de volta, para não ter alterações que
contemplem, não tem problema. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Elton,
acho que assiste razão a fala de Vossa Excelência, mas eu acho prudente dessa Casa a gente
fazer Audiência Pública, verificar tudo aquilo que não condiz, na verdade, com a nossa
realidade. Eu estava comentando com a vereadora Raquel aqui só um dado. Olha só, agente
de serviços gerais: a situação atual são 220 vagas, está reduzindo para 150. O que é isso? É
um plano de terceirização? É isso que a gente precisa olhar com um certo cuidado, né? A
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questão das enfermagens aqui, ó: tem 174 vagas, 40 horas, passa 174 vagas, 40 horas ou 12
por 36. Isso não muda nada, na verdade. Então, a gente precisa analisar caso a caso para poder
criar um bom projeto, que atenda à realidade da nossa cidade. VEREADOR ELTON
CARVALHO: Sr. Presidente, uma coisa que me causou muita estranheza também é auxiliar
de enfermagem. Nós não temos na rede. Nós precisamos de auxiliar. E lá está criando zero
vaga. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Zero vaga. VEREADOR ELTON
CARVALHO: Aparece auxiliar de enfermagem: zero vaga. Então... PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode concluir. VEREADOR ELTON CARVALHO:
Então, Sr. Presidente, existem muitas falhas, existem muitas irregularidades, e a gente precisa
se debruçar sobre essa alteração da Lei 16.000, que é a hora da gente acertar a nossa saúde, é
a hora da valorização do médico, e não só médico, e todos os profissionais de saúde que
passaram por uma pandemia, a gente precisa ver se o salário é suficiente ou precisamos
aumentar e trazer... ser mais atrativo para os profissionais, para nós de São Carlos termos uma
saúde digna. E, Sr. Presidente, só mais uma coisa. Eu também protocolei, junto com o
Rodrigo, um pedido de Audiência Pública, que todos os gabinetes estão recebendo várias
denúncias, várias reclamações de falta de professores. Então, tem turmas de alunos que vão na
escola segunda e terça, quarta, quinta e sexta não tem professor. Então, nós... A vereadora
Raquel também já entrou no Ministério Público durante a pandemia, foi pedido informações
para a prefeitura, e o processo foi arquivado. Então, a gente precisa discutir com o novo
secretário o que a gente pode fazer, porque isso não pode ficar assim. Nós não podemos
deixar nossas crianças sem professores nas escolas. Muito obrigado, e boa tarde.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Elton. Apenas para
informação, nós tivemos uma reunião na semana passada com a vereadora Neusa, a Comissão
Permanente de Educação, representada pelo vereador André, e foi explicado à comissão e
também a mim as dificuldades que estão havendo em razão, Raquel... Isso a gente não
contesta, mas a gente precisa buscar uma solução para isso. Está havendo na verdade, eles
apresentaram relatórios para nós lá, número de faltas em razão de doença, de afastamento, de
tratamento, enfim, covid, dengue, né, gente, dengue. E aí, precisa se criar, vereadora Raquel e
vereador Elton, né, que estava discutindo esse assunto... Foi feita uma proposta de criar um
novo modelo de contrato temporário de até 30 dias. Eu recebi uma minuta desse projeto. Esse
projeto está sendo analisado pelo nosso jurídico, tá, e depois será apresentado para vocês. É
uma vergonha, mas...VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: É uma vergonha.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não tem uma outra solução para se resolver isso.
Eu peço que a gente se dedique a essa questão... Para colocar o professor ACT é acima de 30
dias ou, então, né, dentro daquelas licenças-gestante e coisa e tal. O trabalho de cinco dias, de
dez dias, não está havendo um caminho para isso, e aí eles apresentaram o projeto. O projeto
não sou eu que vou decidir, mas é uma questão que a gente precisa fazer com essa Casa, com
maturidade, para poder garantir que o nosso filho, os nossos alunos tenham professor na sala
de aula. VEREADOR RODSON DO CARMO: A recomendação, Sr. Presidente.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu gostaria de chamar atenção para uma questão
que foi tratada nessa Casa aqui hoje pelo vereador Djalma Nery, pelo vereador Rodson, que é
a questão das legislações que a gente aprova nessa Casa e que, infelizmente, carecem de
regulamentação. Foi citada aqui hoje a questão do cata-treco. Nós estamos vivendo um...
quase que uma epidemia também de dengue. Quem a gente encontra aí, pelo menos meus
vizinhos estão 'tudo' com dengue lá, amigos com dengue para tudo que é lado. Hoje foi
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publicado um relatório que, a meu ver aí, precisa ser analisado se está com os dados da
Unimed junto, se é só a prefeitura, que de 300 pessoas que foram... verificado dengue. Só que
o exame de dengue aqui em São Carlos demora 30 dias para ter o resultado. Então, esse
negócio está muito sério, muita gente com dengue, e precisa regulamentar. O cata-treco tira os
criadouros de dengue da rua. Então, acho que é importante essa questão do cata-treco. Uma
outra questão que está pipocando aqui na Casa, vereador Rodson, é uma lei de vossa autoria,
uma lei que trata da questão dos ambulantes, e que precisa ser regulamentada. É o póspandemia, o prefeito até entende a necessidade de ter os ambulantes, mas precisa
regulamentar isso. Daqui a pouco é descarga de energia elétrica lá no kartódromo, é problema
aqui, é problema ali, e a situação está aí, os ambulantes brigando entre si por falta de uma
regulamentação. Eu entendo que tem que ter essa regulamentação. Nós vamos chamar aqui,
vereador Rodson, o vereador Dé Alvim deve estar nos ouvindo aqui no on-line, mas a gente
precisa chamar o Wil, que é o secretário municipal de Habitação, que eu acho que é o
responsável para regulamentar pelo menos essas duas leis, que se fazem extremamente
importantes no momento que nós estamos vivendo. Então, eu tenho o compromisso com
Vossas Excelências de chamar o Wil para a gente conversar sobre esse assunto, os fiscais, e a
gente buscar um caminho para regulamentar essa situação. Queria convidar, me corrija aqui se
eu exceder, mas para estar aqui conosco, cumprimentar, né, do Projeto Reviver - Resgatando
Valores, do 2º Campeonato de Bets, que aconteceu na cidade... O vereador Elton esteve
presente, participou, salvo engano, foi vice-campeão. E eu queria convidar o primeiro
colocado do campeonato, o Mateus(F) e o Francisco, do Jardim Belvedere, para receber aqui
os cumprimentos dos Srs. Vereadores e fazer uma fotografia. [aplausos]. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Oi? ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do
microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: E convidar também o organizador do
evento, que é o Alex Tello, que o projeto que traz por volta... traz de volta, né, o esporte do
passado, diga-se de passagem, um esporte muito importante, né, do 2º Cultural Games,
também, de Rolimã... Também está dentro? VEREADOR LUCÃO FERNANDES:
[pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vai ter
rolimã depois, né? A princípio, é o Bets. Vamos fazer uma foto aqui com os vereadores. O
vereador Lucão parece que deu show lá, né? VEREADOR ELTON CARVALHO: Não,
perdeu. Perdeu. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perdeu. Teve um... parece que
teve o.... Tive a informação... Eu não sei se procede, viu? Tive a informação que o viceprefeito ganhou lá de 22 a 2. Ele...VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Djalma estava lá
também. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perdeu... O Djalma também jogou?
VEREADOR ELTON CARVALHO: Não. VEREADOR LUCÃO FERNANDES:
[pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O Djalma
não... Então, vamos fazer a foto. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Eu queria falar
que eu não joguei Bets porque eu não levei o diálogo. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Você não levou o diálogo? Ai, caramba! Eu solicito à vereadora Raquel
Auxiliadora que proceda a chamada dos Srs. Vereadores para que a gente possa entrar aqui na
ordem... na... Qual é o expediente agora? VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Na
Pauta. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: No Grande... na Ordem do Dia.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Ordem do Dia. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Na Ordem do Dia. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Vereador
André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente. VEREADORA RAQUEL
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AUXILIADORA: Azuaite Martins de França. Presente on-line, presidente? PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Deixa eu verificar aqui, que... Azuaite não está presente on-line.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Não, né? Bira. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Bruno Zancheta.
