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SESSÃO ORDINÁRIA 24 DE MAIO DE 2022
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Marco Amaral, 1º Secretário
Aos vinte e quatro 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 RODSON DO CARMO: Muito boa tarde, senhoras e senhores. Dando
início à 18ª Sessão Ordinária, realizada hoje, 24/05/2022. Eu peço a gentileza para que o
primeiro-secretário dessa Casa, vereador Marquinho Amaral, faça a chamada dos Srs.
Vereadores. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde,
Sras. e Srs. Vereadores, população que nos acompanha. A primeira chamada da 18ª Sessão
Ordinária. Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Prof. Azuaite, presente. Vereador Bira.
Vereador Bruno. Vereadora Cidinha. Vereador Dé. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Cidinha on-line. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Cidinha on-line,
presente. Vereador Dé. Vereador Dimitri. Vereador Djalma. Vereador Elton. Vereador
Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Lucão Fernandes. Vereador Malabim. VEREADOR MALABIM:
Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente, 'fiotão'. Vereador Marquinho
Amaral, presente. Vereador Paraná Filho. Vereadora Professora Neusa. Vereadora Profa.
Raquel. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Robertinho Mori. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Presente on-line. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente on-line.
Vereador Rodson. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Roselei, justificou o atraso. Vereador Sérgio Rocha.
Vereador Tiago Parelli. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Dez Srs. Vereadores presentes.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Muito obrigado, Sr. Secretário. Havendo número
regimental, declaro aberta a presente sessão, e, sob a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos. Em pé, cantaremos e ouviremos o Hino Nacional e o hino a São Carlos. [Execução
do Hino Nacional Brasileiro]. [Execução do Hino de São Carlos]. PRESIDENTE RODSON
DO CARMO: Eu gostaria de justificar... vereador Ubirajara Teixeira, que está na cidade de
Brasília, não poderá estar na sessão de hoje. Então, está a justificativa do vereador Ubirajara
Teixeira, conhecido como Bira, e gostaria que o primeiro-secretário registrasse a presença do
nobre vereador Dimitri Sean e do nobre vereador Djalma Nery. Ambos estão on-line.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Pois não, Sr. Presidente. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Muito obrigado. Pediria para que o nobre vereador André Rebello
fizesse a leitura da Bíblia. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Proclamação do Evangelho
de Jesus Cristo segundo Lucas: "Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: 'Sede
misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis
julgados; não condeneis e não sereis condenados; perdoai, e sereis perdoados. Dai e vos será
dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo; porque
com a mesma medida com que vos medirdes os outros, vós também sereis medidos'". Palavra
da Salvação. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Graças a Deus. Agradeço ao
vereador André Rebello pela leitura da Bíblia e peço ao primeiro-secretário dessa Casa que
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faça a leitura dos votos de pesar. Não entregaram para nós aqui, Baiano. Por favor. Só um
minutinho, Sr. Secretário, que ele vai...ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento
fora do microfone]. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Aqui, não. Eu vou... Moção
de votos de pesar. SR. RODRIGO CLAYR VENÂNCIO: [pronunciamento fora do
microfone]. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Está aqui, ó. Por favor, secretário.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Relação de votos de pesar das pessoas falecidas
durante a semana: Maria Conceição Ferreira, Dejanira Valerio Nardin, Maria Cecilia Gomes
Nascimento, Naides da Silva Cruz, Olga Chiusoli, Mafalda de Cico, Carlos Sidnei Cardoso da
Silva, Therezinha de Jesus Rodrigues Dianes, Elizandra Glória dos Santos Martins, Izaura
Wada, Nathalia Onofre Luciti, Luiz Ribeiro da Silva, Salvadora Stefani Prado, Wellinton
Antonio Valentim, Silvana Scarpe, Hidesada Iza, Geraldo Fernandes, Ronil Ramos, Iracema
Maria da Conceição Cunha, Marineusa de Lima França, Maria Lima Demarães, Aparecido
Donizeti Mazaro, Anna Moreira, André Ricardo Dornelas, Maria Helena Pagnoca, Vilson
Tochio, Eurides Vicente de Oliveira, Neuza Fernandes de Souza, Dorli Aparecido Olivatto,
Iracema Fortes Ferreira, Waldemar Buffa, Antonia Maria Bensi, Arthur Lourenço de Oliveira.
São 33 falecidos na semana. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Muito obrigado, Sr.
Secretário. Peço para que todos os vereadores e população que aqui nos acompanhe faça um
minuto de silêncio. [um minuto de silêncio]. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sr.
Presidente, registrar as presenças dos vereadores Sérgio Rocha e Paraná Filho.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Muito bem. Está registrada, então, a presença dos
nobres vereadores. Pediria que o senhor fizesse a leitura das proposituras dos Srs. e Sras.
Vereadoras. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Proposituras apresentadas pelos Srs.
Vereadores, entregues ao setor competente, para serem analisadas na 18ª Sessão Ordinária, no
dia 24 de maio: projetos de lei ordinária, cinco; requerimentos, 61; indicações, três; moções,
dez, totalizando 80 proposições apresentadas pelas Sras. e Srs. Vereadores no dia de hoje.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Muito obrigado, Sr. Secretário. Está em votação a
Ata da sessão ordinária do dia 3 de maio de 2022. Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão e se manifestando os contrários. Aprovada. Tem um pedido...ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Tá. Está em votação as proposituras apresentadas aqui pela leitura do nobre
vereador Marquinho Amaral, primeiro-secretário dessa Casa. Os vereadores que forem
favoráveis permaneçam como estão, se manifestando os contrários. Aprovadas. Aqui, eu ia
pedir para o primeiro-secretário fazer a leitura do Requerimento 1.056, (processo nº 1478/22)
do autor vereador Elton Carvalho, que "requer informações referentes à ocorrência de furtos e
roubos de animais no canil, no gatil e nos postos zootécnicos municipais". E o vereador... A
prefeitura está pedindo um prazo para responder. Por favor, Sr. Secretário, faça a leitura.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: "Requer informações referentes às ocorrências de
furtos e roubos no canil e gatil municipal. Requer informações referentes à ocorrência.
Considerando que o Departamento de Defesa Civil e Controle Animal é responsável pela
execução da política de proteção animal e controle de zoonoses de forma integrada às
políticas municipais de saúde, educação e meio ambiente; considerando que o órgão coordena
as ações de fiscalização do canil, gatil e posto zootécnico municipal, bem como é responsável
pelo desenvolvimento de políticas de proteção animal, controle de zoonoses, pela gestão do
canil e do posto zootécnico; considerando que a Lei Municipal 13.330, de 2 de agosto de
2016, que tipifica, de forma mais gravosa, os crimes de furto e de receptação de semovente
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domesticável, sendo a pena de reclusão de dois a cinco anos para receptação de animal,
incluindo adquirir, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito ou vender com a
finalidade de produção ou de comercialização, semovente domesticável. Nesses termos,
requisita-se: solicita levantamento sobre o número de ocorrências referentes a furtos e roubos
de animais abrigados no canil nos últimos quatro anos; solicita cópia dos registros de boletins
de ocorrência nos últimos quatro anos; qual é a estimativa do número de animais furtados nos
últimos quatro anos?; o furto e roubo desses animais gera algum prejuízo ao erário, como
algum tipo de ressarcimento aos proprietários ou a impossibilidade de recolhimento de
multa?; quais as medidas já foram adotadas e quais os projetos em andamento que visam
mitigar as ocorrências de furto ou roubo de animais do canil, gatil e posto zootécnico?; outras
informações; anexar documentos comprobatórios para todos os itens acima. Ante exposto,
ouvido o Plenário e atendidas as formalidades regimentais, requeiro que seja solicitado ao
Excelentíssimo Sr. Prefeito que providencie o encaminhamento do presente requerimento ao
setor competente para que sejam enviados os seguintes esclarecimentos, acima citados,
juntamente com a documentação comprobatória impressa dos esclarecimentos." Assina os
vereadores Elton Carvalho e Ubirajara Teixeira. E a prefeitura municipal está solicitando 15
dias para a resposta do requerimento, Sr. Presidente. VEREADOR ELTON CARVALHO:
Pela ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Pela ordem, nobre
vereador Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO: Sr. Presidente, eu queria
saber qual o horário e qual o dia chegou na Casa esse pedido de dilatação de prazo.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Só um minutinho que eu já respondo para Vossa
Excelência. No dia 24, há 15 minutos. No dia 24, então, às 14h30, tá? Está em votação o
Requerimento 1.056. Autor: vereador Elton Carvalho, que "requer informações referentes às
ocorrências de furtos e roubos de animais no gatil, no canil e posto zootécnico municipal".
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Pela ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Pela ordem. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Eu
gostaria de saber, para poder orientar a votação, a opinião do autor, se ele é favorável ou
contrário à concessão do prazo. VEREADOR ELTON CARVALHO: Sr. Presidente, pelo
tanto de informação que eu pedi e pela quantidade de anos, eu vou concordar com a dilatação
de prazo, mas eu ia pedir que o Dr. Edson conversasse com as secretarias e com os secretários
para que não chegue aqui 15 minutos antes de uma sessão e não dar tempo de conversar com
os vereadores e também de ter o entendimento se a gente dá o prazo ou não. Então, que
chegue um pouco antes, pelo menos um dia ou dois dias antes, para a gente saber se dá o
prazo ou não. Muito obrigado. Mas eu concordo com os 15 dias. PRESIDENTE RODSON
DO CARMO: Ok, vereador. Então, está em votação o Projeto 1.056. Os vereadores que são
favoráveis ao prazo de 15 dias para responder permaneçam como estão, e os contrários se
manifestem, por favor. Aprovado o Requerimento 1.056, (processo nº 1478/22) de autoria do
vereador Elton Carvalho. Eu pediria para ficar de pé a Profa. Dra. Escritora Maria
Nascimento. Por favor, Maria, fique de pé. A Maria é autora do livro Sobre Nossas Avós. Foi
escrito com mais de 40 escritores falando sobre as suas avós e a sua ancestralidade. Escreveu
contos no livro sobre a sua avó índia. Então, eu quero aqui parabenizar a Profa. Maria
Nascimento. É sempre um prazer receber nessa Casa. Receba o nosso carinho, de todos os 21
vereadores dessa Casa, e a senhora será sempre bem-vinda. Obrigado pelo presente, e estarei
passando para a Biblioteca Municipal dessa Casa, para que todos os vereadores possam fazer
a leitura do teu livro, tá bom? Parabéns, seja sempre bem-vinda e muito sucesso a você,
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professora e doutora. Um abraço no seu coração. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Sr. Presidente, registrar as presenças do vereador Elton Carvalho, da vereadora Professora
Neusa, do vereador Lucão Fernandes, do vereador Bruno Zancheta...ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Sérgio Rocha já está registrada. PRESIDENTE RODSON DO CARMO:
Então, agora nós vamos dar início ao Pequeno Expediente. São 15h24. GRANDE
EXPEDIENTE –INSCRIÇÃO DE ORADORES – PRESIDENTE RODSON DO
CARMO - O primeiro vereador inscrito é o vereador Malabim, por até dez minutos.
VEREADOR MALABIM: Sr. Presidente em exercício, vereador Rodson Magno, meu boa
tarde. Boa tarde, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores...PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Boa tarde, vereador. VEREADOR MALABIM: População que nos acompanha,
população que nos ouve e nos assiste em casa, também o meu muito boa tarde, e à imprensa
também o meu muito boa tarde. Sr. Presidente, nós tivemos aí um evento ontem em
Araraquara e também aqui, na cidade de São Carlos, do governador e de outras autoridades
que estiveram presentes, e, como eu disse aqui já anteriormente, teve assinatura aí de... no
valor... na verdade, eu falei R$ 2 milhões, foram R$ 3 milhões de cadastramento aí através de
nosso mandato, com ajuda da Meire ali, do Planejamento, da Secretaria de Trânsito, do Paulo,
do Alexandre, da garagem, do pessoal da Secretaria de Obras também, que 'esteve tudo'
envolvido nesse processo aqui para o cadastramento do Programa Respeito à Vida. Então, nós
vamos ter aí várias lombadas, várias passagens elevadas, seguras, também recapeamento,
gradis, também ciclovias e... entre outros aí também que foram cadastrados aqui nesse
programa e que nós tivemos o apoio do diretor-presidente, do Neto Miscellani. Quero deixar
aqui meus agradecimentos ao diretor-presidente que esteve aí também nos ajudando, nos
apoiando, liberando aí esta verba aqui para a cidade de São Carlos através, claro, da caneta do
governador. Então, o Detran aí bem representado ali pelo Neto. Então, nossos
agradecimentos. Também o Fabrício, que é um aí dos assessores do governo, que também nos
procurou e nos ajudou para que nós obtivéssemos essa conquista nesse valor de R$ 3 milhões,
o qual foi assinado pelo prefeito ontem. E isso eu estou falando da nossa parte, do nosso
trabalho. Claro que foram assinados vários convênios ontem sobre recuperação de rodovias,
enfim, tantas outras coisas aí que o governador trouxe. E eu ouvi o discurso do governador em
Araraquara, e o governador disse que o nosso estado é responsável por 40% da receita federal.
Ou seja, os impostos que são colhidos aqui na cidade do estado de São Paulo, para o governo
federal, atingem 40% do total. O governador está certo, é um valor muito alto. Quem dera aí
se todos os estados tivessem uma arrecadação assim, logicamente aí que o nosso país já seria
país de primeiro mundo, mas tem que ter um equilíbrio também. Tem outros países que nós
dependemos... outros países não, outros estados, que nós, do estado de São Paulo, também
dependemos de outros estados, que são nossos irmãos, e nós, logicamente, somos a
locomotiva do Brasil, o estado de São Paulo. Os impostos falam por si só. Foram R$ 750
bilhões arrecadados e só volta aí R$ 40 bilhões, R$ 45 bilhões. Então, é muito pouco o
retorno. Mas isso aí também, né, se eu pudesse falar com o governador sobre isso, ele tem
razão na sua fala, mas isso acontece também com os municípios relacionados ao estado. Nós
também deixamos aí uma grande fatia para o governo aqui do nosso estado, a nossa cidade, e
o retorno que nós temos também não é o suficiente, que nós gostaríamos que tivesse. Então,
não é... Isso é bom para o governador, sentir na pele o prejuízo que se tem, e nós aqui da
cidade de São Carlos também temos esse prejuízo com a cota que nós levamos para o estado
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nos valores dos impostos e o retorno que nós temos. Então, nós... tem até a questão da
Volkswagen aí, eu não estou muito, assim, agora por dentro, mas lembro que uma vez o Paulo
Altomani tentou, o vereador sabe bem disso, a respeito da produção de motores aqui, que é
feita aqui na Volkswagen, e que é levado para São Paulo, e esse imposto acaba vendendo lá, e
o imposto desses motores que são fabricados aqui, eu não sei qual é a parcela, se fica alguma
aqui, se não fica, mas o Altomani, até então na época prefeito, não teve sucesso nessa questão
aí. Acabou ficando por lá mesmo. Não sei hoje como está essa situação. E o governador
podia, também nessa questão aí, estar ajudando a cidade de São Carlos. Bom, enfim, a única
questão dos impostos é que o prejuízo sempre fica para quem paga, não é isso? A gente vê
também nos contribuintes, vereador Lucão. O contribuinte paga os seus impostos e o
atendimento que ele vai ter quando vai falar de educação, quando vai falar de saúde, quando
vai falar de serviços na cidade, também deixa a desejar. Então, eu entendo a fala, sim, do
governador, mas também vejo que isso acontece, como já disse, no nosso município com o
estado e com os contribuintes relacionados à administração municipal, que também deixa a
desejar no atendimento de muitas questões aí que a gente precisa falar. Inclusive, vou falar de
algumas coisas aqui. Já nesse vácuo, vamos falar aí a respeito de educação. O vereador Bruno
sempre traz aqui - não está aqui - a respeito de falta... e tantos outros vereadores... Está aqui,
sim. Né, vereador Bruno? Como o vereador Bruno disse, não dá mais para aceitar, vereador
Bruno, já faço a sua fala, que sempre diz assim, as pessoas nos cobrando relacionado à falta
de professor. É sábado, é domingo, é... quando chega à noite na semana ou no meio do dia.
Enfim, diuturnamente, a gente está recebendo essa cobrança. E eu tenho falado com o
Colucci, que é um dos amigos que a gente tem ali, um contato que a gente tem ali na
Secretaria de Educação, mas, infelizmente, até agora... vai ter reunião, vai ter uma cobrança,
vai ter... não sei o que vai ter que está desde o começo do ano isso e não resolve isso, vereador
Lucão. Então, é uma situação muito chata, porque as pessoas nos cobram, e qual é a resposta?
Toda vez é a mesma resposta que eu vou ter que levar para quem me cobra. Então, fica difícil
essa situação. Aí o professor falta, os alunos voltam para a casa, ou então fica duas classes
com um professor. Enfim, é uma situação que está prejudicando, e muito, alunos e pais de
aluno. Então, nós pedimos uma atenção, já estamos pedindo há muito tempo, que o prefeito
olhe para essa situação junto com o seu grupo de secretariado, chefe de gabinete, que resolva,
resolva a situação. Aqui, ninguém está mendigando nada. Nós estamos cobrando aquilo que
os contribuintes, como eu acabei de dizer, pagam seus impostos para a administração, e eles
querem um retorno, um retorno de qualidade, um retorno eficiente, que não está tendo esse
retorno eficiente que nós gostaríamos que tivesse. Hoje, vou falar também... Estou fazendo ali
um requerimento de urgência, vereador Bruno, que você também esteve junto aí, acho que o
vereador Bira também, a respeito da USF de São Rafael fechada. Não dá para aceitar,
vereador Lucão, falei com o vereador Lucão, não tem como a gente aceitar essa situação,
vereador Lucão. Falei com o prefeito, Dr. Edson Fermiano. Não, prefeito não, secretário de
Governo. Já estou profetizando aqui a prefeitura do Fermiano. O secretário de Governo Edson
Fermiano, e ele deu carta branca, nos deu carta branca para a gente trabalhar nessa situação.
Vai fazer reunião com o prefeito Ailton Garcia e com a secretária da Saúde - a Denise foi
nomeada, né? Demorou muito, mas acabou sendo nomeada a secretária de Saúde, mas está
com covid, assim segundo informações que eu tive - para nós resolvermos essa situação. Não
dá para aceitar três unidades de saúde em um só prédio. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR MALABIM: Fechou
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a UBS... Não, mas está atendendo lá como USF. São três unidades de saúde lá, três USFs
sendo atendidas lá. Transformou em uma USF a UBS do Fagá, se eu não estou enganado.
Transformou em USF. Então, nós temos três, sim, postos para atendimento no mesmo local.
Então, a gente fala tanto de prevenção aí contra o covid e tantas coisas, agora levam três
unidades para o mesmo prédio. Então, não tem muita lógica, muito sentido aquilo que se
prega e aquilo que se faz. Então, nós já estamos entrando com a indicação, segundo
orientação do secretário de Governo, o Dr. Edson Fermiano, e nós vamos aí no decorrer da
semana fazer essas reuniões, e o mais rápido possível, vereador Rodson Magno, que a gente
devolva a unidade do São Rafael, pelo menos ela, que está distante do Fagá, de onde tem
pessoas idosas, deficientes, pessoas que precisam, que...VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR MALABIM: Mas tem.
Entre Douradinho e São Rafael ultrapassa o número. Tem. Por isso que já estava instalado lá
já mais de um ano. Então, tem, tem, sim, essa quantidade de pessoas, vereador Lucão. Nós já
fizemos até requerimento [interrupção no áudio]. Só para concluir. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Pode concluir, vereador. VEREADOR MALABIM: Inclusive, já
fiz até requerimento solicitando esses números, e os números aí atingem com o que o governo
federal aí para as USFs... para enviar verba, está dentro do que exige. Então, vamos aí, o
prefeito vai liberar para que se alugue uma nova casa, para que seja instalada a USF ali no
Douradinho e no São Rafael para atender aquela população ali. Muito obrigado.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Agradeço a palavra do nobre vereador... Me
desculpe. Desculpe, pessoal, me deu um mal-estar aqui. Por favor, Rodrigo. Acho que foi
pressão. Desculpe, vereador. O próximo vereador inscrito agora é o vereador Marquinho
Amaral. Eu pediria aqui para o secretário dessa Casa Geral, o nobre Rodrigo Venâncio, que
fizesse um pedido à prefeitura municipal, o vereador está pedindo uma resposta, e vários
vereadores vêm pedindo a resposta, sobre a falta de professores. Então, gostaria que o senhor
ligasse até a prefeitura para ver se tem alguma resposta sobre a falta de professores no nosso
município, tá bom? Próximo vereador inscrito é o vereador Marquinho Amaral por até dez
minutos. [troca de presidência]. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sr. Presidente,
vereador Rodson, Sras. e Srs. Vereadores. Quero cumprimentar o Jean, um dos diretores do
jornal Primeira Página, que está acompanhando as nossas judocas, o meu ex-professor de
judô, Erasmo, cumprimentar a todos que estão no Plenário, cumprimentar as pessoas que nos
acompanham pela TV Câmara e também pelas redes sociais e dizer que nós ocupamos a
Tribuna na tarde de hoje para cumprimentar o governador do estado de São Paulo, que é meu
amigo há longos anos. Eu tive oportunidade de trabalhar no mesmo local que o Rodrigo
Garcia, tanto na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo como na Câmara Federal,
quando eu trabalhava com os ex-deputados Roberto Massafera e Lobbe Neto. E,
recentemente, nós estivemos com o Rodrigo, eu e o ex-deputado Lobbe e o Netto Donato, excandidato a prefeito pelo PSDB. E nós temos visto que o Rodrigo, nos primeiros dias do
governo, já está implementando uma nova maneira de governar. Uma pessoa aberta, uma
pessoa que conversa com todos, que recebe a todos, que tem uma forte base no interior do
estado de São Paulo e que, sem dúvida nenhuma, ontem veio à nossa cidade, coisa que o exgovernador Doria nunca teve o prazer e a satisfação de aqui estar. Teve grandes
companheiros, pessoas que o apoiaram, mas ele sempre virou as costas para a cidade de São
Carlos. E nós já temos visto e notado um outro comportamento, vereador Lucão, do atual
governador, o novo governador do estado de São Paulo, o nosso amigo Rodrigo Garcia. Eu
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tive a oportunidade de estar ontem lá juntamente com algumas lideranças do Podemos, a
diretoria estadual do Podemos, meu novo partido, e também com o deputado Murilo Félix,
que é do Podemos e que teve uma expressiva votação nas últimas eleições aqui na cidade de
São Carlos. E naquela oportunidade, nós reforçamos ao governador a solicitação para atender
a emenda da deputada Renata de Abreu, que... parte dessa emenda de R$ 500 mil que nós
conquistamos para ser revertida na compra de uma van para o transporte dos pacientes da
hemodiálise da Santa Casa. O governador nos garantiu que já recebeu o comunicado dessa
emenda da deputada Renata Abreu e já está tomando as devidas providências para enviar esta
van, enviar o dinheiro para a prefeitura, e parte será comprada a van e outra parte será
destinada à Saúde, e nós vamos ver com a nova secretária, a Dra. Denise, quais são as
necessidades. Eu quero aqui cumprimentar os secretários Mariel Olmo e Edson Fermiano e o
chefe de gabinete do Sr. Prefeito municipal, o Carneiro, pelo trabalho que estão fazendo já há
algum tempo junto ao governo do estado. Algumas pessoas às vezes criticam, falam: "Ah, o
Carneiro, o Mariel, eles estão em São Paulo, eles estão em Brasília", mas os recursos que
estão vindo para esta cidade, esses recursos deve-se ao trabalho... Além do trabalho político
do prefeito, de vários vereadores dessa Casa, que procuram seus deputados, que procuram o
governo, as lideranças que nós conhecemos, os vereadores, dentro do governo do estado de
São Paulo, nós temos a luta incansável do Dr. Edson Fermiano, que é um secretário que tem
realizado um belo trabalho, que tem atendido às demandas desta Casa de Leis, que é o
secretário que tem um relacionamento com os Srs. Vereadores. E o Carneiro e o Mariel, eles
têm feito um belo trabalho, eles têm trabalhado, o Carneiro junto ao seu partido, União Brasil,
e o Mariel, com o PP, que são partidos da base aliada do governador, agora do novo
governador, Rodrigo Garcia, homem simples, do interior, que não tem a prepotência, a
arrogância que o ex-governador Doria teve e está agora pagando caro. Todo mundo que se
acha melhor que os outros, que se acha o dono e a última bolacha do pacote, vereadora
Raquel, eles acabam pagando aqui mesmo, e o Doria está provando do seu próprio veneno,
quando ele traiu o ex-governador Geraldo Alckmin, que o colocou na política, que ele traiu
esse vereador, que era do MDB, e, contrariando uma orientação do partido no segundo turno,
nós, que apoiávamos o Márcio França, nós, em uma visita do Doria lá na Cogeb
Supermercado, nós demos uma declaração que nós estaríamos caminhando e apoiando o
Doria nas eleições, e sequer ele recebia as pessoas de São Carlos. Nós temos aqui uma pessoa
que teve 72 mil votos nas últimas eleições para deputado federal que nunca foi ouvido, que é
o deputado Lobbe, pelo governador João Doria, que nunca foi convidado a participar das
decisões do governo, que nunca foi chamado... Agora, o Rodrigo, já no primeiro dia que
assumiu, ligou ao deputado Lobbe, colocando o palácio à disposição. Quem estava presente
ontem lá na Praça Maria Aparecida Resitano, pôde notar a grande amizade e o carinho na fala
do governador com o deputado Lobbe. Então, as pessoas que se acham e que se autointitulam
como dona da verdade, elas acabam pagando caro pelos seus atos, pelas suas decisões. Mas eu
venho aqui falar de coisas boas, venho falar das conquistas, venho falar das melhorias que
foram anunciadas ontem pelo governador, o novo governador de São Paulo, o Rodrigo
Garcia, que, sem dúvida nenhuma, são melhorias importantes. E eu quero aqui também falar
que os vereadores dessa Casa, e agora o vereador Malabim, nesse exato momento, está
passando diversos processos, que alguns chegaram em instantes nessa Casa para serem
colocados de urgência e serem apreciados pelos Srs. Vereadores. Esta Casa tem sido parceira
do prefeito Airton Garcia, e nós temos visto uma menina que se acha também, como o Doria,

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo

a última bolacha do pacote e que faz as redes sociais do prefeito. Ela tem excluído a parceria
desta Casa com a prefeitura nas publicações. Nós temos visto o caso do Rodson, que foi um
vereador que deu grande parte, vereador Paraná Filho, dos recursos para a construção do
camelódromo, ela excluiu o Rodson das publicações da rede social do prefeito. Puxa vida,
esta Casa tem colaborado, esta Casa tem sido parceira, esta Casa tem ajudado o prefeito
Airton a governar esta cidade, e vem uma moça prepotente, arrogante, sem preparo
psicológico, sem preparo moral e assume a responsabilidade de estar gerenciando a página do
Sr. Prefeito municipal de estar noticiando as coisas da cidade e exclui o poder que decide. Sra.
