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SESSÃO ORDINÁRIA 10 DE MAIO DE 2022
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Marco Amaral, 1º Secretário
Aos dez 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, às Sras. Vereadoras, dando
início à 16ª Sessão Ordinária, de 10 de maio de 2022. Solicito ao vereador Marquinho
Amaral, nosso primeiro-secretário, que proceda à chamada dos Srs. Vereadores e Vereadoras.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Boa tarde a todos. Vereador André Rebello.
Vereador Azuaite França. Vereador Bira. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não
tem ninguém on-line ainda. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Bruno
Zancheta. Vereadora Cidinha do Oncológico justificou ausência, eu farei ao final da chamada
a leitura. Vereador Dé Alvim. Vereador Dimitri Sean. Vereador Djalma Nery. Vereador
Elton. VEREADOR ELTON CARVALHO: Presente. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Lucão Fernandes. Vereador Malabim.
Vereador Marquinho Amaral presente. Vereador Paraná Filho, também justificou ausência.
Vereadora Professora Neusa. Vereadora Raquel Auxiliadora. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereador
Robertinho.
VEREADOR
ROBERTINHO
MORI:
Presente.
VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereador Rodson. Vereador Roselei. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente.
Vereador Sérgio Rocha. Vereador Thiago Parelli. Eu vou fazer a leitura, Sr. Presidente, dos
ofícios. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Se o senhor me permitir. "Vereador Roselei Françoso, presidente da Câmara de
São Carlos, 10 de maio de 2022. Venho à presença de Vossa Excelência justificar minha
ausência na 16ª Sessão Ordinária a ser realizada no dia de hoje, terça-feira, por fortes motivos
de gripe. Certo de contar com o pronto atendimento do acima solicitado, desde já me coloco à
disposição e externo minhas cordiais saudações. Vereador Paraná Filho", assina por ele a sua
assessoria.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Muito bem. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: A próxima justificativa: "São Carlos, 10 de maio. Sr. Presidente,
vereador Roselei Françoso. Justificativa de ausência da 16ª Sessão Ordinária, do dia 10/5.
Maria Aparecida Rodrigues dos Santos, Cidinha do Oncológico, vereadora pelo Progressistas,
vem por meio deste justificar a ausência da 16ª Sessão Ordinária, por estar em reunião na
UPA da Vila Prado. Sendo assim, com base nos arts. 305 e 307 do Regimento Interno dessa
Casa, solicito a Vossa Excelência abono de minha ausência da respectiva sessão. Sem mais,
agradeço a compreensão de Vossa Excelência. Nesses termos, pede deferimento", assina a
assessora da vereadora Cidinha do Oncológico. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Vereador Marquinho, queria registrar também a presença do vereador André Rebello, que está
on-line. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: André Rebello presente. "Excelentíssimo
Sr. Rodrigo Venâncio, secretário-geral da Casa, cumprimentando cordialmente, sirvo-me do
presente para justificar minha ausência na 16ª Sessão Ordinária, do dia 10 de maio de 2022.
Por ordem médica, não estarei presente. Sem mais, na certeza de que Vossa Senhoria nos
atenderá, agradecemos antecipadamente, renovando os protestos de elevada estima e distinta
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consideração", assessoria do vereador Bira. Portanto, essas três justificativas. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Embora não tenha a justificativa por escrito, recebi uma ligação do
vereador Djalma Nery que se encontra em... como é que fala? Quarentena, né, devido contato
aí com o covid, tá? Então, está justificado, também. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Temos sete vereadores presentes, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção
de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Em pé cantaremos o Hino Nacional e o hino a São
Carlos. [Execução do Hino Nacional Brasileiro]. [Execução do Hino de São Carlos].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Marquinho, eu queria registrar, né, a
presença on-line do vereador Djalma Nery. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Pois
não. Já está constando a presença do vereador Djalma. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Perfeito. Solicito ao vereador Elton Carvalho que profira a leitura da Bíblia.
VEREADOR ELTON CARVALHO: "Mas eu invocarei a Deus, e o Senhor me salvará. De
tarde, e de manhã, e ao meio-dia, orarei; e clamarei, e ouvirá a minha voz. Livrou em paz a
minha alma da guerra que me moviam; pois eram muitos contra mim. Deus ouvirá; e os
afligirá aquele que preside desde a antiguidade, Se lá, porque não há neles nenhuma mudança,
tampouco temem a Deus. Puseram suas mãos nos que tinham paz com ele; romperam a sua
aliança. A sua boca era mais macia do que a manteiga, mas no seu coração, guerra; as suas
palavras eram mais brandas do que o azeite; todavia, eram espadas nuas. Lança o teu cuidado
sobre o Senhor, e ele te sustentará, nunca permitirá que o justo seja abalado. Mas tu, ó Deus,
os farás descer ao poço da perdição; homens de sangue e de fraude não viverão metade dos
seus dias; mas eu em ti confiarei." Palavra do Senhor. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Peço ao secretário Marco Antônio Amaral que faça a leitura dos votos de pesar
da semana. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Relação de votos de pesar da semana.
Antônio Carmo Sibioni, Luiza Aparecida Miranda Bertin, Elisa Donizeti Borela, Cacilda
Bono, Nelson Rodrigues da Silva, Sueli Bosseti, Magdalena Campana Osio, Roberto dos
Santos, Maria Juliana dos Santos, José Aparecido de Moura, Yolanda Inglez Gaeta, Carina da
Silva Bernardo, João Gonçalves Campos Netto, Ana Custodia Vieira da Silva, Mauro José
Rodrigues, Sebastião Aleixo, Antônio Pascoal Marino, José Virgílio de Vasconcelos,
Claudenea Aparecida Oliveira Brito, Nelly Maria Pozzi Ranciaro, Mario Nakazato, Antonia
Maria Pian Rodrigues, Lauro Landi, Antonia Hernandez Martins, Dirce Maria Valdivina
Gonçalves, Zilda de Fatima Pereira Euzebio, Odair Fernandes, José Roberto Cardoso, Maria
Carmen Maziero, Maria Marigo Sramim, Guilherme Christiano Nagashima, José Inácio
Gennari Pizani. Esses são os falecidos da semana. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Os que puderam, por favor, fiquem em pé para guardarmos um minuto de silêncio em
memória dos falecidos da semana. [um minuto de silêncio]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Coloco em votação a Ata da sessão ordinária do dia 19 de abril de 2022. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado.
Vereador Marquinho Amaral, aproveitar a oportunidade e reintegrar as presenças, né, do
vereador Thiago Parelli, a vereadora Cidinha... Cidinha não, desculpa, da vereadora Neusa, do
vereador Rodson, do vereador Lucão e do vereador Dimitri Sean. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Estão todas registradas, Sr. Presidente. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Solicito ao vereador Marquinho Amaral que proceda à leitura das
proposições da semana. Vereador Malabim também. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Malabim também presente. Fiotão. Nós recebemos as seguintes

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo

proposições para a 16ª Sessão Ordinária, a realizar-se no dia 10 de maio, conforme o art. 158,
§ 1º da Resolução 206, de 8/05/98, nosso Regimento Interno. Projetos de lei ordinária: 10;
requerimentos: 89, indicações: 9; Moções: 8. Totalizando 116 proposições apresentadas pelos
Srs. Vereadores no dia de hoje. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Consulto os Srs.
Vereadores e as Sras. Vereadoras se há pedido de destaque para as proposituras lidas pelo
Excelentíssimo Sr. Vereador Marquinho Amaral. Não havendo pedido de destaque, eu coloco
em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovadas proposições da semana. Nós temos um pedido de Tribuna Livre através
do Requerimento 1.384. Ementa: "Presidente do Pedala São Carlos solicita o uso da Tribuna
Livre." Eu peço ao vereador Marquinho Amaral que proceda à leitura do referido
requerimento. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: "Excelentíssimo Sr. Vereador
Roselei Françoso, mui digno presidente da Câmara Municipal, Pedala São Carlos vem, pelo
presente, requerer o uso do espaço Tribuna Livre da Câmara Municipal de São Carlos para
tratar do assunto Pedala Nefro. Nesses termos, pede deferimento. São Carlos, 10 de maio,
2022. Carlos Ivan da Silva, presidente do Pedala São Carlos." TRIBUNA LIVRE
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Bom, eu convido o Carlos Ivan da Silva, que fará
uso desse expediente pelo tempo regimental de até dez minutos, uma vez que há apenas uma
entidade inscrita para uso da tribuna nesta tarde. Quero registrar a presença, também, de nosso
amigo Coxinha, que é um ícone aí do pedal, né? Obrigada, Coxinha, pela presença. Vereadora
Neusa, orienta ele aí a ligar o microfone, ali. Só apertar o botãozinho, por gentileza. Obrigado,
professora. SR. CARLOS IVAN DA SILVA: Boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Vereadores,
Sras. Vereadoras. O Pedala São Carlos, ele surgiu nos meados de 2017, com a ideia de alguns
amigos de fazer, aqui em São Carlos, um grupo forte para fomentar o pedal e, com isso,
estimular a filantropia entre os participantes. Em 2018, fizemos um primeiro pedal aqui em
São Carlos, que deu 850 participantes. Em 2019, um pedal que deu 1,2 mil participantes, e,
em 2020, que foi cancelado devido à pandemia, esperávamos 2 mil participantes. Toda essa
renda desses pedais eram alimentos não perecíveis que foram doados ao Fundo Social de
Solidariedade de São Carlos. Os projetos atuais que essa ONG, que é hoje, se tornou, nós
temos o projeto Pedala ou Repassa, que é onde estimulamos as pessoas que têm bicicletas e
não usam, que nos doem para a gente reformá-las e distribui-las a crianças carentes no final
do ano, ou em épocas comemorativas, como o Dia das Crianças. O pedal que nós estamos
hoje envolvidos, que vai acontecer agora no próximo domingo, dia 15 de maio, é o pedala da
nefrologia, em benefício da Santa Casa local. Esse projeto visa reformar a sala da nefrologia,
fazendo Cine Nefro, onde hoje o paciente fica por volta de quatro horas fazendo hemodiálise,
e não tem sequer um certo conforto durante esse horário. Então o objetivo é reformar as salas
e instalar televisores, para que possam ter um pouco mais de conforto nesse passar... nessas
longas quatro horas. E fora isso daí, nós temos projetos futuros também. Entre eles, é uma
sede própria, que estamos procurando. Temos também um projeto para ser desenvolvido junto
aos asilos. É onde adquire bicicletas próprias para a terceira idade e onde, aos domingos,
faremos passeio com os idosos que ficam nesses asilos. E independente disso daí, também
temos projetos para escolas, onde levar a educação e o passeio ciclístico para as escolas. A
bicicleta, hoje, é um veículo tanto de lazer como de trabalho. E São Carlos, por ser uma
cidade industrial, tem muitos funcionários que usam da bicicleta para essa finalidade. Então,
com isso, nós buscamos trazer mais entendimentos, mais educação para essa modalidade de
esportes, que é o ciclismo. Então, o objetivo é não tomar o tempo dos senhores e senhoras,
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mas aproveitar e convidá-los para participar, no dia 15 de maio, no cartódromo, a partir das 8
horas, faremos o Pedala Nefro. As camisetas estão sendo vendidas e cada camiseta dá direito
a uma pulseira numerada, que concorrerá com duas bicicletas e mais alguns prêmios que nós
conseguimos para ser sorteados. Hoje o presidente Roselei já adquiriu conosco uma camiseta.
E acho que umas duas semanas atrás, que ele esteve lá visitando os nossos pontos de venda. E
a gente estende o convite a todos os senhores e senhoras, que, além de ser um passeio
solidário, é um passeio onde tem uma socialização. Hoje, dentro desse percurso, nós temos
três modalidades. Um percurso de 40 quilômetros, que vai até Água Vermelha. Um percurso
de 25 quilômetros, também em direção a Água Vermelha, porém, menor. E um percurso de 6
quilômetros, aqui dentro da cidade mesmo, que é direcionado para crianças, famílias, que
pode ser feito pedal, com bicicleta, ou, então, meramente caminhadas. Então esse é o objetivo
da gente trazer a vocês esse convite. E eu agradeço a hospitalidade, a generosidade de poder
trazer aos senhores e às senhoras aqui esse nosso projeto do Pedala São Carlos. ORADOR
NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. SR. CARLOS IVAN DA
SILVA: Sim. Inclusive, a gente pode ir até com bicicleta de rodinha. Não tem problema. A
gente está lá para... Mais um adendo, todas as quintas-feiras, saindo do kartódromo, nós temos
um pedal direcionado para iniciantes. Esse é um pedal direcionado para quem está começando
agora, onde vai ser oferecida toda uma estrutura técnica, uma estrutura de acompanhamento e,
também, atrás desse percurso que fazemos dentro da cidade, que é um percurso pequeno, nós
temos um carro de apoio, onde o carro vai atrás para socorrer aqueles que porventura não
consigam completar o pedal, e, também, tenha problema na parte técnica. E, em cada final
desses pedais, geralmente são sorteados brindes para os participantes. A gente tem mantido
uma média aí de mais ou menos 80 frequentadores nessas quintas-feiras. É claro que, no
último... quando o tempo está mais sociável, digamos assim, a gente consegue um pouco mais
de pessoas. Então, a gente está à disposição para alguma dúvida, alguma pergunta, alguma
sugestão, inclusive. Se não, a gente agradece e encerra aqui a nossa colocação sobre o Pedala
Nefro. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. SR.
CARLOS IVAN DA SILVA: Sim. O pedal de criança, ele serve para... Nós temos, inclusive,
avós indo junto com as crianças. Que hoje parece que o avô está sendo mais sociável junto
com as crianças. Ou seja, o avô quer vingar aquilo que filho fez para ele, né? Então, agora vai
descontar nas crianças. Brincadeira à parte, mas é isso mesmo. Pode aparecer conosco lá.
Inclusive, só lembrando que, para cada inscrição, ganha a camiseta, ganha a pulseira numérica
para concorrer aos prêmios. Vai ter um café da manhã para os participantes. E nesses
percursos de 25 e 40 quilômetros, também haverá pontos de apoio, com água, refrigerante.
Refrigerante não, sucos, barras de cereais e outras coisas que a gente está conseguindo com
alguns distribuidores para ser colocado em benefício do pedal. Então, é isso, gente. Muito
obrigado pela atenção. [aplausos]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado,
Carlos, pela explanação, pelo convite à população. Realmente, nós estivemos lá na campanha,
que estava acontecendo, Marquinho Amaral, Lucão, colegas vereadores, vereadora Neusa, de
um evento lá no kartódromo. Em um domingo, pela manhã, nós passamos, eu, o vice-prefeito,
e também estava presente... Professora Neusa, estava presente naquele dia? VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Na copinha, né? Mas tinha outras pessoas, que não me faz à memória aqui
agora. Ah, o Fernando Carvalho estava presente também. E nós tivemos a oportunidade de
fazer ali as primeiras aquisições de camiseta. Eu já anunciei, eu me inscrevi, Lucão, para
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pedalar aí os 40 quilômetros. Mas justo no domingo é meu aniversário. Então, eu não sei se
vou conseguir fazer o percurso inteiro. Capaz de eu ficar no meio do caminho, lá, viu,
Coxinha? Mas... Eu paro em Água Vermelha e já fico por lá. O retorno eu não garanto. É
importante destacar, também, que o carro de apoio, Lucão, é uma UTI, tá? Se não aguentar,
nós temos lá uma UTI para resguardar a vida das pessoas. ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Oi? ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do
microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Isso, muito bom. ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: A nefrologia, né? Extremamente importante tornar aquele ambiente mais
humanizado, né? Isso aí é extremamente importante. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Pela ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela
ordem, vereador Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Eu não
poderia deixar de parabenizar o grupo, mesmo porque, nessa semana passada, completou três
anos que nós conseguimos trocar todas as máquinas de hemodiálise, após uma denúncia que
eu fiz nessa Casa, e os R$ 2 milhões que eu conquistei junto ao deputado Lobbe Neto, para a
troca de todas aquelas amenas, aonde o meu irmão, por quase quatro anos, teve que passar. E
agora, recentemente, nós conseguimos, anunciamos aqui uma verba de R$ 500 mil. Parte
dessa verba será usada para uma compra de uma van acessível, de praticamente 18 lugares, a
maior que tiver, para servir aos pacientes da hemodiálise. É o trabalho que nós temos feito
nessa Casa. E eu não poderia deixar de me manifestar e parabenizar vocês por esse belo
trabalho. E, caso não seja possível arrecadar todas as melhorias necessárias, eu me coloco à
disposição de estar completando com TV, com outras melhorias através de emenda
parlamentar de minha autoria. Parabéns a todos vocês pela nobre iniciativa que, sem dúvida
nenhuma, é de suma importância para aquelas pessoas que, infelizmente, durante três vezes
por semana, têm que ficar nas máquinas, ligados na máquina, para sobreviver. Eu passei por
isso junto ao meu irmão, e eu sei da dificuldade que é. [aplausos]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, vereador Marquinho Amaral. Pois não, Professora Neusa.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: A senhora quer usar a tribuna? Pode ir lá.