VEREADOR
BRUNO
ZANCHETA:
Presente.
VEREADORA
RAQUEL
AUXILIADORA: Presente. Cidinha do Oncológico, presente. Dé Alvim, presente. Dimitri
Sean, presente. Djalma Nery. VEREADOR DJALMA NERY: Presente. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Elton Carvalho, presente. Gustavo Pozzi, presente. Lucão
Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Presente. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Malabim, presente. Marquinho Amaral, presente on-line. Paraná Filho.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Paraná Filho justificou. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Professora Neusa, presente. Raquel Auxiliadora, presente.
Robertinho Mori, presente...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Robertinho Mori está
presente aqui. Presente...VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Rodson Magno,
presente. Roselei Françoso.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sérgio Rocha. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Sérgio Rocha...VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Estava aqui
agora. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Está presente. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Tiago Parelli, justificou. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Perfeito. Nós temos número regimental para dar sequência aqui nos processos?
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Rodrigo Venâncio, me auxilie aqui, por gentileza. Bom, nós fizemos o acordo
de... o acordo de Pauta às 14h. Nós tínhamos poucos parlamentares no acordo de Pauta, mas
nós temos aqui alguns pedidos de... alguns requerimentos de urgência, tem até alguns projetos
de lei de urgência dos vereadores, tá, e todos que estão aqui têm um número - eu peço até que
confira -, mas o número de assinaturas necessário, atendendo os dispositivos do nosso
regimento, está bem? ORDEM DO DIA – PROCESSOS EM REGIME DE URGÊNCIA
ESPECIAL – ÚNICA DISCUSSÃO – PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO - Então,
em votação os processos de urgência primeiro. SR. RODRIGO VENÂNCIO:
[pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É, eu
queria... Eu peço à vereadora Raquel... É uma moção de nossa autoria, de minha autoria, que
"manifesta congratulação à jovem amazona são-carlense Maria Eduarda Duarte". Quero...
sobrinha de um grande amigo, vereador Lutécio Duarte, filha do Luiz Cláudio. Eu peço à
vereadora Raquel que proceda a leitura. Amazonas. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: "Moção de congratulação. Manifesta congratulação à jovem amazona sãocarlense Maria Eduarda Duarte. Considerando que a jovem amazona são-carlense Maria
Eduarda Duarte participou no último final de semana do 31º Congresso Brasileiro do Quarto
de Milha - Trabalho e Conformação, realizado em Araçatuba, São Paulo, sendo a campeã em
duas categorias que disputou (Jovem A e Principiante Infantil até 11 anos); considerando que
Maria Eduarda competiu pelo Haras Duarte de São Carlos, sendo treinada por Lucas
Marconini, e demonstrou muita personalidade e determinação durante as provas;
considerando que seus pais - Luiz Cláudio Duarte e Celia Regina Bertocco Duarte - ficaram
orgulhosos com o desempenho da filha no evento, que ocorreu no dia 20 de abril a 1º de maio
de 2022 no Parque Clibas de Almeida Prado; considerando que, promovida pelo
Departamento de Esportes da Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quarto de Milha,
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a edição do Congresso Brasileiro ocorreu de 20 de abril a 1º de maio, reunindo mais de 1,4
mil competidores de todo o país e 2,5 mil animais, que disputaram em 18 modalidades
esportivas: adaptação, breakaway, roping, cinco tambores, conformação, laço cabeça, laço em
dupla, laço individual, laço individual técnico, laço pé, maneabilidade e velocidade,
performance, entre outras; considerando que Maria Eduarda obteve um feito significativo para
São Carlos e comprovou que tem pela frente uma promissora carreira, merecendo os aplausos
e o incentivo da comunidade são-carlense que esta Casa representa, é que submeto ao Plenário
esta moção de congratulação com a jovem amazona Maria Eduarda Duarte pela brilhante
conquista do título de campeã nas categorias Jovem A e Principiante Infantil até 11 anos no
31º Congresso Brasileiro do Quarto de Milha - Trabalho e Conformação, realizado em
Araçatuba. Sala das Sessões, 3 de maio. Vereador Roselei Françoso, presidente desta Casa".
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereadora Raquel. Então, em votação, a
moção de número 120, (processo nº 1856/22) de autoria deste vereador, que "manifesta
congratulação com a jovem amazona são-carlense, Maria Eduarda Duarte". Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Temos um
requerimento de urgência especial, Requerimento 1.326,(processo nº 1855/22) de autoria do
nobre vereador Gustavo Pozzi, que "requer estudo de impacto financeiro no município para
isenção da obrigação de Área Azul aos profissionais da educação". Muito bacana esse projeto.
Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado
o requerimento. Requerimento 1.284, (processo nº 1798/22) também de autoria do nobre
vereador Gustavo Pozzi, que "requer providências em caráter de urgência para reforma do
telhado da unidade escolar Cemei Prof. Octavio de Moura, no Jardim Cruzeiro do Sul". Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado.
Projeto de lei de número 108, (processo nº 1095/22) de autoria do nobre vereador José Alvim
Filho, Dé, que "denomina de Alex da Silva - Teté o parque linear localizado no canteiro
central, entre as ruas João Martins França e Antonio Zacarelli, no bairro Cidade Aracy". Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado.
Projeto de lei de número de 143, (processo nº 1311/22) 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$ 105 mil". Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de lei de número 219,
(processo nº 1764/22) de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza o
Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na Prefeitura de São Carlos,
conforme Processo 7.719/22, Ofício 325/2022, no valor de R$ 400 mil". Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Esse daqui eu
até queria fazer um encaminhamento de votação até para ser muito claro com os colegas
vereadores. A Secretaria do estado da Educação... Esperar o Robertinho. Quem mais está
chegando aí? A Secretaria do estado da Educação notificou a prefeitura esse mês, esses dias
na verdade, há uns dez dias no máximo, sobre os prazos para fazer a licitação das escolas
estaduais que foram conveniadas com o município de São Carlos. No entanto, a única
autorizada até o momento é a do Ipanema. É uma escola no valor de R$ 9,2 milhões, mais ou
menos, só que a prefeitura não consegue abrir a licitação se não tiver o crédito orçamentário.
Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje é abrir esse crédito orçamentário para que a
Secretaria Municipal de Obras possa, de fato, abrir o processo licitatório para contratar a
empresa que vai construir esse prédio escolar lá no Jardim Ipanema, está bem? E o prazo é
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muito curto, tem que fazer dentro do período eleitoral aí, que acho que é até junho, mais ou
menos. Posterior a isso, a obra tem que ficar parada, não pode medir ou não pode excetuar, tá
bem? VEREADOR RODSON DO CARMO: Até dia 10 de junho. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Até o dia 10 de junho, né? Obrigado, vereador Rodson, sempre
atento com os prazos aí. Muito obrigado. Então, eu coloco em votação o projeto de lei de
número 232, (processo nº 1860/22) de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que
"autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional especial na Prefeitura Municipal de
São Carlos no valor de R$ 9.000.315,00"...SR. RODRIGO VENÂNCIO: É R$ 315 mil.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Desculpa, R$ 9.315.981,11. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. SR.