Carol, quem dá a última palavra sobre os atos da cidade não é o prefeito. Quem dá a última
palavra é esta Casa, que pode inclusive, se tiver motivos, caçar um prefeito. E se o prefeito
um dia for cassado, a senhora perde a sua boquinha. Então, a senhora precisa ter respeito com
esta Casa, a senhora precisa ter respeito, porque nós fomos eleitos pela população de São
Carlos. Nós não fomos que nem a senhora, indicada por um cara frustrado de Lençóis
Paulista, que veio aqui para a cidade, assessorou o ex-prefeito, assessorou o atual prefeito, o
borboleta, que, sem dúvida nenhuma, fez um péssimo trabalho perseguindo pessoas,
humilhando pessoas. E essa moça é da escola dessa borboleta, e nós não vamos permitir que
rato faça ninho na orelha de gato. Só para terminar, Sr. Presidente. PRESIDENTE
ROBERTINHO MORI: Pois não. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Nós não
vamos permitir que rato faça ninho na orelha de gato. Esta Casa precisa e vai ser respeitada.
Enquanto eu estiver aqui, eu vou defender o parlamento, vou defender os 20 vereadores,
porque nós trabalhamos e nós fomos eleitos pelo povo. Nós não entramos na prefeitura pela
porta dos fundos, indicada por um homem que sequer tem moral, porque fez lambança
quando passou pela Secretaria Municipal de Comunicação, diga-se de passagem, hoje muito
bem comandada pelo Mateus de Aquino. Fica a dica ao governo, fica a dica ao secretário de
Governo, fica a dica à primeira-dama, fica a dica ao Sr. Prefeito, que nós não vamos permitir
que essa Casa seja excluída, porque aqui nessa Casa é que nós decidimos o futuro da cidade
de São Carlos. PRESIDENTE ROBERTINHO MORI: Na sequência, com a palavra, nobre
vereador Paraná Filho pelo tempo regimental de até dez minutos. VEREADOR PARANÁ
FILHO: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, muito boa-tarde a todos que nos
acompanham aqui no Plenário e também em suas casas. Eu, que há duas sessões não
participava presencialmente em decorrência de uma gripe muito forte que eu acabei pegando e
também uma cirurgia que fiz na boca, ainda estou com alguns pontos, mas agora estou de
volta, felizmente, eu quero corroborar com a fala do vereador Marquinho Amaral em relação
à Secretaria Municipal de Comunicação. A Secretaria Municipal de Comunicação, ela dá a
mesma importância para essa Casa que todo o restante do governo dá. Ou seja, nenhuma.
Nenhuma. Aqui, muitas vezes que nós... É perceptível que nós somos serviçais, subservientes
do Poder Executivo. Essa... me desculpa, mas essa é a minha opinião. Já há muito tempo que
essa Casa não tem o respeito que deveria ter. De repente, seja porque nós mesmos estejamos
ensejando isso, quem sabe, de repente seja uma falha deles. Eu não sei a razão, mas é um fato.
Sr. Presidente, inclusive a fala do vereador Marquinho Amaral me preocupa mais
especificamente quando ele diz que a Sra. Carol administra a página do prefeito. Ora, se ela é
diretora de departamento, ela deveria administrar a página da prefeitura, e não a página
pessoal do prefeito. Se isso de fato está acontecendo, nós estamos diante de um crime de
improbidade administrativa que deve ser investigado. Inclusive, nós iremos protocolizar
documentos pedindo informações a esse respeito. Mas, Sr. Presidente, deixando de falar um
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pouco de coisas ruins, quero parabenizar a todos da Comissão Paixão Sertaneja pelo belíssimo
evento que foi realizado no último domingo na nossa cidade, reunindo mais de 1,7 mil
cavaleiros, fora as pessoas que apenas acompanharam, sem participar efetivamente do evento.
Foi um belo evento resgatando a cultura e a tradição sertaneja do nosso município, um
momento muito especial, sobretudo porque nós... após um período de pandemia, acho que foi
o maior evento público que nós presenciamos na nossa cidade, vereador Lucão. E eu quero
parabenizar a todos os organizadores, todos os colaboradores, todos os patrocinadores, a
prefeitura também por ter apoiado de alguma forma, e nós devemos incentivar esses e outros
eventos no nosso município, assim como também os que são realizados pelo Alexandre Tello,
pode contar com o nosso apoio. São os campeonatos... o rolimã, é o campeonato do golzinho,
são os eventos realizados nas praças trazendo à nossa memória aí momentos, década de 70,
80, enfim. Então, eu quero registrar aqui as minhas homenagens, os parabéns aos
organizadores desse evento. Sr. Presidente, ontem nós estivemos participando de uma reunião
do Sindicato Rural Patronal, discutindo ali, juntamente com o coronel Samir Gardini, soluções
e possibilidades para melhoria da segurança no campo. Nós sabemos que, constantemente,
nossos produtores rurais, nossos sitiantes, fazendeiros vêm sofrendo com o roubo de gado,
roubo de tratores, roubo de veículos, e isso não pode mais acontecer, ou, no mínimo, o
município tem que fazer alguma coisa a esse respeito. Quero agradecer ao Samir Gardini, que
colocou ali à disposição toda a sua equipe da Secretaria Municipal de Segurança Pública, e
também a todos da diretoria do Sindicato Rural. E na semana passada, Sr. Presidente, nós
estivemos ali no Jardim Gonzaga, visitando, juntamente com o Roberval, aquele bairro
juntamente também com o Pacaembu, regiões totalmente carentes do nosso município que
estão sabidamente no estado de total abandono, esquecidas pela administração pública. Então,
é um bairro que tem uma necessidade social em todos os níveis, né? Existe uma carência ali
em todos os sentidos possíveis e imagináveis. Um bairro que está totalmente esquecido, seja
na pavimentação, seja na limpeza, no asseio, na sinalização, na coleta de lixo, na saúde, na
educação, em todos os sentidos, e isso, Sr. Presidente, é algo que nós não podemos também
aqui, por parte dos vereadores, deixar passar sem cobrar a quem de direito. Levamos ali o
secretário de Segurança Pública, que se comprometeu com algumas situações. Esperamos
que, de fato, essas situações venham a ser melhoradas, resolvidas, e nós estaremos cobrando.
Mas eu quero falar, Sr. Presidente, um assunto principal, eu que fui um dos vereadores que
mais cobrou aqui nessa Tribuna a nomeação de uma secretária de Saúde, até porque seria
inconcebível que um município do porte de São Carlos, com a demanda que tem, demanda
essa local e também regional, porque é sabido de todos que nós recebemos no nosso
município demandas de municípios da região, como Ibaté, como Itirapina, como Ribeirão
Bonito e outras cidades, ficar sem uma secretária ou secretário de Saúde tanto tempo. E até
que enfim nós tivemos aí a nomeação da Sra. Denise Martins como secretária municipal de
Saúde. Sr. Presidente, Srs. Vereadores, eu quero aqui desejar uma boa sorte à Sra. Denise,
quero desejar que ela realmente possa trazer melhorias para a Saúde de São Carlos, quero
colocar o meu mandato e toda a minha atuação para ajudar naquilo que eu possa fazer, mas,
sinceramente, Sr. Presidente, não posso aqui ser inocente o suficiente de criar grandes
expectativas na nomeação da Sra. Denise Martins. E isso, vereador Malabim, não diz respeito
à sua capacidade, ao seu comprometimento ou à sua boa vontade. Mas o que esperar, Sr.
Presidente, da última, da última, da última opção? Chamaram gente até dos Estados Unidos
para assumir essa secretaria e ninguém aceitou. Chamaram o secretário lá de Descalvado, não
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aceitou. Chamaram a Vanessa, não aceitou. Chamou o Lucão, não aceitou. Chamou o Patati e
o Patatá, também não aceitou. E aí, a última da última, da última, da última opção aceitou. Eu
não sei qual é o grau de comprometimento do governo com a Denise. Eu não tenho dúvidas
do comprometimento da Denise com a Saúde, mas o governo está comprometido com a
Denise? E se está, por que não chamou a Denise antes? Por que ela foi a última da última da
última opção? Sr. Presidente, vereadores, o problema da Saúde... todo mundo sabe que o
problema da Saúde é uma coisa geral em nosso país, mas trazendo aqui para a nossa
realidade, não é um problema simples de resolver. Se fosse simples, estaria uma maravilha,
qualquer um poderia resolver, mas não é. E só se resolve o gargalo da Saúde, os desafios
encontrados para gerenciar a Saúde municipal da nossa cidade com total e completo
comprometimento do governo, com o apoio nas decisões que precisam ser tomadas. E não
acho, Sr. Presidente, que a Denise tenha isso. E vou repetir: se tivesse, não teria sido a última
opção. Eu confio muito mais, Sr. Presidente, no calibre e na experiência do vereador Lucão
Fernandes, que também foi convidado e recusou o pedido, o convite. O vereador tem traquejo,
tem apoio da Câmara, já foi presidente, já gerenciou isso aqui, já foi servidor público durante
décadas, e por que o vereador Lucão Fernandes não aceitou? Me permita. Eu nunca tive essa
conversa com Vossa Excelência, mas certamente porque o senhor, em algum momento,
desconfiou que não teria apoio total, completo e absoluto do governo para que, junto com
Vossa Excelência, pudesse tomar as decisões que precisam ser tomadas para resolver o
problema da Saúde. Ontem, precisei ligar para a Sra. Denise, já tarde da noite, UPA do
Cidade Aracy lotada, 'abarroada' de pessoas, 20h30 ainda tinha paciente que tinha chegado lá
13h, vereador Robertinho Mori. Liguei, me atendeu, conseguiu colocar um médico a mais lá,
tudo bem, com muita cordialidade. E eu aqui quero deixar claro que eu não tenho nada, nada,
nada contra a Sra. Denise. E muito pelo contrário. Desejo que tudo o que eu estou falando
aqui... que eu esteja errado em tudo o que eu estou falando, desejo profundamente que o
tempo prove que eu estou errado, mas Denise Martins, secretária de Saúde, é mais do mesmo.
PRESIDENTE ROBERTINHO MORI: Pois não. Na sequência, com a palavra, a nobre
Professora Neusa, vereadora Professora Neusa, pelo tempo regimental de até dez minutos.
[troca de presidência]. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Bom, boa tarde a todos,
boa tarde a quem assiste, aos presentes aqui, ao meu querido amigo Erasmo, professor de
longa data, conhecido, aos meus colegas, hoje o presidente aí na Câmara, o Robertinho Mori,
Marquinho, meu querido amigo Baiano. Ó, é o seguinte: hoje, eu venho... vou completar umas
falas e vou falar outras, tá? Eu vou completar a fala da situação que o Malabim colocou aqui
sobre o evento de ontem, ao qual eu também fui até Araraquara para protocolar um ofício
junto com os assessores do governador. Vamos ver, como eu fiz um vídeo, se há uma
possibilidade de conseguir, a pedido de uma UPA pet e, se possível, agilizar uma situação que
nós precisamos em atendimento com os animais na região de São Carlos e a própria São
Carlos ontem lá. Também fico, assim, chateada... que nem, o governador veio até São Carlos
também, vai colocar muitas... para recape nas estradas e tal. Existem muitas outras estradas,
principalmente as rurais, precisando de uma atenção específica, e eu vejo nisso uma demora,
né? A outra situação que eu vejo é que nós conseguimos um caminhão-pipa, né? Nós, não.
Acho que foi até o vereador Rodson que já foi lá, bateu, mas a gente precisava de, no mínimo,
moto niveladora, retroescavadeira, caminhão, caminhão para resíduos sólidos. Nós
precisamos de viaturas, viatura para transporte, como aqui colocou o vereador Marquinho, de
uma van que vai ser para transporte. Eu acho ótimo, mas a gente precisa de mais, viu,
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Marquinho? Muito mais. A hemodiálise está com falta de transporte, de viaturas para
transporte. Eu queria também falar para o governo, para a gestão do governo do prefeito
Airton Garcia, verificar quantas viaturas que existem ali sendo usadas por um pessoal que tem
o próprio carro. Deixar para os lugares que está faltando, né? Eu acharia muito mais
condescendente fazer isso. Não que eu sou contra, mas nesse momento nós estamos
precisando para o transporte de pessoas com deficiência, com pessoas precisando fazer
atendimento de hemodiálise, a situação do Samu também carente, mesmo com a situação de
reforma... Mas nós estamos vivendo hoje em dia. O futuro a gente espera que melhore, de
acordo com todos. Bom, quero falar um assunto também retórico, que, aliás, é repetitivo aqui,
mas de extrema importância e urgência. Eu coloquei um pouco escrito porque sempre eu me
perco, quero falar tanto e a emoção supera. Então, vamos lá. Quero sinalizar mais uma vez
sobre a fragilidade, a fragilidade, de todo o funcionalismo público, principalmente o da Saúde,
pela falta de efetivo, pela escassez que estão vivenciando hoje. Hoje, eu assinei aí vários
desses... como se diz? Desse...ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Urgências.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Dessas urgências aí, que eu acho que já deveria
estar passando aqui faz tempo, né, Marquinho, pela situação de atendimento à saúde, que está
com falta de material, assim, absurdo. Então, eu vou ler para vocês para que eu não me perca.
A fragilidade do funcionário público com escassez de mat e med, material e medicamentos,
com a falta de efetivo, como determina a Portaria das UPAs e o dimensionamento do Coren,
que é o Conselho Regional de Enfermagem. O que quer dizer? Esses tempos atrás aí, essa
semana, uma das enfermeiras que trabalham na UPA foi agredida. Entraram e agrediram. O
que é? O paciente, o que procura essa atenção, ele está nervoso porque ele está com dor, ele
está precisando. A pessoa que está ali atrás, ela está às vezes fazendo duplo, trabalhando duas
vezes mais do que pode, porque... pela falta de efetivo, não tem gente, não tem. Então, a gente
devia ter essa ponte, esse diálogo. Entendo o desespero da nossa população, que também está
carente da atenção em saúde. Precisamos de mais respeito tanto com o funcionário quanto
com o paciente. Precisamos nos unir nesse momento tão frágil da saúde em nosso município,
voltar nossos olhares e ações não somente para a gente criticar, mas para apoiar aqueles que
realmente estão fazendo algo realmente válido e tentar fazer as pontes dos entendimentos, e
que estão vivendo na pele todas essas situações, que é muito fácil a gente julgar quem está
atrás e quem está aqui à frente, aquele é que está à frente pedindo para ser atendido e quem
está atrás no desespero de arrumar espaço para atender. Não está fácil. Há uma necessidade de
entender. Não, mas o governo tem que... Tem, tem, sim, que ser atendido, mas nós temos que
entender que o funcionalismo, assim como os munícipes, está passando por uma situação
difícil. E, para isso, precisamos nos unir. Vivendo na pele todas essas situações. Espero que
possamos, através dessa Casa Parlamentar Legislativa, ajudar a recuperar a saúde da nossa...
saúde da nossa cidade, que está nesse momento na UTI. A Saúde de São Carlos está na UTI.
Denise, minha querida, eu vou falar, secretária hoje... Eu conheci a Denise Gualtieri, eu,
Professora Neusa, desesperada, não sabendo a quem procurar para ser atendida, porque eu
estava começando. Eu não sabia quem procurar. Me deram o nome de Denise. Eu fui tão bem
recebida. Ela tentou fazer o possível, alinhar. Eu espero de coração, Lucão, que ela veio para
ser escolhida após a sua recusa, que ela seja forte, que ela assuma e que dê a ela uma situação
que possa governar e fazer o certo dentro da Secretaria de Saúde. Para isso, esse monte de
assinatura. Há necessidade de chegar esse dinheiro. Elas estão com falta de tudo. Não é só ter
o secretário; a falta de efetivo, a falta das pessoas. Nós precisamos, viu... o Malabim colocou
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a situação das construções de prédios de hospitais, de postinhos, mas nós temos que entender
que o que mais falta hoje em dia é humano, é médicos, é enfermeiros. Nós precisamos
aumentar o nosso efetivo em todas as secretarias. Há uma necessidade urgente. Observa-se:
Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação. Há falha. A Educação sofrendo absurdamente...
Colocou aqui, é direto, Rodson, é direto pedindo "Neusa"... No Carmine Botta, direto faltando
professor. É um exemplo que é tudo... É uma região que eu trabalhei, Sérgio, que você me
conhece ali da área do Cruzeiro, toda aquela região ali, eles pedindo: "Professora, não tem. O
meu filho não teve aula de matemática até hoje". E isso é triste, eu sei. Ah, atestado... Bom,
tem direito, o professor também cansa. E aí? O certo é contratar e ter, como a gente diz, o
efetivo substituto. Faltou, ter. Nós não temos. É uma situação triste. Então, eu peço para que
esta Casa batalhe bastante para que sejam realmente efetivados os concursos, sejam chamados
novos, principalmente para a Saúde e para a Educação, lógico, e Segurança. Todos esses estão
interligados. Se você tem educação, você tem prevenção para a saúde, você tem informação.
Se você tem tudo isso, você também tem segurança. Escola vazia é como cabeça; cabeça
vazia é oficina do diabo. Escola vazia é aberto para acontecer as coisas erradas. Nós
precisamos também do apoio da comunidade, de entender que essa Casa... Eu entendo assim,
pela minha parte, dos meus colegas, que de alguma maneira todos tentam fazer da melhor
maneira. Eu do meu jeito, outro do outro, a gente tenta conquistar. Tentamos, lutamos, mas a
nossa parte é legislar, é fiscalizar, é bater em cima do que há necessidade, mas o executar está
do outro lado. E nós precisamos, como aqui o Marquinho colocou e o Paraná também
colocou, de um maior respeito com essa Casa do Executivo para com o Legislativo. Nós
precisamos estar unindo, nós precisamos de diálogos, ou eu vou precisar trazer o diálogo da
outra vez aqui, o bastão? Acho que a gente precisa. Eu não quero guerrear, eu estou aqui para
ajudar, e no que eu puder...PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vereadora, um
minutinho só. Por favor, restabeleça o som da vereadora. A senhora está com a palavra para
conclusão. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Eu só vou terminar. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Pode terminar, fique à vontade. VEREADORA PROFESSORA
NEUSA: Eu gostaria de agradecer a todos voltando a afirmar: gente, as UPAs, as UBSs, as
USFs estão fazendo o possível pela falta de efetivo, pela falta de medicamento, de tudo.
Então, eu queria pedir aqui, até pela Casa Parlamentar aqui, a todos os vereadores, se
pudessem prestar atenção nisso, que façam contato com o nosso governo federal e que... de
aumentar a área de abrangência, tá, das UBSs e USFs, assim, melhorando a condição de
atendimento nas UPAs. Por quê? Se você desafogar as UPAs, haverá uma prioridade para
aqueles casos essenciais. Não é que aquele que cortou o dedo não tem prioridade, mas aquele
que está enfartando, sim. Então, aquele que cortou o dedo, ele vai lá na UBS. Então, a gente
está precisando que haja uma área maior de abrangência e que o governo federal determine
isso. Essa Casa Parlamentar... nos unirmos para conseguirmos tal coisa. Obrigada. Um bom
dia a todos. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Eu que agradeço a palavra da nobre
vereadora Neusa, Professora Neusa. E a próxima vereadora inscrita é a vereadora Raquel por
até dez minutos. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Boa tarde, Sr. Presidente.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Boa tarde. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Estão me ouvindo? Está meio baixinho hoje, né? [risos]. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Tudo ótimo. Melhor. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Boa tarde, Srs. Vereadores, vereadoras. Boa tarde a todas as pessoas que
estão aqui hoje nos acompanhando - é muito bom para a gente ter esse Plenário cheio -, a
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todas as pessoas também que nos acompanham pelas redes sociais. Nesse um ano e cinco
meses de mandato, nós temos visto que São Carlos segue a mesma receita de bolo. Os
mesmos elementos parecem comuns em todas as áreas, em todos os serviços públicos da
nossa cidade. É uma receita que o governo Airton Garcia tem feito todos os dias e dado para a
população de São Carlos. O primeiro ingrediente é a falta de estrutura física. Já falamos aqui
por diversas vezes que todos os nossos prédios públicos estão deteriorados, estão caindo aos
pedaços literalmente, né? Sem contar as ruas, as praças, a zeladoria em geral. Estou cansada
de receber vídeos de moradores apresentando, por exemplo, a escadaria ali do Cidade Jardim,
que dá acesso à Avenida São Carlos, repleta de lixo, desmoronando literalmente. A UPA da
Cidade Aracy nem se fala, porque a parede já não é mais branca, ela é inteirinha preta de tanto
bolor que tem na parede da UPA, no teto, enfim. Todo o nosso patrimônio físico dos prédios
públicos está desmoronando, está caindo. Há falta de insumos básicos, de materiais básicos
para funcionamento dos serviços. Os professores sem materiais pedagógicos, os profissionais
de saúde sem esparadrapo para fazer um curativo. Eu presenciei essa cena, vi na... Assim,
olha, se eu falo aqui, parece que vocês não vão acreditar, mas eu só acredito porque eu vi uma
UPA ligando para a outra pedindo esparadrapo. "Vocês têm esparadrapo aí, porque a gente
não tem aqui?" E a outra fala: "Não, a gente está usando fita crepe". Não tem o mínimo para
esses profissionais trabalharem. Os pacientes nesse frio ficam sem cobertores, porque não tem
o serviço de hotelaria mínimo para não passar frio. Sem computador, é claro, sem
impressoras, sem nada para esses servidores trabalharem. Há um outro elemento, que às vezes
a gente não se dá conta, que é, sim, uma falta de comunicação, de fluxo de atendimento.
Todos os dias eu vejo em grupos de WhatsApp as pessoas falando: "Onde eu faço teste de
covid?", "onde eu tomo vacina?", "onde é tal coisa?", "onde é isso?" As pessoas não sabem
mais onde buscar os serviços públicos no município, muito menos... inclusive, dentro da
própria prefeitura. Há uma coisa que acontece em uma unidade, na outra é de outro jeito.