Coxinha, antes de a vereadora Neusa falar, você viu que o Marquinho até se propôs a ajudar,
mas pedalar, nada, né? Pois não, Professora Neusa. VEREADORA PROFESSORA
NEUSA: Eu só queria cumprimentar, que é uma ação que nós estamos observando... Hoje, até
a vereadora, junto com o Roselei e vereadores que acompanharam, a situação no HU, a
importância que a gente tem que dar à hemodiálise. Por quê? As situações... que a gente está
aumentando a cada dia o problema da necessidade desse atendimento, né? Porque nós
estamos tendo uma qualidade, as idades estão aumentando, e os problemas renais, com
certeza... uma atenção. Eu quero parabenizar. Eu vi a postagem. Até fiquei enciumada. Falei
assim: Nossa! Foram tudo lá na Nefro e ninguém veio aqui. Mas parabéns. Fico feliz. O que a
gente puder estar colaborando. Era isso. Eu só quis completar de uma atenção muito especial,
que o Sr. Carlos colocou aqui sobre a atenção à comodidade, tudo. A atenção, também, pelo
transporte, que a gente tem que ver, muitas pessoas não têm condição de ir. Para fazer o
transporte está difícil. Nós estamos precisando, realmente, de aumentar os veículos no Sits, no
transporte, né? Eu tenho conhecidos que fazem, que pedem, por favor. Muitas vezes as
ambulâncias quebradas. E eles precisam fazer a hemodiálise, e nós não estamos tendo. Então,
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eu acho que cresce. O Pedala Nefro vem chamar a atenção mais ainda à necessidade dos
cidadãos, dos munícipes e dos gestores, em prestar atenção nessa necessidade que a gente está
enfrentando. Os que podem, né, os que têm condições se viram. Mas as pessoas que mais
precisam, né, estão sentindo muito dessa falta. Então, parabéns a vocês. Eu só queria
completar a importância que é esse ato. [aplausos]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Muito bem, Professora Neusa. Está reiterando aí a importância desse ato
nobre, né, que essa entidade está fazendo. Não é a primeira vez, né? GRANDE
EXPEDIENTE
- INSCRIÇÃO DE ORADORES – PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO - Vamos lá. Primeiro vereador inscrito, vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Boa tarde a todos, presidente Roselei, vereadores, vereadoras, público
aqui presente, o público que nos assistem na sua casa, pelo rádio, pela televisão, pela internet.
Eu quero falar um pouquinho. Já falei várias vezes sobre o assunto da Unidade Básica de
Saúde da Redenção, né? Na semana passada, foi assinado o contrato com a empresa que vai
fazer a reforma. E muitas pessoas têm questionado o porquê da demora, o que está
acontecendo, o que aconteceu. Então, rapidinho, né, fazer um histórico desse processo, né?
No dia 5 de fevereiro, uma árvore caiu na UBS da Redenção, né? E, de pronto, a gente
começou os trabalhos para que essa reforma acontecesse, né? Havia um compromisso do
então secretário de Saúde de agilizar essa documentação na prefeitura, para a liberação dessa
obra o mais rápido possível. Ficou lá na Secretaria por três semanas, até que a gente teve...
aqui eu agradeço a pessoa do Mariel, né, que interviu para que o processo andasse com maior
rapidez. Aí veio aqui para a Câmara, ficou aqui na Câmara Municipal por três semanas, até
que, na terceira semana, foi autorizado o processo de urgência nessa Casa para dar a devida
tramitação. Foi para a prefeitura. Lá tramitou, também, por um período, para que se chamasse
a empresa, fizesse toda a parte legal do processo. Aí voltou, novamente, para a ProcuradoriaGeral, para ver se estava tudo em ordem. E aí culminou que, na sexta-feira passada, né, eu fui
convidado pelo prefeito Airton Garcia para estar junto com ele no momento da assinatura do
contrato, uma vez que eu fui uma das pessoas que mais lutou para que a UBS pudesse ter, o
mais rápido possível, a resolução do problema. Houve a danificação do telhado. Mas aqui, já
de pronto, falar que o recurso que vai ser feito não é só para o telhado, mas, sim, para uma
ampla reforma, porque teve salas danificadas. O telhado, antes de cair a árvore, já estava
ruim. Então, vai ser feito todo o telhado. E, como estamos agora, né? Eu conversei ontem com
o secretário de Serviços, desculpa, o secretário de Obras, o João Muller, o João Muller está
esperando, pode ser que ele tenha chegado ontem, né? Não falei com ele hoje. A ordem de
serviço. Chegando a ordem de serviço, ele vai imediatamente chamar a pessoa para iniciar a
obra. A estimativa e a perspectiva é que essa obra comece, se tudo ocorrer bem, na semana
que vem. É com muito orgulho que eu parabenizo as pessoas envolvidas, né? Quero fazer um
agradecimento especial ao Dr. Edson Fermiano, que todas as vezes que eu fui lá para
conversar com ele sobre essa Unidade Básica de Saúde, Dr. Edson me acolheu, conversou,
passou a mão no telefone, ligou para um lugar, ligou para o outro, para saber onde estava,
para pedir agilidade. Então, o Edson Fermiano tem uma grande participação na agilidade
desse processo. Agradecer também o Mariel, que teve também a sua participação nesse
processo, ao secretário João Muller, sempre pronto para nos ajudar, também, se colocou aí
rapidamente à disposição para a solução desse problema. Também agradecer aos vereadores
que, no dia da aprovação, além de mim, outros três vereadores, revendo a postura, assinaram
o projeto de urgência para que tivesse mais agilidade na tramitação desse processo.
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Presidente, por hoje é isso. Não quero ofuscar nada. Eu estou ansioso para ouvir o meu
companheiro Lucão Fernandes, hoje, né? Uma pessoa aí que quero parabenizar pelo belo
trabalho que faz para a nossa cidade. E que tem uma fala importante hoje. Muito obrigado.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Pela ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem, vereador Marquinho Amaral. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: É com muita satisfação que esta Casa recebe, na tarde de hoje,
um dos mais brilhantes vereadores que esta Casa já teve, um grande presidente que nós
tivemos. Ex-deputado estadual por São Carlos. Infelizmente, em um período muito curto, é
com muito orgulho que eu anuncio a presença aqui, entre nós, do ex-vereador, do expresidente desta Casa, meu amigo, vereador Júlio César. E eu pediria a Vossa Excelência, eu
sei que ele tem vários compromissos, mas que pudesse ele sentar na mesa diretora dessa Casa,
ao lado do baiano, como uma visita ilustre a esta Casa, como ex-presidente, ex-vereador e exdeputado, representando a nossa cidade de São Carlos. E o fez com muito brilhantismo, com
um trabalho exemplar, e está fazendo muita falta no Parlamento. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Vereador Júlio César, é com muita honra que recebemos Vossa Excelência,
né? Uma vez vereador, sempre vereador. Então, por favor, o senhor nos dê a honra de nos
acompanhar aqui nos trabalhos, no dia de hoje, tá bem? Seja muito bem-vindo nesta Casa.
Dando sequência nos expedientes, eu convido o vereador Lucão Fernandes para fazer uso da
palavra pelo tempo regimental de até dez minutos. Vamos lá, vereador Lucão. O senhor tem a
palavra. Pelo tempo regimental de até dez minutos. VEREADOR LUCÃO FERNANDES:
Muito boa tarde, nobre presidente, vereador Roselei Françoso. Cumprimentando Vossa
Excelência, eu quero cumprimentar os meus colegas vereadores, as vereadoras dessa Casa.
Cumprimentar a população que nos acompanha de casa. População que sempre nos
acompanha aqui no Plenário da Câmara. Dizer que é uma tarde de bastante felicidade de
minha parte. Me sinto uma pessoa... se tivesse que encerrar os meus dias, aqui na face dessa
Terra, eu diria que eu iria feliz, eu iria realizado. Uma pessoa que veio de uma vida muito
simples, uma vida de muita humildade, Raquel. Onde grande parte da minha vida eu pensei
nos meus irmãos, eu pensei nas minhas filhas, e esqueci de mim. E, mais para o futuro, voltei
a pensar em mim, depois de mais de 32 anos longe de uma escola, voltei no EJA. E, com
graça de Deus, e trabalhando sempre com uma postura de muito respeito, dedicação, em tudo
aquilo que foi colocado em minhas mãos para desempenhar um trabalho, desde uma vassoura
de bruxa, para apagar um incêndio, ou uma caneta, para assinar o papel, a responsabilidade
sempre foi a mesma. Eu quero, inicialmente, agradecer esse Parlamento, essa Câmara
Municipal, de todo o respaldo, todo o apoio que recebi. Alguns sinalizando positivamente à
minha ida e alguns sinalizando até à não minha ida. Mas ambos preocupados, alguns com meu
sucesso, e outros, talvez, com dificuldade, talvez, que eu encontraria, mas preocupados com a
minha pessoa. E disseram: "Vai e você terá todo respaldo político necessário dessa Casa para
que você possa desempenhar um bom trabalho, como sempre desempenhou em tudo aquilo
que foi oferecido em suas mãos." Quero agradecer mais uma vez o prefeito municipal, Airton
Garcia, que, pela segunda vez, me convida a assumir uma pasta. A primeira vez foi no
Emprego e Renda, e agora, pela segunda vez, na Secretaria Municipal de Saúde. E nós
sabemos da responsabilidade do tamanho de uma secretaria, e a gente vê, do prefeito
municipal, essa confiança. E também da Dra. Rosária, essa grande médica, também, que
sinalizou positivamente, junto com os dois secretários. Um chefe de gabinete, Carneirinho, e
também Dr. Edson Fermiano, que ambos sinalizaram também positivamente essa minha ida
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para a Secretaria Municipal de Saúde. Eu não vivo sozinho. Eu nunca construí minha vida
sozinho. Eu sempre tenho algumas pessoas que se destacam de uma maneira diferenciada,
vereador Marquinho, meu sempre presidente, na minha vida. Então, consultei primeiramente a
minha família, minhas duas filhas. Uma delas se encontra hoje aqui no Plenário, Juliana
Fernandes. Consultei minha outra filha, Fabiana Fernandes. Que, ultimamente, têm sido o
meu esteio, têm sido o meu alicerce. E, juntos, nós estamos buscando forças para seguir em
frente. E, graças a Deus, Deus tem sido muito bom com a gente. Não poderia jamais de
consultar(F) a minha liderança espiritual, meu amigo, pastor Zezinho, pastor Bocelli. E,
também, jamais poderia deixar de consultar o meu partido. E ambos sinalizaram que a decisão
seria minha. Lógico que foram colocadas situações e mais situações, mas que sempre a
decisão, ela seria minha, como sempre deixaram em minhas mãos. E até disseram,
Marquinho, para mim o seguinte, que as minhas decisões, elas têm sido acertadas. Então, eu
quero expressar aqui a minha gratidão, mais uma vez, ao prefeito Airton Garcia, à primeiradama do município, Dra. Rosária. Mas eu tomei a decisão de continuar com meus trabalhos
aqui nesta Casa. Existe uma comissão de uma grande envergadura nesta Casa de Leis, com
todo respeito às demais comissões. Mas eu tenho recebido dos meus colegas vereadores,
elogios pela postura dessa comissão, pelos trabalhos desenvolvidos por essa comissão. E nós
decidimos, após análises, que nós vamos, sim, construir e ajudar a construir esse governo,
independente de quem assumir essa pasta. Nós fazemos parte desse governo, o MDB está
inserido nesse governo, alguns partidos estão inseridos nesse governo, e existe essa grande
responsabilidade não só do prefeito municipal mas também de todos os partidos, de todos os
vereadores que compõem esse Parlamento, que está ligado a essa administração, para que,
juntos, nós possamos construir um segundo mandato tão importante como foi o primeiro.
Sinalizamos, sim, algumas coisas. Nós pedimos para a Secretaria de Saúde. E isso foi antes,
que fique registrado, foi antes do convite. Nós pedimos aí um raio X de toda a situação da
saúde pública da nossa cidade. Porque nós sabemos, Elton Carvalho, que o projeto de lei teria
vindo para cá, e nós queríamos fazer esse confronto da estrutura que nós temos e com as
necessidades que nós estamos vendo diante dessa avaliação. E é isso o que nós vamos fazer,
enquanto comissão, enquanto Parlamento. Parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa da
audiência pública que nós vamos ter aqui. E juntos nós vamos procurar fazer o melhor para a
nossa cidade. Nunca tive dificuldade de encarar responsabilidades. De forma alguma, as
responsabilidades, elas nos tornam fortes, nos tornam grandes e nos ajudam a fazer, às vezes,
dias melhores para a cidade e para a população. É dessa forma que eu tenho colocado. Então,
mais uma vez, eu agradeço imensamente a confiança. Mas eu acredito que, no momento,
talvez, eu consiga produzir mais estando nessa Casa e contando com o apoio de todos os Srs.
Vereadores, nas nossas ações como comissão. Eu tenho certeza que eu gozo da confiança de
todos os senhores e de todas as senhoras. E assim nós continuaremos construindo esperança
de dias melhores para a população da nossa cidade. Deixo aqui a minha gratidão a todos os
meus colegas vereadores pelo incentivo. E também não poderia deixar de dizer que é uma
honra receber aqui o ex-presidente dessa Casa. Não está aqui, porque tomou a decisão de
fazer outras coisas da sua vida. E se prepara aí para uma grande eleição que está chegando, e
nós desejamos muita sorte, que Deus te abençoe, que você tenha êxito, sucesso, porque a
nossa cidade, juntamente com nosso presidente, que também se coloca à disposição, o
vereador Djalma, não sei se tem mais algum colega aqui que estão se colocando à disposição,
para que nós tenhamos aqui um representante. Eu acho que as nossas contas não batem, no
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momento, justamente por falta de pessoas como vocês, que poderiam estar lá, batendo na
mesa e defendendo o nosso município com os nossos recursos que nós temos direito, e que às
vezes, com muita dificuldade. Enquanto parlamentares dessa Casa, a gente vai buscar. Mas
nada mais do que você ter um representante presente no lugar, para dizer: "São Carlos está
aqui. E nós queremos o que é nosso". Então, que Deus abençoe, sucesso e muito obrigado,
mais uma vez, por todos vocês. [aplausos]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Vereador Lucão Fernandes, eu já disse ao senhor isso, ontem, mas eu quero dizer que, quanto
mais eu conheço, mais eu o admiro. Ontem nós tivemos uma reunião do partido, onde o
senhor fez um relato para a gente da análise que estava fazendo para dizer sim ou não ao
convite do Sr. Prefeito Municipal para ocupar essa importante pasta que é a Secretaria
Municipal de Saúde. Acredito eu que é uma das maiores demandas do município, é a
Secretaria Municipal de Saúde, hoje, Júlio. Nós temos diversos problemas. Mas eu acho que,
dentro dessa conduta que o vereador Lucão Fernando vem tendo aqui na Casa, de liderança,
como eu, o vereador Marquinho Amaral, diversos vereadores tiveram oportunidade de se
manifestar nessa tribuna. Já vem, independente de ocupar o cargo de secretário, ajudando de
forma indireta a colocar o carro nos trilhos. Tem feito reuniões com... em nome, né, da
comissão permanente de saúde, juntamente com o Sérgio Rocha, juntamente com a vereadora
Cidinha, mas tem feito o trabalho de organização, enquanto nós temos esse cargo aí vacante.