RODRIGO VENÂNCIO: Não quer agradecer à Débora? PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Eu quero agradecer à secretária estadual de Educação, aliás, a Renilda, que
responde hoje pela Secretaria Estadual de Educação, por ter cumprido esse prazo conosco. Da
mesma forma, eu quero agradecer a dirigente regional de Ensino, que trabalhou junto
conosco, com o prefeito, para que esses processos fossem viabilizados. Nós temos agora as
outras escolas, como o Jardim Santo Antonio, o Jardim De Cresci, o Jardim Novo Mundo, e
também a creche lá de Santa Eudóxia, e tem outra... não me vem à memória agora, acho que é
no Cidade Aracy, né, mais quatro escolas a serem construídas. Então, eu quero agradecer aqui
à Débora, dirigente de Ensino, à Renilda, que é a secretária estadual de ensino, e também o
secretário anterior, que se licenciou, Rossieli Soares, que ajudou a gente a viabilizar tudo isso
junto com a equipe técnica na pessoa do Patrick. Meus agradecimentos a todos. E à equipe do
prefeito, que cumpriu os prazos aí para a gente poder viabilizar essa contratação.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Declaração de voto, presidente. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Declaração de voto. Já ou no final? VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Pode ser no final. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pode ser no
final? Bruno. Vamos no próximo? Tem um projeto de lei, também tem as assinaturas
necessárias aqui, é o Projeto de Lei nº 210, (processo nº 1714/22) de autoria do nobre
vereador Robertinho Mori Roda, que "dispõe sobre o nivelamento dos tampões, caixas de
inspeção, bueiros e bocas de lobo para a execução de serviços pavimentação, recapeamento,
reconstrução, tapa-buracos ou qualquer serviço de manutenção em passeios e vias públicas, e
dá outras providências". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se
os contrários. Aprovado o Projeto de Lei 210, de autoria do nobre vereador Robertinho Mori
Roda. Vamos para a Pauta? VEREADOR DÉ ALVIM: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Declaração de voto? Já inscreve o Dé também. O
Bira... O Bruno está inscrito? Próximo vereador é o Dé para declaração de voto.
PROCESSOS EM REGIME DE TRAMITAÇÃO COMUM – ÚNICA DISCUSSÃO –
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO - Então, vamos lá, então. Tem um projeto de lei, de
número 380, (processo nº 2732/21) de autoria do Poder Executivo, que "solicita a abertura de
um crédito adicional suplementar na Prefeitura de São Carlos no valor de R$ 223.918,66 para
viabilizar o ressarcimento de valores pagos pela empresa Rápido São Carlos Ltda. em
decorrência da aquisição de um lote lá no Ceat, Centro Empresarial de Alta Tecnologia". Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o
projeto de ressarcimento aqui, então, lá do Ceat. ORADOR NÃO IDENTIFICADO:
[pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É R$
223.918,66, que são provenientes dos investimentos que ocorreram naquela localidade.
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Projeto de lei de número 39, (processo nº 511/22) que "autoriza o Poder Executivo a receber,
por doação com encargos, bens imóveis de propriedades de pessoa jurídica MRV Engenharia
e Participações S/A, e dá outras providências". Esses bens, esses bens imóveis da MRV
Engenharia e Participações, são provenientes das matrículas 160.353, 160.354, conforme
processo de desmembramento de área localizada na Rua Ray Wesley, no bairro Jockey Club.
Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado
o Projeto de Lei nº 39. Projeto de Lei nº 80, (processo nº 825/22) que "autoriza abertura de
um crédito adicional suplementar na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento no
valor de R$ 100 mil para manutenção do restaurante popular e unidade de processamento".
Para tanto, os recursos oriundos de anulação de dotações orçamentárias da própria secretaria.
Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado.
Quero registrar aqui a presença do chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Esportes,
Leandro Severo, depois os dois jovens que acompanham. Depois, eu gostaria de ter os nomes
aqui para a gente registrar a presença de vocês, tá? As duas jovens. Meus agradecimentos pela
presença, viu? A presença de vocês muito nos honra aqui, tá? Então, Leandro, passa para mim
depois aqui, para eu deixar registrado, tá? Processo... Projeto de lei de número 82, (processo
nº 827/22) que "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional especial e um crédito
adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos". SR. RODRIGO
VENÂNCIO: Tem uma emenda. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tem uma
emenda. Eu queria solicitar aqui ao vereador Dimitri Sean, por gentileza, que proceda a leitura
da emenda. A emenda é da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Legislação
Participativa, tá? É uma emenda ao art. 2º do projeto de lei para corrigir um erro de digitação.
VEREADOR DIMITRI SEAN: "Emenda modificativa ao PL 082/2022. Retifique-se o art.
2º do projeto de lei para que passe a figurar com a seguinte redação... o art. 2º passe a vigorar
com a seguinte redação: 'Art. 2º - fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional
suplementar de R$ 10.745.439,52 para atender às despesas abaixo relacionadas'".
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Coloco em votação as emendas... a emenda, a
emenda indicada, né, no Processo 827, do projeto de lei de número 82, emenda configurada
pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Legislação Participativa. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovada a emenda.
Agora, eu coloco em votação o projeto de lei, no valor de R$ 11.669.681,15 para contratação
de serviços com a finalidade de execução do programa Educar na Diversidade da Educação
Especial, despesa de custeio de novas unidades escolares - o Cemei Bento Prado, Cemei
Antônio Cotrim, Cemei Homero Frei, Cemei Paulo Freire, Cemei Nilson Gonçalves e o
Cemei Vicente Botta. Serão autorizadas aberturas de crédito adicional especial no valor de R$
924.241,63 e por crédito suplementar no valor de R$ 10.745.439,52, conforme lido pelo nobre
vereador Dimitri Sean. Os favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovado o projeto de lei de número 82. Projeto de Lei de número 136, (processo nº
1288/22) que "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na
Prefeitura Municipal de São Carlos, na Secretaria Municipal de Assistência Social e
Cidadania, no valor de R$ 380 mil para contratação de serviços temporários para a própria
secretaria, sendo recursos provenientes de anulação de dotações orçamentárias da própria
secretaria". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovado. Projeto de lei de número 156, (processo nº 1404/22) que "desafeta e autoriza o
Poder Executivo a permutar área pública municipal com a área de propriedade de Gerson
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Citron e Patrícia Aparecida Botega Citron, e dá outras providências". Essa área fica ali na
região da Praça Itália para adequação da malha viária na região da Vila Prado. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei
de número 158, (processo nº 1418/22) que "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito
adicional suplementar na Secretaria Municipal de Comunicação no valor de R$ 10 mil para
prestação de serviço de limpeza, com recursos oriundos de anulação de dotação orçamentária
fonte 1, do Tesouro Municipal, no valor de R$ 10 mil". Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei nº 162,
(processo nº 1455/22) que "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional
suplementar na Secretaria Municipal de Obras Públicas no valor de R$ 30 mil para reforma da
cancha de malha localizada na Avenida da Azaleia", localizada... conforme emenda
parlamentar do ano de 2021, portanto do exercício anterior, conforme emenda parlamentar do
nobre vereador André Rebello. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei 163, (processo nº 1456/22) de
autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza abertura de um crédito adicional
suplementar na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura no valor de R$ 30 mil para
aquisição de materiais esportivos de judô, conforme emenda parlamentar do nobre vereador
Tiago Parelli". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Projeto de Lei 165, (processo nº 1458/22) de autoria da Prefeitura
Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional
suplementar na Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda, Departamento de
Economia Solidária, no valor de R$ 7,5 mil, conforme emenda parlamentar do nobre vereador
Djalma Nery, para o desenvolvimento de evento Afro Music Festival, a ser realizado no dia 8
de maio, Dia das Mães, de 2022, com recursos oriundos da anulação da dotação orçamentária
da própria secretaria". Na verdade, não é da própria secretaria, é um ajuste orçamentário que
está sendo feito; Emenda parlamentar do vereador Djalma Nery, portanto, fonte do Tesouro
Municipal. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovado o Projeto de Lei 165. Projeto de Lei 167, (processo nº 1460/22) que autoriza o
Poder... de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a
abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 20 mil na Secretaria Municipal de
Educação para instalação de revestimento no Cemei José de Brito Castro, em Santa Eudóxia,
e compra de utensílios para cozinha e outros equipamentos no Cemei Alcindo Siqueira, com
recursos oriundos de anulação de dotação orçamentária fonte 1". Na verdade, é emenda deste
vereador no valor de R$ 20 mil para as duas unidades escolares, tá? Então, a redação aqui
coloca fonte 1, lógico, é o Tesouro Municipal, mas é recurso proveniente de emendas
parlamentares deste vereador. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto de Lei 167. Projeto de Lei 175. (processo
nº 1471/22) Interessada: vereadora Professora Neusa Golinelli, que "denomina de Praça
Antônio Tombolato o sistema de lazer localizado nas ruas Francisco Gentil de Guzzi,
Domingos Dieguis, Júlio Cassin Filho e Marcos Vinicius de Mello Moraes, no Jardim Santa
Felícia". Eu consulto, antes de colocar em votação, se a vereadora Neusa gostaria de fazer a
leitura do currículo. A senhora pode fazer a gentileza, por favor, de fazer a leitura do currículo
do nosso querido e saudoso padre Luiz Tombolato? Antônio Tombolato, né? Vereadora
Neusa, tem a palavra. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Boa tarde a todos. Um
pequeno resumo, né? Boa tarde aos que estão presentes, aos que estão on-line. Vou ler a

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo

justificativa do pedido dessa praça. "Por meio deste Projeto de lei, que institui um nome para
o sistema de lazer no bairro Jardim Santa Felícia, pretende-se homenagear um grande homem
e cidadão: Cônego Antônio Tombolato, o qual faleceu aos 93 anos acometido de covid-19."