Então, naquela unidade tem, na outra não tem. As pessoas não sabem mais onde ir para serem
atendidos, né? Inclusive, fluxos completamente errados, como, por exemplo, uma UBS
encaminhar um paciente para a UPA para fazer um exame. Exame é ambulatorial, exame se
faz na UBS, não se faz em UPA. Isso está totalmente desorganizado. Há também um
ingrediente fortíssimo em que o governo Airton Garcia é perito, que é a falta de gestão
democrática. Passa por cima dos conselhos municipais, passa por cima das consultas públicas,
Conselho de Cultura faz questionamentos, não são respondidos, Conselho de Educação faz
normativas, normas, que o conselho é normativo, e simplesmente na cara de pau a Secretaria
de Educação fala: "Não vou cumprir", "não vou seguir o que o conselho determina". E há esse
outro ingrediente que a gente está vendo agora também fortemente, que é o assédio moral
contra os servidores públicos. Lembrando que há um TAC assinado desde o governo
Altomani de assédio moral contra os servidores públicos. E isso continua. Todo momento os
servidores são ameaçados. "Vou trocar você de turno", "vou tirar você dessa unidade", "vou te
coagir", "para de reclamar". Quando os servidores denunciam, eles são coagidos. E é essa a
importância de ser um servidor público, porque ele tem estabilidade e ele vai, sim, denunciar
quando as coisas são malfeitas. E, pasmem, Sr. Presidente, agora uma questão muito séria: eu
estive algumas semanas atrás na UPA da Santa Felícia exercendo o meu direito e o meu papel,
a minha obrigação como vereadora de ir fiscalizar e acompanhar o serviço público. No dia
seguinte, um cargo de confiança de uma outra unidade foi até a UPA de Santa Felícia para
coagir os servidores da UPA, dizendo claramente: "Agora, vai lá e chama a vereadora". Ou
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seja, eu, como vereadora, não posso ir lá porque os servidores vão ser coagidos, porque eles
conversaram comigo? Agora, servidor público é proibido de conversar com o vereador, é
isso? PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Eu vou interromper Vossa Excelência. Vou
pedir atenção aqui para o secretário de Governo, que sempre tem atendido nessa Casa: papel
de vereador é fiscalizar. Essa Casa não vai admitir que servidor, que cargo de confiança, que
'pau mandado' interrompa o trabalho da vereadora. Dr. Edson Fermiano, urgentemente, não
pode acontecer isso. Nós somos eleitos pelo povo democraticamente. Não estamos pedindo
esmola, e é o nosso dever de fiscalizar. E, por favor, Dr. Edson Fermiano, ela tem o dever e o
direito de entrar em qualquer repartição pública dessa cidade. Nós não estamos pedindo favor.
É o nosso papel. Nós fomos eleitos pelo povo. Então, vereadora Raquel, eu vou fazer um
pedido formalmente para o secretário dessa Casa, quero que Vossa Excelência passe o nome
desse funcionário, se ele é cargo de algum vereador dessa Casa também, para que isso nunca
mais aconteça. Isso não pode acontecer. Nós vivemos em um país democrático, e o vereador
tem que ser respeitado. Se ela foi lá é porque ela estava precisando de informação, que algum
munícipe chegou até lá, e nós não vamos admitir ser barrado em porta de prefeitura, de posto
de saúde, qualquer lugar que seja. Vereador Lucão, quando foi presidente dessa Casa, nunca
admitiu isso, e nós também não vamos admitir. Em nome do presidente titular Roselei
Françoso, nós pedimos providência e que a vereadora Raquel Auxiliadora seja respeitada e ela
entre onde ela quiser, porque é dever e é direito dela, e esse direito não pode ser proibido por
ninguém. Então, por favor, Dr. Edson Fermiano, tome uma providência para que isso não
aconteça com mais nenhum vereador desta Casa. Nós merecemos respeito, e eu tenho certeza
que o senhor vai tomar uma atitude. Muito obrigado. Está tomado o tempo da senhora, que eu
tomei o tempo da senhora. Vereadora, eu faço questão de ir junto com a senhora, e se
acontecer com qualquer vereador dessa Casa, isso é uma falta de respeito. Nós não pedimos
favor. É direito de todos entrar a hora que quiser. Não é que nós vamos fazer baderna, nós
vamos fiscalizar, que é o nosso papel. Por favor, vereadora. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Exatamente. Presidente, muito obrigada. E continuo nesse tema
principalmente para garantir o direito dos servidores públicos que estavam ali de conversar,
sim, comigo e com qualquer outro vereador. Qualquer pessoa que estiver no serviço público
tem o direito de nos chamar, de convocar, sim, a Câmara Municipal para ir. E além de me
coagir como vereadora, eu também sou diretora do Sindspam. Então, eu posso, sim, entrar nos
lugares para fiscalizar e os servidores têm o direito de conversar comigo e não serem coagidos
por terem essa conversa. E por isso nós vamos continuar, sim, a cumprir nosso papel, como
uma vereadora eleita, e garantir os melhores serviços para a cidade. Por isso que a gente vem
hoje aqui e denuncia esses ingredientes dessa receita de bolo que estão presentes em todas as
políticas públicas. É criar esse caos, gente. A gente tem que entender isso. O governo Airton
Garcia está criando um caos, está deixando ficar sem servidores públicos, está deixando ficar
sem insumo, está deixando isso acontecer. E eu aproveito aqui para pedir desculpas à
população de São Carlos, que o ano passado inteiro eu fiquei aqui falando assim: Cadê o
prefeito? Não foi? Eu fiquei aqui falando "cadê o prefeito?", que a gente não tem governo, e
eu peço desculpas, porque a gente tem, sim, um governo, e um governo com projeto claro,
claro, de entregar o caos para a população de São Carlos todos os dias, e aí apresentar o final
da receita servida em um prato, que chama-se terceirização de todos os serviços públicos
municipais. A gente vai em todas as áreas, a gente só vê terceirizados. É terceirizados nas
UPAs, nas UBSs, na USF, no Sits, Serviço de Transporte Sanitário, 85% dos trabalhadores do
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Sits já são terceirizados. É terceirização na merenda escolar, as merendeiras são terceirizadas,
e é esse caos na Educação de não ter professor... Está claro, é um projeto, é um projeto para
terceirizar os professores também, que vai vir essa solução mágica, que essa é a única solução
que o governo Airton Garcia coloca para a gente, esse bolo, que não adianta eles ficarem
trocando de secretários. Não sei se vocês deram conta, mas em um ano e cinco meses de
governo foram dez secretários municipais que foram trocados entre 19 secretarias, tá? Em 19
secretarias, dez secretários foram trocados. E o caos continua, porque o projeto é o mesmo. É
um projeto de entregar a nossa cidade às empresas privadas, à terceirização. Por isso, depois
de 69 dias sem secretário de Saúde, eu espero que a nova gestão da Secretaria Municipal de
Saúde enfrente o desafio de barrar a terceirização na Saúde, tirar essas OSs da nossa cidade,
contratar servidores públicos de carreira, defender um SUS integralmente público, gratuito e
que vai ser, sim, de qualidade, porque o SUS pode ser, sim, de qualidade se o gestor quiser.
Sr. Presidente. Então, eu espero que...PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Por favor,
reestabeleça. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Esse projeto seja barrado, que a
nova secretária enfrente esse desafio de acabar com a terceirização da Saúde, porque a
população de São Carlos é que está sofrendo com essa receita de bolo e com o presente que o
governo está entregando todos os dias para a gente. Obrigada. PRESIDENTE RODSON
DO CARMO: Vereadora, a senhora permaneça na Tribuna, por favor. A respeito do
impedimento dessa nobre vereadora, vereadora Raquel Auxiliadora, eu recebi aqui também
uma informação da vereadora Neusa, Professora Neusa, que também foi barrada em
repartição pública. Eu vou só ler. Talvez esse cidadão, esse funcionário, esse cargo, esse 'pau
mandado' aí, que proíbe vereador de fiscalizar... Está aqui na lei orgânica, no art.
13...VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Um aparte, vereador Rodson. Só um
momentinho. Eu não fui proibida. Disseram até em redes sociais...PRESIDENTE RODSON
DO CARMO: Tira a máscara, por favor, vereadora, que não está entendendo o que a
senhora...VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Eu não fui só proibida, eu tive que
esperar. O problema é que... A minha fala é que eu estava tendo chilique, Raquel. Eu não tive
chilique. Eu esperei, eu fui até... Se eu tiver chilique, a casa cai. Até agora eu não tive
chilique. O dia que eu tiver chilique, aqueles que gostam de escrever aí nas mídias, essa casa
vai cair, porque eu estou prestes a explodir de vez. Eu estou me segurando absurdamente. Era
isso o que queria falar. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: A lei orgânica do
município, no art. 13, diz o seguinte: "No exercício do mandato, o vereador possui livre
acesso às repartições públicas municipais, podendo diligenciar pessoalmente junto aos órgãos
da administração direta e indireta, solicitar esclarecimentos e informações a respeito de ações
de atos administrativos, devendo ser atendido pelos respectivos responsáveis." Então, está
aqui, está na lei orgânica. Nós não pedimos favor. Então, por favor, respeite, respeite o
vereador dessa Casa, e, vereadora, assim que o presidente voltar, nós passaremos e vamos
fazer uma reunião com o Dr. Edson Fermiano para que isso nunca aconteça, jamais. O poder
de... nós podemos exercer o nosso... o poder de a gente exercer nosso mandato. Está dado o
recado. E depois, por favor, a senhora deixe para o Rodrigo o nome desse cidadão, desse
funcionário que impediu a senhora de entrar. Próximo vereador inscrito, o vereador
Robertinho Mori por até dez minutos. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sr. Presidente,
vereador Rodson, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos acompanha. Eu teria
motivo aqui também nos meus dez minutos de fazer algumas cobranças, principalmente aos
Serviços Públicos da prefeitura municipal. Eu vou estar passando uma relação ao Everaldo,
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que me atendeu em relação a um bueiro, mas... nas redes sociais marcado por vários
vereadores, inclusive esse vereador ali, Sérgio Rocha, na Avenida Morumbi com a Paulo VI.
Um absurdo, uma boca de lobo aberta em uma avenida de muito trânsito. Então, já são mais
de seis meses que está para ser feito, foi feito esse requerimento dia 6 de maio, e, por conta da
rede social, estarei passando três locais. A exemplo também da Rua 14, no Jardim Medeiros,
conversei com o prefeito, aquelas áreas de lazer que têm na rua... no Jardim Medeiros, um
bairro de mais de 30 anos. Só eu fiquei 25 anos lá, Lucão, fiquei sete para construir... São 32
anos no mínimo que existe aquele bairro, um empreendimento inclusive do Sr. Prefeito. Nós
temos lá a área de recreio, naquele [ininteligível] está lá uma erosão danada, e inclusive foi
demolido com construções nos locais públicos, locais da prefeitura. Então, ele deu carta
branca, então estaremos visitando lá. Me coloquei à disposição de destinar um recurso de até
R$ 100 mil para que a gente possa estar fazendo em todo o Jardim Medeiros lá essa área de
lazer. Lamentável, um bairro com mais de 30 anos, não ter a sua área de lazer. Então, é muito
ruim isso aí. Outra demanda desde 2019 são os 'playgrounds' e as três academias ao ar livre,
que já foi destinado... foi para a Prohab, foi para Obras, voltou para Serviços Públicos, voltou
para Obras, agora parece que está indo para os Serviços Públicos. Então, conversei com o Dr.
Edson acho que há uns 15 dias, e ficou de fazer, né? Eu estou aguardando, a exemplo também
do beco lá do Bispo Dom Gastão, juntamente com uma emenda que está saindo agora de um
calçamento, e na Rua Alfa, do... hoje, leva o nome do Angelo Fragelli, modelo, aquele beco
que sai da Duarte Nunes e vai até o Diocesano. Então, lamentável. Ali tem que passar... Hoje,
o que era centos e poucos mil reais, hoje está indo para quase R$ 300 mil. E a culpa não é do
vereador se subiu, se tinha emendas. Eu... Isso daí são demandas que estão há mais de anos.
Então... Mas eu não quero falar sobre isso hoje. Eu quero falar sobre os 60 anos da entidade
Apae de São Carlos. Aproveito a oportunidade para fazer um convite à sociedade, que possa
estar aqui dia 26, às 19h30, quinta-feira agora, participando de uma sessão solene solicitada
por este vereador por conta dessa data significativa. Em 26 de maio de 1962, nesse dia,
reuniu-se na sede da piscina municipal um grupo de pessoas com o objetivo de amparar as
crianças excepcionais e criar uma escola onde tais crianças pudessem ser atendidas. No dia 24
do mesmo mês... desculpa, do mesmo ano, no mês de outubro, reuniu-se o mesmo grupo de
pessoas envolvidas na criação de uma escola especializada em assembleia geral para
aprovação do estatuto e para eleição da posse da primeira diretoria da Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais de São Carlos. Hoje, com uma estrutura organizacional completa, a
Apae é filiada à Federação Nacional e Estadual das Apaes e recebe orientação para elaboração
dos programas e projetos no âmbito federal, estadual, possibilitando, assim, melhor
atendimento às pessoas com deficiência intelectual e múltiplas e/ou transtorno de espectro
autista, as pessoas com autismo. Estão sendo atendidas esse ano mais 35 crianças, pessoas
autistas, na Apae de São Carlos. Eu falo com muito carinho, com muita honra, porque em
1992 eu fui convidado pela atual... a diretoria da época, o Carlão, D. Mildred, Antônio Carlos
Matos, a trabalhar na formação - eu era regente da banda da Faber Castell -, para formar um
grupo de música com aqueles garotos. Eu fui para ensinar, e eu só aprendi, Djalma, com um
pessoal do bem, um pessoal puro. Só aprendi com aquela garotada. Estou lá há 30 anos como
voluntário, com a banda, destinando, hoje, recursos que passam mais de R$ 1,2 milhão de
emenda parlamentar para a construção do primeiro prédio do autista em 2011. Nesse mandato
agora do Airton, já foram destinados mais de R$ 1 milhão para a construção do segundo e o
terceiro módulo do autista. Destinei também um recurso para a Unidade de Cuidados Diários,
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que é o atendimento às pessoas acamadas e sem mobilidade na Apae de São Carlos, e foi
destinado agora também um recurso para a gente fazer... Eu falo "para a gente" porque eu me
sinto da família do Apae, me sinto acolhido, um carinho muito, muito especial,
principalmente dos alunos. Gente que vive no meio da política, gente que vive... Trabalhei por
24 anos em uma empresa privada, na Faber Castell, trabalhei no colégio por 20... quase 30
anos, no Colégio Cecília Meireles, e trabalhar em uma entidade igual essa é coisa especial, é
um presente que Deus me deu. Então, tudo aquilo que eu fui para tentar ajudar, eu só fui
ajudado. Então, por esse carinho que eu convido a toda a população, convido a todos
aqueles... também vai ser pela rádio, transmitido pela TV Câmara, no dia 26 então, agora
quinta-feira, que a gente possa no mesmo, dia, 26, que a gente possa estar aqui, vereadora
Neusa, tá, convidando a todos, participando de uma festa, de uma sessão solene dos 60 anos
da Apae em São Carlos, um trabalho de excelência, um trabalho onde... o carinho de toda a
diretoria, de todos os profissionais. Então, muito importante isso aí para a cidade de São
Carlos e, principalmente, para os assistidos. Você investe em uma construção... O que a gente
busca também ao Poder Público, essa parceria, para que a gente pudesse ter uma outra equipe
tentando analisar os problemas das pessoas que nós temos na cidade de São Carlos. Nós
temos lá uma fila que já passa de um ano e meio. Só para 2023, 2024 vão ser detectados se
têm o problema ou não. Isso seria muito importante, que o município, que a gente pudesse
estar trabalhando no sentido de... em um convênio, em um aditamento, que a gente pudesse
dobrar essa equipe, que são cinco profissionais, e que a gente também pudesse aumentar o
recurso do convênio. Ao invés de atender mais 35 autistas e mais 30 que vão também para
Acorde, que a gente pudesse, Sérgio, que também é uma pessoa que luta nessa área, que a
gente pudesse atender pelo menos cem autistas a mais, Lucão, para a gente diminuir um
pouco mais essa fila e tentar trazer um pouco mais de cuidado e carinho a essas crianças e aos
seus familiares. Muito obrigado, Sr. Presidente. PRESIDENTE RODSON DO CARMO:
Agradeço as palavras do nobre vereador Robertinho Mori. Peço para que o Robertinho
assuma a presidência para que eu possa fazer o uso da palavra. [troca de presidência].
PRESIDENTE ROBERTINHO MORI: Com a palavra, então, o nobre vereador Rodson
Magno pelo tempo regimental de até dez minutos. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Muito obrigado, Sr. Presidente. O som está funcionando aí? Alô? Alô? Está ouvindo? Está?
Muito obrigado. Boa tarde à população que nos acompanha, à imprensa escrita, falada e
televisionada. Ontem, tivemos a visita do governador Rodrigo Garcia aqui na nossa cidade,
fazendo investimento de mais de R$ 60 milhões. E eu vou citar alguns investimentos aqui na
nossa cidade que são muito importantes. Foram R$ 32 milhões para a construção da nova sede
da Fatec; R$ 12 milhões para a reforma da Escola Técnica Estadual Paulino Botelho; R$ 10
milhões, já recebidos, na recuperação dos estragos causados pelas chuvas, no combate às
enchentes; R$ 638 mil, já recebidos, para a construção de 58 unidades pelo CDHU; R$ 7,5
milhões para infraestrutura e contrapartida do município; R$ 7,5 milhões para pavimentações
asfálticas e vias urbanas, terra, no âmbito do Programa Nossa Rua; R$ 6 milhões para
iluminação pública - essa é muito importante -, para iluminação de LED no Programa Cidades
Inteligentes; R$ 4 milhões na área de habitação, a nossa cidade vai receber benefício do
Programa Viver Melhor. Esse Programa Viver Melhor é um programa onde ele pega... Pois
não? Ah, pensei que era comigo. É um programa onde ele vai atender ali os moradores do
Jardim Gonzaga, as pessoas que têm a sua casa em vulnerabilidade, vereador Tiago. Vai ser a
parte elétrica, construção e pintura. Então, o governo vem, o pessoal vai estar aí na próxima
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semana, o pessoal do social, já para começar esse programa. É um programa do governo do
estado que vai beneficiar 250 famílias, que as casas estão bem em vulnerabilidade, desde a
parte do telhado, parte elétrica, hidráulica, piso, pintura. E eu quero aqui agradecer o nosso
governador, o Rodrigo Garcia, que atendeu esse pedido. O pedido do Viver Melhor é um
pedido desse vereador, que mais de seis anos atrás, correndo atrás em melhorias para a nossa
cidade. E o governador também nos prometeu que nos irá ajudar com o Programa Pró-Luber.
Nós estamos fazendo nosso programa de moradias lá na região do Zavaglia. Vão ser atendidas
mais de 350 famílias que já compraram os seus lotes, para que as pessoas possam fazer a sua
infraestrutura, das suas casas, e, brevemente, possam morar com dignidade. Então, eu estou
muito feliz, agradeço a todos. Agradeço ao ex-secretário executivo Fernando Marangoni, pela
sua participação também junto com o Programa Viver Melhor para a nossa cidade, o
secretário Flavio Arno, secretário de Habitação, e toda a equipe do CDHU envolvida nesse
projeto. Eu quero aqui... Não pode passar batido. Semana passada, nós estivemos, vereador
Tiago, no camelódromo da nossa cidade, e a chefe de gabinete da Secretaria de Comunicação,
a Sra. Carol, foi um pouco injusta com este vereador, e eu estava ouvindo aqui atentamente,
vereador Lucão, o vereador Marquinho Amaral e o vereador Paraná reclamando. Eu só acho,
Sra. Carol, que a senhora tem que ser um pouco justa nas falas quando a senhora fala a
respeito de vereador. A senhora não é obrigada a colocar o meu nome, a colocar o nome dos
vereadores dessa Casa, no Instagram do prefeito, mas uma coisa a senhora tem que fazer: a
senhora tem que ser justa e verdadeira, e não mentirosa, quando a senhora vai colocar uma
informação no site, ou qualquer site de comunicação da prefeitura. Se a senhora não sabe, este
vereador, junto com esta Casa, luta - eu estou no meu terceiro mandato - há mais de sete anos
para que tenha uma reforma no camelódromo lá da baixada do Mercado Municipal. E a
senhora vem e coloca no site do prefeito municipal que é um pedido da população, que é
também um pedido dessa população, mas o que a senhora não pode dizer, e não pode ser
mentirosa, que teve participação desse vereador. Fale a verdade. Mas a senhora não precisa
mentir que foi um pedido, que foi... O prefeito, sim, teve a caneta do prefeito, que a gente
depende da prefeitura para estar fazendo, mas este vereador também lutou para que esse
camelódromo... saísse um camelódromo novo, um camelódromo justo, que vai ser inaugurado
no próximo mês, se Deus quiser. É só falar a verdade. Agora, se a senhora não quiser falar a
verdade, não colocar no site do prefeito, nas redes sociais do prefeito, também não precisa.
Então, não coloque nada. Mas não minta, porque a gente tem que falar a verdade, o que tem
que ser justo. Vereador Robertinho Mori. A gente tem que ser justo com as coisas que
acontecem. E a gente tem que ser justo também que o ex-secretário Coca, que lutou, que tem
que falar a realidade, a Ingrid, do Trânsito, que lutou, para que saísse uma emenda
parlamentar de R$ 500 mil para que colocasse lá na baixada do Mercado Municipal, para
fazer o novo camelódromo. Então, a senhora deixa registrado e coloque o nome das pessoas
que participaram, porque é injusto e leviano da sua parte, da senhora fazer essas coisas,
mentindo para a população. E muitas vezes a Sra. Carol, chefe de gabinete da Secretaria de
Comunicação, pega um exemplo de uma moça, que se chama Gloria Schmidt, conhecida
como Glorinha, que é justa nas suas palavras, pega o exemplo do nosso querido Mateus de
Aquino, que quando tem dúvida você sabe o que ele faz? Sabe para que existe isso aqui, ó?
Isso aqui se chama celular. Liga, pergunta, não coloca as coisas da sua cabeça, da sua
imaginação, ou sei lá de onde você tira. Seja somente justa. Te respeito como mulher, te
respeito como ser humano, mas a minha moção de repúdio contra a sua pessoa por faltar à
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verdade com esta Casa, com este vereador. Seja justa. Não precisa encher picuá, puxação de
saco. Não é isso que eu quero. Seja... que coloque a verdade. Todo vereador... Parece que é...
Eu estava olhando aqui as redes sociais do prefeito: "corta o vereador", corta isso, corta
aquilo. Para que fazer isso? E eu tenho certeza que não é a mando do prefeito. Ou será que
tem alguma pessoa por trás, que nós vamos tentar descobrir, que manda? Será que a senhora
está sendo 'pau mandado' de alguém? Nós vamos tentar descobrir. Será que está sendo 'pau
mandado' de alguém para fazer... para cortar vereador, para não falar a verdade? E outra coisa:
se não quiser me colocar nas redes sociais do prefeito, eu estou, ó, me lixando para isso, que
isso não vai mudar nada na minha vida. Mas o que a senhora não pode é faltar com a verdade.
Isso eu não vou admitir jamais que a senhora faça. Respeite essa Casa e respeite esses
vereadores. Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só isso. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Um aparte, Sr. Vereador. VEREADOR RODSON DO CARMO: Pois não,
presidente. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Eu parabenizo a fala de Vossa Excelência
e concordo quando Vossa Excelência fala da Glorinha, porque hoje, pela manhã, nós
participamos lá na garagem da prefeitura de uma entrega de duas viaturas para a Vigilância
Sanitária, que foi dos recursos nossos, das economias que nós fizemos, com a
responsabilidade que eu sempre falo de todos os Srs. Vereadores e também dos nossos
assessores, dos nossos funcionários. A gente acabou destinando recursos para a compra desse
veículo, e, na época, nós conversamos com o prefeito municipal, e houve o aval dele, e a
Glorinha ligou para mim de manhã para saber de onde era a fonte, de que forma que chegou
esse recurso lá para a confecção desses veículos. Então, ela buscou as informações para poder
fazer a matéria. E eu falei para ela que era recurso da Câmara e que eu tinha, na época,
conversado com o prefeito municipal e o mesmo autorizou a destinação desse desses recursos
para essa finalidade. Na época, nós passávamos por um momento muito difícil, a pandemia
em pleno vapor, e a vigilância precisando de veículos. Então, eu parabenizo o reconhecimento
dessa servidora, da Glorinha, da forma profissional que ela tem trabalhado, respeitando esta
Casa e respeitando os parlamentares. Muito obrigado pelo aparte que me foi concedido.