Nós estamos sem o secretário já há mais de 50 dias. E faz falta. Nós precisamos, né, que o
prefeito identifique rapidamente alguém que possa corresponder, né, aos interesses, às
demandas que a cidade possui. Eu não tenho dúvida que o senhor faria um bom trabalho. Mas,
como eu disse ao senhor, né, que isso era um convite, e que a decisão teria que ter sido
tomada pelo mandato de Vossa Excelência, com toda a liberdade que o tema requer. O senhor
teve esse tempo, analisou e tenho absoluta convicção que, independente da resposta, o senhor
estará sempre atento aos principais temas relacionados à saúde da nossa cidade. Parabéns.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Me permite um comunicado à Casa, por favor?
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pois não, vereador. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: É um comunicado à Casa. Na verdade, esse Parlamento ganha com sua continuidade
aqui. Não menosprezando o suplente que viria, mas, para nós, também é uma alegria da sua
permanência aqui. Como líder que o senhor é aqui nesse Parlamento, o senhor faria falta no
Parlamento, se aceitasse. Eu tenho certeza que iria fazer um belo trabalho na Secretaria de
Saúde e teria, sim, o respaldo dessa Casa, politicamente, para que o senhor pudesse fazer um
bom trabalho. Mas também me alegra a sua permanência e essa sua liderança, que sempre
exerceu, sendo presidente ou não dessa Casa. E eu quero aqui aproveitar a oportunidade para
dar os parabéns pela decisão e também pelo belo trabalho que tem feito pela nossa cidade, na
área da saúde mas também em outras áreas que o senhor milita. Parabéns pelo belo trabalho,
Lucão. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Professor, é comunicado à Casa? É o
mesmo expediente do Gustavo. Vamos lá. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Srs.
Vereadores, vereador Lucão, povo que nos vê e nos ouve, nas pequenas coisas que a gente
encontra a revelação do caráter. Esse tempo de tanta fome de poder, de tanto exibicionismo,
de tanta vaidade, quando você encontra uma pessoa que foi convidada para exercer a chefia
do segundo maior orçamento do município... da administração municipal, que é a Secretaria
da Saúde, e abre mão, declina, mostra o despojamento da vaidade, da fome, do apetite de
poder e revela-se o homem necessário para militar na política. A militança da política ou a
política é a ciência das relações que remetem ao poder. Ela é necessária. Ela permeia todas as
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relações. Mas o que tem que se esperar do político é, antes de mais nada, a fibra moral, é o
interesse público maior, é o reconhecimento de todo o arcabouço administrativo, social que
envolve, no caso, uma secretaria tão importante como essa. Quer dizer: "Eu agradeço a
confiança, mas abro mão". Isso é raro. E quem um dia fez isso foi aquele que se tornou,
certamente, um grande político, alguém merecedor da confiança. Os que têm volúpia pelo
poder não são dignos da confiança, nunca. Aqueles que são movidos pela vaidade, pelo
prestígio, não são dignos da confiança. Digno da confiança é aquele que tem a humildade, a
coragem de dizer não. Meus parabéns, vereador Lucão, o seu comportamento engrandece esse
Parlamento, e a sua amizade me engrandece. Muito obrigado. [aplausos]. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, Prof. Azuaite. Vereador Elton, comunicado à Casa?
Comunicado à Casa do nobre vereador Elton Carvalho. Muito bem, vereador Azuaite.
VEREADOR ELTON CARVALHO: Queria aqui, da mesma forma, dar parabéns ao
vereador Lucão, pela decisão, pela parceria e sempre por estar à frente da Comissão de Saúde,
onde acho que todos os vereadores, 21, se sentem representados, e o senhor faz aqui a
diferença conosco, no fato de vereador atuante, combativo e sempre aqui cobrando melhorias
pela população na saúde. E também aproveito que o senhor falou sobre a Audiência Pública, e
amanhã convido a todos. Amanhã, Audiência Pública, às 15h, para a gente tratar sobre o
assunto da mudança da Lei 16.000, que trata sobre cargos e salários. E a forma que ela veio
pra nossa Casa, para apreciação nossa, vereadores, para aprovação, é vergonhosa, é
vergonhosa. Ela não traz transparência, ela não traz aumento de cargos de médico, não traz
aumento de cargo de professores. E a hora... é a hora que nós, vereadores, 21 vereadores,
temos para aprovar uma lei que contempla a melhora da nossa saúde. Então, como vamos
votar uma mudança de Lei 16.000, que tanto esperamos, sem a transparência de quantos
pediatras nós temos em São Carlos, de quantos psiquiatras. Então a Lei 16.000, ela tem que
ser transparente, e temos que ter o aumento de cargos, que é a hora que nós temos para mudar
a saúde de São Carlos e a educação também. Então, amanhã, um convite a todos acompanhar.
Vai ser televisionado. Amanhã, às 15h, com todos os responsáveis da prefeitura e todos os
vereadores estão convidados a participar e toda a população. Muito obrigado. [aplausos].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Elton. Vereador Malabim,
pelo tempo regimental de até dez minutos. Dez, viu, Malabim? VEREADOR MALABIM:
Sr. Presidente, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos acompanha, imprensa,
quem nos ouve de casa, nos assiste, o meu muito boa tarde. Eu quero, rapidamente aqui,
parabenizar também o vereador Lucão pelo trabalho que faz na Comissão de Saúde e dizer
que não é o Lucão aceitando... o vereador Lucão não aceitando o convite que ele vai deixar de
continuar fazendo o seu trabalho, que faz um trabalho bem-feito, através da Comissão de
Saúde. Parabenizar o Lucão pelo bom trabalho que ele desenvolve aqui no Legislativo. Já foi
até cogitado nas eleições para ser vice-prefeito. Então, tem uma bagagem boa, tem um
trabalho bom que desenvolve na Câmara Municipal, já presidente da Câmara. Enfim, a
bagagem do Lucão é uma grande bagagem de ajuda para a cidade de São Carlos. Por isso, o
vereador tem esses convites aí do prefeito, que sempre olha para o vereador Lucão, continua
fazendo um bom trabalho na Comissão de Saúde, tenho certeza disso. E também receber aqui
o nosso amigo, sempre vereador, também sempre deputado, que já assumiu a Câmara
Estadual em São Paulo, presidente desta Casa também, que já passou por aqui. E tenho
certeza que, se não tivesse optado aí por voo mais alto, na cidade de São Carlos, estaria aqui
conosco. Mas deixou um legado, deixou o Bruno Zancheta, que está fazendo um bom
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trabalho. Aprendeu bem com o professor, né? Está fazendo um bom trabalho nessa Casa. E
quero, já que estamos falando do Bruno, vereador Bruno. O vereador Bruno, semana passada,
falou a respeito do fechamento da USF do São Rafael e da USF do Jardim Munique e
fechando assim a UBS do Maria Stella Fagá, centralizando ali... não que fechou. Na verdade,
uma mudança de endereço, na qual, nós, né, vereador Bruno? Na qual nós fomos contrários a
esse fechamento, mas a prefeitura entendeu assim. E acabamos nós aí com a nossa luta não
conseguindo a permanência lá. Então, nós temos um compromisso com o pessoal de São
Rafael, Douradinho, pessoal daquela região, de... já tem um projeto pronto para construção de
uma USF. Não vou desistir desse projeto, desse compromisso de estar ajudando ali aquela
região a construir, vereador Lucão. Até falei com o Lucão, pedi ajuda para o vereador Lucão,
junto com os deputados do MDB, o vereador Roselei também. Que possa estar nos ajudando
aí para que nós possamos levantar verba para estar construindo a USF que possa atender esse
pessoal que vai ter que sair do Douradinho para ir no Maria Stella Fagá, que é muito longe. E
do São Rafael também. Tem pessoas de idade, pessoas que não têm condição de locomoção,
não têm veículo. E aí tem que ficar pedindo para o vizinho levar, para o parente levar. Um
compromisso nosso. E nós vamos... já tem compromisso com o deputado federal Celso
Russomano, para ajudar na questão da verba também, junto com os deputados aí do MDB, e
nós vamos conseguir essa construção. É uma construção a mais? Não. O mesmo médico, a
mesma enfermeira, a dentista que usa, que vai usar na USF lá do Fagá, vai ser a mesma que
vai ser colocado lá no Douradinho, assim, quando tiver a construção já concretizada. Só para
dar uma comodidade maior para pacientes, pessoas doentes, que não têm condição de
locomoção, têm que sair da sua casa e ir até no Maria Stella Fagá, pode ser atendido no
mesmo bairro. Então é um compromisso que nós temos com aquela população daquela região.
E nós aí vamos aí também esperar que aconteça a ajuda. Dr. Edson Fermiano, o prefeito
municipal também, o Airton Garcia, o Mário Antunes, e o próprio secretário que for ali para a
Secretaria de Saúde. Nós pedimos aqui ao prefeito que acelere essa condição de nomeação do
secretário de Saúde. Porque a Jôra acaba ficando sobrecarregada e acaba não desenvolvendo
nem o trabalho dela e nem o trabalho de secretário, porque fica tudo nas costas dela. E é muita
coisa relacionada à Secretaria de Saúde. A gente vê aqui muitos problemas que nós temos, nós
trazemos aqui os problemas que tem, que é nítido e notório os problemas que tem na
Secretaria de Saúde, que precisa urgente ser selecionado. E nós precisamos da nomeação do
secretário para que os trabalhos, assim, não sobrecarreguem tudo em cima da chefe de
gabinete, como está agora, e acabe aí até que atrapalhando aí o seu trabalho como chefe de
gabinete. Mudando de assunto agora de saúde, nós temos uma notícia boa. Eu falei aqui uns
dois meses atrás, mais ou menos, sobre uma verba de R$ 2 milhões que nós estávamos
pleiteando junto à Secretaria Estadual de Transporte e Trânsito. E nós... quero agradecer aqui
publicamente a ajuda da Meire, que trabalha ali no planejamento, que enviou por várias vezes
o nome de rua, para que pudesse ser aprovado lá em São Paulo. E, por quatro, cinco ou seis
vezes, mais ou menos, acho que umas cinco ou seis vezes, a Meire teve que fazer o
recadastramento para poder ir para São Paulo. E, dessa última vez, foi aprovado. Então quero
agradecer aqui o Alexandre, que trabalha na garagem, a Ana que é diretora no Poupatempo,
todas essas pessoas, a Secretaria de Obras, o Cotrim, o João Müller, o Samuel, que esteve
imbuído nesse projeto para que nós possamos receber esse trabalho de R$ 2 milhões de
sinalização e de recapeamento. Recapeamento aí dá 1,600 milhão, 1,700 milhão, e R$ 300 mil
para a sinalização. Então, nós queremos agradecer aí todas as pessoas que tiveram
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envolvimento. Dr. Edson Fermiano, que sempre está nos apoiando em todas as questões e que
nós temos dificuldade, o Dr. Edson Fermiano sempre está aí estendendo a mão e nos ajudando
para que a gente possa sempre ter um caminho melhor. Um secretário de Governo, todo
mundo sabe, um advogado, já foi presidente da OAB, presidente dessa Casa. A gente sempre
fala isso aqui. E sempre com o conhecimento que tem e com a força que tem, como secretário
de Governo, sempre está nos ajudando e nos abrindo caminho aí que a gente possa trazer o
melhor para a cidade de São Carlos. Então, ficam aí mais 2 milhões do governo do estado,
através da Secretaria de Transporte e Trânsito, para melhorias aqui na região central. A gente,
primeiramente, indicamos, em alguns bairros, que têm uma necessidade muito grande. Mas,
infelizmente, não foi possível, devido à elaboração do projeto estadual. O projeto municipal
tem que estar encaixado no projeto estadual. E aí, então, nós tivemos que estar aqui fazendo
as indicações na região central das ruas mais ruins, com mais dificuldade aí para os carros se
locomoverem. Então, todo mundo que esteve aí junto conosco, principalmente secretário,
também, Paulo, secretário de Trânsito, já ia me esquecendo aqui, também nos ajudou muito
na elaboração desse projeto. Então, muito obrigado a todos. E quem ganha é a cidade de São
Carlos. Tem ainda algum minutinho. Recebi uma ligação. Celso Russomano, já disse aqui,
nos mandou R$ 450 mil para que a gente recapeasse algumas ruas na região leste, nos bairros
do Douradinho e São Rafael. E agora recebi ligação, final de semana agora, da assessora do
Celso Russomano, com mais de R$ 500 mil para recapeamento. E isso é muito bom. Então, ao
todo, nós temos aí para colocar de recapeamento na cidade de São Carlos, através do nosso
mandato e do nosso trabalho, quase R$ 3 milhões. Isso quem ganha é a população de São
Carlos, é a cidade de São Carlos. E nós estamos aqui para isso. Nós estamos aqui, como
vereador, para fazer que o nosso custo-benefício seja muito bom para a cidade de São Carlos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. [aplausos]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, vereador Malabim. Convido agora o vereador Marquinho Amaral, para que ele
possa fazer uso desse expediente, pelo tempo regimental de até dez minutos. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Sr. Presidente, Sras. e Srs. Vereadores, população que nos
acompanha, saudar... uma saudação especial ao pessoal do Pedala Nefro, que está aqui nessa
Casa no dia de hoje. O Wander também passou por isso, com sua mãe, lá na nefrologia. Sabe
da luta árdua que nós tivemos. Ele participou. Foi um dos que nos apoiaram naquela
Audiência Pública que nós fizemos aqui nessa Casa. O vereador Júlio César iniciou a
presidência daquela audiência, depois passou a presidência para mim, que ele era presidente
da Casa. Então, eu quero desejar uma boa realização do evento, que tudo ocorra bem. E, como
eu disse, caso falte alguma coisa, nós estamos aqui para estar apoiando. Eu quero
cumprimentar o ex-vereador, ex-presidente dessa Casa, ex-deputado estadual, que eu tive o
prazer de ir lá na Assembleia, em um momento em que ele estava lá representando São
Carlos. E, naquele momento, não... eu estava acompanhado do Neto Donato, que trabalhava
aqui na Câmara Municipal. Eu fiz uma visita ao Tribunal de Contas, e passamos para visitar o
Júlio e para visitar o deputado Itamar Borges, que nós apoiamos nas últimas eleições aqui em
São Carlos. Nós tivemos, um tempo atrás, a felicidade de contar, também por um período
pequeno, pouco maior do que o Júlio, com a presença do Airton Garcia como deputado
estadual. Inclusive nós, Lucão, com outros vereadores dessa Casa, com o saudoso Tucura,
Antônio Carlos Tucura, nós estivemos lá na posse do Airton, durante o... o Roselei também
estava, o Cotrim, outras lideranças, nós estávamos lá na posse do Airton como deputado
federal. O Airton teve votos fora e teve votos em São Carlos. O Júlio teve votos fora e teve
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votos em São Carlos. Então, nós precisamos, e eu tenho dito isso dessa Tribuna, enxugar o
máximo possível de candidatos para que nós possamos ter representatividade. Nós temos
votado nessa Casa vários projetos, durante várias sessões, vereador Bruno, de emendas ainda
de autoria do deputado federal Lobbe Neto para a cidade de São Carlos. Três semanas atrás,
nós votamos para a Saúde recursos oriundos ainda da emenda do deputado de cem mil reais.