Gostaria de fazer uma ressalva aqui. Ele já estava muito fraco, cardíaco. Então, o covid
ajudou, né, infelizmente. "Deixando muitas saudades em seus amigos, parentes e todos que
tiveram privilégio de ter o contato em sua vida. O Cônego Antonio Tombolato nasceu em 22
de janeiro de 1928 na Fazenda São Vicente, propriedade dos pais, o italiano Juliano
Tombolato e a brasileira Joana Cândida de Oliveira, entre os municípios de Brotas e Torrinha.
A mãe morreu quando ele tinha apenas um ano de idade, e do segundo casamento do pai
nasceram as irmãs Geni e Elisabete. A vocação para seguir a vida religiosa surgiu na infância.
Foi seminarista de 1943 até 1958. Após a ordenação, tornou-se presbítero na cidade de Matão.
Em outubro de 1960, D. Ruy Serra, trouxe o padre Tombolato para a Catedral de São Carlos.
Com grande atuação em questões sociais, teve como um de seus primeiros projetos... foi a
Polícia Mirim, que oferecia acompanhamento e ocupação para as crianças. A Fundação da
Juventude Operária Católica (JOC), que desenvolvia projetos de assistência social, foi outra
importante atividade do padre. O grupo condenava os desmandos dos patrões que exploravam
os trabalhadores são-carlenses. Sempre atuante e participativo, durante a ditadura militar foi
considerado por alguns um padre progressista, e chamado até de comunista. O envolvimento
com a classe operária, em defesa dos trabalhadores, deixou marcas. Quando era padre da
catedral, apoiou a formação do Sindicato dos Metalúrgicos, oferecendo salas da igreja para as
primeiras reuniões, e, ao contrário do que muitos pensam, ele garante que o bispo tinha
conhecimento de tudo. Foram 42 anos dedicados à paróquia, que inclui o Santuário Nossa
Senhora Aparecida da Babilônia, e até hoje a Vila Isabel é um exemplo de trabalho religioso
aliado à assistência social, sendo que era um dos bairros que mais sofria com a falta de
recursos e estruturas. A firmeza na pregação e na adoração a Deus o fez conhecido também
como um padre que expulsava os demônios, fama que fez com que muitas pessoas, de vários
bairros da cidade, o procurassem." Simples resumo de uma vida enorme de trabalhos, e
excepcional pelo amor que lutou por todas as pessoas, principalmente as mais carentes,
contribuindo sempre com o seu trabalho para fortalecer nossa cidade, é que apresentamos este
simples projeto de lei para homenagear este grande homem. É isso. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, Professora Neusa. Coloco em votação o Projeto de Lei
175, de autoria da vereadora Neusa Golinelli, que "denomina de Praça Antônio Tombolato o
sistema de lazer localizado no Santa Felícia". Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto de Lei 175. Quero fazer aqui o
necessário registro, antes de passar ao próximo projeto, agradecer aqui a presença dos dois
estudantes, né, do Pedro Henrique, que é estudante, aluno da Etec, e a Vitória Pereira, que é
diretora da União Estadual dos Estudantes de São Paulo. É isso mesmo, né? Quero agradecer
a presença de vocês, que vocês estarão nos representando, representando São Carlos, no
Congresso da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, em Brasília. Então, aqui
externar meus agradecimentos em nome dessa Casa, e desejar sucesso para vocês nessa
empreitada aí, viu? Que vocês possam muito bem nos representar lá em Brasília, está bem?
Obrigado, Leandro, por trazê-los até nós aqui, nesta 15ª Sessão Ordinária. Seguindo aqui,
então, o Projeto de Lei 179, (processo nº 1497/22) de autoria da nobre vereadora Cidinha do
Oncológico, que "dá nome de Esmeralda Gonçalves a Rua 15 do loteamento residencial Salto
do Monjolinho". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
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contrários. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Aprovado. Foi. ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Pegou. Depois, o Rodrigo passa para você. Salto do Monjolinho. Projeto de
Lei 195, (processo nº 1599/22) de autoria do vereador Roselei Françoso, desse vereador, que
"dá nome de Luiz... de Valter Luiz Manente a Rotatória nº 1, localizada no Residencial Salto
do Monjolinho". SR. RODRIGO VENÂNCIO: Tem uma emenda. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Eu queria pedir à vereadora Neusa, ou o vereador Bruno - pode
fazer a leitura para mim, por gentileza? -, da emenda primeiro, e na sequência do currículo do
Valter Manente. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: [pronunciamento fora do
microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Excelente pessoa, né, que foi, né?
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Nossa! VEREADOR BRUNO ZANCHETA:
"Emenda modificativa ao PL nº 195/2022. Retifique-se o art. 1º do projeto de lei, que passa a
figurar com a seguinte redação: 'Art. 1º - a Rotatória 1, no bairro Salto Monjolinho, fica
denominada de Valter Luiz Manente. Roselei Françoso, vereador, MDB'". PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Então, em votação a emenda modificativa. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Agora, nós votaremos o
projeto de lei original, Projeto de Lei nº 195, que "dá nome de Valter Luiz Manente". Eu
queria a leitura do currículo. Se o senhor puder fazer a leitura para mim, por gentileza.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: "Valter Luiz Manente nasceu em 29 de dezembro de
1967 na cidade de São Carlos. Filho do Sr. Aurélio Manente e da Sra. Maria Júlia Duarte
Manente, ainda pequenino já demonstrava seu interesse em aprender e buscar conhecimento
sobre tudo. Cursou o ensino fundamental e o ensino médio nas escolas Esterina Placo e
Álvaro Guião. Em seguida, formou-se em técnico em química. Ainda seguiu os estudos, vindo
a se formar em administração de empresas, pela Unicep São Carlos. Nesse tempo, conheceu
sua esposa, Claudirene Manente, e dessa linda união nasceram seus dois filhos: Richard e
Paloma. No ano de 1984, tornou-se gerente comercial da Agropecuária Zanquim, a qual os
proprietários são sua irmã e cunhado, Ivone de Fátima Manente Zanquim e Wamberto
Zanquim. Em nosso município, juntos e sempre muito unidos, construíram uma linda história
em nosso comércio. Seguiram juntos por 37 anos trabalhando muito e construindo um legado.
Um homem atuante, trabalhador e participativo no comércio de São Carlos, sempre querido
por clientes, fornecedores e amigos. Em maio de 2017 recebeu um lindo presente: seu amado
neto Vitor Hugo, filho de Richard e de sua nora Elisangela Manente. Valter foi um esposo,
pai, filho, irmão e avô muito amoroso, querido e generoso, uma inspiração a todos que estão
(sic) em sua volta. Faleceu precocemente em 27 de agosto de 2021, aos 53 anos de idade,
deixando muitas saudades aos seus amigos, familiares e clientes". PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, Bruno, pela leitura. Eu quero agradecer à família do Sr.