VEREADOR RODSON DO CARMO: É isso aí, vereador. Então, D. Carol, a senhora tem
exemplo, uma funcionária de mais de 30 anos, que eu fui 'office boy' na prefeitura, que
merece respeito, que é a Glorinha, e merece meu respeito também o Sr. Mateus de Aquino,
que sempre respeitou. Não trabalhei para eleger o atual governo que estava aqui, eu trabalhei
para o PSDB, que foi Netto Donato, não me envergonho, o prefeito sempre me respeitou, e
não vai ser a senhora que vai mentir, porque se acontecer de novo... Que nem eu disse, a
senhora não precisa ficar puxando o saco, mas só coloque a verdade. Ligue para a gente, ligue
para a Casa, ligue no meu gabinete e coloque a verdade, e as outras pessoas que estavam
envolvidas. Eu acho que vereador tem que ser respeitado, sempre respeitado, e eu acho que o
respeito começa dentro de casa. Se a senhora está com dificuldade, a senhora tem o direito de
errar, aprenda, aprenda com pessoas que saibam fazer comunicação, pessoas que saibam
dialogar com uma Câmara Municipal. É só isso que a gente pede, respeito e a verdade. Muito
obrigado, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROBERTINHO MORI: Pois não, vereador. Com
a palavra, o nobre vereador Roselei Françoso - chegou na hora, hein? - pelo tempo regimental
de até dez minutos, e o próximo e último será o Sérgio Rocha. [troca de presidência].
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Muito boa tarde, vereador Robertinho Mori Roda,
que preside essa sessão. Vereador Rodson, obrigado aí pela força habitual. Colegas
vereadores, vereadora Neusa, vereadora Raquel, vereadora Cidinha, muito boa tarde. Quero
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também cumprimentar o público presente, a população que nos acompanha de seus lares e a
imprensa, que também nos acompanha, muito boa tarde. Eu quero trazer na tarde de hoje uma
demanda, na verdade, que se faz necessária e urgente. Recentemente, eu estive visitando a
Emeb Dalila Galli, no bairro Jockey Club, uma Emeb que tem atendimento nos três turnos e
hoje possui mais de mil alunos nessa unidade escolar. E o fato dessa Emeb, da minha fala na
tarde de hoje, é de pedir à Secretaria Municipal de Educação, ao secretário municipal de
Governo Edson Fermiano, especial atenção a essa escola. Essa escola, como eu já disse, tem
mais de mil alunos, três turnos, e possui três banheiros, três vasos sanitários masculino e três
vasos sanitários feminino. Recentemente, apenas um vaso sanitário estava em funcionamento.
E quero deixar muito claro que não é problema de manutenção. É uma sobrecarga, porque a
manutenção se faz. E em razão dessa dificuldade toda, nós tivemos a informação que um
aluno defecou no chão, na pia, em razão da ausência de ter um simples vaso sanitário, Lucão.
Então, eu quero fazer um requerimento verbal aqui nessa Tribuna, eu já falei com a secretária
Wanda, para que a gente tome uma medida paliativa no menor tempo possível. Nós não
podemos deixar que uma escola com essa proporção, com esse número de alunos, número de
professores, seja tratada dessa forma. Eu quero aqui justificar também que eu estou chegando
agora na sessão, precisei fazer dois exames: um psicotécnico e um de vista. Não, o de
próstata... eu já fiz o PSA, não precisou, graças a Deus. Mas quero justificar a minha ausência.
Estava acompanhando a sessão pela Rádio São Carlos 1.450 AM, e ouvi alguns discursos,
inclusive do vereador Malabim, que falava sobre algumas conquistas que a cidade de São
Carlos teve na tarde de ontem com a presença do governador na cidade de Araraquara e,
posteriormente, a nossa cidade de São Carlos. Eu confesso, Malabim, colegas vereadores, que
ontem foi um dia de muita conquista, de fato, para a nossa cidade. Eu... uma semana, 15 dias
atrás, nós tivemos uma reunião com a superintendente do Centro Paula Souza Laura Laganá
juntamente com o ex-secretário de Educação do estado, O Sr. Rossieli Soares, que vem, de
uma certa forma, abrindo algumas portas para nós, Jean. Tivemos essa reunião no Centro
Paula Souza e também com o pessoal da Fatec, E lá eles se comprometeram com a gente já de
trazer boas notícias para a cidade de São Carlos, Com a possibilidade real e concreta de
atender a um sonho dessa cidade de ter um prédio definitivo, um prédio digno, um prédio que
atenda às necessidades da nossa cidade, e não mais utilizar... para que a gente deixe, de fato,
de utilizar salas improvisadas, gentilmente cedidas pela Secretaria do estado da Educação,
mas um prédio que não dá a liberdade, ou as condições, ou os investimentos necessários para
funcionar como uma escola técnica. Então, o anúncio de R$ 25 milhões para construção dessa
escola técnica, da Fatec... na verdade, é uma faculdade que vai formar tanto... R$ 25 milhões
para a escola técnica... desculpa, para a Fatec, e R$ 12 milhões para a Etec. A Etec passará
também por uma grande reforma. Inclusive, será feita uma coisa que desde 1991, 92, 93, e
posso dizer isso com muita propriedade porque fui aluno dessa escola nesse período... Nós
não tínhamos a quadra coberta, e era uma demanda já, Telo, uma demanda daquela
comunidade escolar. Mais de 1,1 mil, 1,2 mil alunos já esperavam essa quadra. O que é a
quadra para um professor de educação física? É uma sala de aula. E hoje, depois de muitos
anos, quase 30 anos, nós estamos aí com a cobertura dessa quadra já anunciada junto à
reforma da Etec. Então, isso é uma conquista, de fato, vereador Rodson Magno, que o
governador anunciou na tarde de ontem. E mais que isso. Uma coisa que precisa ficar
registrada nessa Tribuna acredito que por todos os vereadores, não é pelo presidente da Casa,
mas por todos os vereadores que se manifestaram aqui, nesta Tribuna, logicamente que lá
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também, no centro de convenções, no Hotel Nacional Inn, quando nós estendemos as
instalações desta Casa para a realização de uma Audiência Pública. Nós fizemos todo o
barulho que se faz necessário, que foi necessário, juntamente com a Câmara Municipal de
Ibaté, presidida pelo nosso vereador, presidente Valentim, Valentim Fargoni, e também pela
Câmara Municipal de Araraquara, presidida pelo Aluisio Braz, o Boi, como é conhecido na
cidade, e nós conseguimos uma coisa muito bacana, muito importante para a nossa cidade,
que é a declinação, a renúncia do governador, do Rodrigo Garcia, em especial, que fez esse
anúncio, de não instalar a praça de pedágio no quilômetro 255 na cidade de Ibaté. Mas a nossa
luta não pararia, não parava por aí. Nós tínhamos que continuar lutando para conseguir
investimentos necessários, que já foram solicitados na década de 90, na década de 2000 e
agora, em 2022, que é... Inclusive, tenho que fazer jus aqui a um trabalho que foi feito pela
presidência na época do ex-vereador, ex-presidente dessa Casa, o Júlio César, quando nós
descemos até o Mercado Municipal para solicitar a terceira faixa de rolamento da Rodovia
SP-310. De igual maneira, nós também solicitamos as marginais. E ontem nós tivemos esse
anúncio. E eu, particularmente, na semana passada, quando visitei a superintendente da Fatec,
nós também visitamos João Octaviano, que é o secretário de Logística e Transporte do estado
de São Paulo, e ele trouxe para a gente a importância de constar no edital dessa licitação...
Acabou? Não, né? Constar no edital dessa licitação essas melhorias que os municípios
possuem, necessitam, demandam. E a informação de que estará no edital que será levado a
público, será publicado, a partir do mês de setembro, eu avalio como uma grande conquista
para a nossa cidade, para a nossa região, porque a terceira faixa de rolamento vai dar fluidez
para o trânsito na Rodovia SP-310. A SP-310, todos nós sabemos que é uma grande marginal,
é uma avenida no meio da cidade de São Carlos, zona leste, corta praticamente toda a cidade
de São Carlos, separando os bairros aqui, o Douradinho, Itamaraty, da Vila Nery, dos demais
bairros centrais da nossa cidade. Então, eu penso que esses investimentos são uma grande
conquista, Lucão, para a cidade de São Carlos, para a região toda, região de Ibaté, região de
Araraquara. E ainda temos uma coisa que não foi anunciada, mas é uma demanda do
município que precisa ser carimbada nesse edital, que são os nossos trevos, trevos que muitas
vezes carecem de um simples sistema de iluminação, trevo que tem aqui na cidade de São
Carlos hoje um... Nós tivemos oportunidade de fazer aqui uma Audiência Pública para
discutir um anel viário ligando a Rodovia SP-310 à SP-215. Isso traria também uma fluidez
muito grande, os bairros aqui nas proximidades do shopping, na proximidade aqui do Salto do
Monjolinho, no Zavaglia, Antenor Garcia, Cidade Aracy, Presidente Collor. Isso traria uma
qualidade de vida muito grande... Posso concluir? PRESIDENTE RODSON DO CARMO:
Pode concluir, Sr. Presidente. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Uma qualidade de
vida muito grande para todos que residem nessa cidade. Então, na tarde de hoje, a minha
expressão é de gratidão ao governo do estado por ter trazido, por ter anunciado, na data de
ontem, grandes benefícios, grandes investimentos. E para finalizar, também um investimento
importante, habitacional, de regularização daquela área fundiária do Jardim Gonzaga, um
trabalho feito, capitaneado aí pelo vereador Rodson e pela Prohab também, né? Teve um
papel fundamental nisso. Então, eu quero externar aqui meus agradecimentos a todos os
vereadores, todos que se envolveram diretamente, indiretamente, nessa luta em benefício da
nossa cidade. Muito obrigado. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Muito obrigado,
Sr. Presidente Roselei Françoso. Próximo vereador inscrito, vereador Sérgio Rocha.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE
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RODSON DO CARMO: Presidente... Calma, gente. Calma. Espera aí, gente. Nossa, que
ansiedade o povo aqui, viu? [troca de presidência]. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sr.
Presidente Rodson, no exercício da presidência. Quero aqui cumprimentar os vereadores aqui
presentes, população que está aqui presente, meu boa tarde. Eu queria aqui parabenizar o
vereador Robertinho Mori - ele não está aqui - pela iniciativa de fazer essa comemoração da
Apae, 60 anos. Parabéns, vereador, porque é uma entidade que merece o nosso respeito,
merece o respeito da cidade de São Carlos, merece o respeito do cidadão são-carlense. Eu
vivo a Apae há 35 anos. A Profa. Rose Rocha, minha esposa, desde a época que a gente
namorava, 35 anos de Apae. Então, a gente vive a Apae durante esses 35 anos dentro da
minha casa. É uma professora que dedica, gosta do que faz, tem amor pelo que faz, e eu
respeito e acompanho ela quase todo dia falando de Apae em casa, dos alunos, da dedicação,
falando da entidade, falando das crianças. Então, é coisa gostosa de ouvir. Eu quero aqui
parabenizar o Robertinho pela iniciativa e reforçar aqui, e convidar a população para estar
aqui presente quinta-feira para ajudar aqui a homenagear essa grande entidade, que presta um
serviço de grande relevância para a comunidade da cidade de São Carlos. E quero aqui trazer
um assunto... O vereador Paraná nos trouxe aqui a situação ali do Pacaembu, Monte Carlo, do
Jardim Gonzaga, Jardim Madre Cabrini, Vila Conceição, que estava em um abandono e está...
e continua abandonada aquela região. E não só aquela região. A cidade inteira está precisando
de cuidado, está precisando dos nossos serviços públicos, da prefeitura municipal. A gente vê
uma cidade abandonada já por muito e muito tempo. Mas hoje surgiu ali, vereadora Neusa, ali
no bairro Madre Cabrini, mais de três anos aquelas ruas intransitáveis... Estive acompanhando
de manhã. Quero agradecer o Mariel. Mariel, depois de tanta cobrança, de tanta briga desse
vereador, da vereadora Neusa, dessa Casa, hoje aconteceu ali, Neusa, um milagre.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Nossa, vai chover. VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Aconteceu ali os tapa-buracos, naquelas ruas. Estão tampando os buracos. Parabéns
ao Geraldo. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Um aparte. VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Quero agradecer, em nome do Jardinho... da Vila Madre Cabrini e ali da Vila
Conceição, que deu uma amenizada naquela situação. VEREADORA PROFESSORA
NEUSA: Um aparte, Sérgio. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Fui ali, eu fiquei contente.
Aquelas crateras sumiram, tamparam os buracos. Eu falei ali para o Geraldo: Geraldo, vou
trazer na Tribuna hoje e vou agradecer. Nós cobramos e temos que agradecer. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Você merece [ininteligível] e a situação das pessoas que
[ininteligível]. Absurdo... Quero elogiar o seu trabalho, viu, Sérgio, de todos que batalharam
lá, porque muitas das pessoas não conseguiam sair nem da casa. Você é fera, tá? Até que
enfim, né? VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Não, Neusa, o mérito não é nosso... quer dizer,
não é meu, é nosso, dessa Casa, sempre cobrando. VEREADORA PROFESSORA NEUSA:
É. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: E quero aqui também trazer outro assunto, e quero aqui
falar hoje da nossa secretária, a Denise, que assumiu a Secretaria de Saúde. Não quero aqui
parabenizar a nossa secretária, mas quero dizer boa sorte, Denise. Você pegou uma carga dura
de carregar, que é a Secretaria de Saúde da cidade de São Carlos. Espero que o prefeito
municipal, o prefeito Airton Garcia, o Carneirinho, Dr. Edson Fermiano, que dê autonomia
para você, Denise, para você tocar a Secretaria de Saúde do jeito que a população precisa,
porque nós estamos vendo a nossa saúde sucateada. É assunto desta Casa todas as terçasfeiras, é assunto da imprensa, é assunto da população. A população de São Carlos não está
merecendo o que está acontecendo na saúde da cidade de São Carlos. Nós estamos aí com
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milhares de pessoas esperando uma cirurgia, são centenas e centenas de pessoas esperando
um exame, pessoa está gemendo na fila da saúde. Então, eu espero, como membro da
Secretaria (sic) de Saúde, onde nós temos o nosso presidente, o Lucão, que vem fazendo um
trabalho, Lucão, excelente, cobrando a nossa secretaria, e quero aqui desejar boa sorte à
secretaria, à secretária, a nova secretária, a Denise, porque ela está pegando uma missão, uma
missão difícil, que eu jamais tinha coragem de enfrentar uma situação que ela pegou agora,
porque, infelizmente, a nossa saúde está... nunca esteve tão ruim que nem está agora. Eu acho
que nós estamos passando momento difícil na saúde, e precisa ter pulso firme, nós temos que
ter... se unir essa Casa, os vereadores têm que se unir, junto, para ajudar a nossa secretária, e
pedir aqui para o nosso prefeito, secretário Dr. Edson, Dr. Edson, para o senhor dar um apoio,
o senhor dar autonomia para a nova secretária assumir essa bucha que ela pegou, que é a
Secretaria de Saúde da cidade de São Carlos, porque nós temos que consertar... O negócio
está complicado. Eu estava hoje passando... final de semana, hoje, a gente passa em frente às
UPAs, lotadas, o pessoal reclamando, os nossos telefones, todo dia, o pessoal pedindo
socorro, pedindo ajuda para o vereador, e muitas vezes o vereador não tem muito o que fazer.
O que nós temos é essa Tribuna para cobrar. O nosso dever é cobrar em reunião. Nós
estivemos na Santa Casa essa semana junto com a comissão, alguns vereadores, cobrando que
as coisas se resolvam, o problema de Araraquara, que está trazendo pessoal da neuro... dos
exames de cabeça, trazendo tudo para São Carlos, e São Carlos não comporta, não tem
estrutura para aguentar toda a região de São Carlos e a região de Araraquara. Então, quero
aqui desejar boa sorte à Denise, que você venha fazer um bom trabalho, que você venha
ajudar a população de São Carlos, porque a população de São Carlos está gemendo por falta
de saúde, por falta de orçamento...VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vossa
Excelência me permite um aparte, nobre vereador? VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Eu quero parabenizar a fala de Vossa Excelência
e dizer que esta Casa, a maioria dos Srs. Vereadores, já tem... já conhece a Dra. Denise há
muito tempo. Eu tive oportunidade, por vários mandatos, de conviver com ela, ou na direção
da saúde ou com o cargo, que ela é concursada, ocupando, e ela é uma pessoa que, sem
dúvida nenhuma, tem um preparo, tem uma disposição, está sempre aberta ao diálogo. E eu
espero, como disse o vereador Paraná, que ela tenha êxito e que o governo dê liberdade e dê
condições para que ela possa exercer a direção da saúde, que não é fácil, vereador Lucão que
o diga, e que ela possa fazer com isenção, com imparcialidade, com total independência e
também com total poder, porque eu tenho certeza que uma pessoa técnica e aberta ao diálogo,
ela pode ter muito êxito na condução de uma estrutura que ela já conhece há muitos e muitos
anos. Então, eu quero parabenizar não só pela amizade que eu tenho com a Denise, mas por
ser testemunha da sua competência, da sua lealdade, do seu comprometimento para com a
saúde de São Carlos. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Obrigado, vereador Marquinho, pelo
apoio. Não é um assunto só meu, vários vereadores trouxeram assunto nessa Casa, desejando
aí boa sorte para a Denise. E eu quero aqui que, mais uma vez, Denise, que você tenha
autonomia, que você faça um bom trabalho na saúde e que ponha a saúde para andar na
cidade de São Carlos, porque do jeito que está não dá. É só isso. Obrigado. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Sérgio Rocha. Peço ao vereador Marquinho
Amaral... Nós temos aqui a Moção 134, que "manifesta congratulação às atletas Ana Paula
Silva Rossi e Maria Aparecida Maia da equipe são-carlense de judô da Academia
Tigre/Sindspam, que brilharam na cidade de Salvador, Bahia, no Campeonato Pan-americano
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de Veteranos e Kata, Campeonato Sul-americano de Veteranos e Pan-americano Open". Eu
peço ao vereador Marquinho Amaral - é uma moção, inclusive, de autoria do nobre vereador
Marquinho Amaral - que proceda a leitura. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
"Moção datada do dia 16/5/22. Autor: Marco Antonio Amaral. Ementa: manifesta
congratulações às atletas Ana Paula Silva Rossi e Maria Aparecida Maia da equipe sãocarlense de judô da Academia Tigre/Sindspam, que brilharam na cidade de Salvador no
Campeonato Pan-americano de Veteranos e Kata, Campeonato Sul-americano de Veteranos e
o Pan-americano Open. Moção de congratulação. Manifesta congratulações às atletas Ana
Paula Silva Rossi e Maria Aparecida Maia da equipe são-carlense de judô. Considerando que
as atletas são-carlenses Ana Paula Silva Rossi e Maria Aparecida Maia brilharam nos torneios
internacionais de judô realizados ao longo da semana passada em Salvador - o Campeonato
Pan-americano de Veteranos e Kata, Campeonato Sul-americano de Veteranos e o Panamericano Open ocorreram entre quarta, dia 11, e domingo, dia 15, na área de eventos do
Shopping Paralela; considerando que cerca de 500 atletas de vários países participaram das
competições, que receberam chancela da Confederação Pan-americana de Judô, e foram
organizadas pela Federação Baiana de Judô com apoio da Confederação Brasileira de Judô e
do governo do estado da Bahia por meio da Superintendência de Esportes da Bahia;
considerando que as competições reuniram judocas de toda a América e foi aberto ao público
- o Pan de Kata abriu as programações na quarta, seguido do Pan de Veteranos na quinta e na
sexta-feira. Em seguida, foi a vez do Sul-Americano, no sábado, 14, e, fechando o fim de
semana, o Pan Open no domingo,15; considerando que a classificação da judoca Paula Rossi
foi de campeã no Pan-americano Open, vice-campeã pan-americana de Veteranos e Kata e
também conquistou bronze no Sul-Americano de Veteranos; considerando que a classificação
da judoca Maria Maia foi campeã do Pan-americano Open e do Pan-americano-Veteranos,
além do vice-campeonato Sul-Americano de Veteranos; considerando que as judocas sãocarlenses estão representando muito bem São Carlos, são exemplos de garra e superação para
jovens atletas da cidade que pensam em seguir carreira no esporte e essa Casa de Leis
representante legitima do povo não poderia ficar silente em tão honrosa homenagem é que:
submeto ao Plenário esta moção de congratulação, expressando-lhes os efusivos
cumprimentos em nome da comunidade são-carlense, solicitando que seja dada ciência desta
Casa através de ofício individual às atletas Ana Paula Silva Rossi e Maria Aparecida Maia
pela brilhante participação nas competições, com cópia da presente à equipe da Academia
Tigre/Sindspam, bem como à diretoria do sindicato e à Secretaria Municipal de Esportes e
Cultura, pelo apoio dado. Sala das Sessões, 16 de maio. Vereador Marquinho Amaral,
vereador do Podemos." Assina o vereador Roselei Françoso e o vereador Rodson.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Marquinho Amaral...[aplausos].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Nós temos mais três moções. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Não, [ininteligível]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Nós temos mais três moções. Eu pedi licença aqui aos Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, para
que a gente possa fazer a entrega, mas eu peço também a leitura bem rápida, tá, que manifesta
congratulação à judoca são-carlenses Ana Paula da Silva Rossi, também ao Prof. Sensei
Erasmo Luiz Firmino, e também à Ana Paula Silva Rossi e Maria Aparecida Maia e equipe
são-carlense de judô da Academia Tigre. Eu peço ao vereador Marquinho Amaral que
proceda a leitura das moções. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Moção do dia 20 de
maio, de autoria do presidente dessa Casa, vereador Roselei Aparecido Françoso. "Moção de
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congratulação. Manifesta congratulação com o judoca e Prof. Sensei Erasmo Luiz Firmino.
Considerando que o Prof. São-carlense Erasmo Luiz Firmino consolida seu brilhante trabalho
em prol do judô, conquistando o Campeonato Pan-americano e Sul-americano de Judô
Veteranos, realizado em Salvador de 11 a 15 de maio, feito que orgulha a comunidade sãocarlense; considerando que formado na década de 1980 pelo saudoso Cláudio Salvador
Munno, o nosso querido Claudião, Erasmo tem uma vida dedicada ao judô, com destacada
atuação como atleta e professor, maior formador de faixas pretas em São Carlos e descobridor
de talentos na modalidade; considerando que a trajetória do Prof. Erasmo é caracterizada por
sua dedicação, determinação e amor ao esporte, no qual se notabiliza como Sensei de notória
expressão, contribuindo exemplarmente para difundir a prática de judô entre os jovens e o
engrandecimento da modalidade é que: submeto ao Plenário esta moção de congratulação
com o Sensei Erasmo Luiz Firmino, expressando-lhe o reconhecimento e a homenagem da
comunidade são-carlense por sua brilhante trajetória como atleta e professor de relevante
contribuição ao desenvolvimento do esporte." Assina o vereador Roselei Françoso, vereador
Marquinho Amaral e vereador Rodson. Moção 140, do dia 20/5...PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Vereador Marquinho, só um segundinho, por gentileza. Essa moção, ela já foi
votada. Nós vamos fazer uma homenagem aqui. Eu gostaria... se os vereadores puderem
assinar, para que eles possam guardar na memória que essa Câmara reconheceu o trabalho.
Tanto essas moções quanto a do Marquinho gostaria que fossem assinadas por todos, tá? Já
foi votado por unanimidade. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do
microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Assina. Por favor, Marquinho.
Desculpa interrompê-lo, mas acho que é importante o registro de todos. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Posso fazer a leitura? PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Pode, por favor. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: "Moção de
congratulação. Manifesta congratulação com a judoca são-carlense Ana Paula Silva Rossi.