Eu falei agora há pouco dos 2 milhões da hemodiálise, demorou um mês para liberar. Aí teve
a burocracia, e nós conseguimos. Eu já estou há três anos, e os vereadores são testemunhas, na
luta da conquista da van, que custa aproximadamente R$ 300, 350 mil, no máximo 400, uma
van adaptada. Agora, ao me filiar ao Podemos, nós conseguimos com a deputada Renata
Abreu esses recursos. Então, é importante, Júlio, sua presença nessa tarde, porque nós
sabemos do trabalho que você está fazendo fora de São Carlos e que você tem um potencial,
sem dúvida nenhuma, caso o partido... porque hoje você é pré-candidato. Caso o partido
homologue sua candidatura, você é um dos únicos, vamos dizer assim, dos vários que nós
temos, que já têm votos consolidados fora de São Carlos. O vereador Roselei, se for candidato
a deputado estadual, eu, se for candidato a deputado federal, que recebi o convite do exdeputado Lobbe, que não vai concorrer, para que vá no seu lugar, recebi o convite da
deputada presidente nacional do Podemos, partido que eu recém me filiei. Disse a Vossa
Excelência que eu estava para me filiar ao Podemos, em um almoço que nós tivemos. Eu vou
ter que ir buscar esses votos fora, mas você é um candidato que já tem um recall de outras
eleições para estar angariando, trabalhou durante esses anos, está fora do Parlamento com um
deputado, que é o deputado Motta, que é um deputado que tem uma força no estado de São
Paulo, através da Federação do Comércio. Então, sucesso. E tenho certeza que nós estaremos
juntos para construir uma unidade em São Carlos, para que São Carlos possa ter, se Deus
quiser, o seu deputado federal, e quem sabe dois deputados estaduais, porque potencial para
isso nós temos. Mas eu quero aqui, nessa Tribuna, elogiar, e eu não canso de fazê-lo, porque
eu tenho muito orgulho quando eu vejo as posições do vereador Lucão Fernandes. Eu sempre
fui amigo do Lucão em campanhas eleitorais. Fizemos muitas campanhas, inclusive, na região
para o Lobbe, viajamos muito. Tem aquela memorável viagem para Ribeirão Bonito, que nós
fizemos. Nós não vamos entrar em detalhes, que nós fizemos na casa do saudoso prefeito,
naquela época, de Ribeirão Bonito [ininteligível]. E eu sempre admirei o trabalho, vereadora
Raquel, do Lucão Fernandes como funcionário público municipal. Eu via algum local
pegando fogo, estava lá o Lucão com uma Kombi da Defesa Civil apagando o fogo. Eu via,
quando trabalhava no pronto-socorro, com o Buzá, com o Carlos Bertoldi, com meu
compadre e amigo Margarido, com o Sergio Gibertoni, nosso conceituado médico, eu via o
Lucão lá na linha de frente, atendendo as pessoas, dando um carinho, conversando, mesmo
não sendo essa a sua função. E o Lucão foi convidado, assim como eu fui convidado
recentemente, para presidir o Saae, o que demonstra que esta Casa, Dr. André, tem bons
nomes, tem bons quadros. E eu disse isso na última ou na penúltima sessão, onde eu estava
remotamente, que esta Casa tem bons quadros que podem colaborar com a prefeitura
municipal. Prova disso, Gentil, é que vários vereadores foram e estão sendo convidados para
assumir cargos nas secretarias e autarquias da Prefeitura Municipal de São Carlos. A Saúde
perde, a Saúde perde muito com a não ida do vereador Lucão, porque eu tenho certeza que,
com mão de ferro, com trabalho diuturno que ele faz, com a luta incessante que ele realiza
como presidente da Comissão Permanente de Saúde dessa Casa, com a união dos
profissionais que nele confiam, eu tinha certeza que Vossa Excelência... tenho certeza que
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Vossa Excelência fazia um bom trabalho. Mas eu sei das razões e acho que a sua atitude foi
acertada. Acho que Vossa Excelência precisa continuar nesse Parlamento, porque foi eleito
para aqui estar durante os quatro anos. E Vossa Excelência aqui estará, se Deus assim
permitir, trabalhando pela saúde, trabalhando pela unidade dos Srs. Vereadores. E é isso que
nós precisamos, nós precisamos de uma unidade dos 21 vereadores. Cada um com a sua
ideologia, cada um com o seu pensamento, cada um com as suas críticas, cada um com os
seus posicionamentos, mas com uma união ampla, democrática, aberta, para que nós
possamos ter um único caminho: o caminho de trabalhar pelo fortalecimento desse
Legislativo, pelo engrandecimento da Câmara Municipal. E quando eu digo o fortalecimento
desse Legislativo, quando eu digo engrandecimento desse poder, não é para nós, é para a
cidade de São Carlos, para nós estarmos mostrando forças, para nós estarmos mostrando
[interrupção no áudio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode concluir.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Mostrando a nossa união, para que essa união
vire uma grande força, uma grande corrente de 21 lideranças, cada 1 com a sua ideologia,
cada 1 com o seu pensamento, mas todos voltados a construir 1 cidade cada vez melhor. Eu
tenho certeza que a permanência de Vossa Excelência nesta Casa vem trazer, sem dúvida
nenhuma, e fortalecer ainda mais o caminho da unidade, para que, daqui até o final do
próximo mandato, nós possamos caminhar unidos, juntos, pelo bem da cidade de São Carlos.
Quem aposta, quem aposta em uma divisão está apostando errado. Porque o que existe aqui
existirá aqui, eu tenho certeza, até o último dia do nosso mandato. É uma grande união de
todas. E a grande maneira que nós vamos estar empunhando, que é a bandeira da cidade de
São Carlos. Aqueles que apostam no racha, aqueles que apostam em uma briga, aqueles que
apostam em uma disputa estão enganados, porque nós vamos disputar, sim, melhorias para a
saúde, melhorias para a educação, melhorias para os buracos, mas nós vamos sempre
estarmos unidos em favor do Parlamento e em favor do que dá certo. E nós temos, desde
2013, sucessivamente, presidentes dessa Casa que estão dando certo. E tenho certeza que nos
dois próximos anos nós vamos continuar com essa união dos presidentes que deram certo, dos
vereadores que deram certo e que sempre trabalharam por esta cidade. [aplausos].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Marquinho Amaral. Eu
convido agora a Professora Neusa, pelo tempo regimental de até dez minutos. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Bom, boa tarde a todos, boa tarde aos amigos vereadores, né? Aos
que estão aqui, estão on-line, estão presentes, a todos que estão aqui, no Plenário, aos que
estão assistindo, ao Júlio César, que está convidado. Mas, primeiro, antes de iniciar tudo, que
bom que você ficou, né, Lucão? Que bom. Conhecendo o pouco que já estou aqui, há um ano,
e agora cinco meses, conhecendo você e todos os meus colegas aqui. Uma situação assim, né?
Quem que ia chamar da licença para um lugarzinho, né, Roselei? Para uma velha sentar para
descansar as perninhas dela, né? Lucão, parabéns. Políticos bons a gente gostaria de ter em
todos, na secretaria, em todos. Fico feliz que tenha ficado com a gente. Independente de estar
ou não em uma secretaria, a pessoa se faz pelo que ela é, né? E a gente tem que batalhar,
principalmente, pelo povo. E a Comissão de Saúde está fazendo, fez e vai, eu acredito,
continuar fazendo o máximo. Falando na Comissão de Saúde, hoje nós participamos de uma
reunião no HU, no Hospital Universitário, onde eles colocaram que os encaminhamentos que
serão feitos para novas estruturas que ocorrerá lá, né, presidente Roselei, Raquel, que estava
presente? E é uma fala que eu quero dar uma estruturada. Um monte de colegas pedem em
relação a emendas, às construções. Resumindo a fala de um hospital maravilhoso, com uma
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estrutura linda que vai ser, gente, sabe qual é a estrutura? Não é o concreto, não é a recepção
que vai atender a pessoa que precisa, é o ser humano. O especialista, desde o atendente, do
cara que faz a fichinha lá, até a enfermeira e os especialistas médicos. Nós estamos em falta,
gente, do ser humano. O Malabim colocou, o Malabim, citando o Bruno também, sobre
visitarem a transferência da USFs. A situação que eu não sou contra, eu acho que a gente
tinha que ter em cada bairro algo que estruturasse a saúde de cada bairro, porque se
movimentar para ir em outros lugares, nós ou quem já necessitou já viu a dificuldade que é.
Então, é o seguinte: não adianta a gente montar estrutura enquanto não investirmos no
principal, o ser humano, os especialistas. Nós estamos com falta de todo tipo de médico. Nós
temos falta de 160, entre enfermeiros e especialistas, né? E está parado mais de 50 leitos no
HU, por falta do quê? Desses especialistas. Não é só uma questão de pagamento ou não, é
falta no estado, é falta na cidade, é falta na região, é no país. E os que estão aí trabalhando
estão adoecendo, outros não estão gostando das situações que estão enfrentando hoje, não só
politicamente ou na nossa administração, como essencial, o financeiro. Está triste, gente. Hoje
eu saí dessa reunião vendo um espaço enorme, que tem uma ação que funciona sob a tutela do
SUS e sabendo que hoje o SUS está na UTI. O Hospital Universitário é mantido 99% pelo
SUS, né, Roselei? E o SUS está na UTI. Deputados, sejam eles federais, estaduais, senadores,
olhar com o coração o SUS. O povo precisa, porque nós somos o país que mais paga imposto.
E o SUS, ele vem de porcentagem dos impostos, 15% do município, 12% do estado e da
Federação, é o que se gastou no ano anterior mais a estruturação do PIB do ano que se faz.
Então, eles fazem a mais complexa... a estrutura. E está precisando. Como eu falei na outra
vez aqui, na declaração da parte da cidadania, como partido, eu coloquei que são 1.800
hospitais filantrópicos na linha vermelha, pedindo clemência e socorro. São 17 bilhões que
têm que ser repassados do SUS para esses hospitais. Dizem que é falta da informatização. Eu
não entendo como que um país que vê a população sangrando e pedindo nada faz. A outra fala
minha da saúde é essa: olhar a parte humana, a formação dos jovens, dos residentes, médicos,
especialistas. Estamos com falta em todas. Pediatria nem se fala. Psicanálise, psiquiatras,
psicólogos, tudo mais. A gente está precisando de mais. Estamos com uma falta. E como o
Elton colocou em uma fala dele aqui, precisamos analisar muito bem a Lei 16.000, que
amanhã terá audiência. Temos que bater por uma necessidade de transparência, de observar as
vagas e o que vão ser contratados. Nós precisamos bater nisso. Em relação à saúde, que eu
digo os animais, que são saúde, a necessidade de veterinários. Ali só está dando duas vagas,
mas isso não vai... Nós somos 260 mil. É uma área largada, jogada às traças. Eu tenho meu
companheiro aqui de luta, junto, o Bruno, o Dimitri, que observam uma situação lamentável.
Então, amanhã é essencial a participação dessa Audiência Pública e que todos que puderam
dar o seu pitaco que há uma necessidade, sim. A outra fala muito importante, que eu participei
ontem. Como eu faço parte da Comissão do Meio Ambiente, Proteção Animal, que luta pelos
cuidados. Quero parabenizar esse projeto de prevenção contra os incêndios. Porque nós
estamos começando agora a diminuir as chuvas, as secas estão começando. Nós estamos aí
com grande alta da epidemia da dengue, onde ficaram as poças, as retenções de água, e os
cuidados que a gente tem que ter. Então, o que eu queria falar? A formação, ontem, da
abertura da prevenção, juntamente com a Secretaria de Educação, com a dirigente Débora,
que esteve aqui, representando a diretoria de ensino, em relação ao estado, dando essa força,
onde estiveram presentes dois alunos de cada escola, que são os embaixadores que vão levar...
Não, eles não vão combater. Eles vão transferir a ideia dos cuidados com a natureza, com os
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descartes e a prevenção, em especial. Nós, fomentando a ideia da prevenção em cada casa, em
cada família, nós podemos evitar tragédias. Um exemplo é que nós estamos chegando em
junho. Foi comentado aqui pela fala do bombeiro, sargento Gregório, o capitão Gregório, por
excelência, a formação daquilo que achavam lindo, que são os balões. Esses dias mesmo
ocorreu um incêndio muito grande em São Paulo e que estava quase que provado que foi um
balão. Não é época. Qualquer momento que a gente faz, qualquer coisa que gente lide com
fogo, há necessidade da gente ver o que o fogo pode ocasionar, certo? Então, eu vi aqui a
participação da prefeitura, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, através das falas do Pedro
Caballero, do capitão Gregório, do Mateus Reis, que esteve aqui representando o Meio
Ambiente, através do secretário Tundisi, que veio representar, onde ele também coloca. O
Ministério Público, tá? E mais ainda, a presença de todos representando a prefeitura
municipal. Há uma necessidade óbvia. Qual? Limpeza da cidade, cuidados com os resíduos
sólidos. Nós precisamos urgente de uma atividade. Cada munícipe tentar evitar de eliminar os
seus objetos, as reciclagens que poderiam se ter ali e não jogar em qualquer lugar. Vocês
sabiam que um pedaço de vidro qualquer jogado em uma mata, ele reflete mais [interrupção
no áudio].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: A senhora pode concluir.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: O calor que uma lupa, porque ele vai funcionar
como uma lupa. Então, um vidro que é dispensado em um mato qualquer, ele pode provocar
um incêndio de altas proporções. O que aconteceu também, que a gente estava, eu, o Djalma,
apagando lá no [ininteligível] Parque, parte de cima, com toda a característica de vidros, que
provocaram um incêndio absurdo, né? Então, eu quero parabenizar a ideia dessa formação
de... formação dessa galera, porque a informação, gente, é imprescindível, tá? E também
agradecer, né, Sergio Rocha? Que iniciaram os tapa-buracos perto do CDHU. Nós estamos
precisando urgente da região ali do Zavaglia, Madre Cabrini, que você não passa em lugar
nenhum sem cair em um buraco. Então, a necessidade, eu quero agradecer de estar
começando a tampar o buraco. Ai que delícia. É requerimento em cima... Eu assinei aqui uns
30 requerimentos que eu vou cobrar do Bruno Zancheta, também, que olha, cara, você é o
fera. Se eu tivesse tendinite, eu vou pegar o Bruno, de tanto requerimento, gente. Olha, vamos
lá. Vamos asfaltar, porque eu quero que diminua esses requerimentos. Um abraço e agradeço
a todos. É isso que eu queria falar. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado,
Professora Neusa. Vereadora Raquel Auxiliadora, pelo tempo regimental de até dez minutos.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Boa tarde, Sr. Presidente, vereador Roselei
Françoso, meus colegas vereadores, vereadoras, a cada uma das pessoas que estão aqui hoje
acompanhando a nossa sessão e a cada uma das pessoas que nos acompanham pelas redes.
Hoje eu vim falar sobre um assunto que há muito tempo eu venho acompanhando, antes
mesmo de ser vereadora, como diretora do Sindspam, que é o trabalho das nossas serventes
merendeiras na rede municipal de educação. Em um país onde, de um lado, nós temos a fome
que afeta as nossas crianças, a desnutrição, com um grave problema social, e, ao mesmo
tempo, nós temos obesidade infantil, a questão da educação alimentar e uma alimentação
saudável é chave, é essencial. A cada dia o Brasil vem passando por mais insegurança
alimentar. E a merenda escolar é um fator de desenvolvimento físico, motor, intelectual,
afetivo, emocional. Quem que aqui não lembra da merenda da sua escola, quando era criança?
Setenta por cento das necessidades nutricionais das nossas crianças e adolescentes são
supridas na escola. Por isso, a merenda escolar, ela faz parte do processo de aprendizagem, ela
é uma atividade-fim da educação. Faz parte da escola. E eu aprendi com as merendeiras que
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elas não são só serventes merendeiras, elas são educadoras alimentares. E por isso que nosso
Estatuto da Educação, em 2006, reconheceu que as merendeiras são profissionais da educação
do município, tendo de ser valorizadas da mesma maneira que os demais profissionais da
educação. E São Carlos valorizava as merendeiras, né, Sr. Presidente? Nós, inclusive,
recebemos prêmios, em 2009, em 2010, Prêmio Gestor Eficiente da Merenda Escolar. Nós
capacitávamos as merendeiras. Nós tínhamos um prefeito que valorizava as merendeiras. Leio
uma matéria de 3 de fevereiro de 2011: "Segundo o prefeito Oswaldo Barba, a merendeira é
tão importante para a educação quanto os demais profissionais que trabalham nas escolas.