Valter Luiz Manente, na pessoa da D. Ivone Zanquim, do Wamberto, do Richard, da Paloma,
e também do netinho, do Vitor Hugo, por emprestar o nome dessa importante personalidade
para a nossa eternidade aqui. A ideia de a gente homenagear as pessoas é eternizar essa pessoa
pelos relevantes trabalhos prestados à nossa sociedade. Então, quero agradecer à família e
também quero agradecer ao vice-prefeito, que me apresentou essa família, que apresentou um
pouquinho da história do Sr. Valter, e eu não tive dúvida nenhuma na hora de apresentar o
projeto. Então, obrigado ao Edson Ferraz pela oportunidade de homenagear uma pessoa tão
importante, que prestou um serviço relevante aqui para a nossa cidade. Meus sinceros
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agradecimentos a você e também a todos os familiares. Então, em votação o projeto original
agora, que "dá nome de Luiz Valter Manente a Rotatória nº 1, localizada no Salto do
Monjolinho". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Projeto de lei nº 203, (processo nº 1632/22) do vereador Malabim, que
"dá denominação ao centro comunitário localizado na Rua Porto Rico, 1.466, na Vila Brasília,
aqui em São Carlos, como Centro Comunitário Terezinha de Fatima Masucci Teixeira". Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado.
PROCESSOS DE RESOLUÇÃO EM REGIME DE TRAMITAÇÃO COMUM –
ÚNICA DISCUSSÃO – PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO - Nós temos um projeto
de resolução que é de autoria do nobre vereador Paraná Filho. Como o Paraná não está entre
nós, ele teve um probleminha aí, justificou, e nós temos o hábito de não votar quando o
vereador autor não está presente, então eu quero solicitar aqui a retirada por uma semana para
que o vereador possa explanar, possa fazer o encaminhamento de votação para o projeto de
resolução em comento, projeto de resolução de número 5,(processo nº 1367/22) que
"acrescenta o inciso VII ao § 3º do art. 244 da Resolução 302, de 24 de janeiro de 2018, que
instituí o Regimento Interno da Câmara", né? Foi feito aqui também um projeto substitutivo.
Então, como o Paraná não está, eu encaminho aqui à votação para que a gente possa tirar,
suprimir da Pauta por até uma semana. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Então, aprovada a supressão, a dilação de prazo aqui, para que
a gente possa votar na semana seguinte o referido projeto. Nós temos agora o projeto de
resolução de número 6, (processo nº 1742/22) de autoria da Mesa Diretora da Câmara
Municipal, que "regulamenta a aplicação da Lei Federal 13.709, de 14 de agosto de 2018".
Que lei é essa, Djalma? Uma lei que o senhor defende muito, e eu também, acho que todos os
vereadores aqui defendem, que é a proteção de dados pessoais, tá, a LGPD, no âmbito da
Câmara Municipal. Existe um inquérito civil, a Promotoria pública tem acompanhado... não
vou dizer pressionado, até porque a lei é recente, e ela tem encaminhado junto conosco nesse
sentido. Nós criamos uma comissão aqui por servidores da Casa, e agora nós estamos
regulamentando para que a gente possa, de fato, implementar todos os cuidados necessários
em atendimento à Lei 13.709/2018, que é aí a lei LGPD no âmbito da Câmara Municipal.
Então, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovado. Declaração de voto solicitada pelo nobre vereador...VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Ah, sim. Quero... Quem pediu declaração de voto? Já faço...SR. RODRIGO
VENÂNCIO: O Bruno primeiro. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Bruno,
declaração de voto? Eu quero, antes de passar a palavra ao Bruno, eu quero agradecer aqui a
presença do Vander, que é suplente de vereador. Meus sinceros agradecimentos pela presença.
A presença de todos aqui muito nos honra. Muito obrigado, Vander, pela sua participação,
viu? Então, eu quero passar a palavra agora, para declaração de voto, ao vereador Bruno
Zancheta pelo tempo regimental de até dois minutos. VEREADOR BRUNO ZANCHETA:
Boa tarde, vereadoras, vereadores. Eu quero apenas, presidente, destacar e ratificar as suas
palavras em relação à questão da vinda das escolas estaduais para a nossa cidade. Muito
importante, muito fundamental... PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não, eu acho
que o problema é aí. Liga ele novamente, por favor, dá uma balançada nele. Isso.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Acho que agora sim. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Agora, sim. Só para...VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Então,
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apenas...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Só para informar os vereadores, a gente já
providenciou, né, Rodrigo, a compra dos microfones novos. Acho que em uma semana aí a
gente consegue substituir todos esses que estão com problema aí, tá? Obrigado. É que durante
a pandemia a gente ficou engazopando ele com álcool, ficou todo meio bêbado, Alex. Vamos
lá. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Apenas para ratificar, presidente, em relação à
questão da instalação de escolas estaduais na cidade. Isso é muito importante. Então,
ratificando a sua fala, a fala de outros vereadores, destacar o empenho da dirigente regional de
Ensino, da Débora Blanco, e destacar também, presidente, uma pessoa que foi citada aqui, que
assumiu recentemente a secretaria, que é a Renilda. Ela tem uma história de vida muito
bonita. A Renilda era analfabeta, vereador Dé, até os 17 anos de idade. Ela participou de um
programa, ela contou um pouquinho da história para mim, nós nos conhecemos lá na Escola
Aracy IV, que agora é a Luiz Viviani Filho, e ela me contou um pouquinho da história de vida
dela, vereador. E ela participou de um programa de EJA, e ela se alfabetizou. Hoje, ela é
professora, foi diretora de escola, conheceu o Rossieli durante essa caminhada da vida aí. Mas
apenas destacar o trabalho da Renilda, porque em todas as falas o Rossieli faz questão de
destacar: "Olha, essa é o meu braço direito, é ela quem toca a secretaria", e agora poder ver
uma pessoa que tem uma história tão bonita de vida é algo muito significativo para nós
professores, que estamos todos os dias na sala de aula, Djalma, e sabemos o quanto é difícil
para essa... esse retorno, né, nesses programas de EJA principalmente, eu já dei aula em EJA,
eu sei como é, e poder ver uma pessoa como essa assumindo a Secretaria de Educação,
Roselei, do estado eu acho que é algo muito significativo. Então, deixar aqui um boa-sorte
para a Renilda, uma pessoa muito especial, e dizer que esse investimento do governo do
estado é muito importante, é fundamental aqui na cidade. Muito obrigado. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Bruno, o senhor tem toda a razão. Eu tive a oportunidade
de conhecer a Renilda no Ministério da Educação. Uma pessoa simples, uma pessoa tranquila,
humilde, uma pessoa que está disposta sempre a aprender e também a ensinar. Nós estivemos
com ela recentemente, na inauguração da sala de leitura do Sebastião de Oliveira Rocha. Eu
estive com a Professora Neusa em uma manhã muito prazerosa. Além dos espaços, dos livros,
uma farta mesa ali, né, Neusa, nós tivemos a oportunidade de bater um bom papo com a
Renilda. E depois disso, em todas as oportunidades que nós tivemos na Secretaria do estado
da Educação, também estivemos com ela, e realmente é uma pessoa muito interessante, né, do
ponto de vista de comprometimento com a educação. Declaração de voto, vereador Dé Alvim.
VEREADOR DÉ ALVIM: Sr. Presidente, vereador Roselei, vereadores, população que nos
acompanha. Está funcionando? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Desliga ele e liga
de novo, Dé, porque esse negócio de ficar jogando álcool, ele fica meio atordoado aí.