Considerando que a judoca são-carlense Ana Paula Silva Rossi possui uma trajetória
exemplar na modalidade, iniciada em 1990, quando incentivada pelas aulas de seu irmão e
reportagens em jornal e TV sobre judô, até então pouco praticado por mulheres; considerando
que Ana Paula se dedicou ao aprendizado, destacando-se por sua técnica que, nos anos
seguintes, a levaria a conquistar medalhas e reconhecimento pela dedicação e talento;
considerando que sua trajetória é motivo de orgulho para São Carlos, representando a cidade e
o país em importantes competições, tendo conquistado títulos de vice-campeã pan-americana,
medalha de bronze no Sul-americano e campeã do Pan-americano Open; considerando que
Ana Paula ministrou aulas em Itirapina e em algumas ONGs, difundindo a prática de judô, e
desde 2019 realiza um excelente trabalho à frente do Sindspam, onde são atendidas mais de
80 crianças; considerando que a judoca contribui para o desenvolvimento do esporte ao
estimular e impulsionar a prática do esporte por crianças e jovens, que são os primeiros passos
no tatame, é que: submeto ao Plenário esta moção de congratulação com a judoca são-carlense
Ana Paula Silva Rossi, expressando-lhe efusivos cumprimentos por sua brilhante e exemplar
atuação como atleta e professora da modalidade, oferecendo relevante contribuição ao
desenvolvimento do esporte. Sala das Sessões, 20 de maio de 2022. Vereador Roselei
Françoso, vereador Marquinho Amaral e vereador Rodson", e os vereadores irão fazer as suas
assinaturas. A última moção: "Manifesta congratulação com a judoca são-carlense Maria
Aparecida Maia. Moção de congratulação com a judoca são-carlense Maria Aparecida Maia.
Considerando que a judoca são-carlense Maria Aparecida Maia possui uma trajetória
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exemplar na modalidade, na qual se iniciou aos 23 anos em Mococa, tendo se mudado para
São Carlos ao ser aprovada em concurso público para técnica de esportes, passando a treinar
uma turma do Sensei Erasmo; considerando que, com muita garra e determinação, Maria
Aparecida, logo despontou com um talento do esporte, tendo alcançado o título de campeã no
Pan-americano e também no Pan-americano Open e o vice-campeonato Sul-americano, para
orgulho do judô são-carlense e brasileiro; considerando que Maria Aparecida começou a dar
aulas de judô quando ainda era faixa marrom, desenvolveu projeto da modalidade no Jardim
Gonzaga e em outros bairros de São Carlos, sendo atualmente professora do projeto da Tigre
no Sindspam e também ministrando aulas no Sesi, no projeto Atleta do Futuro; considerando
que a judoca sobressai pelo empenho com que se dedica ao esporte e também para a difusão
do judô entre crianças e jovens, contribuindo para desenvolver a prática da modalidade em
nossa cidade e revelar novos talentos, é que: submeto ao Plenário esta moção de
congratulação com a judoca são-carlense Maria Aparecida Maia, expressando-lhe efusivos
cumprimentos em nome da coletividade são-carlense por sua brilhante e exemplar atuação
como atleta e professora da modalidade, oferecendo relevante contribuição ao
desenvolvimento do esporte. Vereador, presidente desta Casa, Roselei Françoso, vereador
Marquinho Amaral e vereador Rodson", e os vereadores que irão colocar as suas assinaturas.
Lidas as três moções, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado,
nobre vereador Marquinho Amaral. Quero convidar os atletas que representaram a nossa
cidade nessas modalidades esportivas, a Ana Paula Rossi. E eu aproveito para convidá-la na
companhia do seu esposo, o Jean, também. [aplausos]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO - Pode, por favor, acompanhá-la. A Maria Aparecida Maia e o Sensei Erasmo.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presidente.
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Pois não. [aplausos]. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Como é um
momento descontraído da sessão, nós estamos querendo saber nesses dias que a Ana Paula
ficou fora onde o Jean estava. Nós vamos tentar descobrir. [risos]. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Eu vi lá na Igreja Santo Antônio, viu, Marquinho? VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Então, estava rezando. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Estava rezando. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Brincadeiras à
parte, só para descontrair um pouco. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vamos nos
posicionar aqui então para fazer a foto com os atletas. Todos os vereadores, vereadoras, por
gentileza, estar à frente aqui da Mesa Diretora. [falas sobrepostas]. [risos]. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Pessoal, a sessão continua sendo transmitida. Tem um comunicado
à Casa do nobre vereador Gustavo Pozzi. Eu peço apenas... Vamos aguardar a fotografia aqui
do vereador Marquinho Amaral com as atletas. Eu gostaria de ter essa honra de tirar uma foto
aí também, hein, Marquinho. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Vai lá, vai lá.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Deixa... Só um minutinho aí que eu vou fazer essa
foto. [falas sobrepostas]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, Ana Paula,
Maria, Sensei Erasmo. ORADORA NÃO IDENTIFICADA: Eu que agradeço. Obrigada.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Agradecemos, viu, em nome de toda a sociedade.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Hã? VEREADORA PROFESSORA NEUSA:
Toda vez que ele me via [ininteligível]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sensei
Neusa. Ah, é? VEREADORA PROFESSORA NEUSA: [pronunciamento fora do
microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Muito bem. VEREADOR
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MARQUINHO AMARAL: Você está assanhada, hein, Neusa. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Professora Neusa. Comunicado à Casa do nobre vereador Gustavo Pozzi.
[falas sobrepostas]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vamos lá, gente? Gustavo
Pozzi, o senhor tem a palavra pelo tempo regimental de dois minutos. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Boa tarde. Oi. Boa tarde a todos. Eu quero comunicar à Casa... Eu fiz
um requerimento - deixa eu ver aqui - dia 2 de maio solicitando, com urgência, o reparo no
telhado da Cemei Prof. Octávio de Moura. Eu recebi, ao longo da semana passada, a resposta,
e eu acredito que vários outros vereadores, o próprio Bruno falou aqui na Tribuna sobre isso.
E a resposta foi que em um prazo de 20 dias o telhado da escola, da Cemei Octávio de Moura,
iria estar sendo refeito. Então, a resposta foi no dia 11 de maio, que teve a manifestação da
prefeitura, chegou aqui semana passada. Se contarmos 20 dias, eu acredito que até o final do
mês a escola, a Cemei Octávio de Moura vai ter aí a correção que deve ser feita no telhado.
Acredito que é uma demanda de vários vereadores dessa Casa, porque vários professores,
alunos, procuraram a gente aqui falando desse problema, e, se Deus quiser, viraremos o mês
pelo menos com o início da reforma da Cemei. Muito obrigado, presidente. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Gustavo Pozzi, pelas informações em relação à
Cemei lá, né? VEREADOR GUSTAVO POZZI: É uma [ininteligível] da Octávio de
Moura. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Ah, da Octávio de Moura, que foi
aprovado...VEREADOR GUSTAVO POZZI: Do telhado. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Isso. Perfeito. VEREADOR GUSTAVO POZZI: São 15 dias para a reforma.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: São 15 dias para a reforma. Eu peço a suspensão
da sessão para que a gente possa fazer o acordo de Pauta aqui na sala da presidência. [sessão
suspensa]. [sessão reaberta]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Solicito ao nobre
vereador Marquinho Amaral que proceda a chamada dos Srs. Vereadores e Vereadoras.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ
REBELLO: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereador
Azuaite. Vereador Bira, justificou. Vereador Bruno. VEREADOR BRUNO ZANCHETA:
Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereadora Cidinha. Está on-line, Sr.
Presidente?
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Está on-line. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Dé Alvim. VEREADOR DÉ ALVIM: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI
SEAN: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Djalma.
VEREADOR DJALMA NERY: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Presente. Vereador Elton, presente. Vereador Gustavo. VEREADOR GUSTAVO POZZI:
Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereador Lucão, presente.
Vereador Malabim, presente. Vereador Marquinho, presente. Vereador Paraná. VEREADOR
PARANÁ FILHO: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente.
Vereadora Professora Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereadora Raquel. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente.
Robertinho Mori. Rodson Carmo. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Roselei Françoso. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Sérgio Rocha.
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Tiago Parelli. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Presente. VEREADOR
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MARQUINHO AMARAL: Tem 18 vereadores presentes. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, vereador Marquinho Amaral. ORDEM DO DIA – PROCESSOS
EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL – ÚNICA DISCUSSÃO – PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO - Nós entraremos agora no processo de votação dos processos que
tramitam nessa Casa em regime de urgência. Projeto de Lei 292, (processo nº 2189/22) de
autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "altera dispositivo da Lei 18.262, de 27 de
setembro de 2017, e dá outras providências". É um projeto... concede subvenção ao Cantinho
Fraterno D. Maria Jacinta. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestandose os contrários. Aprovado. Projeto de Lei 273, (processo nº 2078/22) de autoria da Prefeitura
Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar na Prefeitura de São Carlos no valor de R$ 33 mil para aplicação em covid-19".
Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado.
Projeto de Lei 183, (processo nº 1551/22) 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$ 324 mil para contratação de obras de vestiário no
campo do [ininteligível] em Santa Eudóxia". Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei 275, (processo nº2111/22) 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$ 363,2 mil
na Secretaria Municipal de Saúde para covid". Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei 283, (processo nº 2148/22) de
autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "altera dispositivo da Lei 14.395, de 27 de
fevereiro de 2008, que dispõe sobre a adesão do município de São Carlos à Associação
Caminhos da Fé, e dá outras providências". Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei 276, (processo nº 2113/22) de
autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a conceder
repasse financeiro ao serviço de utilidade pública especializado em reabilitação e acolhimento
(Supera)", Supera é o nome da entidade, "no valor de R$ 65 mil", sendo emendas
parlamentares: do nobre vereador Sérgio Rocha no valor de R$ 10 mil; R$ 25 mil do vereador
Ubirajara Teixeira, o Bira; R$ 25 mil do vereador Djalma Nery; e R$ 5 mil do vereador
Rodson Magno do Carmo. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestandose os contrários. Projeto de Lei 173, (processo nº 1466/22) de autoria do Poder Executivo,
que "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar e crédito adicional
especial na Prefeitura Municipal de São Carlos no valor de R$ 210.803,17 na Secretaria
Municipal de Saúde". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Esses recursos são devolução do saldo... Vamos lá, só para justificar, tá? É
devolução do saldo remanescente da emenda da deputada Márcia Lia, apoio ao uso de plantas
medicinais e fitoterápicas no SUS, e emenda parlamentar do deputado estadual para o PAB
estadual, tá? No total, são 180... Quanto é o valor aqui? São R$ 210.803,17. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de
277, (processo nº 2114/22) de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza o
Poder Executivo a conceder repasse financeiro à Associação de Handebol, e dá outras
providências, no valor de R$ 70 mil", sendo emendas parlamentares: do nobre vereador
Sérgio Rocha no valor de R$ 10 mil, R$ 40 mil do nobre vereador Malabim, R$ 5 mil também
do nobre vereador Malabim e R$ 15 mil da nobre vereadora Cidinha do Oncológico, no valor
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de R$ 70 mil para a Associação de Handebol. Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei 286, (processo nº 2179/22) de
autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "dá nome Agenor Galdino do Prado à Rua
3 no Condomínio Residencial 'Vila Neuve'." SR. RODRIGO CLAYR VENÂNCIO:
Villeneuve.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Hã? Villeneuve, é isso?
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Villeneuve. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Villeneuve? SR. RODRIGO CLAYR VENÂNCIO: É, porque é francês.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Ah, é francês. Azuaite, não me deu aula de
francês, poxa. Villeneuve. Vamos lá. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Eu solicito
votação nominal Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Votação nominal
solicitada pelo nobre vereador Marquinho Amaral. Villeneuve. Papel. ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sim.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Azuaite, sim. Vereador Bira, justificou
ausência. Vereador Bruno. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereadora Cidinha,
justificou ausência. Vereador Dé Alvim. Vereador Dé Alvim? Vereador Dé Alvim, sim.
Vereador Dimitri. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Djalma. Vereador Djalma? VEREADOR DJALMA NERY: Sim.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sim. Vereador Elton. VEREADOR ELTON
CARVALHO: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Gustavo.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereador Lucão. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Sim. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Malabim. VEREADOR MALABIM: Sim.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Marquinho Amaral, sim. Vereador
Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sim. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Sim. Professora Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Sim.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sim. Raquel Auxiliadora. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sim.
Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sim. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Sim. Rodson. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sim. Roselei Françoso, no exercício da
presidência, não vota. Vereador Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sim. Vereador Tiagão. VEREADOR TIAGO
ORLANDI PARELLI: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Dezoito Srs.
Vereadores votaram sim, nenhum vereador votou não e não houve abstenção. Portanto,
aprovado. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Aprovado o projeto de lei que dá nome
de rua de Agenor Galdino de Prado no Condomínio Residencial Villeneuve. VEREADOR
PARANÁ FILHO: Questão de ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Questão de ordem solicitada pelo nobre vereador Paraná Filho. VEREADOR
PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, entre os processos em regime de tramitação comum, o que
consta aqui existem dois processos de autoria do vereador Tiago Parelli, e ambos com o
mesmo objeto, que é de denominar de Prof. Leandro Sampaio Belucci a Rua 28, loteamento
residencial Salto Monjolinho. Então, existe uma... dois processos com o mesmo conteúdo.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Cabe razão a observação de Vossa Excelência. Já
foi comunicado ao vereador Tiago Parelli, ele fará solicitação de retirada de um deles e nós
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apensaremos... porque trata do mesmo projeto na verdade, né? Os projetos ficarão ajuntados
para os nossos arquivos. Foi um erro. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Tinha
dado um problema no [ininteligível]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Isso. SR.
RODRIGO CLAYR VENÂNCIO: Isso. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Foi um
problema técnico...VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Por isso que replicou.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: No nosso sistema. Mas será corrigido, viu,
Paraná? Muito obrigado pela observação. Vamos estar sempre atento. Paranazinho nos
ajudando aí. Então, o próximo projeto é o Projeto de Lei Ordinária nº 174, (processo nº
1467/22) de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a
abrir um crédito adicional especial e crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de
São Carlos no valor de R$ 2.093.632,00 na Secretaria Municipal de Saúde para ações... teto
MAC média complexidade, teto MAC média e alta complexidade", emenda do deputado
federal Celso Russomano, financiamento de ações de alimentação de nutrição e covid-19.
Certo, vereador Malabim? Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestandose os contrários. Aprovado. SR. RODRIGO CLAYR VENÂNCIO: [pronunciamento fora
do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Nós temos um requerimento de
urgência também, com as assinaturas necessárias, que é o Requerimento 1.539, (processo nº
2181/22) de autoria do nobre vereador Azuaite Martins de França, que "requer providências
quanto ao talude", Prof. Azuaite, "localizado na Rua João de Lourenço de Rodrigues, na Praça
Itália". Prof. Azuaite solicitou encaminhamento de votação para o requerimento em tela. O
senhor tem a palavra pelo tempo de três minutos. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Sr.
Presidente, vereadores, público presente. Tenho certeza, Sr. Presidente, que todos os meus
pares votarão favoravelmente a esse requerimento, mas em respeito a todos os colegas
vereadores e ao povo de São Carlos, uso a Tribuna para esclarecer o que é isso. É que
naquelas obras que foram feitas na Praça Itália, subindo para a Vila Prado, paralelo ao muro
do CPP, existia um talude, um barranco grande, e esse barranco tinha uma inclinação
razoavelmente suave. Com as obras, o barranco ficou quase que 90 graus, quase que em pé, e
em uma altura, porque a rua ficou mais baixa, de uma altura de mais de cinco metros. Como a
distância entre a beira do barranco e uma canaleta, o que tem de grama plantado ali, é de 15
centímetros de largura, ou 20 no máximo, e sendo ali um local de tradicional passagem de
estudantes do Jesuíno de Arruda, de trabalhadores nas indústrias daquela região, existe um
perigo, um altíssimo e grave perigo, de alguém, por brincadeira, cair de lá, ou escorregar, ou
qualquer coisa dessa natureza. E se isso, por desventura, vier a acontecer, é morte certa. Se
não cair na queda, cai esmagado por algum veículo que passa na rua. Diante da eminência
desse perigo, Sr. Presidente, é que eu fiz esse requerimento, para notificar todos os secretários
municipais da área, mais cópia para o Ministério Público. Por quê? Porque ou tomam
providência e evitam que isso venha a ocorrer, ou não tomando providência, com esta minha
fala, nesse instante aqui, a Ata da Câmara, com esse requerimento, anais da Câmara no
requerimento, com a manifestação para os secretários documentada e registrada aqui na
Câmara, para o Ministério Público, eu transformo todos em cientes da possibilidade de algum
acidente vir a ocorrer. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode concluir.
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: E se vier a ocorrer, essas autoridades todas estarão
responsabilizadas, porque foram alertadas do que poderia acontecer. Não tomaram ou não
tomariam nenhuma providência, então seriam corresponsáveis pelo ato. Daí a importância
desse requerimento e daí a necessidade da minha fala também. Muito obrigado, Sr.
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Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, Prof. Azuaite. Acho que é
público e notório a tragédia anunciada naquele local. Então, bem faz o Prof. Azuaite, como
conhecedor, vizinho desse local. Acho que está alertando o Poder Público das providências a
serem tomadas. Em votação o Requerimento 1.539, de autoria do nobre vereador Azuaite
Martins de França, que "requer providências quanto ao talude localizado na Rua João de
Lourenço Rodrigues, na Praça Itália". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado. Nós temos a moção também de autoria da nobre
vereadora Raquel Auxiliadora dos Santos, que é "moção de repúdio contra a Proposta de
Emenda à Constituição, a PEC 206, (processo nº 2191/22) que propõe cobrar mensalidade
nas universidades públicas". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovada. Temos também Indicação 169, (processo nº
2183/22) de autoria do nobre vereador Aleksander Fernandes Vieira, ou Malabim, que "indica
ao Excelentíssimo Sr. Prefeito municipal que, por meio do setor competente, alugue uma casa
no Jardim São Rafael, ou Residencial Parque Douradinho", perfeito, "para indicação... para a
instalação de uma Unidade de Saúde da família (USF)". Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Requer agendamento...SR.
RODRIGO CLAYR VENÂNCIO: Azuaite. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Requerimento 1.538, (processo nº 2180/22) de autoria do nobre vereador Azuaite Martins de
França, que "requer agendamento de sessão solene para homenagear EPTV e equipe do
programa Terra da Gente". SR. RODRIGO CLAYR VENÂNCIO: Terra Brasilis.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Hã? Terra da Gente está aqui. VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: Terra Brasilis. SR. RODRIGO CLAYR VENÂNCIO: Terra da
Gente [ininteligível]... PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Ah, tá. Mas está Terra da
Gente. "Pela realização da série especial Terra Brasilis". É isso? Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. SR. RODRIGO CLAYR
VENÂNCIO: É muita terra. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Muita terra, Prof.
Azuaite. [risos]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É. Não é Terra Plana, hein? Nem
Terra Com. Requerimento nº 1.534, (processo nº 2175/22) de autoria do nobre vereador
Paraná Filho, que "solicita a cópia integral do Processo Administrativo 76/2022 da Prefeitura
Municipal de São Carlos". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestandose os contrários. Isso aqui está embaçando, cara. Não estou enxergando, não. PROCESSOS
EM REGIME DE TRAMITAÇÃO COMUM – ÚNICA DISCUSSÃO – PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO - Na Pauta, temos o Projeto de Lei 154, (processo nº 1398/22) 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. Abertura do crédito
adicional suplementar no valor de R$ 175 mil no orçamento do gabinete do prefeito municipal
para aquisição de um veículo. Para tanto, serão utilizados recursos oriundos de
anulação"...VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Encaminhamento de votação, por
favor. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Encaminhamento de votação da nobre
vereadora Raquel Auxiliadora. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Eu queria pedir
atenção dos nobres vereadores e vereadoras dessa Casa para esse projeto de lei que visa dar
crédito adicional de R$ 175 mil para o gabinete do Sr. Prefeito comprar um veículo novo para
uso do Sr. Prefeito. Faço aqui, sem demagogia nenhuma, de que sim, o prefeito precisa, sim,
andar com carro bom, de qualidade. Para mim, isso daqui não é o problema. O problema é que
se a gente colocar no Google muito rápido o que vale a pena, alugar um carro ou comprar um
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carro novo, vocês vão encontrar uma série de artigos que mostram que hoje em dia alugar um
carro fica muito mais barato do que você comprar um carro novo. Pois é. Por que o prefeito
municipal não aluga um carro? Não. Carro, ele compra. Ele quer comprar um carro novo para
ele. O que ele quer alugar é a vida das pessoas, que ele terceiriza. Por que ele não terceiriza o
carro? Uma máquina? Não. Ele terceiriza gente, seres humanos, que depois, nessas empresas
picaretas, não recebem o seu salário em dia. Então, todo momento, a todo o momento, o
prefeito municipal terceiriza a nossa prefeitura, terceiriza as pessoas, mas compra uma
máquina nova para ele, um carro novo para ele. Então, eu gostaria de encaminhar aqui à
votação dos Srs. Vereadores para a gente votar contra esse projeto de lei. É um absurdo.
Prefeito municipal querer comprar carro para ele e ficar terceirizando a vida das pessoas da
nossa cidade. Terceirize esse carro, alugue um carro decente, sim, para o senhor andar, que
isso não é um problema, mas terceirize as máquinas e não as pessoas. Obrigada.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereadora Raquel. Encaminhamento de
votação solicitado pelo vereador Malabim, pelo PTB. VEREADOR MALABIM: Srs.
Vereadores, Sras. Vereadoras, boa tarde. É, cada um tem um entendimento relacionado a esse
projeto de lei encaminhado pela vereadora Raquel Auxiliadora, do PT. O PTB encaminha e
pede o apoio dos Srs. Vereadores para votarem favoravelmente a esse projeto. Se um cidadão
ganha uma eleição para prefeito da cidade e ele não pode comprar um carro para o seu
gabinete, para o seu uso... Aí depois as pessoas cobram que não vai aqui, que não vai ali,
embora ele vá com o carro dele. Mas isso ele não vai levar para a casa dele, ele não vai levar
para as fazendas dele, ele não vai levar para uso próprio dele, a não ser uso da prefeitura.
Então, eu acho que não tem nada a ver a questão de a prefeitura ter um carro, um carro bom,
para o prefeito que foi eleito duas vezes pela população com a quantidade esmagadora de
votos na segunda eleição, embora, neste mandato, está devendo, precisa melhorar, e muito,
em muitas questões, mas não é R$ 175 mil na compra de um carro que vai resolver os
problemas que tem aí para serem resolvidos, não. Eu acho que tem como... Vamos votar o
projeto favorável. Agora, tem que resolver os problemas que tem para resolver, claro que tem
que resolver, mas não é a questão de um carro que vai solucionar todos os problemas que tem
deixando de comprar ele, não. Então, o PTB faz o encaminhamento de voto aqui aos Srs.
Vereadores para que nós aprovemos o projeto. VEREADOR AZUAITE FRANÇA:
Encaminhamento de votação. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Encaminhamento de
votação, nobre vereador Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE FRANÇA:
Pelo Cidadania, encaminhamento de votação... PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Tem a palavra pelo tempo de três minutos. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Contra esse
projeto de lei por alguns motivos. Não tenho nada a favor do prefeito e nem tenho nada contra
a pessoa do prefeito, mas eu quero discutir métodos, quero discutir métodos, e quero discutir a
racionalidade, que deveria ser a base de uma administração. Não é porque o prefeito foi eleito
prefeito que ele pode tudo. Aliás, quem deveria poder tudo é o Legislativo, porque o
Legislativo representa o povo e indica ao Executivo o que o Executivo tem que executar.
Então, eu ando com carro alugado. Por que o carro é alugado? Porque sai mais barato, muito
mais barato do que o carro comprado, e as responsabilidades são muito menores, ou quase
nenhuma responsabilidade. Mas se o prefeito opta por comprar um carro, é uma situação. Mas
por que a administração estuda alugar uma frota de veículos? Por que ela estuda alugar uma
frota de veículos? A regra tem que ser uma só. Ou é tudo alugado ou é tudo comprado. Como
pretende alugar, deveria estar alugando o carro em que ele vai andar, ou o carro que vai
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transportar ou conduzir. Então, eu quero orientar a bancada do Cidadania a raciocinar o
método: ou vale para todas as circunstâncias ou não vale para nenhuma. Como o dinheiro é
público, ele tem que ser usado racionalmente. Então, alugar é mais barato e o método da
prefeitura é o de alugar e de não comprar. E como bem disse a vereadora Raquel dentro da
questão do método: por que é que compra uma coisa e terceiriza outras tantas? E tem a
questão da prioridade. "Ah, mas são poucos reais", são R$ 180, mil reais, um carro, e coisa e
tal, sei lá quanto é que custa. Eu pergunto assim: Olha, começo da administração Airton
Garcia foi marcada pela seguinte grande obra do prefeito: os professores [interrupção no
áudio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pode concluir, por favor. VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: Os professores tinham tratamento dentário gratuito. A prefeitura
oferecia o dentista e oferecia alguns insumos. Primeira obra de Airton Garcia: tirar o dentista
e esses insumos do gabinete dentário do CPP, que atendia gratuitamente todas as prefeituras.