Geralmente, quando se fala em educação, logo se pensa no professor. Eles são importantes,
mas as merendeiras também merecem um trabalho de destaque. Vocês são as responsáveis
por pegar os produtos dos agricultores familiares e transformarem em uma alimentação
deliciosa e nutritiva". Assim era a merenda escolar na nossa cidade. Contudo, todo esse
patrimônio que nós tínhamos, essa expertise, foi, mais uma vez, jogada no lixo pelo governo
Airton Garcia. E isso é um projeto, não um acaso do destino, como eu vou mostrar para os
senhores e para as senhoras hoje. Esse desmonte começa pela não abertura de concurso
público. O último concurso público para serventes e merendeiras na cidade aconteceu em
2014, oito anos atrás. A última merendeira que foi chamada desse concurso público foi em
2019. Só no ano passado, de 2020 para 2021, nós perdemos 14 merendeiras na rede
municipal. Na nossa Lei do Estatuto da Educação, temos 306 vagas para serventes e
merendeiras, mas hoje só temos 207 merendeiras nas unidades escolares. Sendo que dessas
207, 16%, 34 merendeiras estão readaptadas, 34 merendeiras readaptadas. Esse número não
pode ser considerado normal. O trabalho das serventes e merendeiras é muito exaustivo. Vai
do calor, do frio, do seco, do molhado, de carregar grandes quantidades de alimento, de lavar
aquelas panelas gigantescas. Ao mesmo tempo que tem que ter a destreza de descascar uma
fruta e picá-la no tamanho correto para os nossos bebês, é atender com cuidado e carinho cada
uma das crianças que elas atendem. O nosso mandato vem acompanhando esse processo das
merendeiras e fizemos uma série de requerimentos esse ano para ter todos os dados sobre essa
situação. E agora a gente vai colocar aqui as coisas que a Secretaria de Educação e o governo
Airton Garcia como um todo não fazem, que é planejamento da nossa educação. Primeiro, a
Prefeitura Municipal de São Carlos não sabe onde estão alocadas as merendeiras em nossa
rede. Em um requerimento que nós fizemos, a Secretaria de Educação me respondeu uma
coisa, a Secretaria de Gestão me respondeu outra coisa. Dessas informações, tem 70 unidades
listadas, 43 apresentam algum tipo de inconsistência. Ou seja, uma secretaria acha que tem
três merendeiras numa escola, outra acha que tem duas. Uma acha que tem quatro, e a outra
acha que tem três, enfim. Algum tipo de inconsistência nos dados apresenta. Então, começa
aqui: o governo não sabe com quem ele está trabalhando. Não tem o mínimo de controle dos
seus funcionários. E aí o exemplo mais cruel dessa falta de informação é: no último plantão de
férias, uma merendeira que havia sido... tinha falecido foi convocada para trabalhar no plantão
de férias. Uma pessoa falecida. Um desrespeito com a memória dessa pessoa e com sua
família. Um segundo ponto é que não há nenhum critério de dimensionamento das
merendeiras por escola. Inclusive, a própria Secretaria de Educação me responde isso, não há
um quadro pré-estabelecido do número de serventes merendeiras por escola. Não tem. Não
sabem quantas merendeiras vão em cada escola. E aí nós fizemos esse levantamento. Pegamos
o número de vagas de crianças em cada escola municipal e o número de merendeiras. E
pasmem: existe escola que tem 1 merendeira para cada 29 crianças, 1 merendeira para cada 29

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo

crianças. Outra escola há 1 merendeira para 260 crianças. Que raio de critério é esse? Uma
escola... 1 merendeira tem que alimentar 260 crianças, enquanto a outra vai alimentar 29
crianças. Não há critério nenhum nisso. Isso sem contar as readaptadas. Não há critério para
transferência das merendeiras entre escola. Uma merendeira que trabalhava a vida inteira no
São Carlos 8, mora no São Carlos 8, foi transferida para o Deriggi, sem nenhum critério, sem
nenhum conhecimento, sem nada. E não volta para o seu lugar. Mas tem outras que voltam,
tem outras que conseguem. Porque é um critério político e não técnico de alocação dessas
servidoras. Não há padronização das cozinhas e dos equipamentos de cozinha. Por exemplo,
no Deriggi, há uma merendeira que teve que levar um liquidificador da sua própria casa para
trabalhar na escola. E eu tenho certeza que esse é um dos exemplos, que muitas outras
merendeiras levam materiais da sua casa para poder trabalhar. A contratação. Como eu disse,
desde 2014, o último concurso. E a grande solução do governo Airton Garcia foi fazer o quê?
Terceirizar as nossas merendeiras. Chamando, então, as auxiliares de cozinha, que têm a
mesma função das merendeiras, né? E aqui nessa Casa foi falado que a Secretaria Municipal
de Educação não tinha pedido concurso público. E pasmem, vereadores, é verdade. A
Secretaria de Educação confirmou que nunca solicitou a abertura de concurso público para
merendeiras. A única coisa que solicitou foi a terceirização. Uma terceirização que começou
em 2019, como 1 projeto de terceirizar a educação municipal. Não tenho dúvida nenhuma que
vai começar com as merendeiras, logo, logo, está aí, trabalho intermitente para os professores
e terceirização de toda a educação do município. Em 2006, quando a gente aprovou o Estatuto
da Educação, nós tínhamos 300 merendeiras para 52 escolas. Eram 6 merendeiras por escola
[interrupção no áudio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: A senhora pode concluir.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada. Hoje a gente tem 207 para 60
escolas, 3 merendeiras por escola. E a Secretaria de Educação joga a culpa em quem? Nas
merendeiras, que estão faltando muito, que tiram muitas licenças. É claro que elas tiram
licenças. Elas estão sendo destruídas no seu trabalho, ficando doentes, de tanto trabalhar para
alimentar nossas crianças. E a Secretaria de Educação não tem o mínimo de empatia por essas
mulheres, colocam mais serviço para elas. E, agora, colocam as terceirizadas, que têm menos
proteção social, que logo, logo, também ficarão sem o salário, como é de praxe em todas as
empresas terceirizadas, que sempre dão calote no trabalhador. E é isso que o governo Airton
Garcia vem fazer. E aí, Sr. Presidente, para concluir, peço mais um minuto, eu me dirijo aos
familiares, pais e mães das nossas crianças. Vocês acham que quem coloca comida na boca
dos nossos filhos não merece ser valorizado? Não merece receber um salário digno, ser
concursada? Não merece que as escolas sejam reformadas em sua integridade, as cozinhas,
que sejam padronizadas? Que tenham um acompanhamento de sua saúde para que elas não
adoeçam? Que tenham uma locação de vagas respeitada? Enfim, que seu trabalho seja
valorizado, para que as nossas crianças se alimentem com qualidade e que assim possam
aprender com qualidade, que é isso que a gente quer para a nossa cidade. Obrigada, Sr.
Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereadora Raquel. Eu quero
também registrar a presença do ex-vereador Leandro Guerreiro. A exemplo do Júlio César, eu
quero convidá-lo, se se sentir à vontade, sentar conosco, agradeço a presença de Vossa
Excelência. Passo a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Robertinho Mori Roda,
pelo tempo regimental de até dez minutos. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Ok. Sr.
Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, população que nos acompanha, cumprimentar
também o Júlio César, que está aqui, veio visitar a Câmara, e o Leandrinho Guerreiro
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também, que está aí, juntamente com o japa, né? Vieram aqui visitar a Câmara Municipal.
Sejam bem-vindos. Sr. Presidente, eu nem faria uso da palavra, mas por fazer um comentário,
onde, inclusive, senhor estava presente hoje também, juntamente com alguns vereadores dessa
Casa, a Raquel Auxiliadora, a Neusa... não... Não, no Hospital Universitário, no HU da
Ufscar, a convite do Dr. Fábio Neves, o superintendente, superintendente eu acho que é o
cargo dele, do hospital. E, na ocasião, tive a oportunidade de ver toda a estrutura e toda a
programação da obra, né? E o apelo que eles fazem da união que eles contam dos... da força
política da cidade de São Carlos, tentando viabilizar o apoio, buscando recurso juntamente a
Brasília, com emendas parlamentares dos deputados federais, dos deputados estaduais. Eu
confesso ter ficado surpreso. A importância, quem sabe, Júlio, de fazer uma visita do HU, tem
o Motta, que é uma pessoa que poderia estar cooperando. Sua esposa estava lá, hoje, acho que
representando o Bruno. Estava, inclusive, conversando com ela. A importância desse hospital
para a cidade de São Carlos. Toda essa explanação, a Mesa Diretora, na pessoa do presidente
Roselei, fez o convite para que ele pudesse estar explanando aqui, Sergio, o belíssimo
trabalho que é feito e que, em cinco anos, para 2027, com mais de 1.600 funcionários.
Tentando fazer um trabalho, um atendimento de Excelência que já é na cidade de São Carlos.
Então, parabenizar toda a equipe. Fiquei realmente surpreso. Há alguns anos não ia visitar e
fiquei muito feliz e confiante. É o momento, obviamente, de juntar forças pra que a gente
pudesse estar cooperando e tentando ajudar. Ontem, estive presente também, às 10h da
manhã, no lançamento da Campanha Alerta Vermelho, aqui na Câmara Municipal, no
combate à s queimadas e à dengue. E, durante essa ocasião, houve a diplomação dos
embaixadores ambientais, que são os alunos das escolas estaduais do ensino aqui em São
Carlos. E, durante o evento, eu pude fazer uso da palavra, representando o nosso presidente
Djalma Nery, que é o presidente da comissão, juntamente com a Professora Neusa, e este
vereador, fazendo uso da palavra em nome da comissão. Fiquei muito feliz. Tinham
autoridades de excelência, promotores, pessoas que realmente trabalham, o comandante do
Corpo de Bombeiros, que sabem, falaram com muita propriedade o problema das queimadas
em nosso município, o problema da dengue, o problema que traz danos à sociedade, para a
saúde, para o meio ambiente. Foi a oportunidade em que eu pude fazer um comentário sobre
uma Lei 13.085, de 2002, de autoria deste vereador, obrigando o poder público a criar rubrica
especial para registro imobiliário e a colocação de placas indicativas em todos os imóveis de
propriedade do município, a exemplo de dezenas ou centenas de áreas públicas em nosso
município com mato alto. A exemplo do que poderíamos estar cooperando com uma
campanha tão bonita da que foi...[falas sobrepostas]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Desculpa, Robertinho, vamos lá. VEREADOR ROBERTINHO MORI:
Uma campanha muito bonita, que foi lançada nesta Casa, ontem, às 10h da manhã. Uma
campanha onde via-se todos os alunos, a satisfação de estar cooperando com o meio
ambiente. E a Prefeitura Municipal de São Carlos, que pudesse sair à frente, e tentando ajudar
no corte, nas podas dos matos que nós temos nas áreas públicas, que não são poucas. Airton
Garcia, não. Essa lei é de 2002, da época do Newton Lima, Marquinho.
Passou...VEREADOR MARQUINHO AMARAL: [pronunciamento fora do microfone].
VEREADOR ROBERTINHO MORI: A favor. Aliás, foi votado, Marquinho, por
unanimidade foi aprovado. Então, a exemplo dessa lei, nós temos uma preocupação, lei deste
vereador, sobre a poluição sonora, que nós temos dificuldade. A destinação do óleo vegetal,
que aí, sim, no programa na época do Newton, do Barba, tinha uma campanha eficaz, que
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depois se perdeu. A super importância. E o Pampa, que vem funcionando meio cambatiando
que é o programa de aproveitamento de mudas e podas de árvores. São programas que
poderiam ajudar e muito em uma campanha tão bela que foi iniciada ontem. Eu aproveito,
com certeza o Dr. Edson está ouvindo a sessão juntamente com outras pessoas da prefeitura
municipal. Estamos elaborando um requerimento, Lucão, para ver a possibilidade da
implantação, para que a gente pudesse, de uma vez por todas, como eu posso cobrar de um
munícipe, autuar com multa, se a prefeitura não dá o exemplo cortando todo o matagal que
tem em muitas das suas áreas. E falo com muita propriedade porque eu sou um dos vereadores
que faz parte da base do governo do Airton Garcia. Então com muita, com muita
tranquilidade. Fazer parte do governo não é somente elogiar naquilo que vai bem. Então está
aqui o meu apelo na Lei 13.085/2002, 12 de dezembro de 2002. Está completando quase 20
anos, Lucão. Nesse um minuto que falta, eu quero parabenizar, Lucão, a sua atitude, não de
aceitar ou não aceitar, mas no seu posicionamento em dar continuidade em tudo aquilo que já
vem sendo feito em relação à saúde. Sabia que estaria em pé e à ordem para ajudar. Se sentiu
que pode estar ajudando muito mais estando aqui, buscando recursos com emenda
parlamentar e ajudando quem puder estar, obviamente, sendo o secretário de Saúde. É uma
pasta muito difícil, obviamente. E já foi comentado aqui, não lembro por qual vereador que
precisaria, realmente, decidir para que pudesse liberar a Jôra, para que continuasse sendo a
chefe de gabinete ou que nomeasse como secretária e pudesse alguém para fazer o papel que é
dela. Então, parabéns e desejar sucesso na empreitada de sempre. Um abraço, muito obrigado.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Convido o vereador Rodson Magno do Carmo a
fazer uso da palavra pelo tempo regimental de até dez minutos. Eu peço ao vereador Dé
Alvim que me substitua para que eu possa fazer uso da palavra. [troca de presidência].
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Quero cumprimentar o vereador Dé Alvim, que
preside essa sessão. Cumprimentar os colegas vereadores, o público presente, população que
nos acompanha de seus lares, desejando a todos muito boa tarde. Quero, inicialmente,
também, a exemplo do que fez os meus colegas vereadores aqui, vereador Lucão Fernandes,
vereadora Neusa, vereador Marquinho Amaral, cumprimentar novamente o vereador Júlio
César pela visita que nos faz nesta tarde. E desejar, Júlio César, a você, toda a boa sorte para
que a gente possa, de fato, ter, na verdade, nesta cidade, nesta região, uma voz que possa
representar toda a cidade, a região na Alesp ou na Câmara Federal, viu? Da mesma forma, eu
quero cumprimentar o nosso vereador, ex-vereador, Leandro Guerreiro que está aqui conosco,
também desejando ao senhor boa sorte aí na empreitada, tá? Quero me dirigir mais uma vez à
Prefeitura Municipal de São Carlos no que diz respeito à equipe terceirizada de portaria da
prefeitura. Eu recebo, a cada cinco minutos, uma cobrança dos colaboradores que prestaram
serviços na prefeitura e que ainda não receberam seus salários. E eu estou falando aqui de dois
meses de salário. Não é de 15 dias, de 20 dias. Dois meses, Júlio César, sem salário, essas
pessoas que dedicam a sua vida, controlando o acesso dos cidadãos no postinho de saúde, no
cemitério, nas escolas municipais, nos equipamentos públicos, Telo, sem salário. E aí eu trago
também aqui uma decisão que me chegou, proferida no último dia 25 de abril, portanto, há 15
dias, negando o arresto dos valores remanescentes do contrato pela Justiça do Trabalho,
Tribunal Regional do Trabalho, 15ª Região. Uma vez que foi indeferido o pedido, porque eles
não vislumbraram presente o 'periculum in mora', no referido processo, eu penso que a
prefeitura, tendo lastro contratual com esta empresa por mais alguns meses em outro contrato
administrativo, que se faça o pagamento então, mas que cobre essa empresa ou aplique as
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punições contratuais para que ela possa efetuar o pagamento desses trabalhadores. São
mulheres, mães de famílias que estão recebendo aí ordem de despejo, que não conseguem
pagar as contas de água, de energia elétrica, não conseguem sequer comprar os alimentos.
Então é uma cobrança que faço aqui no sentido de que a prefeitura, se já efetuou pagamento,
que cobre a empresa para que ela possa cumprir com a sua obrigação contratual com os
trabalhadores. Eu ouvi atentamente a fala de alguns colegas e vou me dirigir também à
questão do nosso HU. Nós fizemos uma bela visita lá hoje. E é impressionante, cada vez que a
gente pisa no HU, Sérgio Rocha, a gente vê a potência que esse hospital, que nós aprovamos
aqui, a federalização, salvo engano, na presidência do vereador Júlio César, presidente Júlio
César à época. E esse hospital está andando em passos largos, no que diz respeito... Lógico
que a gente queria ele pronto já, mas é uma obra de grande envergadura. Eles estão fazendo
ali hoje, tem 50 leitos de enfermaria. Tem um projeto de maternidade neonatal, com UTI.
Tem o projeto de saúde mental para atender dez pessoas ali, na questão de saúde mental, com
projeto humanizado, com horta, com tudo. Tem a questão da nefrologia, que foi falado aqui
hoje. São tantas coisas que nós discutimos lá hoje. E aí eu digo, com muita tranquilidade, uma
coisa aqui nesta tribuna, logicamente mostrando a importância para a cidade de São Carlos, e
aí não importa quem, mas a cidade de São Carlos precisa acordar para ter representante, sim,
na Assembleia Legislativa, precisa acordar para ter, sim, representante na Câmara Federal.
Sabe por quê? Vamos fazer um retrato rápido, Bomber, o Japa também está aqui, o Leandro.