Fala...VEREADOR DÉ ALVIM: Está funcionando, né? PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Não, não está. Eu vou pedir para você usar...VEREADOR DÉ ALVIM: Um,
dois. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Só para não ficar prejudicada a fala de
Vossa Excelência... Cada espirrada de álcool que dá aí, ele vai tombando. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: É. VEREADOR DÉ ALVIM: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Só um segundinho que a gente já acerta isso. Oi,
Marquinho. Tudo bem aí? Marquinho está firme ali, ó, só atento na...VEREADOR DÉ
ALVIM: Sr. Presidente, vereador Roselei. Quero aqui também cumprimentar o Rossieli, que
é uma pessoa que eu aprendi a gostar, o secretário de estado, aprendi a não ser colega, mas
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amigo, através do Emerson e através de Vossa Excelência. Pude receber ele lá também no
Grande Cidade Aracy, pude almoçar com ele lá com as crianças, e o Rossieli é uma pessoa
que eu quero cumprimentar, não só o Rossieli, mas vamos falar num todo: Rossieli, Vossa
Excelência e o trabalho do secretário João Muller, que fez um trabalho incansável para que
essas escolas pudessem estar lá na cidade de São Carlos. Foi, assim, ó... todos os vereadores
votaram aqui a doação das áreas. Então, foi um trabalho intenso da Câmara Municipal, do
prefeito Airton, do chefe de gabinete, do Carneiro, de todos que estiveram envolvidos na
doação da área para o estado, para que pudessem ser construídas cinco escolas e uma creche,
que o vereador Roselei pediu, no distrito de Santa Eudóxia. Mas, Sr. Presidente, hoje eu
queria agradecer todos os vereadores que votaram Alex da Silva - Teté, o nome do parque
linear, o parque linear no Grande Cidade Aracy, que é a Rua Zacarias e a rua João Martins
França. O parque linear fica no meio, onde recebeu um investimento, aproximadamente, de
R$ 200 mil, emenda deste vereador e contrapartida da prefeitura. Lá, Sr. Presidente, vai ter
'playground', mais de cinco para as crianças, vai ter academia ao ar livre, ciclovias para as
pessoas fazerem as suas pedaladas e também a pista de caminhada. Total: 500 metros. Ida e
volta: um quilômetro. Mas por que nós demos o nome e propomos Alex Teté? Porque Alex da
Silva, conhecido como Teté, um jovem que, junto com geral(F), com vários moradores
daquela região, nos procurou em nosso gabinete e disse: "Vereador, queria... se pudesse fazer
uma pista de caminhada naquela região". Foi em uma segunda-feira. No outro domingo, por
uma fatalidade, este jovem que trouxe o abaixo-assinado até aqui em nosso gabinete veio a
falecer nesse mesmo local, em um acidente trágico, onde ele foi [interrupção no áudio].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode concluir. VEREADOR DÉ
ALVIM: Onde ele foi experimentar a moto de um amigo e, infelizmente, bateu em um
veículo parado, e ali a sua vida foi ceifada. Tenho certeza que hoje ficamos honrados em
poder propor o nome de Alex da Silva - Teté naquele parque linear, um dos lugares mais
belos do Grande Cidade Aracy, onde eu quero convidar o presidente da Câmara, vereador
Roselei, vereador Malabim, para ir lá conhecer aquele local, aquele lugar que ficou. Vereador
Bira e vereador Djalma devem conhecer aquela região, vereador Djalma tem uma atuação
muito forte naquela região. Ficou um lugar maravilhoso. É mais ou menos um quilômetro ida
e volta, toda iluminada de LED, 'playground', academia ao ar livre, pista de caminhada. E o
João Muller, que é secretário de Obras, trabalhou muito lá também junto com o Mariel para
que essa obra pudesse ser entregue já nesse próximo final de semana, Sr. Presidente. Vai ser
entregue para a população usufruir um espaço onde os pais podem levar as crianças, onde as
pessoas podem fazer o seu exercício, as suas caminhadas. Então, eu queria muito agradecer a
Câmara hoje em homenagear este jovem que deixou tão cedo. Alex da Silva - Teté, tenho
certeza que lá vai receber muitas e muitas alegrias pelas crianças, Sr. Presidente.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Nós que agradecemos ao senhor por ter a
iniciativa de homenagear esse jovem muito querido por muitas pessoas. Eu o conhecia muito
pouco, mas eu sei da alegria que esse menino tinha, e tenho certeza que no dia do seu
falecimento deixou muita tristeza, muita magoa, porque ele tinha uma vitalidade muito grande
aí pela frente. Então, o senhor mantém a história viva do Alex Teté naquela região, onde ele
era amigo de muitas pessoas ali. Então, é nós que agradecemos ao senhor e à família dele, por
ter emprestado o nome dele para a eternidade aqui na nossa cidade. Muito obrigado, vereador
Dé. Eu pedi também uma declaração de voto aqui. Não sei se eu posso fazer daqui mesmo. Eu
peço... Dé, venha aqui, por favor, para a gente seguir o que prevê o nosso regimento. Eu vou

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo

lá na Tribuna, né, Marquinho, fazer a minha declaração de voto. [troca de presidência].
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Olha, nós votamos um projeto aqui hoje, um projeto
na ordem de R$ 11,2 milhões e alguma coisinha, tá? Eu vou repetir o valor: R$ 11 milhões...
Está aqui o projeto da QSE, da Quota Salário-Educação? É aquele de... Já foi para lá? Oi? Já
foi? Não tem problema. Esse projeto, ele visa suplementar um recurso importante que ficou
na conta da prefeitura o ano passado, tá? É um recurso previsto aí pela Quota SalárioEducação. Quem repasse esse dinheiro para o município é o governo federal. É um fundo que
se forma, Bira, proveniente do 1% do IS... Espera aí. I... É que é... I... Nossa, é tanto I, né, é
tanto imposto que me deu um branco aqui agora. Mas é um fundo que se forma de 1% das
empresas provenientes do IC... Não é do ICMS, é da previdência. É INSS, tá? É, 1% desse
valor forma o fundo. E esse fundo é bilhões, trilhões, quadrilhões, no Brasil inteiro. E o
município de São Carlos recebeu ano passado cerca de R$ 11 milhões, e esse recurso não foi
usado durante a pandemia. Eu já falei lá na prefeitura e vou repetir aqui, Dé: usar esse
dinheiro para essa finalidade que estão propondo aí, eu peço que revejam - o que nós estamos
fazendo aqui é uma suplementação -, que nós estamos com um problema sério aqui em São
Carlos na aplicação dos recursos da educação, aqueles recursos que compõem o bolo dos
25%. Se São Carlos usar esse dinheiro para essa finalidade, nós não vamos aplicar os 25% na
educação novamente. Nós estamos aprovando porque está dentro da legalidade, é uma
prerrogativa da prefeitura, mas eu atribuo isso a uma falha muito grande administrativa caso a
prefeitura ouse a usar esse recurso para essa finalidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque
esses recursos, você pode [interrupção no áudio]. PRESIDENTE DÉ ALVIM: Pode
concluir, vereador. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Você pode replanejar ele para o
exercício seguinte. Ele pode ficar no cofre da prefeitura, na conta bancária, aplicada, rendendo
juros ou rendendo... e pode ser utilizado para outras finalidades, como pagamento do
transporte, pagamento da merenda, pagamento de outros recursos que não estão previstos na
Lei de Diretrizes da Educação, na LDB, nos arts. 70 e 71. Um artigo fala o que pode, outro
fala o que não pode. E esse recurso da Quota Salário-Educação não pode ser aplicado... aliás,
até pode, mas ele entra... não entra no cômputo dos 25%. Portanto, acho um erro usar esse
dinheiro para essa finalidade. Qual finalidade? Recurso lá para fazer a reforma na educação
especial, recurso para o Cemei Bento Prado, recurso para o Cemei Antônio Cotrim, recurso
para o Paulo Freire e recurso para o Nilson Gonçalves e para o Vicente Botta. Esses valores
deveriam ser utilizados recurso de fonte 1 para entrar na aplicação do ensino. Esses recursos
serão praticamente, Dé, prejudiciais... utilizar eles para essa finalidade quando, na verdade, a
gente deveria usar o recurso da educação nesse momento crítico, em que a educação não
consegue aplicar os 25%, que é prerrogativa, que é definido pela nossa Constituição Federal,
tá? É só isso, é só uma orientação, porque eu gostaria muito que o nosso município cumprisse
o que está na lei. PRESIDENTE DÉ ALVIM: Continuando... Tempo do partido, Professora
Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Pelo tempo de partido, quero comunicar,
através do Cidadania, e parabenizar também a equipe da saúde, em relação a esse senhor que
se diz médico. Até que enfim pegaram ele no pulo, né, Bira? Vamos lá. Também quero
colocar, como vereadora eleita pelo Cidadania, a parte de esporte que eu me dou tanto, que
ocorreu nesse final de semana a abertura da 1ª Copa Municipal de Basquete. Quero agradecer
a Secretaria de Esportes que, pela primeira vez estamos fazendo uma copa de basquete com
dez equipes. Sendo oito de São Carlos, adulta, viu, caro presidente, nesse momento aí, Dé.