Essa é a prioridade do governo de Airton Garcia. Muito obrigado. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, Prof. Azuaite. Algum mais vereador? O vereador Bruno... É
encaminhamento de votação, Bruno? VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Sim.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Encaminhamento de votação solicitado pelo nobre
vereador Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Boa noite, vereadoras,
vereadores. Bom, eu acredito que a questão da compra ou de uma empresa, a terceirização,
acho que... acredito, entendo eu, Lucão, que essa não tem que ser a nossa discussão. O que me
chamou atenção aqui foi o valor vultuoso desse veículo. E eu fiz uma pesquisa rápida, que eu
confesso que eu não sou um especialista em veículos, uma pesquisa muito rápida do que daria
para comprar com R$ 175 mil. Um mini Cooper, R$ 181 mil; um Audi A3, R$ 180 mil,
Lucão. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Pelo amor de Deus. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Uma BMW X1, aí passou um pouquinho, R$ 200 mil. Enfim, esse site listou
dez veículos que ficariam entre R$ 150 mil e R$ 200 mil. Olha, de novo, não sou contra a
compra de veículos, mas o valor é vultuoso, gente. É R$ 175 mil. Nós não estamos falando de
um carro popular. E, de novo, o mérito aqui não é se o prefeito tem ou não que ter um veículo.
Não é essa a discussão. A discussão, para mim, é o valor que nós estamos tratando aqui. Outro
exemplo: um Audi A4 - vocês sabem o que é um Audi A4? -, R$ 187 mil. Nós estamos
votando aqui R$ 175 mil, o valor é muito alto, eu vou insistir nisso. Então, de novo, não sou
contra, mas nesse momento, nesse valor e nessas condições, eu não consigo votar
favoravelmente. Então, chamar a atenção, presidente... eu quero... vou até ser repetitivo, em
relação ao valor que nós estamos votando aqui. Um Corolla novo R$ 175 mil? Acho que não
é tudo isso. Enfim. Então, precisamos ficar atentos em relação à questão do valor. Muito
obrigado. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Bruno.
Encaminhamento de votação solicitado, vereador Dé Alvim. VEREADOR DÉ ALVIM: Sr.
Presidente, vereador Roselei. Olha, eu acho que nós aqui... É lógico que o prefeito tem que
comprar um carro confortável. Como vai viajar até Brasília nove horas? Como vai viajar
constantemente para São Paulo para buscar o recurso, que vocês viram o tanto de recurso que
veio para a cidade de São Carlos? Não pode ser. Um carrinho também para... O prefeito foi
eleito com o voto da população, e não é R$ 175 mil que vai mudar a história de São Carlos,
não é R$ 175 mil... Aqui, eu vou dar um exemplo. Vários presidentes da Câmara já passaram
e compraram carros confortáveis, alugaram carros confortáveis - inclusive, o vereador Júlio
César, quando foi presidente desta Casa, comprou, alugou -, e tiveram o nosso apoio, como
tem o nosso apoio quem tem dois carros alugados nesta Casa e dois comprados. Quanto
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custou? Então, eu não vejo aqui... Para que fazer estardalhaço porque o prefeito está
comprando um carro para o seu gabinete? Olha, se está estudando para alugar uma frota, olha,
nós temos que aplaudir, está estudando para alugar uma grande frota para a Prefeitura
Municipal de São Carlos. Vai sair mais barato? Mas nesse momento precisa comprar este
veículo confortável porque as viagens são longas até Brasília, são longas até São Paulo, e o
prefeito viaja constantemente e busca recurso para a cidade de São Carlos. Olha quantos
milhões foram anunciados para a cidade de São Carlos. Quantas vezes o prefeito esteve em
Brasília? Quantas vezes esteve em São Paulo? É lógico que tem que ter um carro confortável.
Eu encaminho sim, voto sim, com muita tranquilidade, com muita tranquilidade, porque eu
tenho a certeza que não são R$ 175 mil que vão mudar a vida de São Carlos, a história de São
Carlos. O prefeito tem trabalhado, e muito, para a cidade de São Carlos. Tem dificuldades?
Tem. E cada um tem o seu mandato. Encaminha a sua votação e vota como quer. O
Solidariedade, neste momento, vota sim, e vota com muita tranquilidade. Olha, a Câmara... Eu
viajo para São Paulo constantemente com os carros da Câmara. Aqui, nós temos quatro, dois
alugados e dois comprados. Quando o Júlio César foi presidente, fez um belíssimo trabalho à
frente da presidência, também alugou, comprou carro. Ué, não é justo? É justo, porque os
vereadores viajam buscando emenda parlamentar em São Paulo, buscando emenda federal em
Brasília. Precisam ter os carros para viajar. Alguns tentam ir de avião, mas tem que ir
particular, porque a Câmara também não consegue [interrupção no áudio]. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode concluir, por favor. VEREADOR DÉ ALVIM: Eu
não sei se a Câmara tem pagado passagem de avião para vereadores, mas eu tenho
acompanhado vereadores em Brasília com carro da Câmara. Tem que ter carro confortável
para ir até Brasília, ficar um, dois dias, voltar. Não pode ser com qualquer carro. Então, não
são R$ 175 mil, que o prefeito tem trabalhado muito para a cidade de São Carlos, que vão
mudar o destino da nossa cidade, Sr. Presidente. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Questão de ordem, Sr. Presidente.
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Questão de ordem solicitada pela nobre vereadora Raquel. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Eu queria fazer um requerimento verbal à vossa presidência
para... porque eu gostaria de saber quantas vezes o prefeito de São Carlos foi para Brasília de
carro. E até mais: eu quero saber também quantas vezes ele foi para Brasília de avião também.
Porque nunca vi, nesse mandato, prefeito ir muito menos para Brasília de carro. Mas eu
gostaria de solicitar essa informação do prefeito municipal. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Vereadora Raquel, eu penso que nesse caso eu poderia até responder se eu
tivesse as informações. Acho que... Sugiro até que faça o requerimento formal mesmo e que
pergunte ao prefeito para que ele possa trazer a resposta a Vossa Excelência. VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: Sr. Presidente...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Quem é o
próximo vereador? Vereador... Pois não? VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Sr.
Presidente, se me permite...VEREADOR DÉ ALVIM: Sr. Presidente, questão de ordem. Só
para concluir aqui.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Questão de ordem.
VEREADOR DÉ ALVIM: Eu acho que a vereadora Raquel tem toda a razão. Ela tem toda a
razão, ela tem o direito, ela tem o mandato dela para fazer verbal, fazer oficialmente, através
do seu gabinete. Porque todos os prefeitos... Eu já fui do PT. Eu já fui do PT. O Barba,
Newton Lima, todos...VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente... PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Dé. VEREADOR PARANÁ FILHO: Isso não é
questão de ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Dé, o
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tempo já exauriu. Eu peço...VEREADOR DÉ ALVIM: Sr. Presidente, aqui nós temos que
votar aquilo que.. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não...VEREADOR DÉ
ALVIM: Já encaminhei a votação. Não adianta nós querermos tumultuar... PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Isso. Isso, exatamente. VEREADOR DÉ ALVIM: Fazer
escândalo em cima de um veículo, isso e aquilo, que não vamos chegar a lugar nenhum, Sr.
Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Exatamente, vereador Dé. Nós temos
vereadores inscritos...VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Questão de ordem.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Questão de ordem, vereador Azuaite Martins de
França. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: É bem rápido. VEREADOR DÉ ALVIM:
[pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vamos lá,
gente. A palavra está com o Prof. Azuaite. VEREADOR AZUAITE FRANÇA:
Simplesmente...VEREADOR DÉ ALVIM: O povo morrendo na Santa Casa.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Dé, eu queria garantir a palavra ao
vereador Azuaite. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: [pronunciamento fora do
microfone]. VEREADOR DÉ ALVIM: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Azuaite, o senhor tem a palavra. Vamos
lá. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: O senhor garante a minha palavra, presidente?
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Claro. Vamos lá. VEREADOR AZUAITE
FRANÇA: É só para adicionar ao pedido da vereadora Raquel as contas dos reparos dos
veículos da prefeitura municipal nos últimos anos, porque esse problema deixa de existir
quando os carros são alugados. Obrigado. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, Prof. Azuaite. Nós temos inscrita também para encaminhamento de votação a
nobre vereadora Neusa Golineli. [falas sobrepostas].
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Vereadora Neusa. Olha...SR. RODRIGO CLAYR VENÂNCIO:
[pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereadora
Neusa, tem a palavra. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Já é boa noite, né?
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Boa noite. VEREADORA PROFESSORA
NEUSA: Boa noite. Bom, primeiro, por acaso foi citado várias vezes aqui pelo vereador
anterior, que me sucedeu aqui... me antecedeu, não sucedeu, antecedeu, que a Câmara tem
dois alugados e dois que foram comprados. Por acaso o nosso prefeito está a pé? Ele nunca
teve carro? Isso é uma vergonha, São Carlos não ter um carro para o nosso prefeito. Para que
comprar outro, prefeito? Agora, vamos ver... A Saúde tem, sim, gente precisando. Esses R$
175 mil daria para comprar carro para o Sitis, que está precisando transportar gente para a
hemodiálise, tá? Alugar é fácil. Ele aluga um 'big' de um carrão, que vai ter que ser o quê? Vai
ter que pagar a mecânica. Ou é para a gente manter aquela oficina que tem aqui e que foi
falado várias vezes pelo vereador Bruno nas questões das vans, das... que está lá parada, que
conserta... sabe aquele detalhe? "Olha, está com problema no parafuso e a parafernália da
parafuseta", e cobra tudo aquilo lá. Então, eu penso assim: eu não acho que o nosso prefeito
possa ficar sem um carro decente, mesmo que seja para ir para Brasília - não sei se ele topa
viajar tanto tempo no carro, mas eu acho que alugar... Se ele for para Brasília, ele pode alugar
um carro legal e levar, até com chofer próprio, nossa, com segurança e tudo o mais. Agora,
R$ 175 mil faz diferença. Eu já vi gente aqui batendo boca com outros aqui por causa de R$ 2
mil, R$ 3 mil, R$ 5 mil. Quantas CPIs são feitas aqui... E R$ 175 mil é uma diferença muito
grande, gente. Dá para comprar dois, três carros menores para transporte de quem precisa,
para os deficientes, que nós não temos. Hoje mesmo a minha assessora teve que correr para
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arrumar um carro para poder levar um jovem de 27 anos que tem autismo e precisava urgente.
Ela foi mordida, ela levou, ela fez o possível. Foi através do pessoal da Saúde que
conseguiram um carro, porque não tem carro. Um monte de gente que tem carro próprio
usando carro da própria prefeitura. O que é isso? O que é isso? OS R$ 175 mil fazem muita
falta. O meu foi roubado, depredado e eu estou usando um velhinho. "Ah, vereadora tem..."
Tem... A fava que tem. O que nós temos que entender é que dinheiro público é público. Ora, o
prefeito, lógico que ele tem direito, como todos aqui têm direito às prioridades, alugue, não
gaste à toa. Nós estamos precisando de dinheiro para a saúde, para a educação, para
[interrupção no áudio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Neusa. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Concluindo: Faz séculos que eu estou pedindo uma ajuda para uma
reforma no canil, até R$ 10 mil, R$ 20 mil, nada. Para a saúde então... Agora, vamos comprar
um carro adequado, que a mecânica é fabulosa de cara. Ah, gente, vamos pensar. Tem coisa...
como o Dé falou aqui, tem coisas mais sérias para votar. Eu voto não. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Encaminhamento de votação solicitada pelo nobre vereador Paraná
Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, Srs. Vereadores. Eu acho que nesse
momento nós precisamos de um discurso sem paixões, sem lados políticos, mas sim pensando
no que é mais apropriado, o que é mais razoável. E, nesse momento, eu vejo a fala de alguns
vereadores, as quais eu respeito, admiro, considero e que são meus amigos, meus irmãos,
independente de nós estarmos aqui, um dia nós não estaremos mais, mas o vereador Malabim,
ele disse que... "Olha, o cara é prefeito, o cara não pode... não tem direito de comprar um
carro?" Veja bem, estamos falando, vereador, do dinheiro público. Com o dinheiro dele,
obviamente, que ele compra o que ele quiser. Se ele quiser comprar uma Ferrari, um iate,
uma... Faz o que ele quiser. Com o dinheiro público não é bem assim. Ele é prefeito, está
prefeito, na verdade, mas ele está usando dinheiro público, não está comprando com o
dinheiro dele. De outro lado, o vereador Dé, ele vem e diz: "O que são R$ 175 mil?" Olha, é
muito dinheiro, R$ 175 mil é muito dinheiro. E são R$ 175 mil do suor do trabalhador sãocarlense, do empresário que trabalha para pagar imposto. Daí, vereador Dé, estão saindo esses
R$ 175 mil. Então, não é o que... o senhor não pode falar "o que são R$ 175 mil?", porque
esse dinheiro é público. E nós, 21 vereadores, vereadoras, aqui nessa Casa estamos aqui para
fiscalizar cada vintém. Um centavo é importante, quanto mais R$ 175 mil. Vamos aqui, Srs. e
Sras. Vereadoras, relembrar que muitos de nós, na legislatura anterior, aprovamos a venda dos
veículos do gabinete do Sr. Prefeito Airton Garcia Ferreira. Ele não quis os carros, vendeu.
Vamos lembrar, Srs. Vereadores, que nós temos um Jetta, um Volkswagen Jetta, empoeirado
ali no Tiro de Guerra, que é, esporadicamente, utilizado pela Secretaria Municipal de
Segurança Pública. Então, dizer que o prefeito não tem veículo para andar é mentira. Ele tem.
Eu, enquanto secretário municipal de Agricultura, viajei com esse Jetta. Mas o Jetta fica lá.
Inclusive, quando eu fui usar esse Jetta, Professora Neusa, primeira coisa eu tive que mandar
lavar de tanta poeira que tinha, porque não tem serventia. Agora, como nós iremos votar R$
175 mil para comprar um veículo de luxo para o Sr. Prefeito municipal, que [interrupção no
áudio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode concluir. VEREADOR
PARANÁ FILHO: Entendo que ele, sim, deva ter um certo conforto, mas quando os veículos
dos Sitis, que aqui foram denunciados pelo vereador Bruno Zancheta, que trazem, que
transportam pessoas doentes após sessões de hemodiálise, que voltam para as suas casas
quase que desfalecidas. E eu sei disso porque o meu pai, durante anos, fez tratamento de
hemodiálise na Santa Casa, e eu sei a condição precária que aqueles veículos estão. Para fazer
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a manutenção dos carros que transportam pacientes, pessoas doentes, zero; para o Sr. Prefeito
municipal, vamos dar um carro de luxo. Qual razoabilidade disso? Qual a proporcionalidade
disso? Então, Srs. Vereadores, com todo respeito, Sr. Prefeito municipal... A vereadora
Raquel Auxiliadora fez um requerimento verbal muito interessante. Se o vereador Dé Alvim
disse que o prefeito tem que buscar as demandas em Brasília, seria interessante então dessa
Casa conhecer quantas viagens o prefeito fez a Brasília de carro. Quantas vezes? Então, Sr.
Presidente, orientação de votação do PSB: voto contrário. Voto não. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Paraná. Em votação...VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Sr. Presidente...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Pois não, vereadora...VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Eu solicito votação
nominal, por favor. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Votação nominal solicitada
pela nobre vereadora Raquel Auxiliadora. Uma folhinha aqui. Os vereadores favoráveis à
aquisição do veículo digam "sim", os contrários digam "não". VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sim.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: André Rebello, sim. Vereador Azuaite.
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Não. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Não.
Vereador Bira, justificou ausência. Vereador Bruno. VEREADOR BRUNO ZANCHETA:
Não. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Cidinha do Oncológico. Está
presente on-line, Sr. Presidente? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Ausente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Dé Alvim. VEREADOR DÉ ALVIM:
Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Dimitri. VEREADOR DIMITRI
SEAN: Não. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Djalma. VEREADOR
DJALMA NERY: Não. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Elton.
VEREADOR ELTON CARVALHO: Não. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Lucão. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Sim.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Malabim. VEREADOR MALABIM:
Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Marquinho Amaral, sim. Vereador
Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Não. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Paraná Filho, não. Vereadora Professora Neusa. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Não. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Não. Vereadora
Profa. Raquel. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Não. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Não. Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTINHO MORI:
Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sim. Rodson Magno, não. Roselei Françoso,
no exercício da presidência, não vota. Vereador Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Tiago Parelli.
VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Sim. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Nove Srs. Vereadores votaram sim, nove votaram não. Houve empate. [risos].
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Cabe ao Sr. Presidente o desempate. [risos].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu voto não. [aplausos]. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Parabéns, presidente. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Eu peço a atenção de Vossas Excelências. Nós temos vários processos para
votar ainda hoje, gente, vamos lá. Eu peço a atenção de Vossas Excelências e
peço...VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sr. Presidente, pela ordem.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem solicitada pelo nobre vereador
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Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Eu peço autorização de
Vossa Excelência para me retirar da sessão, eu tenho outro compromisso agendado, e como os
processos são todos de consenso e não há processo nenhum polêmico para ser votado, eu peço
permissão de Vossa Excelência para estar em um evento inclusive representando esta Casa.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Deferido o pedido de Vossa Excelência. Peço à
vereadora Raquel que nos auxilie aqui. Então, vamos lá. Eu proponho a alteração da Pauta,
porque tem uma família que está aguardando há muito tempo aqui, tá? Dois processos. O
vereador Tiago Parelli havia solicitado a retirada do Processo 1.861. É aquele processo que o
vereador Paraná nos chamou atenção aqui. Então, eu ponho... coloco em votação a retirada
desse processo, está bem? Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestandose os contrários. Então, está aprovada a retirada desse processo. Agora, coloco em
votação...VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Votação nominal. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Votação nominal. SR. RODRIGO CLAYR VENANCIO:
Questão de... Encaminhamento de votação. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O
senhor fez encaminhamento... Encaminhamento de votação o senhor solicitou? VEREADOR
TIAGO ORLANDI PARELLI: Do...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Ah, o
senhor...SR. RODRIGO CLAYR VENANCIO: Ele encaminha antes. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Não, ele está pedindo a votação nominal, é isso? SR. RODRIGO
CLAYR VENANCIO: Tem que encaminhar antes.
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: O senhor vai fazer o encaminhamento? Então, por favor, até a Tribuna para o
senhor fazer o encaminhamento. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Boa noite a
todos. Boa noite, presidente... PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Boa noite. Boa
noite. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Mesa Diretora, todos os vereadores,
vereadoras dessa Casa, a todos que estão aqui assistindo no Plenário, a todos que nos assistem
em casa. Hoje é um dia que poderia ser diferente, mas é uma lembrança que vai ficar
eternizada na família Belucci, que está aqui. Queria que vocês pudessem ficar de pé para
'mim' poder fazer a leitura. A Fabiana pode ficar sentada. A Dani, a Daniella. Eu vou ler o
currículo dessa pessoa especial para a gente, né? "Leandro Sampaio Belucci nasceu em
12/7/1977 na cidade de São Carlos, filho de Ivo Nildo Belucci e Marilda Isabel Sampaio
Belucci, sendo o caçula de três irmãos: Fabiana, Danielle e ele. Cresceu na região central da
cidade de São Carlos, onde morou até o casamento com Daniele Vanelli Martins Belucci,
celebrado pelo seu tio padre Bento Brás Bellucci. Iniciou seus estudos na Escola Estadual
Prof. Sebastião de Oliveira Rocha, onde permaneceu até meados de 1986. Após, deu
continuidade aos estudos até a conclusão do ensino fundamental 2 na Escola Estadual Prof.
Luiz Augusto de Oliveira. Iniciou o ensino médio na Escola Estadual Dr. Álvaro Guião e,
devido à greve estadual, transferiu-se para o Colégio Objetivo, onde conclui o ensino médio.
Nessa época, também iniciou o curso de inglês na escola de idiomas CCAA, onde teve o
primeiro contato com a sala de aula, sendo monitor, professor e, posteriormente,
coordenador... querer abraçar a sua paixão: literatura. No ano de 1996, ingressou na USP-São
Carlos no curso de química. Porém, não o concluiu. No primeiro semestre do ano de 2000,
chegou em casa dizendo que não iria concluir o curso e que no final do ano faria vestibular
para letras. Desde pequeno gostou muito de ler e tinha o dom da escrita. Em 2001, iniciou o
curso noturno de letras, sempre conciliando com o trabalho, ministrando aulas de Inglês no
CCAA e Colégio Objetivo São Carlos e Ibaté. Após a conclusão do curso de letras, começou
a ministrar aulas no mesmo colégio de língua portuguesa e, mais tarde, de literatura, junto
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com as aulas de inglês. Devido ao seu comprometimento, desempenho e profissionalismo, foi
convidado a ampliar sua carga horária pelo COC de Matão e Araraquara e, posteriormente,
pelo COC de Ribeirão Preto. No ano do nascimento de seu filho Dante Vanelli Belucci
(2014), Leandro trabalhava quatro dias da semana em Ribeirão Preto, sendo que alguns dias
pernoitando ou saindo de madrugada e voltando à noite, sem poder curtir o filho que tanto
amava. Portanto, diante dessa situação, resolveu mudar-se para Ribeirão Preto com a sua
família, diminuindo seus dias na estrada, pois continuou a ministrar aulas aos sábados, os
quais aproveitava para ver sua mãe, irmãs, sobrinhos, parentes e amigos, e a cada 15 dias
ministrava aulas de sexta-feira no final da tarde e noite. Leandro estava muito entusiasmado
com a vida, inclusive a profissional, pois havia conseguido, junto com um amigo de profissão,
iniciar o Projeto Linguajando, com grandes expectativas de expansão. Infelizmente, seus
sonhos pessoais e profissionais foram interrompidos no mês de março de 2019. Vale ressaltar
que por onde ele passou vai ser eternamente lembrado pelo seu carisma, sensatez e paixão
pela sua profissão e entes. Com certeza, seus ensinamentos prosperarão." É, era um grande
amigo meu, amigo de infância, um profissional exemplar à época que a gente viveu junto,
totalmente diferente, né, Lucão, do que a gente acaba vivendo hoje, mas, infelizmente, ele
está, com certeza, alegrando o céu. Eu queria fazer só mais uma leitura, presidente. O
sobrinho Ivo, de 19 anos, no dia em que o Leandro veio a falecer, escreveu um poema. "A
vida é um sopro. Vai embora tão rápido quanto veio. Hoje, não sou mais inteiro e receio que
como tu não terá mais nenhum ser humano como tu. Era desumano. Cada [ininteligível] bem
prensado, cada movimento improvisado, é para sempre o seu legado. Tu era sorridente, era
contagiante, sempre contente, nunca descontente. E o que será da gente? Ou melhor, o que
será do Dante sem seu pai, que te amava mais do que tudo, que por ti era louco? Faríamos de
tudo para ter de novo. Com sua ternura, se tornou deus da literatura. E falo que te amo sem
fins. Eu estou arrasado. E assim como nunca devemos 'se' esquecer que nada... em Machado
de Assis é por acaso. Sempre, sempre, sempre levarei seu legado, seu amor pelo Elvis, 'rock
n'roll'. Pela profissão que se formou, você me fez amar a poesia e a literatura. Me fez amar até
o Machado de Assis. E o peso dessa ternura levarei para sempre na minha postura. Tenho
tantas coisas para falar que não existem palavras suficientes para expressar. Nem a literatura é
tão perfeita como você é. Te amo para sempre, tio, e com todos os heróis da literatura, você
vai estar brilhando no espaço. Te amo muito, muito mesmo. Jamais me esquecerei de você.
Você é único." Uma salva de palmas. [aplausos]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, vereador Tiago. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Obrigado, família
Belucci, de coração. Um grande beijo. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tiago, eu
peço a gentileza do processo para que a gente possa colocar em votação. Então, em votação o
Projeto de Lei 259, (processo nº1976/22) de autoria do nobre vereador Tiago Parelli, que "dá
nome de Prof. Leandro Sampaio Belucci à Rua 28 do loteamento residencial Salto do
Monjolinho". O propositor solicitou votação nominal ao referido projeto. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Atenção, vereadores. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Os vereadores favoráveis digam sim, os contrários digam não. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO:
Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Azuaite Martins de França.