Um retrato rápido, Júlio, de quando essa cidade evoluiu na história. Eu não sou muito bom de
história, mas eu vou trazer algumas questões estruturantes que a cidade de São Carlos evoluiu
e que traz resultados positivos. Veja bem, a Escola de Engenharia, Miguel Petrilli, quando
teve a oportunidade, trouxe escola de engenharia. Ele estava onde? Estava deputado,
representando esta cidade, esta região. Francisco Pereira Lopes trouxe para a nossa cidade a
nossa Universidade Federal, quando teve a oportunidade de ser presidente da República por
um dia. A Universidade Federal, que hoje tem um orçamento parecido com o da prefeitura. Se
a gente vota aqui nessa tribuna, Júlio, o orçamento de R$ 1 bilhão para o município de São
Carlos, a Federal tem mais R$ 1 bilhão de orçamento. Isso aumenta o PIB da cidade, isso
aumenta a capacidade de desenvolvimento, isso envolve circulação de recursos. E aí eu digo
mais, quando o Hospital Universitário veio para a cidade, também teve articulação política, se
não estava deputado ainda, tinha um trânsito muito próximo do presidente, para fazer ou
trazer o Hospital Universitário. Então, nós precisamos de mais que isso. É uma cidade que se
desenvolve no meio do interior do estado de São Paulo, com rodovias, com portos, com
aeroportos. Só não tem aqui a questão da ferrovia ainda, mas se bobear, nós temos o rio Mogi
Guaçu que é navegável, já foi navegável um dia e pode ser navegável para outras situações
relacionadas ao turismo. E nós precisamos... Caiu o teto da Etec, com quem nós vamos falar
para poder buscar recurso na Secretaria de Desenvolvimento regional, na Secretaria de Meio
Ambiente não, de Desenvolvimento, para conseguir reformar uma escola? Que eu acho que
metade da cidade teve a oportunidade de passar por lá, daqueles que estão em alguma
empresa na cidade hoje. Uma escola que produz conhecimento, que produz tecnologia, que
produz mão de obra especializada. Nós precisamos ter, sim. E eu tenho essa função, o Júlio
tem esta função, o Djalma tem essa função, o Elton, o Leandro. Nós temos essa função de
dialogar com a cidade e mostrar que a cidade precisa escolher. Escolher um, um que tenha
condições de levar as pautas positivas, as pautas necessárias, melhor dizendo, a todos os
âmbitos, a todos os entes federados, para que a gente possa ter recursos para a cidade
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continuar evoluindo. Nós temos uma pauta que eu estive junto com o Júlio César, quando
presidiu essa Casa, e que amanhã, Júlio, eu estarei de novo lá no João Octaviano, no
Secretário de Transporte e Logística do estado de São Paulo, pedindo a ele aquilo que o
senhor pediu quando presidia esta Casa, que é a terceira faixa da rodovia, ou terceira faixa de
rolamento, que são as marginais nos perímetros urbanos. E não estarei sozinho, Júlio, estarei
com o presidente da Câmara de Araraquara, estarei com o presidente da Câmara de Ibaté.
Porque esta região atinge muitas pessoas. Veja o intercâmbio que nós fazemos com
Araraquara e com Ibaté. Só aqui na prefeitura, nós temos 140 profissionais de Ibaté, prestando
serviço para a Prefeitura de São Carlos. Nós temos 120 trabalhadores de Araraquara que vêm
para São Carlos todos os dias. Então esse intercâmbio, a gente precisa continuar a preservar e
fortalecer, que os araraquarenses e ibateenses venham, sim, prestar serviço aqui, e que nós
prestamos serviço lá. Isso é economia que movimenta, a economia que gira, o transporte. E,
isso, todo mundo ganha. Então eu penso que nós temos uma tarefa, a tarefa clara e objetiva,
logicamente com política com P maiúsculo, levando, logicamente, aquela necessidade de ter
alguém. Eu não tenho problema nenhum de nos unirmos para que a gente possa ter a
necessária representação nas casas legislativas desse país. Eu acredito que São Carlos só vai
avançar...PRESIDENTE DÉ ALVIM: Pode concluir, vereador. VEREADOR ROSELEI
FRANÇOSO: Eu acredito, seriamente, que nós temos condições. Uma cidade grande,
pujante, que tem aí... acho que na próxima eleição, nós já vamos ter segundo turno. Nós
estamos aí beirando os 190 mil eleitores com esses jovens que se cadastraram perante o TRE.
E na próxima de 2024 é muito possível que nós tenhamos o segundo turno já. Mas com esse
número de eleitores, eu vejo os resultados que os deputados são eleitos, teve um que elegeu
com 23 mil votos, sorte, né? Pelo regramento eleitoral que existe. Mas que a gente precisa
provocar esse diálogo na cidade. E eu estou à disposição sempre, já estive conversando com
algumas pessoas, estou à disposição, Júlio, para a gente conversar, estou à disposição do
Elton, estou à disposição do Djalma. Logicamente, que a gente tem as instâncias partidárias,
mas o diálogo é sempre muito positivo para todos nós, tá bem? Obrigado e uma boa tarde a
todos. PRESIDENTE DÉ ALVIM: Antes de encaminhar para o acordo de pauta, eu queria
cumprimentar também o ex-vereador Leandro Guerreiro que está aqui, desejar boa sorte na
empreitada, na caminhada dele também. Lá o suplente de vereador, Japa, está aqui nos
visitando, acompanhando a sessão de perto. Cumprimentar aqui o ex-vereador Júlio César, expresidente desta Casa, deputado também, ex-deputado também. E desejar boa sorte, Júlio.
Sabemos que é muito importante essa região central ter aí os seus representantes. As eleições
se aproximam. Desejar também sucesso ao vereador Marquinho Amaral, também, que é précandidato a deputado federal, ao presidente desta Casa também que é pré-candidato a
deputado estadual, ao Elton que é deputado estadual e desejar boa sorte a todos. E o Djalma
também, né? E estou pensando. Agora, eu vou encerrar a sessão por alguns cinco minutos? Já
foi? Vamos para a votação, então. Vem cá, Roselei, assume aqui, vamos para a votação. [troca
de presidência]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Júlio, obrigado, viu? Um abraço.
Eu solicito ao vereador Marquinho Amaral a chamada dos Srs. Vereadores. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Brincadeiras à parte, pessoal. Boa tarde a todos de novo.
Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Azuaite, presente on-line. Vereador Azuaite está
presente on-line? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Ele justificou? Está justificado
então. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Bira justificou. Vereador Bruno
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Zancheta. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente o vereador. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereadora Cidinha do Oncológico. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Está representando esta Casa em um evento aí, como falado no início, né?
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Dé Alvim. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Está aqui? Então ela já chegou. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereador Dimitri Sean. Vereador Djalma Nery. Está on-line? PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Vereador Marquinho, só um segundo. Eu peço ao vereador Sérgio Rocha, por
favor, porque, normalmente, a gente interrompe a sessão, e nós temos alguns vereadores aqui
na sala da presidência. Eu peço que chame para que a gente possa ter a chamada realizada
com êxito. Agora, sim, Marquinho. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Eu vou
reiniciar a chamada. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Por favor. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO:
Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Azuaite. Vereador Bira.
Vereador Azuaite justificou ausência. Vereador Bira justificou ausência. Vereador Bruno.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Presente. Vereadora Cidinha. Vereador Dé Alvim. Vereador Dimitri Sean. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereador
Djalma Nery. Está on-line, Sr. Presidente? VEREADOR ELTON CARVALHO: Justificou,
covid. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Elton Carvalho. VEREADOR
ELTON CARVALHO: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador
Gustavo Pozzi. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Justificou. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Presente, meu...VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador
Malabim. VEREADOR MALABIM: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereador Marquinho Amaral, presente. Vereador Paraná Filho justificou. Vereadora
Professora Neusa. Vereadora Raquel. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereador Robertinho Mori,
presente. Vereador Rodson. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereador Roselei, presente. Vereador Sérgio Rocha,
presente. Vereador Tiago Parelli. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete,
oito, nove... são 14 Srs. Vereadores presentes. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O
vereador Djalma também está on-line, tá, Marquinho? VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: São 15 Srs. Vereadores presentes. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu
quero... Vamos lá, então? Em regime de votação. ORDEM DO DIA – PROCESSOS EM
REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL – ÚNICA DISCUSSÃO – PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO - Nós temos aqui alguns projetos que estão em regime de urgência
na Casa, com as devidas assinaturas. O Rodrigo já conferiu, Rodrigo, as assinaturas? Com as
devidas assinaturas. Então, em votação, o Projeto de Lei Ordinária 254, (processo nº1961/22)
de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a abrir um
crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos, no valor de R$ 250 mil
destinado à Nave Sal da Terra e à creche Aracy Leite Pereira Lopes." Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei
Ordinária 255, (processo nº 1962/22) de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que
"autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na Prefeitura de São
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Carlos no valor de R$ 300 mil. Cantinho Fraterno, Helena Dornfeld. E Secretaria Municipal
de Cidadania e Assistência Social." Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei nº 209, (processo nº 1711/22) de
autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos...VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Questão de ordem, Sr. Presidente.
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Questão de ordem solicitada pela nobre vereadora Raquel Auxiliadora. Você
quer o processo? VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Sr. Presidente, mesmo
pela ordem, mesmo entendendo aqui que tem as 14 assinaturas, eu queria chamar a reflexão
dos Srs. Vereadores sobre esse projeto de 15 milhões de empréstimo da prefeitura para o
recape. A prefeitura fará um endividamento de 24 meses, é isso, ou mais? A gente... Então, é
um processo que estava nessa Casa, tramitando, que, inclusive, a Comissão de Redação,
Legislação e Justiça pediu informações acerca do endividamento do município sobre a
capacidade de adimplência da mesma e informações sobre impacto financeiro que a referida
operação de crédito acarretará no município. Creio que essas duas informações que a
comissão, que o vereador Gustavo Pozzi solicitou, seriam fundamentais para a análise desse
projeto, uma vez que a Lei 173 e alguns gatilhos da 173 ainda estão em vigor. E isso, a
aprovação desse projeto, pode impactar nos servidores públicos municipais. Só para concluir,
por favor, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Conclua.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Então essas informações seriam fundamentais
para que essa Casa pudesse aprovar esse projeto com a tranquilidade que esse empréstimo não
acarretaria nesses gatilhos e prejudicasse os servidores públicos municipais. Isso, a gente não
tem aqui. Então eu queria deixar essa reflexão, se os vereadores entenderem que são
importantes essas informações, eu gostaria de pedir a retirada do processo, na verdade,
retirada das assinaturas dos vereadores para que a gente possa aprovar esse projeto com a
segurança de que não vai prejudicar os servidores públicos. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: O pedido da vereadora Raquel é um pedido de que os vereadores retirassem a
assinatura. Algum vereador deseja retirar a assinatura? Havendo número de assinatura
regimental, eu coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei de nº 243, (processo nº 1930/22) de
autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito
adicional suplementar na Prefeitura de São Carlos no valor de R$ 150 mil à Secretaria
Municipal de Gestão de Pessoas." Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Projeto de Lei 256, (processo nº 1963/22) da Prefeitura
Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional
suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos, no valor de R$ 360 mil para
recapeamento asfáltico." Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se
os contrários. Aprovado. Projeto de Lei 225, (processo nº 1826/22) 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... são várias emendas parlamentares: no
valor de R$ 20 mil do vereador Roselei Françoso; R$ 16 mil do vereador André; R$ 4,5 mil
do vereador Tiago Parelli; R$ 20 mil do vereador Rodson Magno do Carmo; R$ 32 mil do
vereador Marquinho Amaral; R$ 3 mil do vereador Bruno; R$ 5 mil da vereadora Neusa
Golineli, Professora Neusa; e R$ 23.010 do nobre vereador Malabim." Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Próximo processo, o
processo Projeto de Lei 226... Aquele anterior era 226 também? Veja lá, por favor. ORADOR
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NÃO IDENTIFICADO: Era 256. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Era 256 (sic) o
anterior. Agora, 226.(processo nº 1827/22) 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$ 16 mil, conforme emenda do nobre vereador Malabim para a
construção do Sarjetão." Os vereadores favoráveis... Sarjetão. Malabim tem bastante recurso.
Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado.
Projeto de Lei de nº 250, (processo nº 1957/22) de autoria da Prefeitura Municipal de São
Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na
Prefeitura Municipal de São Carlos, no valor de R$ 815 mil à Secretaria Municipal de Esporte
e Cultura." Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovado. Projeto de Lei 245.(processo nº 1932/22) O senhor tem uma emenda de R$ 500
mil, Lucão? ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vamos lá. Projeto de Lei 245, de autoria da
Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito
adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos no valor de R$ 70 mil à
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, para a instalação de fibra óptica
de monitoramento no bairro Douradinho", conforme emenda, demanda do Malabim também
no valor de R$ 70 mil. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Projeto de Lei de nº 249, (processo nº 1936/22) de autoria da Prefeitura
Municipal de São Carlos, que "dispõe sobre a criação da brigada, Tiagão, da brigada de
incêndio de combate a incêndio do município de São Carlos, função delegada para bombeiros,
combate a incêndio." Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovada a função delegada e a criação da brigada. Projeto de Lei 252, (processo
nº 1959/22) de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder
Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos no
valor de R$ 100 mil para a Acorde." Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei 251, (processo nº 1958/22) que
autoriza o Poder Executivo... aliás, de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que
"autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de
São Carlos no valor de R$ 100 mil para o Sine, Sistema Nacional de Emprego, Secretaria
Municipal de Trabalho, Emprego e Renda." Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei de nº 227, (processo nº
1828/22) de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a
abrir um crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos para fazer a
drenagem da rua, drenagem, pavimentação, toda a infraestrutura de uma rua importante de
acesso do bairro Cidade Aracy para o Antenor Garcia, Jardim Zavaglia e adjacências, no valor
de R$ 950 mil." Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Projeto de Lei de nº 217, (processo nº 1725/22) "autoriza o Poder
Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos no
valor de R$ 7,5 na Secretaria Municipal de Educação." Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei nº 253, (processo nº
1960/22) de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a
abrir um crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos no valor de R$
220 mil para a ONG Espaço Azul e para o telhado da UBS de Santa Eudóxia." Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto de
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Lei de nº 253. Moção nº 128, (processo nº 1968/22) de autoria do nobre vereador Azuaite
Martins de França, que "manifesta protesto pelo veto do presidente da República a
determinados artigos da Lei 14.327, de 13 de abril de 2022, que define requisitos mínimos de
segurança para a fabricação, construção, instalação e funcionamento de piscinas e similares
em nosso país." Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. PROCESSOS EM REGIME DE TRAMITAÇÃO COMUM –
ÚNICA DISCUSSÃO – PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO - Agora, nós iremos aos
processos que estão na Pauta. Projeto de Lei de nº 42,(processo nº 542/22) de autoria da
Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito
adicional suplementar no valor de R$ 220 mil destinado ao aditamento do contrato da
Fundação Getúlio Vargas, referente ao Plano de Mobilidade Urbana, destinando-se recursos
oriundos da anulação de dotação orçamentária, fonte 1." Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto de Lei nº 42.
Projeto de Lei de nº 56, (processo nº 688/22) de autoria da Prefeitura Municipal de São
Carlos, que "autoriza a abertura de um crédito adicional suplementar na Secretaria Municipal
da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida no valor de R$ 24,5 mil, recursos alocados
por meio de emenda parlamentar do nobre vereador Paraná Filho, para a formalização do
Termo de Fomento entre a Prefeitura Municipal de São Carlos e a Associação de Surdos de
São Carlos, Jurandira Fehr." Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado, Projeto de Lei de nº 56. Em votação o Projeto de
Lei de nº 114, (processo nº 1128/22) que "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito
adicional suplementar no valor de R$ 180,7 mil à Secretaria Municipal de Obras Públicas,
para pagamento de indenização a empresa de engenharia e o comércio Bandeirantes,
conforme apurado em sindicância, no Processo Administrativo 10.923/2021. Utilizando-se
recursos provenientes de anulação e dotação orçamentária." Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei de nº 135,
(processo nº 1287/22) da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder
Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na secretaria municipal"... Desculpa,
gente, eu pulei aqui. Tão rápido que acabou pulando. Prefeitura Municipal de São Carlos, de
autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
adicional especial na Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento no valor de R$
5.927,48 para a aquisição de caixas e paletes, caixas plásticas e paletes, recursos oriundos de
superávit financeiro." Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Projeto de Lei de nº 141, (processo nº 1309/22) de autoria da
Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito
adicional suplementar na Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade
Reduzida no valor de R$ 18 mil." Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei de nº 149, (processo nº 1344/22) de
autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a abrir um
crédito adicional suplementar na Secretaria Municipal de Governo no valor de R$ 50 mil para
prestação de serviço de limpeza, sendo que os recursos são provenientes de anulação e
dotação orçamentária." Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se
os contrários. Aprovado. Projeto de Lei nº 150, (processo nº 1345/22) de autoria da Prefeitura
Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional na
Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida no valor de R$ 25
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mil para a formalização do Termo de Fomento entre a Prefeitura Municipal de São Carlos e a
Acorde, conforme emendas parlamentares dos nobres vereadores André Rebello e Rodson
Magno do Carmo. A Prefeitura Municipal de São Carlos apresentou novo projeto, na Fl. 26,
para correção conforme apontamento da comissão." Isso aqui nós temos que ter um projeto
substitutivo então? Eu peço ao vereador Marquinho Amaral que proceda a leitura aqui. É na
Fl. 26 tem um projeto novo. Eu acho que foi corrigido. Vereador Marquinho, pode fazer a
leitura, por favor? VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Projeto de Lei, "autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos.