Oito de São Carlos e duas de fora, tá? É gasto grande? Não. Não são. É arbitragem. É um
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pouco de água. Isso que a gente pede, que é pago. Mas movimentou e teve. Nesse mesmo
momento, nesse final de semana, também estivemos presentes, ao que ocorreu no Bicão.
Quero parabenizar o evento que aconteceu no Bicão, maravilhoso. Parabenizar a comissão
que se reuniu, dos amigos do Bicão e do córrego do Medeiros. É uma situação assim,
maravilhosa. O quanto aquele espaço é lindo e precisa da atenção pública e também dos
moradores ao seu redor, da gente evitar dos lixos, de jogar. Vamos adotar o Bicão de coração,
cuidar e o poder público dar o início, realmente, às obras contra enchente. E as situações que
estão ocorrendo. Conversei bastante com a arquiteta, juntamente com o Djalma, vereador
Djalma que estava lá, no momento, muitos vereadores estiveram lá. Nesse momento, estava
conversando em relação à Comissão do Meio Ambiente. O Djalma e a arquiteta da Unimed,
que ela... a Giovanna. Eu vou citar. A Giovanna, que ela coloca a importância de estarmos,
além de estar cuidando dentro, que a Unimed está abraçando e vai fazer, já está iniciando essa
próxima semana, o entorno dele. Nem que seja por etapas, mas as grandes galerias, como o
técnico do serviço de obras lá do João Müller, o Sr. Mário. Já colocou com excelência e
técnica de estar fazendo naquela região. E também parabenizar o Telo que está aqui, o
Alexandre, que fez um evento, que, olha, é de tirar chapéu. O que parou de criançada. Até
temos os campeões aqui. Eu vi muita gente matando cobra com taco lá, menos a bola. Mas a
bola sumia. Eu vi taco quebrando no meio, porque o cara acertou no chão. Mas tem cara de
uma pontaria que eu vou dizer, viu. E eu vou contar, viu, Dé. Eu jogava muito taco, mas não
tinha esses tacos bonzinhos [ininteligível] para pegar bola ajeitada. O meu era de cabo de
vassoura e quando pegava o cabo de vassoura, eu tinha que esconder que minha mãe queria
pegar o pescoço. Não era para pegar. Eu ia jogar muito taco em chão de terra batida, lá na
cidade pequeninha de Torrinha. Bom, carrinho de rolimã, nem te digo. Eu tenho marcas até
hoje de um cavalo de pau que dei com um carrinho de rolimã. Bom. Eu sempre fui envolvida
em esportes, brincadeiras, sempre amei. Hiperativa, né? A outra situação que quero dizer, que
hoje comentei com você também, caro Dé, sobre o que você comentou de estar sempre
assinando situações aqui, milhões e milhões para a saúde. E a gente vê direto e reto, nós sendo
colocados na parede? "Ó, não vai fazer nada? Como que a gente faz? Estou aqui na UPA,
estou na Santa Casa. Eu estou pedindo, é isso, aquilo". Bom, não vou repetir o que todo
mundo, vocês falam aqui, mas eu vou falar o seguinte. Uma coisa, a turma fala assim: "É, não
vamos falar de outras cidades. Não vamos falar de outro estado". Vamos falar, sim, do estado,
das cidades, do município aqui nosso e do Brasil. O SUS pede socorro. Nós precisamos da
tecnologia e do envolvimento para que venham essas necessidades para o SUS e atender
[interrupção no áudio].
PRESIDENTE DÉ ALVIM: Pode concluir, vereadora.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: O povo que mais precisa, tá? Então, essa é a
minha fala. E tem mais uma coisa que eu quero ressaltar a importância do voto. Os meus
amigos falaram aqui. Nós temos que ter noção da importância de quem vocês escolhem. Nós
precisamos educar a população a escolher, porque vocês vão direcionar o que vai ser do nosso
país. Vejam bem o que nós acreditamos e o que nós temos. Tá? Nós temos que pensar muito
bem. O que foi e o que a gente quer para o futuro. Obrigada, Dé. Obrigada a todos que estão
me assistindo. PRESIDENTE DÉ ALVIM: Continuando o tempo do partido, inscrito o
vereador Bruno Zancheta. Zancheta. Vereador Bruno. Continuando o tempo do partido,
vereador Roselei Françoso. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Já foi. PRESIDENTE DÉ
ALVIM: Já foi, já falou. Ele usou a explicação pessoal. Vereador Bira. [falas sobrepostas].
PRESIDENTE DÉ ALVIM: Vereador Bira? Pode usar o tempo do partido, vereador Bira.
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Aniversariante, ontem, fez um... teve festa, Bira? VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA:
Boa tarde a todos, todas, pessoal que continua aqui com a gente. Hoje, pelo tempo do partido,
quero... não podia deixar de passar em branco, meu vereador, presidente Dé, em relação ao
pedágio. A luta do pedágio. Vendo que, nessa união, teve partido, teve vários partidos juntos.
Nós vimos lá o PSOL, PSTU, PT...VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Cidadania.
VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Cidadania. Então, a gente vê que a união, quando
a gente tem união, principalmente, das pessoas, a gente consegue alcançar. Também não
posso deixar de agradecer o pessoal lá do grupo do Sanca Zap, que formaram também um
grupo, né, vereador Lucão? E participaram, deram início também a esta luta, juntou-se com os
vereadores, com os prefeitos. Também não posso deixar de agradecer o pessoal de Ibaté, em
nome do presidente lá, da Câmara de Araraquara. E dizer que não há vitória sem luta. Foram
dias, foram meses de agonia, porque esse pedágio, na nossa região, seria um desastre. Não só
para a nossa região. A gente vê que a iniciativa política, ela faz a diferença, sim. Ela faz a
diferença. Porque começou em Araraquara, com a primeira Audiência Pública. Através da
Câmara de Araraquara, o prefeito, que pertence ao PT. Começaram lá. Viemos para São
Carlos, através da Câmara Municipal, através do presidente Roselei. E todos os vereadores
que puderam comparecer e a população que também se manifestou. Os grupos que foram
formados. Também não podemos deixar de agradecer imensamente, vereador Lucão, a
imprensa. A imprensa abraçou a causa da nossa cidade, da nossa microrregião. Para você ver,
a nossa foi uma das contempladas. Não significa que eles não vão instalar pedágios em outros
locais. Mas a nossa foi uma das primeiras respeitadas, por quê? A gente saiu para a rua, fomos
para a pista. Então, dizer que eu me sinto bastante feliz também, porque eu tive uma
participação também ativa. Fui para cima, viajei. Tomei uns empurrões, mas gratificante ver
aqui que a vitória, ela chegou e ver que a gente vai tirar muita gente de um sofrimento que ia
ter um gasto de quem trabalha, tem gente que mora em Araraquara, trabalha em São Carlos;
tem gente que mora em São Carlos e estuda em Araraquara; tem gente que mora em Ibaté e
estuda em Araraquara, trabalha em Araraquara. Então, iria ser uma economia que ia mexer
com a nossa região. Fora quem vem, os caminhoneiros que vêm subindo de Rio Preto,
Araçatuba, do Taboado, de Jales, então, essa luta contra a não instalação do pedágio, ela foi
válida. Por enquanto, né, Dimitri? Vi a fala do Dimitri. A gente fica sempre com pé atrás, mas
tem um documento, é oficial, e a gente agora tem que buscar cobrar os investimentos. Porque
eles querem fazer pedágio, mas eles não querem investir. Uma das perguntas para mim, para o
Sr. Milton, representando a Artesp. Eles querem ficar com o pedágio dez anos, recolher o
dinheiro do povo e depois, em contrapartida, começar a fazer as obras, os retornos, a terceira
faixa, as vias laterais, [ininteligível]. Eu Cheguei a perguntar para ele se... por que então não
faria tudo antes, com investimento deles, e, depois, construiria o pedágio. Porque aí tinha um
argumento bem mais firme para tentar convencer mais a população, mas enfim. Pelo tempo
do partido, eu vim, presidente Dé, agradecer a todos os partidos de direita, de esquerda. Ali
não era partido. Eram pessoas unidas por um só objetivo: para dizer pedágio não. E o pedágio
não foi construído. Boa noite, obrigado a todos. [aplausos]. PRESIDENTE DÉ ALVIM:
Agora, passando para a outra parte da sessão, nós vamos, agora, para a explicação pessoal.