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Bira, justificou ausência. Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Cidinha do Oncológico, justificou ausência.
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Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Ah, desculpa, Dé Alvim. Perdão. VEREADOR DÉ ALVIM: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Dimitri Sean, sim. Djalma Nery.
VEREADOR DJALMA NERY: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Elton
Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO: Sim. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES:
Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Malabim. VEREADOR MALABIM:
Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Marquinho Amaral, justificou
ausência. Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sim. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Professora Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Raquel Auxiliadora, sim. Robertinho Mori.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Sim. Rodson Magno do Carmo. Roselei Françoso, no exercício da presidência, não vota.
Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: E Tiago Parelli. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Dezessete votos favoráveis, nenhum contrário,
Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Está aprovado o Projeto de Lei de
número 259, de autoria do nobre vereador Tiago Parelli. SR. RODRIGO CLAYR
VENÂNCIO: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: A pedido do propositor... Ah, por gentileza, Tiago Parelli, tenha a bondade e
traga, por favor. Os vereadores que quiserem fazer as fotos com os familiares do Leandro, a
gente registrar esse momento aqui, vereador Tiago Parelli. SR. RODRIGO CLAYR
VENÂNCIO: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Eu vou lá. [aplausos]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, foi
solicitada também pelo propositor, o vereador Gustavo Pozzi, a inversão da ordem aqui. Ele
tem um compromisso agora à noite, e eu peço a autorização de Vossas Excelências para votar
o Projeto de Lei 262, (processo nº 2016/22) de autoria do nobre vereador Gustavo Pozzi, que
"denomina a praça localizada..."VEREADOR GUSTAVO POZZI: É André e Marquinho
Amaral. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Ah, são três propositores? Me perdoem
então, mas é que está na ementa aqui um só. VEREADOR GUSTAVO POZZI:
[pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. Já
anuncio aqui os propositores, tá? Então, voltando, Projeto de Lei 262, de autoria dos nobres
vereadores Gustavo Pozzi, Marquinho Amaral e André Rebello, que "denomina a praça
localizada no bairro Vila Boa Vista de Praça D. Joviano de Lima Junior, e dá outras
providências". Vereador Gustavo Pozzi solicitou encaminhamento de votação. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Boa noite a todos. Eu vou fazer a leitura do currículo de D. Joviano
Junior e, depois, eu faço uma rápida consideração. Vamos lá. "D. Joviano de Lima Junior,
filho de Joviano dos Santos Lima e de Olga de Oliveira Lima, ambos falecidos, nasceu em
23/4/42 em Uberaba, Minas Gerais. Em sua terra natal, terminados os estudos primários,
ginásio e colegiais no Diocesano dos Irmãos Maristas, ingressou no noviciado da
Congregação do Santíssimo Sacramento em 1964. Ainda nesta mesma cidade, recebeu o
presbiterato das mãos de D. Almir Marques Ferreira na Igreja de Santa Teresinha. Tendo
realizado estudos universitários em filosofia, pedagogia, ciências sociais e liturgia, dedicou-se
ao magistrado e à pastoral nos campos da animação vocacional, litúrgica, familiar e
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ecumênica no Brasil, especialmente na Diocese de Santo André e Arquidiocese de São Paulo
e Uberaba, e no exterior - Dublin, na Irlanda, em Cleveland e Nova Iorque, nos Estados
Unidos. Foi pároco dois períodos em Santa Ifigênia e coordenador da pastoral do Setor
Catedral, em São Paulo, e pároco da Adoração, em Uberaba. Exerceu a função de secretário
executivo e, posteriormente, o mandato de presidente da CRB Regional de São Paulo. Em sua
congregação, foi diretor dos estudos, mestre de noivos (sic), superior, conselheiro, provincial,
consultor geral e vigário geral. Escreveu alguns livros sobre liturgia e colaborou em diversos
periódicos e revistas no Brasil e no exterior. Foi assistente eclesiástico do Instituto Secular
Servitium Chister, inspirado no carisma sacramento. Foi ordenado bispo pelas mãos de D.
Geraldo, D. Constantino e D. Benedito. Eleito bispo de São Carlos em 25 de outubro de 1995
e sagrado em 27 de dezembro de 1995, tomou posse em São Carlos no dia 21 de janeiro de
1996. Durante seu episcopado na Diocese de São Carlos, ordenou 30 diáconos permanentes e
27 presbíteros e, durante a sede vacante, mais dois presbíteros. Criou 14 paróquias e duas
quase-paróquias. Em Ribeirão Preto, desde a sua posse, no dia 3 de junho de 2006, ordenou
16 presbíteros diocesanos e um religioso. Foi vice-presidente da região sul e membro da
Comissão Episcopal Pastoral para Liturgia da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil), membro do conselho permanente da CNBB e presidente da Comissão Episcopal
Pastoral para Liturgia da CNBB. Faleceu em Ribeirão Preto no dia 21 de junho de 2012, aos
70 anos, vítima de câncer no intestino". Bom, D. Joviano faria 80 anos, se estivesse vivo, em
abril, e a sua morte... faz dez anos... fará dez anos que ele nos deixou em 21 de junho. Então,
essa homenagem que nós, eu, o André Rebello e o Marquinho Amaral, fazemos a D. Joviano
é bastante pertinente para o momento pelos dez anos de seu falecimento e os 80 anos que ele
haveria completado se estivesse vivo. Uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer,
um ser humano muito carinhoso, 'onde', por grande período, cuidou do povo de Deus de São
Carlos, também em Ribeirão Preto, com uma responsabilidade ímpar, quando bispo da nossa
diocese. Nomeou muitos padres, diáconos permanentes. É uma pessoa que tem que ser
marcada na história da nossa cidade, e nesse momento é que nós então apresentamos o nome
de D. Joviano na rua onde hoje tem a feira, na Avenida Grécia. Então, todo aquele complexo
de rua recebe então essa justa homenagem minha, do vereador André e também do vereador
Marquinho Amaral. Muito obrigado a todos os vereadores, e também a Deus por me dar essa
oportunidade de fazer essa homenagem a D. Joviano. Obrigado. [aplausos]. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Parabéns, vereador Gustavo Pozzi, vereador André, vereador
Marquinho. Em votação o Processo 262, de autoria dos vereadores já nominados, que
"denomina a praça localizada no bairro Vila Boa Vista de Praça D. Joviano de Lima Junior, e
dá outras providências". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se
os contrários. Aprovado. Agora, nós vamos aqui na Pauta, né? Processo... Projeto de Lei 223,
(processo nº 1824/22) de autoria do Poder Executivo, que "autoriza o Poder Executivo a abrir
um crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos no valor de R$ 40
mil na Secretaria Municipal de Serviços Públicos para implementação de duas academias ao
ar livre, sendo uma do lado da UBS Jardim Santa Paula e outra na Rua Coronel Leopoldo
Prado, conforme emendas parlamentares do nobre vereador Bruno Zancheta". Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei
nº 224, (processo nº 1825/22) 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 à Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento para
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contribuir com a aquisição de um forno combinado, que será utilizado na cozinha piloto para
preparação de refeições destinadas aos três restaurantes populares e outras secretarias
municipais, conforme emenda parlamentar do nobre vereador Bruno Zancheta". Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado.
Projeto de Lei de número 231, (processo nº 1859/22) de autoria da Prefeitura Municipal de
São Carlos, que "desafeta e autoriza o Poder Executivo a alienar área pública a Sebastião
Benedito Braghin, e dá outras providências". Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei 234, (processo nº 1895/22) de
autoria do nobre vereador Elton Carvalho, que "denomina de Rua Milton Rogério Linari a
Rua 6 no Residencial Monjolinho". O vereador Elton Carvalho solicita leitura do currículo do
homenageado. Eu solicito à vereadora Raquel Auxiliadora que proceda a leitura do
homenageado. Milton Rogério Linari. Tem uma justificativa também, vereadora Raquel.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: É o projeto todo, né? SR. RODRIGO
CLAYR VENÂNCIO: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Projeto de lei e a justificativa. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Projeto de lei. Autor: Elton Carvalho. "Emenda: denomina a Rua Milton Rogério Linari a Rua
6 do Residencial Salto do Monjolinho. Prefeito de São Carlos faz saber..." ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Milton.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Milton.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Milton, perdão. "O prefeito de São Carlos faz
saber que a Câmara Municipal de São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte
lei: art. 1º - a Rua 6 do Residencial Salto do Monjolinho fica denominada de Milton Rogério
Linari; art. 2º - esta lei entra em vigor na data de sua publicação. São Carlos, 4 de maio de
2022. Elton Carvalho, vereador pelo Republicanos. Justificativa: reconhecendo a contribuição
de Milton Rogério Linari como fundamental para a imprensa do município, trabalhando como
fotojornalista para uma das maiores mídias de São Carlos - o São Carlos Agora -, busca-se
homenagear esse profissional denominando a Rua 6 do Residencial Salto Monjolinho de Rua
Milton Rogério Linari. Milton Rogério Linari nasceu em 4 de novembro de 1975 na cidade de
São Carlos, sendo o quinto filho de Ondina Aparecida Caporaso Linari e Antônio Linari Neto.
O pai morreu de leucemia quando Milton tinha apenas quatro anos, deixando a família em
dificuldades, o que o motivou a começar a trabalhar aos 14 anos de idade. Durante 23 anos,
Milton fez parte da equipe de garçons do tradicional restaurante Sun City, tornando-se
bastante conhecido e querido pelos frequentadores do local. Foi pai aos 19 anos de Gabriel e,
posteriormente, de Laura em seu primeiro casamento, e depois de Felipe e Lucas no segundo
casamento. Preocupado que seus filhos não passassem pelas dificuldades que ele mesmo
passou quando criança, tanto financeiras quanto pela falta do pai, Milton se desdobrava entre
o trabalho e a família, chegando a ter até três empregos para garantir um futuro melhor para
suas crianças. Apesar de não ter se dedicado muito aos estudos, ele se destacou em todos os
trabalhos que teve: entre os garçons era o melhor; quando trabalhou como entregador de
jornais, também era muito dedicado, mas descobriu seu verdadeiro talento e paixão quando,
através de um de seus irmãos, foi trabalhar como fotógrafo jornalístico para o site de notícias
São Carlos Agora. Não só tinha muito talento como também adorava a adrenalina que esse
trabalho lhe proporcionava e, muitas vezes, além de fazer seu trabalho, também ajudava, na
medida do possível, no socorro das vítimas de acidentes e à população em geral. Mas um dia,
aos 42 anos, a vítima de acidente de trânsito foi ele. Precisou passar por uma cirurgia no
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joelho e, alguns dias depois, morreu em consequência de uma embolia pulmonar sem
conhecer o filho caçula, Lucas, que ainda estava para nascer. Assim, solicito a compressão e
apoio dos nobres vereadores desta Casa para a aprovação do presente projeto. Sala de
Sessões, 4 de maio de 2022. Elton Carvalho Porto, vereador pelo Republicanos." [aplausos].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Muito bem, vereador Elton. Coloco em votação o
Projeto de Lei 234, de autoria do nobre vereador Elton Carvalho, que "denomina de Rua
Milton Rogério Linari a Rua 6 no Residencial Salto do Monjolinho". Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto de
Lei 234. (processo nº 1895/22) Projeto de Lei 240, de autoria do nobre vereador Azuaite
Martins de França, que "estabelece a padronização do sistema de numeração de imóveis em
São Carlos, e dá outras providências". Os vereadores favoráveis... Pois não? É votação
nominal? Não? Então, vamos lá. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei 246, (processo nº 1933/22) 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$ 50 mil
para a Secretaria Municipal de Obras Públicas para reforma do estabelecimento da Escola
Bispo D. Gastão. Para tanto, serão utilizados recursos oriundos de anulação de dotações
orçamentárias". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão...VEREADOR
ROBERTINHO MORI: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Oi? VEREADOR ROBERTINHO MORI: [ininteligível] emenda
parlamentar. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: A emenda? Vereador Robertinho, só
para deixar registrado, não está escrito, mas eu registro que é uma emenda do vereador
Robertinho Mori Roda para garantir os investimentos necessários. Eu estive lá na escola,
Robertinho, está de parabéns. A escola realmente carece, a calçada toda detonada, a diretora
andou reclamando lá dos buracos que têm nesse passeio. Então, parabéns aí pela indicação da
emenda para o estacionamento da Escola Bispo D. Gastão. Os vereadores... Coloco em
votação o Projeto 246. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado o Projeto de Lei 246. Projeto de Lei 247, (processo nº 1934/22) de
autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a abrir um
crédito suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos no valor de R$ 38 mil para a
Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito para contratação do serviço de iluminação no
entorno da obra do estacionamento na Avenida Comendador Alfredo Maffei, na região do
camelódromo. Para tanto, serão utilizados recursos de anulação de dotações orçamentárias".
Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado.
Acabou, né? SR. RODRIGO CLAYR VENÂNCIO: Agora, declaração de voto.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Nós temos inscrito para declaração de voto o
nobre vereador Malabim pelo tempo de dois minutos. Tempo do partido o senhor se inscreve?
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Então... Isso, vai chegar. VEREADOR AZUAITE FRANÇA:
Declaração de voto. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Declaração de voto, Azuaite,
na sequência. VEREADOR MALABIM: Sr. Presidente. Eu solicitei para fazer declaração de
voto. Não podia deixar passar em branco, de forma nenhuma, para valorizar o nosso trabalho
e também o trabalho do deputado federal Celso Russomanno, que nós estamos aqui votando e
aprovando uma ficha para ser suplementada no valor de R$ 500 mil do deputado Celso
Russomanno para o teto MAC, média e alta complexidade, para cirurgias. Então, mais uma
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vez, nós agradecemos ao deputado federal Celso Russomanno. Colocamos o nome dele na
cidade de São Carlos porque ele faz jus a isso com tantas emendas. Este ano foram R$ 950
mil, quase R$ 1 milhão para recapeamento, né? Tem mais R$ 500 mil, que já foram
contratados, que estão no hospital universitário para cirurgias eletivas de média
complexidade. Essa é de alta complexidade, R$ 500 mil, são outros R$ 500 mil, nada a ver do
hospital universitário, né? E assim... Então, nós precisamos de pessoas... Eu falei outro dia
aqui a respeito de um deputado, que ele teve 12 mil votos, 11 mil votos aqui e não mandou
nem R$ 1,00 para a cidade de São Carlos, e aí eu acho que fizeram matéria disso aí, e eu
acabei apanhando muito na internet por causa disso. Mas falei a verdade, não falei nada de
mais. Que mentira que eu falei de um deputado que tem 11 mil e ele não mandou R$ 1,00
para a cidade de São Carlos, não ajudou a cidade de São Carlos? E aí, o Celso Russomanno
teve 700 votos e já mandou aqui, em seis anos aqui, quase R$ 8 milhões. Então, na verdade, a
gente tem que valorizar quem valoriza a cidade de São Carlos. É esse o meu pensamento. Dê
honra a quem tem honra. Então, se ajuda a cidade de São Carlos, vamos, é claro, vamos falar
o nome, e será lembrado, com certeza, nas eleições. Não só [interrupção no áudio].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode concluir. VEREADOR
MALABIM: Para concluir. Não só o Celso Russomanno, mas como todos os outros
deputados. Tem o deputado do PT, tem o deputado do Psol que mandou aqui através do
Djalma, do vereador Djalma, do MDB, enfim. Se eu for citar aqui nome de todos os
vereadores, eu vou acabar falando... vai faltar o tempo para mim. Muito obrigado, Sr.
Presidente.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Malabim.
Também se inscreveu para declaração de voto o nobre vereador Azuaite Martins de França.
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Novamente, Sr. Presidente, para prestar respeito a
todos aqueles que assistem às sessões da Câmara e explicar aquilo que talvez não fique claro,
não fique entendido para o grande público. Foi aprovado um projeto de minha autoria que
altera a numeração de rua para os novos empreendimentos, podendo ser adotado para os
antigos. Contar rapidamente uma história. Morava na rua... em uma rua da Boa Vista 2 e
comprei um sofá. O sofá foi entregue, o caminhão veio de fora, e eu fiquei esperando o sofá...
Tinha o telefone do entregador. Fiquei esperando, o caminhão não chegava, liguei para o
entregador e falou: "Ah, acabei de entregar". Eu falei: Onde você está? "Ah, eu estou na rua
tal". Jeronimo Costa Terra, que era a rua da minha casa. Falei: Eu também estou. Estou na
minha casa. Eu vou ficar no meio da rua, que quando o caminhão aqui cortar... Eu fiquei
esperando. Daí chegou o caminhão, o caminhão encostou, falei: É aqui o número 1.155. Onde
você entregou? "Ah, entreguei lá em cima". Falei: Então, vai buscar e traz aqui. Ele foi lá e
trouxe. Quantas vezes não há um descaminho, problemas dessa natureza com a população de
São Carlos? Eu tenho dó de carteiro, dos entregadores de aplicativo, seja do que for, porque as
ruas de São Carlos não seguem uma numeração lógica. Fui fazer um curso em Vancouver, no
Canadá, e lá, as ruas, os quarteirões, eles representam centenas. Então, o primeiro quarteirão
vai de cem a 199, o segundo [interrupção no áudio]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: O senhor pode concluir. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: O segundo de
200 a 299, e assim sucessivamente. Então, existe uma sequência lógica, quarteirão por
quarteirão. Então, conhecendo essa lógica do ordenamento dos prédios nos quarteirões de
Vancouver, eu procurei fazer esse projeto de lei para imprimir uma lógica na sequência
numérica dos imóveis de São Carlos. Nos novos, naqueles que estão por vir. Agora, se a
prefeitura abraçar a ideia e quiser aplicar a mesma lógica, o mesmo raciocínio daqueles que já
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têm a numeração preestabelecida, que ela o faça da forma como resolver regulamentar.
Agradeço ao voto dos Srs. Vereadores, e acho que estou contribuindo um pouquinho com o
ordenamento desta cidade. Muito obrigado. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, professor, finalizando aqui as declarações de voto. Eu convido o vereador Lucão
Fernandes para utilizar o tempo do partido no tempo regimental de cinco minutos.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Lucão Fernandes pelo tempo regimental
de até cinco minutos, no tempo do partido. VEREADOR PARANÁ FILHO:
[pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Declaração
de voto? Hum, já dei a palavra para ele. Você pode no final? VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Vai, aproveita aqui. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vai lá.
Então, vai, Paraná. O Lucão cedeu o tempo para você fazer a declaração de voto.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, eu, na verdade, quero só declarar voto em
relação... mais especificamente ao projeto de compra do veículo solicitado pela prefeitura
municipal. Eu não poderia ir embora hoje dessa sessão tendo votado de outra forma que não
fosse contrário, até porque nós conhecemos a realidade da nossa cidade, conhecemos a
realidade do sucateamento da frota dos veículos, conhecemos a triste realidade do
superfaturamento e das compras fraudulentas que existem na compra de peças e na
manutenção de veículos. O vereador Bruno Zancheta sabe bem disso. Vereador Bruno,
vereador Bira também tem acompanhado de perto. Então, não poderia votar de forma
contrária. Isso não é um ato contra o governo, não é um ato contra o prefeito. Eu acho que o
governo até tem feito coisas importantes, mas isso acho que não era importante, não era
razoável, e por isso resolvi votar contrariamente. Quero parabenizar Vossa Excelência pela
postura, pela coragem, até porque não esperava algo contrário de Vossa Excelência, porque eu
me recordo que na semana passada eu e o vereador Roselei estivemos em uma reunião com a
secretária de Educação, e lá foram relatadas algumas questões relacionadas ao transporte de
alunos, inclusive transporte de alunos ali do distrito de Água Vermelha, de Santa Eudóxia, e
lá relatado, inclusive, a precariedade de um ônibus, né, foi trazida ali a realidade de um ônibus
que foi adquirido com recurso da prefeitura, vereador Lucão, e que não tem as mínimas
condições de rodar. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: De 2007 o ônibus.
VEREADOR PARANÁ FILHO: De 2007 o ônibus, que foi comprado na época que o
vereador Roselei atuava na Secretaria de Educação, e que esse ônibus está parado, vereador
Lucão, por falta de manutenção. Falta de manutenção, diga-se falta de recurso. Então, não é
razoável se eu [interrupção no áudio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Rápido,
hein? [risos].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode concluir.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Pois é. Além dos veículos que transportam pacientes, que
eu mencionei, eu tenho ônibus escolares parados por falta de manutenção porque não tem
alocação de recurso ali. Então, não é razoável eu votar R$ 175 mil para comprar um veículo
para o prefeito sendo que eu tenho ônibus parados por falta de manutenção, segundo a
secretária Wanda. Isso nos foi passado, a mim e ao vereador Roselei. Então, vereador Roselei
Françoso... E o Dr. Edson Ferraz também estava na reunião. Então, não poderia esperar de
Vossa Excelência... Dr. Edson Fermiano. Não poderia esperar de Vossa Excelência outra
postura, outra atitude, visto que Vossa Excelência também conhece bem o drama desses
jovens, dessas crianças, dos distritos, que precisam vir até as unidades escolares e não têm
condições por conta disso. Então, parabenizo Vossa Excelência pela atitude e pela postura.
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PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Declaração de voto, Sérgio Rocha. Vereador
Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sr. Presidente, vou aproveitar a declaração
de voto. Votamos vários projetos. O projeto que eu votei favorável à compra do carro do
prefeito municipal... Eu entendo que nós estamos com uma frota sucateada, sim, várias
secretarias estão sem veículos, mas nós não podemos deixar uma cidade com 260 mil
habitantes, uma cidade que arrecada R$ 1 bilhão, e nós aqui negarmos um carro para o
gabinete do prefeito. Esse carro não vai ser para o prefeito Airton Garcia. Daqui dois anos e
meio, o prefeito vai embora e esse carro vai continuar para o próximo prefeito usar esse carro.
Eu acho que merece, sim, um carro decente para o gabinete do prefeito. Nós não estamos em
uma cidade de 5 mil habitantes, 10 mil habitantes. Nós estamos em uma cidade da tecnologia,
uma cidade de 260 mil habitantes. Eu acredito, sim, que a cidade está um caos, a cidade está
destruída, mas tem dinheiro para tocar o outro lado e tem dinheiro para comprar esse carro.
Nós votamos aqui dias atrás R$ 250 mil para fazer um conserto de um telhado de uma UBS
no Redenção que caiu em fevereiro e até agora está do mesmo jeito. São R$ 250 mil. Dá para
comprar quase dois carros. Nós votamos aqui a semana passada R$ 15 milhões de empréstimo
para fazer um recape da cidade de São Carlos. Precisa do recape? Precisa. A cidade está
esburacada. Eu acho que R$ 15 milhões para fazer recape não precisava emprestar o dinheiro.
Tinha que fazer com recurso próprio. Eu acho que um bom gestor faz com recurso próprio. Eu
acho que [interrupção no áudio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode
concluir. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Nós aqui, nós temos que respeitar cada vereador,
é o voto, mas eu acho que um carro para o gabinete do prefeito... Não é para o Airton Garcia,
é para o próximo prefeito que vai vir e vai usar esse carro. É só isso, Sr. Presidente. Votei a
favor porque eu penso assim. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador
Sérgio Rocha. Declaração de voto, nobre vereador Dé Alvim. VEREADOR DÉ ALVIM: Sr.
Presidente, votei com muita tranquilidade, como diz aqui o vereador Sérgio Rocha muito
bem. Este ano tem ainda uma coisa bem melhor: a arrecadação subiu. Ela passa de um... acho
que vai ser apresentado para os vereadores, porque com certeza o presidente já deve ter essa
informação, que eu não tenho. É R$ 1 milhão... R$ 1 bilhão. É R$ 1 milhão, bilhão, R$
1.000.100.000,00. Poxa vida, hein? Nós temos quase R$ 500 mil de emenda, cada vereador.
Cada vereador indica para as entidades, ajuda. Tem vereador que tem projeto de voleibol, o
outro apoia o projeto do skate, outro apoia o projeto de entidade, outro apoia uma creche,
outro... Quase... Olha, se nós aqui... Todos os presidentes, que são presidentes, têm um
assessor a mais nessa Casa. Nós temos dois assessores, dois estagiários, dois assessores, dois
estagiários, temos quatro carros na Câmara para nós. Quando puder, marca o carro, leva nós
até Brasília, leva nós até São Paulo. Agora, se o gabinete do prefeito não pode ter um carro de
R$ 175 mil... Olha, cada um vota com a sua consciência, com a sua tranquilidade. Não é
porque eu sou pré-candidato a deputado estadual que eu vou votar contra uma situação dessa.