O prefeito municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou,
e ele sanciona e promulga a seguinte lei: Art. 1º - fica o Poder Executivo autorizado a abrir
crédito adicional suplementar de R$ 250 mil... desculpa, R$ 25 mil, para atender as despesas
abaixo relacionadas: Órgão 16.000, categoria 3.3.350.39, fonte de recursos 01, suplementação
de R$ 25 mil, para atender o crédito indicado no art. 1º, serão utilizados recursos oriundos de
anulação de dotações orçamentárias abaixo codificadas: 13.01.0033.3.50.43, fonte 1, R$ 25
mil. Airton Garcia Ferreira, prefeito municipal." PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, vereador Marquinho Amaral. Em votação. Deixa ver se é projeto substitutivo,
Marquinho. Não é? VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Não, não é. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: É só correção. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: É só
uma correção do projeto. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então em votação o
Projeto de Lei de nº 150. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se
os contrários. Aprovado. Projeto de Lei de nº 198, (processo nº 1606/22) de autoria da
Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito
adicional suplementar na Fundação Pró-Memória no valor de R$ 300 mil, utilizando-se parte
do superávit financeiro apurado em 2021, para reforma e execução do projeto Luminoteca do
Museu de São Carlos e reforma do piso da plataforma da estação." Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei de nº 201,
(processo nº 1618/22) de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza o
Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na Secretaria Municipal de
Segurança Pública", aqui está escrito errado, ó, "Defesa Social", não é Segurança Social, né?
"Defesa Social, no valor de R$ 5 mil para compra de câmeras de monitoramento ao distrito de
Santa Eudóxia, conforme emenda parlamentar do nobre vereador Bruno Zancheta." Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado.
Projeto de Lei de nº 202, (processo nº 1619/22) de autoria da Prefeitura Municipal de São
Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na
Secretaria Municipal de Saúde no valor de R$ 2.128.342,79, para incremento do bloco de
manutenção das ações de serviços públicos em saúde e linha de cuidado do infarto agudo do
miocárdio. Para tanto, serão recursos provenientes de excesso de arrecadação." Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de lei,
Tiagão. Tiagão, Projeto de Lei nº 204, (processo nº 1639/22) de autoria da Prefeitura
Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional
suplementar na Secretaria Municipal de Esporte e Cultura no valor de R$ 63 mil, para
formalização do Termo de Fomento entre a prefeitura e a Associação de Esporte de Areia, e
formalização do Termo de Fomento entre a prefeitura e a Associação de Voleibol de São
Carlos, AVS, conforme emendas parlamentares dos nobres vereadores Bruno Zancheta,
Professora Neusa, Ubirajara Teixeira, Rodson Magno do Carmo e Lucão Fernandes." Os
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vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado.
Projeto de Lei de nº 212, (processo nº 1716/22) de autoria da Prefeitura Municipal de São
Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito suplementar na Secretaria
Municipal de Esporte e Cultura no valor de R$ 64,5 mil, sendo R$ 55 mil para contribuir com
a corrida Unicep, conforme emendas parlamentares dos nobres vereadores Dimitri Sean,
Malabim, Marquinho Amaral, e R$ 9,5 mil para aquisição de um placar eletrônico para o
Ginásio Municipal de Esportes Aristeu Favoretto, no Redenção, conforme emenda
parlamentar da nobre vereadora Professora Neusa Golineli." Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei de nº 213,
(processo nº 1717/22) de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza o
Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São
Carlos no valor de R$ 31 mil para a Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, conforme
emenda parlamentar do nobre vereador Djalma Nery, Bruno Zancheta, Professora Neusa,
Lucão Fernandes e o Ubirajara Teixeira, sendo R$ 5 mil para atividades culturais, no Cemac,
R$ 12 mil para inscrições de atletas, Cauê e Kalyel Vitturi, nas competições de campeonato
de karatê, R$ 2 mil aplicados na Secretaria Municipal de Esporte para o projeto de Marcos
Maciel Aparecido do Rio, R$ 7 mil para eventos culturais do Departamento de Arte e Cultura,
e R$ 5 mil destinados ao Departamento de Arte e Cultura para eventos." Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei
de nº 214, (processo nº 1718/22) de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que
"autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal
de São Carlos no valor de R$ 15 mil, para a Secretaria Municipal de Esporte e Cultura,
conforme emenda parlamentar do nobre vereador Azuaite Martins de França e Raquel
Auxiliadora, sendo R$ 5 mil destinados à Festa da Laranja com Açúcar e R$ 10 mil para o
projeto São Carlos Futebol." Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei de nº 218, (processo nº 1763/22) de
autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que autoriza, o projeto "autoriza o Poder
Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos no
valor de R$ 9.690.520,00 para reposição da dotação do principal da dívida contratual
resgatado. Isso aqui é para precatório, para dívida contratual. Para tanto, serão utilizados
recursos oriundos de superávit financeiro." Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto 218. PROCESSO DE
RESOLUÇÃO EM REGIME DE TRAMITAÇÃO COMUM – ÚNICA DISCUSSÃO –
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO - Nós temos também um projeto de resolução que
está em tramitação nessa Casa, mas nós pedimos a retirada na semana passada porque o
propositor não estava presente. O propositor, por motivos de saúde, não está presente
novamente e eu peço a colaboração dos Srs. Vereadores da possibilidade de retirada para que
ele possa participar do processo de votação. Eu coloco em votação, tudo bem? Então, em
votação a retirada por mais uma semana do Projeto de Resolução de nº 5, (processo nº
1367/22)do nobre vereador Paraná Filho. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado. Nós temos alguns vereadores inscritos e inscrito
para explicação pessoal. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sr. Presidente, pela
ordem? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Ah, pela ordem solicitado pela nobre
vereadora Raquel Auxiliadora. Me perdoa, mas eu não ouvi. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Sr. Presidente, eu gostaria de pedir a liberação do senhor para ir a uma

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo

reunião que o Sindspam está organizando agora com a guarda municipal, referente ao acordo
coletivo que não foi assinado pela administração e que agora a Justiça determinou que a
prefeitura reabrisse as negociações. Então a gente tem, agora, essa assembleia com os guardas
municipais. Então, eu peço licença do Sr. Presidente para ir representar também o Sindspam
nessa reunião. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Deferido o pedido de Vossa
Excelência. Não sei se o nobre vereador Marquinho Amaral...VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Eu também vou me retirar, eu vou atender uma pessoa no gabinete e depois eu
tenho um compromisso. Eu pediria ao vereador Rodson que assumisse a secretaria, por favor.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Marquinho Amaral. Deferido
o pedido de Vossas Excelências. Então, para explicação pessoal, primeiro vereador inscrito,
vereador Lucão Fernandes, pelo tempo regimental de cinco minutos. [troca de presidência].
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Sr. Presidente, nobre vereador, companheiro de
partido, vereador Roselei Françoso. Cumprimentar toda população que está nos
acompanhando. Nós estivemos, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, população que nos
acompanha, em uma reunião ontem na Santa Casa. Estive eu, a vereadora Cidinha, o
companheiro Sérgio Rocha não pôde comparecer porque estava em uma outra demanda de
assuntos de interesse do nosso município. E nesse encontro, estiveram integrantes da
prefeitura municipal, representantes da Santa Casa e também representantes da DRS de
Araraquara. O assunto, eu não sei se Vossas Excelências têm conhecimento, mas o setor de
neurocirurgia da Santa Casa da cidade de Araraquara está suspenso e não está funcionando
naquela cidade. E o que acontece? A Cross, ela regula e traz tudo para a cidade de São Carlos.
O que está acontecendo? Está inchando o nosso hospital, tirando vaga dos pacientes da nossa
região e isso está trazendo um transtorno muito grande para o nosso município. E no encontro
de ontem, com todo o respeito aos nossos vereadores daquela cidade, nobre vereador
Robertinho Mori, pelo menos eu não tenho visto nenhum movimento dos parlamentares
daquela cidade fazendo algum enfrentamento para que esse serviço que a Santa Casa de lá...
era desenvolvido para a população daquela cidade, eu não vi nenhum movimento pedindo a
continuidade desse serviço. E fui além, perguntei se existia uma comissão de saúde naquela
cidade que representasse aquele Legislativo, também para estar brigando para a continuidade
desses serviços naquela cidade. Então nós marcamos terreno ontem nessa reunião,
representando aqui o nosso colegiado. E é por isso que eu estou trazendo e dando satisfação
para os colegas vereadores. E nós dissemos o seguinte, que nós não íamos aceitar
passivamente essa condição imposta pela Cross, que regula esses tipos de cirurgia que não são
feitos naquela cidade, tendo que ser feitos aqui na nossa cidade, ocupando tempo dos nossos
médicos e também ocupando os nossos leitos. E eles pediram prazo até o dia 19 e dia 20 deste
mês, que eles estariam se movimentando para que esse serviço pudesse ser distribuído em
uma outra região e não aqui na cidade de São Carlos. Por que nós fizemos também essa
defesa? Porque, além de acarretar esse volume, nobre vereador Robertinho Mori, que preside
a sessão neste momento, também acaba desanimando os nossos profissionais aqui. E as
informações que me chegaram foram que aqueles profissionais daquela cidade, eles não
querem usar as próteses que o SUS oferece e que eles querem fazer indicação dessas próteses.
E aqui na nossa cidade, o nosso município, além de fazer com as próteses que são oferecidas
pelo sistema, em alguns casos, a prefeitura municipal acaba comprando uma prótese melhor.
E os nossos profissionais não querem também correr o risco de fazer o mesmo trabalho que
aquela cidade vinha desenvolvendo. Então, eu quero deixar Vossas Excelências a par dessa
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situação que nós estamos acompanhando. E até o dia 20, eles estarão arrumando um outro
lugar para encaminhar esse tipo de atendimento, e não mais a nossa cidade. Outra coisa
também que nós acabamos conversando, vereador Dé Alvim, que é um defensor e um crítico
da Cross, eu posso dizer assim, que Vossa Excelência se pudesse mandar essa Cross para o
espaço, mandaria. Eu não sei se Vossas Excelências sabem, mas o que regula é o nosso estado
inteiro, a Cross. Nós temos aqui gente de Americana, gente de lá de Limeira, de outras
cidades. Que o projeto deles, Robertinho, é de fazer apenas no município o sistema. E com o
tempo de espera, vereador Dé Alvim, de no máximo uma hora. É bom. No máximo em uma
hora. Deu uma hora, não tem a vaga, vaga zero. Ela já regula e manda para o hospital. Porque
hoje nós também estamos nessa condição. Não tem em outra cidade, a vaga em outro hospital,
está mandando para o nosso hospital com vaga zero. "Se vira, coloca no corredor, absorve aí,
para a gente se livrar de problema." Então, a Cross também vai ficar mais regionalizada. E aí
nós vamos ter um tempo de espera de uma hora. Não tendo a vaga, vaga zero, e o hospital vai
ter que aceitar vaga e cuidar dos nossos pacientes. Essa é a informação que eu queria trazer
para Vossas Excelências, que nós estivemos ontem à tarde nessa reunião fazendo a defesa
dessa situação. Não sei se posso dar tempo, mas se eu puder... não sei. PRESIDENTE
ROBERTINHO MORI: Infelizmente, o tempo não permite. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Muito obrigado, meu presidente. PRESIDENTE ROBERTINHO MORI:
Com a palavra, o nobre vereador Dé Alvim pelo tempo de cinco minutos, a explicação
pessoal. VEREADOR DÉ ALVIM: Sr. Presidente Robertinho Mori, Srs. Vereadores,
população que nos acompanha. É muito importante essa informação que o vereador Lucão
traz aqui, como presidente da Comissão de Saúde da nossa cidade. Porque o povo, nossa
população, continua sofrendo na UPA. Porque, como diz o vereador Lucão, é o sistema Cross.
Olha, eu tenho uma informação, uma sexta-feira, uma senhora quebrou o ombro e ela passou
na Santa Casa, os médicos disseram: "Olha, não vou internar a senhora porque não tem vaga.
Não tendo vaga, eu vou mandar a senhora embora para que eu possa... a senhora voltar
segunda para ver se encontra vaga para interná-la." Bom, só que teve uma vistoria, uma visita
do Sr. Marcos [ininteligível], ele e a Jô, junto com o DR3, lá na Santa Casa, no sábado. E para
a surpresa, tinha dez leitos vazios. Dez leitos vazios. Sabe por quê? Quando eu venho aqui
falar da Santa Casa, do sistema Cross, falar do HU que é bonito, ir lá ver as obras, ver tudo o
que está funcionando. Mas eu não concordo deixar a porta fechada, de atender uma criança de
madrugada. Eu não concordo. "Ah, fala que perde recurso." Perde recurso, mas nós votamos
tanto recurso aqui. Eu não vou entender isso nunca. Não adianta me explicarem, dizer que é
porque vai perder recurso, R$ 1 milhão. A UPA do Cidade Aracy R$ perde 170 mil por mês,
porque não referenciaram até hoje. Não referenciaram até hoje. Você sabe quanto dá no final
do ano? Mais de R$ 1 milhão. Então, eu quero aqui, tenho a certeza de que o vereador Lucão,
um defensor da saúde, ele quer que as coisas funcionem na Santa Casa, no HU, nas UPAs, na
cidade de São Carlos, mas não dá para o médico atender na Santa Casa e dizer que não tem
vaga. E no sábado tem uma visita, e dá uma olhada lá, e tem dez leitos vazios. Isso é... não dá
para admitir na cidade de São Carlos. E eu não vou admitir nunca isso. O Cross não funciona
e nunca funcionou. Quantas vidas, talvez, já perderam por causa do sistema Cross? Pessoas
que ficam na UPA, esperando 10 horas, 24 horas, três dias, quatro dias e, muitas vezes,
precisa da intervenção do presidente da Comissão de Saúde, do vereador Lucão, da
intervenção de um vereador para ligar para o Dr. Roberto para puxar para a Santa Casa, para
não morrer à mingua lá. Então quando você perde, na UPA que não é referenciada, R$ 2
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milhões por ano. Puxa vida, são R$ 2 milhões por ano. Então, olha, eu não tenho nada contra
o Sr. Ex-secretário Marcos Palermo, está sem secretário da Saúde nesse momento. Mas, poxa
vida, ficar sem referenciar UPA em um dos bairros mais populares da cidade de São Carlos,
onde o povo tanto precisa, que é o Cidade Aracy. Não referenciar até hoje, perdendo R$ 170
mil por mês. Isso não dá para admitir, Sr. Presidente. Isso, em uma cidade capital da
tecnologia, cidade de São Carlos, isso, eu não acredito que isso está acontecendo no nosso
município. Hoje, eu fui convidado pelos vereadores para ir ao HU. Eu não fui. Porque é
bonito, é lindo, é maravilhoso, o projeto está funcionando. Mas eu não concordo de não abrir
lá e não atender uma criança na madrugada. Então, eu não vou. O serviço é maravilhoso?
Ótimo. Está fazendo a obra? Ótimo. Mas eu não concordo com uma criança passar mal e não
ter um pediatra, sendo que lá tem. Deveria abrir para atender as criancinhas do Santa Felícia,
do Cidade Aracy, do São Carlos 8, dos quatro cantos da cidade. Maravilha, funciona bem, tem
recursos, está fazendo as obras, tem uma direção. Eu respeito, mas, infelizmente, uma
situação dessa, eu não concordo e nunca vou concordar na cidade de São Carlos. O HU recebe
recurso federal, é um hospital federal, recebe recurso público, tinha que abrir a porta pelo
menos para pediatria, para atender as nossas criancinhas. Hoje, eu participei de um velório de
uma criança, de uma menininha lá do grande Cidade Aracy. A gente [interrupção no áudio].