Professora Neusa não vai usar a palavra. Vereador Bruno, por até cinco minutos, usando o
regimento. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Boa noite, vereadoras, vereadores,
população que nos acompanha. Bom, quero trazer nessa noite já três temas que eu acredito e
julgo serem fundamentais. O primeiro deles é algo que está sendo discutido, vereador Lucão
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preside com muita maestria a Comissão de Saúde, sobre um possível fechamento da UBS do
Fagá. Isso está discutindo, e nós estamos de olho, Lucão. Acredito que nós não temos, já foi
falado aqui, um secretário efetivo para a pasta, precisamos de uma pessoa que vai conduzir os
rumos da pasta. Então, discutir esse possível fechamento da unidade é, no mínimo,
precipitado. É, no mínimo, precipitado. Nós sabemos, Malabim, que há uma demanda até lá
do Douradinho, que nós precisamos de uma unidade específica para o Douradinho e não
fechamento de unidade. A imprensa tem divulgado. Eu quero destacar que São Carlos em
Rede, os sites da cidade que têm divulgado, isso é, no mínimo, precipitado, para não dizer
outra coisa. Então, vamos aguardar, quem será a nova pessoa que vai assumir. Esperamos e
fazemos votos, Djalma, que seja uma pessoa competente. Uma pessoa que conduza mesmo,
que saiba os rumos, e aí, sim, aí nós vamos discutir estruturação das nossas unidades. Aí nós
vamos discutir. Então, agora, não é o momento, Malabim, de discutir fechamento de unidade.
Considerando que nós temos uma demanda reprimida, por exemplo, no Douradinho, ali muito
próximo. O segundo tema que queria trazer nessa noite, vereador Bira já adiantou e
encaminhou. Tem uma frase que levo para a vida e para o mandato que é mais ou menos
assim: "Quando nós unimos forças, as coisas acontecem". E aí não se trata de partidos, de
nada disso. Se trata de uma união de pessoas por algo comum. E a questão do pedágio foi essa
união de forças. Então, agradecer, o Bira falou muito, a nossa imprensa que divulgou, Lucão,
os nossos vereadores, enfim. Aos grupos, à sociedade civil. Todo mundo se mobilizou. E nós
logramos êxito. Nós obtivemos uma vitória, de novo, porque nós unidos forças. E esse,
Lucão, é um recado que fica para a cidade de São Carlos. Se hoje nós estamos sem deputado é
porque, muitas vezes, nós não unimos força. Se hoje, muitas vezes, nós temos a cidade,
muitas críticas aqui, é porque, talvez, está faltando nós, Câmara, unir força. Ficou o recado
para nós, que nós temos, sim, força quando unimos, André. Então, ficou um recado para o
futuro. Para a eleição de deputado, para a eleição de prefeito. E mais do que isso, ficou recado
para nós, classe política, quando a população pede: "Vocês têm que se unir, vocês tem que se
juntar. Você tem que se juntar". O recado foi muito claro. Nós nos juntamos, qual foi o
resultado? Claro, quero ressaltar, de novo, a participação da sociedade civil. Bira destacou aí
os grupos, enfim. Teve toda uma mobilização, mas aconteceu. Então, que fique o recado,
Djalma, estou falando para mim também, para todos nós, enquanto políticos: é o momento de
união de força. O país pede essa união d forças, e não a polarização e não a separação, mas a
união de forças. Para quem está na ponta da linha, são os nossos alunos que sofrem com a
falta de professor. Para quem vai na UPA, espera muitas horas para ser atendido. Nós
precisamos unir força. E esse foi um recado. Acredito eu, Lucão, e eu refleti muito ontem,
depois que saiu a matéria no Cidade On, enfim. Sobre esse recado mesmo que ficou para nós,
que quando nós unimos forças, as coisas acontecem. O último tema que queria trazer na noite
de hoje é de uma visita, duas visitas, na verdade, que fiz nos nossos Restaurantes Populares.
Lá do São Carlos 8 e lá do Antenor Garcia, vereador Dé. E quero parabenizar todos os
servidores que trabalham no Restaurante Popular. No dia em que estive no São Carlos 8,
vereador Djalma, 590 refeições, 590. Esse número é muito expressivo. No Antenor Garcia,
580 refeições. Eu acompanhei um jantar lá, então, quero parabenizar o Luciano Finote, que é
servidor, mas parabenizar também todos os servidores que muitas vezes não são
reconhecidos, que muitas vezes não valorizados e que fazem um trabalho de excelência.
Quando eu cheguei na unidade por volta de 6h lá no Antenor Garcia, a fila já estava dobrando
o quarteirão. E os servidores atendendo todo mundo. É um programa fundamental de inclusão
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social o Restaurante Popular, distribuição de renda, cidadania, uma série de coisas, refeição
balanceada. Se nós olharmos os números, hoje, uma refeição, da forma como ela é montada,
custa entre R$ 10 e 11 para a prefeitura. O munícipe paga R$ 1. Uma refeição balanceada com
nutricionista e, mais do que isso, com servidores de qualidade, quero destacar o trabalho dos
servidores no Restaurante Popular. A coisa só acontece porque eles são a mola propulsora da
prefeitura. Então, para finalizar, vereador Dé, parabenizar todos os servidores [interrupção no
áudio]. PRESIDENTE DÉ ALVIM: Pode concluir, vereador. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Parabenizar todos os servidores dos nossos Restaurantes Populares. Conheci,
'in loco', São Carlos 8 e Antenor Garcia. Um trabalho muito bacana, inclusive, agora, com
certeza, eles estão servindo refeição lá, Lucão. Quando temos algumas refeições, passa de 600
alimentações no jantar. Esse número é muito expressivo. Muitas pessoas levam mais do que
uma e leva para o almoço e para o jantar. Então, é muito expressivo. Quero parabenizar todos
os servidores dos nossos Restaurantes Populares. Um abraço, muito obrigado.
PRESIDENTE DÉ ALVIM: Parabéns, vereador Bruno. Isso mostra a qualidade do
secretário, de toda sua equipe trabalhando lá, e servindo bem a nossa população. Convido o
vereador Dmitri para fazer a chamada final dos Srs. Vereadores. VEREADOR DIMITRI
SEAN: André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Azuaite Martins de França. Bira. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Presente. VEREADOR DIMITRI SEAN: Bruno Zancheta. VEREADOR
BRUNO ZANCHETA: Presente. VEREADOR DIMITRI SEAN: Cidinha do oncológico.
Dé Alvim. PRESIDENTE DÉ ALVIM: Presente. VEREADOR DIMITRI SEAN: Dimitri
Sean, presente. Djalma Nery. VEREADOR DJALMA NERY: Presente. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Elton Carvalho. Gustavo Pozzi. Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Presente. VEREADOR DIMITRI SEAN: Malabim. Marquinho Amaral.
Paraná Filho. Professora Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Presente.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Raquel Auxiliadora. Robertinho Mori. Rodson Magno.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. VEREADOR DIMITRI SEAN: Roselei
Françoso. Sérgio Rocha e Tiago Parelli. PRESIDENTE DÉ ALVIM: Sob a proteção de
Deus, declaro encerrada a 15ª Sessão. Eu, Maria Cristina Roque Novaes Keppe
, lavro
a presente ata, que após lida e achada conforme, será devidamente assinada.