Não estamos aqui culpando médico, falando que o hospital é culpado, nada disso. Mas, puxa
vida, tem tantas crianças que passam mal na madrugada e a mãe, atrás de um pediatra, não
tem onde encontrar. A mãe pede por socorro. E o HU tem. Por que não abre a porta, pelo
menos na pediatria, para atender as crianças? É isso o mais importante, é isso que eu faço um
apelo ao vereador Lucão, presidente da comissão, abre na madrugada para receber pelo menos
as criancinhas na pediatria. Olha, vereador Robertinho, então são coisas... Não fiz a visita
hoje. Um excelente trabalho. Está investindo. Mas eu não concordo com algumas atitudes na
direção do hospital. E nunca vou concordar! Essa é a minha fala dessa tarde, Sr. Presidente.
PRESIDENTE ROBERTINHO MORI: Pois não. O próximo candidato inscrito, explicação
pessoal, nobre vereador Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Boa noite,
vereadores, vereadoras. Quero trazer dois temas na noite, já, de hoje. Antes dos dois temas,
destacar, mais uma vez, que a nossa Casa, essa Casa de Leis ganha muito com a continuidade
do Lucão aqui. Tenho certeza de que ele faria um trabalho muito frutífero lá na secretaria.
Mas continuando aqui, continuando os trabalhos à frente da Comissão de Saúde, nós
ganhamos muito com a experiência, ganhamos com toda a contribuição que o Lucão tem dado
para o Legislativo. Então quero deixar aqui essa fala registrada no dia de hoje sobre a
importância do trabalho que o Lucão tem feito, dessa base, desse suporte que ele nos dá
quando nós realizamos uma audiência pública, no que diz respeito à saúde, quando nós
visitamos uma unidade de saúde, o consultamos, enfim, o Lucão está sempre pronto para nos
auxiliar. Outro tema que eu queria, antes de entrar nos dois da tarde, é agradecer também a
vinda dos ex-vereadores, Leandro Guerreiro e Júlio César, aqui na tarde de hoje. É muito
importante nós termos, vereador Rodson, representatividade, seja na Assembleia Legislativa,
seja na Câmara Federal. E nossa cidade perde muito quando nós não temos. E, este ano, nós
teremos, novamente, a oportunidade, presidente da Câmara também será candidato, vereador
Djalma, enfim, nós teremos outros nomes, então nós precisamos mais uma vez, esse ano,
olhar com carinho para a nossa cidade. Os dois temas que eu queria trazer na tarde de hoje, na
noite de hoje, né? O primeiro deles diz respeito à questão de uma casa de apoio em Barretos.
Só para explicar para quem está nos assistindo, eu fiz um requerimento no dia 19 de abril,
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solicitando a implementação, estudo para implementação de uma Casa de Apoio em Barretos.
O que seria isso? Nós temos aqui um número expressivo de pacientes que fazem tratamento
contra o câncer na cidade de Barretos, e aí a prefeitura custeia esse transporte, enfim, há até
um risco nas nossas estradas, no final de semana, nós tivemos um acidente trágico com um
moço de 34 anos, um cantor. Então, esse transporte, Rodson, considerando esse tratamento...
muitas vezes a pessoa faz o tratamento logo pela manhã, tem que aguardar até a noite, a
última pessoa, enfim. Então esse desgaste, né, é muito preocupante. E, além do custo, nós
estamos expondo ainda mais pessoas que estão em tratamento contra uma doença que é tão
agressiva. Então, eu propus aqui a implantação de uma casa de apoio na cidade de Barretos. E
aí eu conversei, né, nós nos encontramos, a secretária da Pessoa com Deficiência, a Lucinha, e
a Lucinha me disse: "Bruno, a sua ideia calhou com o que que nós estávamos pensando". E aí
o Jornal Primeira Página, gostaria de destacar o jornal primeira página, publicou no dia oito
que a prefeitura irá alugar uma casa, né, lá na cidade de Barretos para que nós possamos
receber e dar o tratamento e o suporte necessário que esses pacientes merecem. Então, eu
gostaria de destacar todo o trabalho realizado pela secretária Amariluz Garcia, secretária da
Pessoa com Deficiência e no fundo social. Então ela me disse que já visitou uma casa lá em
Barretos, já tem um endereço encaminhado para que possa receber esses pacientes de São
Carlos. Então, eu acredito que é uma medida, vereador Robertinho, que traz, além da
comodidade, do conforto, traz respeito para esses pacientes. Então a implantação dessa casa
de apoio de São Carlos na cidade de Barretos é de fundamental importância. A secretária me
disse, nós conversamos sobre essa questão do requerimento que eu protocolei, que ela já
estava encaminhando e acredito que muito em breve nós teremos boas novidades em relação a
esse assunto. O outro assunto que eu queria trazer na noite de hoje, é que muitas vezes aqui
nós fazemos críticas à administração, só que, muitas vezes, também, nós indicamos, nós
requeremos, nós sugerimos algumas medidas para a prefeitura que, muitas vezes, parecem
simples. Mas quando nós somos ouvidos, vereador Roselei, presidente desta Casa, e essa
Câmara tem sido protagonista em muitos debates, nós logramos êxito. No dia 12 de janeiro,
vereador André, apenas 12 dias de mandato, no dia 12 de janeiro do ano passado. Foi,
inclusive, o meu primeiro ofício, enquanto vereador, eu protocolei um ofício para o então
secretário à época, Marcos Palermo, e para a Crislaine Mestre, sugerindo dois locais de
vacinação, a Fesc da Vila Nery e o Luisão. E naquele momento, eu enviei o ofício para o
secretário, liguei para ele, e nós conversamos um pouco, ele falou: "Poxa, boa ideia." Nós
estávamos com a vacinação ali no início mesmo, vereador Robertinho, e ele de pronto, né, ele
falou: "Boa ideia, vamos estudar", enfim. E passado um período, a prefeitura implantou esses
dois pontos e foi um sucesso, tanto a Fesc da Vila Nery, quanto o estádio Luisão. E eu
conversei, recentemente, cerca de 15 dias atrás com a Crislaine Mestre, que é uma pessoa
muito competente por sinal, que tem conduzido e que conduziu a vigilância durante esse
período de pandemia. E se São Carlos é hoje e foi durante a pandemia, vereador Robertinho,
uma das cidades referência no Brasil, deve-se muito ao trabalho da Crislaine, que é uma
servidora e que é uma pessoa muito [interrupção no áudio]. PRESIDENTE ROBERTINHO
MORI: Está ligado. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: É uma pessoa muito competente.
Inclusive, há um tempo atrás antes do nome do vereador Lucão, surgiu o nome da Cris, e eu
fiquei muito feliz quando tinha a oportunidade de a Cris assumir a secretaria, porque é uma
pessoa, com certeza, que daria conta do recado. Conhece, sabe os trâmites, sabe como
funciona. Então conduziu muito bem durante esse período da pandemia. E aí eu questionei a
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Cris, vereador Robertinho, sobre quantas doses foram aplicadas nesses dois locais. E aí eu
quero mais uma vez agradecer ao jornal Primeira Página, que publicou uma matéria sobre isso
no último domingo. Nesses dois pontos de vacinação, sugeridos pelo nosso mandato, Fesc da
Vila Nery e estádio do Luisão, mais de 80 mil doses foram aplicadas. Então, de novo, nós
fazemos crítica, nós requeremos, nós indicamos e, quando nós sugerimos algo, é para
contribuir. Então eu fiquei muito feliz quando recebi os números, vereador Robertinho. Que é
uma medida simples, eu fiz o ofício, encaminhei ao secretário, fiz questão de acompanhar
todo esse projeto. E hoje poder observar esses números, mais de 80 mil doses foram
aplicadas, me deixa muito feliz. Uma sugestão simbólica, até, do nosso mandato, mas que a
prefeitura acatou, naquele momento, atendeu e hoje mais de 80 mil doses foram aplicadas só
nesses dois locais. Então, eu quero agradecer, à época, o secretário Marcos Palermo e
principalmente a Crislaine Mestre, que acatou e atendeu o nosso pedido e que beneficiou não
o meu mandato, não nós vereadores, mas beneficiou toda a população. Muito obrigado.
PRESIDENTE ROBERTINHO MORI: Pois não. Último vereador inscrito, explicação
pessoal, Roselei Françoso, presidente desta Casa. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: O
vereador Tiago está por aqui ainda, ou não? Vereador Bruno, verifica se o vereador Tiago está
ali, por favor? Eu quero agradecer, nessa tarde, a uma pessoa que a cada dia que passa, a
gente vem ganhando confiança, na verdade, porque, na vida pública, o que vale... precisa
valer é a palavra. E, recentemente, eu estive conversando com o Dr. Edson Fermiano,
mostrando a ele uma dificuldade muito grande em um distrito em que eu passei grande parte
da minha vida. Tive a oportunidade de ser subprefeito e, neste período, eu me senti assim
bastante... o distrito, na verdade, o sentimento que a população tinha era de esquecimento. Por
mais que o governo se fazia presente, havia um sentimento de esquecimento, não porque o
prefeito não cuidava, mas pela distância, muitas vezes, as pessoas se sentiam esquecidas lá.
Aqui, se a gente quer ir ao cinema, nós temos aqui na Major José Inácio, nós temos o
shopping. Você quer ir a um teatro, nós temos aqui na 7 de Setembro. Você quer ir ao Parque
Ecológico, você quer ir comer um lanche, você quer ir em uma baladinha. Hoje os jovens
falam isso? Balada ainda, né? Você quer ir em uma danceteria, nós temos oportunidades. Mas
lá em Santa Eudóxia, Dé, você conhece bem, é tudo muito distante. E nós tivemos uma
dificuldade grande lá também com o telhado do posto de saúde João Sabino. E conversando
com o Dr. Edson, com o Mario, eles arrumaram recursos necessários para poder viabilizar a
manutenção desse telhado. Então, eu quero agradecê-los por isso. Eu tenho certeza absoluta
de que isso faz com que a gente mude o sentimento das pessoas que residem lá no distrito.
Porque houve uma atenção. As pessoas querem atenção. E uma outra demanda que nós
aprovamos na tarde de hoje aqui, foi em relação também à pavimentação asfáltica. E aí eu
quero fazer dois agradecimentos. Um ao Tiago Parelli, que lutou muito juntamente com o
Mariel Olmo, com a sua bancada do PP e conseguiu uma verba, salvo engano, no valor de R$
500 mil. E também pedir ao prefeito que complementasse, eu precisaria... faltava um pouco de
recurso lá, ele complementou os valores que precisavam, no valor de R$ 400 mil. Então, eu
quero aqui externar os meus agradecimentos, porque existe, na verdade, um trabalho que foi
feito aqui, muito bem-feito, diga-se de passagem, infelizmente, o Saae acaba destruindo uma
parte desse trabalho. E aí eu peço ao Ranieri para conversar com o Marchezin lá, para que
tenha um planejamento, para que foi lá, abriu a caixa, caixa e corte, para fazer a manutenção,
vai lá e conserta esse serviço e coloca a rua dentro da normalidade, para que a gente possa, de
fato, ter a rua em condições de trafegabilidade. E o distrito de Santa Eudóxia, Água Vermelha,
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não teve, na verdade, o mesmo investimento que teve aqui, então eles colocaram, agora, esses
valores, 500 do Tiago, mais 400 de fonte 1 do município, a nosso pedido. E também nós
aprovamos aqui hoje R$ 360 mil para a gente fazer a única rua do distrito de Água Vermelha,
Bruno, que não foi feito ainda. Então eu quero aqui externar de coração. A acho que vale a
pena estar vereador, para ver essas coisas, de fato, na sua concretude, na sua... realizada.
Comemoro aqui da mesma forma que comemorou o vereador Dimitri. Depois de lutar tanto lá
por algumas ruas do Antenor Garcia, né, Dimitri? E para nós isso é importante. Quando o
prefeito faz, a população fica feliz e, com certeza, valoriza o papel do vereador de ser o
articulador, de ser aquele que demandou o serviço, que portou a voz da população que o
representa. Então, eu quero externar aqui o meu agradecimento na pessoa do Dr. Edson
Fermiano, que é o nosso interlocutor direto aqui da Casa, secretário de Governo. Mas quero
agradecer muito ao prefeito municipal, Airton Garcia Ferreira, que vem dando atenção não só
ao presidente dessa Casa, das suas demandas, mas que eu observo aqui, votando os projetos,
que todos os vereadores têm as suas demandas atendidas pelo Poder Público. Às vezes
demora um pouco mais por conta de documentação disso, documentação daquilo, mas a gente
está vendo as coisas acontecerem. Além de uma obra importante que a gente precisa também
reconhecer, que é a obra lá da Praça Itália, que eu vi, acabei de ver pela imprensa, uma visita
feita pela equipe do prefeito, já pavimentando aquela via de acesso à Vila [interrupção no
áudio]. Vamos lá? Aí. Agora sim. Só concluindo, aquela via de acesso da Vila Prado, para o
Cruzeiro do Sul, para o centro da cidade de São Carlos, Vila Isabel, Vila Marcelina, enfim,
todas aquelas ruas ali, uma parte da cidade, zona sul da cidade de São Carlos, usa muito a
Praça Itália. E nós tínhamos problemas crônicos ali e que, graças a um trabalho feito em
parceria da prefeitura, do Ministério Público Federal e também da Rumo, nós estamos vendo
esse projeto. E nós não podemos ser hipócritas de não agradecer àquele que também teve
participação nisso: o ex-prefeito Newton Lima. Que ele contratou o projeto... Infelizmente,
essa obra não está pronta há muito tempo, porque houve uma teimosia de não se fazer a obra
naquela ocasião, na gestão do ex-prefeito Paulo Altomani. Mas se não tivesse o projeto
contratado, nenhuma dessas obras estariam acontecendo. Então, eu quero aqui deixar
registrado o meu agradecimento a todos os atores, prefeito atual, o ex-prefeito, Newton Lima,
que contribuíram de forma direta e indiretamente para que esses avanços acontecessem na
cidade de São Carlos. Meus agradecimentos. Muito obrigado. Uma boa tarde, um boa noite já.
PRESIDENTE ROBERTINHO MORI: Pois não. [troca de presidência]. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Chamada final dos Srs. Vereadores. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Atenção, Srs. Vereadores, à última chamada da 16ª Sessão Ordinária realizada
hoje, 10 de maio de 2022. André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Azuaite Martins de França, ausência justificada.
Bira, ausência justificada. Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Cidinha do Oncológico. Dé. VEREADOR
DÉ ALVIM: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Dimitri. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Djalma Nery, ausência
justificada. Elton Carvalho. Gustavo Pozzi, ausência justificada. Lucão Fernandes.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Presente. Malabim. Marquinho Amaral. Paraná Filho, ausência justificada. Professora Neusa.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Raquel Auxiliadora. Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTINHO MORI:
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Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Rodson, presente. Roselei Françoso.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Presente. Sérgio Rocha e Tiago Parelli. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado,
vereador Rodson Magno do Carmo. Antes de finalizar, eu quero registrar, mais uma vez, o
convite à população de São Carlos, aos nobres senhores e senhoras, vereadores e vereadoras.
Amanhã, às 15h, nós teremos uma audiência pública para discutir o plano de carreira dos
servidores, a Lei 16.000. Então eu quero convidar a todos. A audiência será híbrida, eu
participarei de forma on-line, estarei representando essa Casa em uma atividade em São
Paulo, na quarta-feira, na noite. E na quinta-feira, estarei em uma reunião com o secretário
estadual de Transporte e Logística, Sr. João Octaviano, juntamente com o presidente da
Câmara Municipal de Araraquara, o Aluisio Braz, o Boi, e o Valentim, Valentim Fargoni, que
é o presidente da Câmara Municipal de Ibaté. Nós vamos pedir ao secretário estadual que
inclua na próxima licitação as obras tão importantes da nossa rodovia, a terceira faixa de
rolamento, as marginais e as obras de segurança no trecho, no perímetro urbano das nossas
rodovias, SP-310 em especial. Sob a proteção de Deus, eu declaro encerrada a presente
sessão. Eu, Maria Cristina Roque Novaes Keppe
, lavro a presente ata, que
após lida e achada conforme, será devidamente assinada.