Não é porque o outro é pré-candidato a deputado estadual, seja quem for, que vai votar contra
porque senão o povo vai ficar... Não tem nada a ver. Isso não existe. Olha, aqui temos bons
pré-candidatos, temos Roselei pré-candidato a deputado, temos aqui o Djalma pré-candidato a
deputado, temos o Gustavo Pozzi, temos Elton, tem o vereador Dé Alvim... Tem tantos précandidatos a deputado. Júlio César, que também foi presidente, comprou carro, viajou, viajava
para São Paulo, não saia de São Paulo, viajando direto. Normal. Normal. E outra coisa,
vereador Bruno: é errado? Não. A estrutura existe para isso. É a estrutura que existe em cada
[interrupção no áudio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode concluir,
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vereador. VEREADOR DÉ ALVIM: Então, é a estrutura que existe em cada gabinete. Nós
temos um notebook para cada vereador. Olha. Então, olha a estrutura que nós temos em cada
gabinete. E o prefeito não pode ter um carro em seu gabinete? VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR DÉ ALVIM:
Não, não acredito nisso. Não acredito, vereadora Neusa. Eu não acredito nisso, o que hoje nós
discutimos aqui, com tantos problemas da cidade, a compra de um carro no gabinete do
prefeito. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Lucão, pelo tempo regimental de até
cinco minutos no tempo do partido. Até que enfim, hein, Lucão, chegou a sua vez.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: [pronunciamento fora do microfone].
VEREADOR DÉ ALVIM: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: A hora que eu puder falar, o senhor me avisa. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: O senhor tem a palavra. Vereadora Neusa, vamos lá. O senhor tem a palavra
pelo tempo regimental de cinco minutos. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Boa tarde,
nobre presidente, vereador Roselei Françoso. Cumprimentar os meus colegas vereadores, as
vereadoras desta Casa, as pessoas que nos acompanham de casa, aqui do Plenário. A grande
preocupação que traz esse vereador a essa Tribuna mais uma vez é a situação difícil que nós
estamos vivendo na saúde pública aqui do nosso município. Com esse fechamento, ou com
esse encerramento, desse procedimento da neurocirurgia na cidade de Araraquara, isso está
trazendo um transtorno duro para a população da nossa cidade. E é um povo que tem que ser
atendido, aquela região, mas só que está a cargo do nosso município, para vocês terem uma
ideia, nada mais, nada menos, de um atendimento de um milhão de pessoas, gente. Um
milhão de habitantes está sob a responsabilidade da Santa Casa de São Carlos. E paralelo a
isso, nós estamos vivendo também lotações, superlotações, nas nossas UPAs, e muitos
pacientes aguardando nas nossas UPAs um leito de UTI dentro do nosso hospital. O que está
ocorrendo? O nosso hospital não tem leitos de UTIs para a nossa população. Então, eu quero
aqui, Sr. Presidente, nobre vereador, Roselei Françoso... peço ajuda para Vossa Excelência,
que Vossa Excelência faça contato com o prefeito Edinho, de Araraquara, com a Secretaria
Municipal de Saúde de Araraquara, com o Ministério Público de Araraquara, com o
Ministério Público de São Carlos, Secretaria de Saúde de São Carlos, Comissão de Saúde,
outros vereadores que quiserem participar, Comissão de Saúde de Araraquara, prefeito
municipal de São Carlos, para que nós possamos sentar em uma reunião. E nós precisamos
decidir o futuro da população não da nossa cidade, não do nosso município, mas de toda a
nossa região, inclusive da região de Araraquara, porque aquela população também precisa de
atendimento. Nós estamos sendo sufocados, mas nós não podemos virar as costas para aquela
população. E que caia sobre eles, vereador Dé Alvim, a culpa da evolução de um
procedimento pela demora. Há demora no procedimento cirúrgico de neurocirurgia. Não é
uma perna quebrada, que dá para esperar um dia, dois dias. A pessoa tem que fazer um
procedimento que seja rápido porque o dano da pessoa vai ser menor, e se demora 30
minutos, 40 minutos, uma hora para chegar, Robertinho Mori, no hospital mais longe, como é
Santa Casa de São Carlos, o prejuízo às vezes é irrecuperável. Não dá tempo recuperar esse
prejuízo da vida da pessoa. Então, eu faço um apelo aqui para Vossa Excelência, como nosso
grande líder, meu presidente, que eu votei com satisfação, que Vossa Excelência pudesse
fazer esses encaminhamentos para que nós possamos sentar, os dois municípios, Araraquara e
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São Carlos, para a gente debater sobre esse assunto, que nós estamos sendo esmagados de
tantas pessoas precisando do nosso sistema de saúde, mas não tem vaga. O hospital está
lotado. Ontem, para você ter uma ideia, nós ficamos até de madrugada ajudando um colega
aqui, que é o Barbeta, o Zé Eduardo, com a irmã no estado gravíssimo, e pela madrugada que
conseguiu ir para a Santa Casa, gente, com risco de morte, porque não tem leitos. Não tem
leitos, Raquel. O nosso hospital está totalmente lotado. Ah, a culpa é de quem? Ah, da Jôra,
que está interina? Isso já se arrasta de algum tempo. Ah, é consequência do quê? Da covid?
Pode ser. Pode ser que houve um aumento de atendimento. Estados gripais, dengue que
chegou, uma infinidade de patologia que bate na porta da sociedade da nossa cidade, do nosso
povo, da nossa região e que precisa de atendimento. E nós não podemos aqui ficar inertes por
[interrupção no áudio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode concluir.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Eu peço ajuda, meu presidente, porque está fugindo
da capacidade de, como Comissão de Saúde, alcançar talvez instâncias maiores para a gente
resolver esse problema. Por isso que eu venho agora fazer um apelo para Vossa Excelência,
como nosso presidente, com todos os vereadores dessa Casa, para que, juntos, nós fazermos
esse encontro urgentemente, para que possamos dar um encaminhamento melhor para os dois
hospitais. Não pode só ficar a cargo do hospital nosso, da nossa Santa Casa, só de São Carlos.
Pessoas terão prejuízos irreparáveis. Então, eu encerro aqui. Depois, vou usar um outro
expediente para dar continuidade a esse assunto. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Vereador Lucão Fernandes, está acatado o pedido de Vossa Excelência. Com certeza faremos
essa agenda. Eu tenho um bom relacionamento lá com o nosso presidente Aluisio Braz.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: O Boi também. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Não, então, o Aluisio Braz é o Boi. O prefeito de Araraquara, ontem, já dei
uma palavrinha com ele em torno desse assunto. O Ministério Público de Araraquara eu acho
que tem que participar mesmo, e também a DRS. Ontem, salvo engano, a deputada Márcia
Lia fez um comunicado ao governador, e o governador pediu que a equipe de saúde do
governo sentasse com a Mesa Diretora da Santa Casa para que, juntos, buscassem uma
solução para esses casos que estão ocorrendo. Isso soma com o pedido de Vossa Excelência.
Farei, sim, os contatos necessários para que o mais rápido possível nós possamos sentar,
conversar e resolver esse problema, conforme demandado pela vossa... Comissão Permanente
de Saúde desta Casa, brilhantemente presidida por Vossa Excelência, pela vereadora Cidinha
do Oncológico e também pelo nosso vereador Sérgio Rocha. Parabéns, Lucão. Faremos os
encaminhamentos necessários e divulgaremos aqui a todos os vereadores quando desta
reunião. Solicitou para fazer uso da palavra pelo tempo do partido o vereador Dé Alvim, pelo
tempo regimental de até cinco minutos. VEREADOR DÉ ALVIM: Sr. Presidente, vereador
Roselei. Olha, eu fico muito contente quando o vereador Lucão pede e faz um apelo para a
presidência desta Casa para que envolva o Ministério Público da cidade de São Carlos e
Ministério Público da cidade de Araraquara. Aí eu vou. Nessas reuniões, eu tenho o prazer de
ir, porque o povo continua morrendo. Hoje, nós votamos aqui mais R$ 2 milhões para a área
da saúde, emendas de deputados. Ontem, foi lá o presidente do nosso partido, o Deonir, e a
Andreia Tofollo, a sua esposa, acompanhado do Júlio Soldado, entregar mais um ofício de
mais R$ 200 mil para a Santa Casa de São Carlos. Eu não estive lá, é do meu partido.
Parabenizar o deputado Alexandre Pereira, a Andreia, parabenizar o presidente do nosso
partido, Deonir Tofollo, e o trabalho do Júlio. Mas não estive presente sabe por que, Sr.
Presidente? Olha, o povo continua sofrendo. A D. Neusa, uma senhora de quase 75 anos de
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idade, ela estava na UPA do Cidade Aracy. Eu liguei para o vereador Lucão, pedi: Vereador,
será que não consegue encaminhar ela, que ela está passando muito mal? Liguei para a
secretaria Jôra, o Sérgio Rocha também acho que fez alguns contatos, a Professora Neusa,
vários vereadores, porque é uma pessoa que lutou tanto. E quando ela já ia fazer 24 horas na
UPA, não deu tempo de chegar até à Santa Casa, veio a óbito lá na UPA do Cidade Aracy. Eu
acho que a pessoa, mesmo que chegou a hora dela, tem que morrer com dignidade, e a
dignidade era o leito de UTI que ela precisava. Se ela estivesse na UTI e tivesse ali chegado o
momento dela, a sua determinada missão aqui na Terra, eu ficaria tranquilo. Mas morreu, bem
dizer... Lá, os médicos fizeram o que puderam, na UPA, e disseram ainda para a família:
"Corre, corre, que aqui é um leito de estabilização. Ela precisa de uma UTI". Eu entendo a
preocupação do vereador Lucão, e ele tem trabalhado incansavelmente para que isso não
ocorra na cidade de São Carlos, mas nós sabemos que a cidade de São Carlos vem sofrendo.
Talvez as cidades vizinhas, como Porto Ferreira, Dourado, Brotas, aqui Ribeirão Bonito,
Descalvado, tragam os seus pacientes como o Cross Araraquara, Matão e outras cidades
vizinhas trazem para a cidade de São Carlos com o fechamento da Santa Casa de Araraquara,
mas nós não podemos deixar nossos pacientes da cidade de São Carlos morrerem, como
aconteceu com a D. Neusa, como está acontecendo com aquele menino que eu falei para
vocês, do meu sobrinho, que está a poucos dias de vida, que tem um contrato com a
prefeitura, que aquele serviço que na prefeitura não faz mais. Eu não sei muito bem como
fala, a assessora do Lucão deve saber, que é aquela SAS... Eu não sei como é que é, que vai
na casa, faz o curativo. Como é que chama? VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Melhor em Casa. ORADORA NÃO IDENTIFICADA: Melhor em Casa. VEREADOR DÉ
ALVIM: Melhor em Casa. Tem um convênio com a Santa Casa. E o menino está morrendo
aos poucos lá no Abdelnur. Hoje, a minha irmã me ligou e me disse: "Olha, o menino está
com aquela...", que eu disse para vocês, que cabe as duas mãos dentro. ORADORA NÃO
IDENTIFICADA: Escara. VEREADOR DÉ ALVIM: "Escara, e precisava, meu irmão, de
alguém vir aqui". Eu liguei para uma amiga enfermeira amiga nossa para ir lá dar uma
assistência, mas não dá para entender por que ele não foi encaminhado para esse serviço
Melhora em Casa da Santa Casa. E não é só ele. Quantos e quantos vêm sofrendo com essa
situação? Então, eu acho que precisa mesmo da intervenção do Ministério Público aqui da
cidade de São Carlos. Eu acredito na nossa justiça, eu acredito nos promotores, que fazem um
brilhante trabalho. Precisa, sim, de um envolvimento do Ministério Público de Araraquara
para que isso não venha a acontecer mais na cidade de São Carlos. Está aqui o vereador
Sérgio Rocha, acabei de citar o nome dele, que correu atrás também para tirar aquela senhora
da UPA, mas não deu tempo. Então, vereador Sérgio Rocha, eu estou dizendo aqui que não dá
para nós, na cidade de São Carlos, vivermos em uma situação dessa, vendo nossa população
morrendo nas UPAs da cidade. Ontem, teve em torno de 400, ali na Vila Prado, atendimentos,
Cidade Aracy lotada, Santa Felícia lotada. Agora, nesse exato momento, nós não temos a
informação de quantas pessoas...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Só um
segundinho. O senhor pode concluir, vereador Dé. VEREADOR DÉ ALVIM: Agora, nesse
exato momento, nós não temos a informação de quantas pessoas estão no sistema Cross,
porque até para fazer uma cirurgia precisa ir para o Cross. Olha, eu acho que a Santa Casa, ela
que recebe em torno de R$ 6 milhões por mês da cidade de São Carlos, do município, o HU,
que recebe em torno de quase R$ 1 milhão por mês, e eu já falei, cansei de falar aqui, eles
deveriam rever pelo menos a abertura da pediatria lá no HU para atender as nossas
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criancinhas, as nossas criancinhas que muitas vezes vão na UPA lotada, a mãe fica
desesperada. Então, era isso, Sr. Presidente, que eu vim fazer um apelo já para o vereador
Lucão e para Vossa Excelência. Quando tiver esta reunião com o Ministério Público, que nós
possamos levar essa demanda da abertura do HU. Se vai perder recurso, temos que achar uma
outra fonte, como é que faz para abrir o HU para receber as nossas crianças. Nós temos aqui...
Todo ano sobra um dinheiro bom aqui da Câmara, milhões e milhões. Então, talvez não seja o
caso de nós construirmos outra Câmara Municipal, seja o caso de a gente mandar para o
hospital para ajudar as nossas crianças, para ajudar a nossa população. Era isso, Sr.
Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Dé Alvim. Eu
convido agora a Professora Neusa para fazer uso da palavra pelo tempo do partido. De igual
maneira, eu convido o vereador André Rebello que me substitua na presidência por alguns
minutos para que possa dar uma saidinha aqui. [troca de presidência]. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Boa noite. Vai ser bem rápido. Primeiro, para dar uma força ao que
o Lucão colocou das situações que a gente está enfrentando, das vagas que estão sendo, bem
dizer, utilizadas por várias cidades da região, não só apenas de Araraquara, que é da parte das
cirurgias neurológicas, mas também Porto Ferreira, Ibaté e outras demais cidades, tá? Então, a
necessidade e a urgência, como o vereador Dé Alvim colocou, de... para ontem. Uma
urgência. No caso da pediatria, também fala... assumo a mesma fala, e a necessidade de hoje
estarmos olhando com mais... um olhar mais crítico na situação do que está ocorrendo na
saúde. Não é o caso só de São Carlos estar colocando uma força, mas sim a parte do
Ministério Público estar agindo, porque nós temos a necessidade não de ontem, mas já, já. É
urgente. Outra coisa que eu queria falar, já em nome do meu partido, também justificando o
meu voto: quando eu acho que muitos discutem a compra de um veículo, eu não sou contra
adquirir um veículo para o município. Eu sou contra nesse momento, com tantas
necessidades, a prioridade das coisas que mais necessárias são. Por exemplo, a saúde. Então,
todos têm um momento. Se pode alugar, vamos alugar um carro adequado. Aqui não é
disputar quem está a favor ou não do governo. Aqui, é disputar ações que prevalecem uma
atitude em prol do munícipe, do cidadão. No caso, não só em prol do prefeito. Nós temos o
prefeito, é óbvio que ele merece, e não deixamos de deixar ele ter uma condução de acordo
com o teu carro. É só alugar. Mas R$ 175 mil? É só esse o momento que a gente fala, é o
momento de não ter esse gasto para uma situação específica como essa, mas de uma coisa
conjunta que, como o Paraná colocou, é um dinheiro público. E volto a nós falarmos como
vereador. Eu respeito todos que votaram, as ações que... mas eu gostaria que entendessem,
que muitas vezes falam assim: "Você tem que caminhar com o governo". Volto a repetir: o
meu governo é o povo que me elegeu. Eu quero colocar a minha cabeça no travesseiro e ter a
ciência que eu estou fazendo as coisas certas, assim como os meus colegas, assim eu espero,
porque vejo atitudes sendo feitas para ajudar o povo, né? Hoje, agora, presidente André
Rebello, que a gente tem que entender qual é o momento certo. Era isso que eu queria colocar.
Como partido da Cidadania, eu votei contra por esse fato. E também falar da situação urgente
de um olhar específico para a situação da suade em todos os sentidos. Não só nas vagas dos
hospitais, mas nas situações do atendimento das unidades básicas, que nós precisamos urgente
diluir a quantidade de pessoas nas UPAs, entendeu? Foi a minha fala primeira. Era isso que eu
queria colocar. Obrigada a todos. PRESIDENTE ANDRÉ REBELLO: Obrigado, vereadora
Neusa. Agora, com a palavra, vereador Djalma Nery. VEREADOR DJALMA NERY: Boa
noite a todos e todas, vereadores, vereadoras, população que nos acompanha aqui, população
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que está em casa, presidente André. Bom, quero também falar sobre saúde para começar essa
fala, um assunto que não tem como a gente evitar. Felizmente, tivemos a indicação de uma
secretária de Saúde, depois de 60 dias sem uma pessoa à frente da pasta que é, provavelmente,
a pasta mais importante em termos de lidar com a vida e a morte, o volume de recursos das
pessoas. Felizmente, agora, nós temos pelo menos uma pessoa com quem dialogar, de quem
cobrar, porque até então não tínhamos esse nome. E tem muita coisa para ser resolvida, né?
Começar falando pelo que os vereadores que me antecederam comentaram, vereador Lucão,
vereador Dé, vereadora Neusa, com relação à essa vinda de pacientes de outras cidades para
São Carlos. A gente entende que a Regional de Saúde tem demandas, nós temos que
compartilhar, tudo bem, mas a gente não pode fazer com que a população de São Carlos seja
vítima de um problema de gestão na saúde no município. Chegam pacientes vindos de outros
municípios com vaga zero que eles falam, né, quer dizer, sem ter que entrar na fila do Cross,
eles vêm para cá e são aceitos de urgência, porque a autoridade, que é o médico regulador, ele
é uma autoridade de suade, quando ele diz que alguém tem que ser enviado para algum local
para ter um atendimento, essa pessoa vai e tem que dar entrada no hospital, na unidade de
saúde. E o que está acontecendo aqui em São Carlos... Nós vimos na semana passada um
senhor morrer de covid aguardando um transporte para Américo Brasiliense mais de 12 horas.
Eu fui até a unidade entender a cronologia dos fatos. Foi solicitado o tal transporte
intermunicipal para o hospital lá de Américo Brasiliense, esse transporte nunca chegou, quem
realiza o transporte é uma empresa terceirizada chamada Ortomed, e que ninguém sabe
explicar. Qual é o prazo dessa empresa para ela atender um chamado de emergência? Quem é
a pessoa responsável pela gestão desse contrato? Quem vai se responsabilizar pela morte
desse senhor? Então, é a vida de uma pessoa que nós estamos falando. Outro caso, também foi
mencionado aqui, uma senhora, dois dias atrás, ou na madrugada de anteontem, faleceu na
UPA Aracy aguardando também uma internação. Quer dizer, as pessoas estão morrendo por
um problema de gestão pública, por um problema de omissão e negligencia do poder público.
Se existem condições de despachar essa pessoa através da autoridade, que é o médico
regulador, com vaga zero, para alguma unidade para que seja atendido, por que isso não foi
feito? Quem é que vai responder por essa morte? VEREADORA PROFESSORA NEUSA:
O sistema Cross foi a pior coisa, porque eles invadem e você não tem como [interrupção no
áudio]. VEREADOR DJALMA NERY: Bom, continuando aqui. Outro ponto muito grave.
Eu estive há alguns dias atrás no CEO, no... Como é que é? Especialidade odontológica,
Centro de Especialidade Odontológica, para conhecer o serviço, e eu soube que nós temos lá
uma fila de 1.067 pacientes esperando prótese odontológica. São 1.067 pessoas aguardando
uma prótese. E aí, eu soube que desde junho do ano passado o contrato com a empresa que
fornece as próteses venceu e que foi solicitada uma licitação para um novo contrato, e essa
licitação nunca aconteceu. Ou seja, está parado no setor, na Secretaria de Fazenda, no setor de
licitações, um pedido para que se abra um novo contrato com uma empresa fornecedora de
próteses. Enquanto isso, nós temos uma fila aumentando, que até o dia 7 de abril desse ano já
contava com 1.067 pacientes. E a gente sabe como é difícil a questão da saúde bucal, o dente.
É uma coisa muito vulnerável. A pessoa fica aguardando um ano inteiro para uma coisa
relativamente simples. De novo, as coisas mostram que o problema de São Carlos é na gestão
pública. E antigamente nós tínhamos um sistema que funcionava aqui no município, que foi
levantado por vários profissionais da saúde, que eram os regionais de saúde, que,
infelizmente, por um motivo que ninguém sabe explicar direito, talvez pelo choque de gestão
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do ex-prefeito Paulo Altomani, que destruiu a cidade, que está... até hoje está tendo que se
recuperar desse choque, esse sistema que funcionava, que era um sistema regional da gestão
da saúde, se dividia então em uma regional da Aracy, uma regional do Santa Felícia, onde
existia intercâmbios, trocas de informação e isso facilitava o fluxo da saúde na cidade, isso
deixou de acontecer, infelizmente. Espero que essa experiência que se mostrou ser exitosa
possa voltar a ocorrer aqui na cidade de São Carlos. PRESIDENTE ANDRÉ REBELLO:
Para concluir, vereador. VEREADOR DJALMA NERY: Então, a gente vê que em todos
casos que eu mencionei, sejam essas pessoas que faleceram, sejam as próteses dentárias, seja
a fala de um modelo de saúde pública, que já se mostrou exitoso e que não está mais ativo,
tudo isso desemboca em um problema de gestão pública. Então, eu rogo, eu oro para que essa
secretária atenda ao chamado da população, realize um serviço necessário para a saúde do
nosso município, retome aquilo que funcionou e, de fato, faça com que as autoridades possam
cumprir o seu trabalho e com que as pessoas não sejam mais vítimas no problema de gestão
pública que está matando a nossa população. Obrigado, presidente. PRESIDENTE ANDRÉ
REBELLO: Obrigado, vereador Djalma, pelas considerações. Agora, pelo tempo do partido,
vereadora Raquel Auxiliadora. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Boa noite,
vereador André, presidente agora em exercício. Eu gostaria até de me dirigir à presidência
para entregar um ofício que foi escrito pela equipe pedagógica, toda a equipe da Cemei Maria
Alice Vaz de Macedo, da Cidade Aracy. Nesse ofício, pasmem, para variar, a falta de diálogo,
de gestão democrática da Secretaria Municipal de Educação, faz com que, infelizmente, as
equipes das escolas tenham que se manifestar por ofício para pedir algo que, ao meu ver, é o
básico. Eu não vou fazer toda a leitura por conta do tempo, mas quero ressaltar que é um
ofício baseado na LDB, nas resoluções do Conselho Nacional de Educação sobre formação
continuada dos profissionais da educação e nas próprias resoluções municipais em relação à
educação. Então, um ofício muito bem baseado legalmente pela equipe pedagógica, que pede
o básico, vereador Lucão: que a equipe pedagógica e de profissionais da educação do Cemei
Maria Alice Vaz de Macedo possa se reunir. Sim. Em todos os anos, nós temos na educação a
Parada Pedagógica. É um momento em que as escolas fazem uma parada, não tem alunos,
para planejar as suas atividades, para integrar a sua equipe, para reorganizar os trabalhos
pedagógicos daquela escola, e em um momento tão grave da educação do ponto de vista
pedagógico, a parada é essencial para a gente poder avaliar os nossos alunos, avaliar as nossas
intervenções, readequar o planejamento de uma escola. E essa Cemei, bem que vocês se
lembrem, foi aquela Cemei que ficou por mais de 30 dias depois do início do ano letivo sem
aulas. Por quê? O banheiro estava interditado pela Defesa Civil, a cozinha estava interditada
por conta da Vigilância Sanitária, por vários problemas estruturais na escola, não da equipe
pedagógica, porque a equipe pedagógica, a equipe de todos os profissionais da educação,
trabalhou nos 30 dias em que a escola estava fechada, os servidores estavam lá trabalhando. E
agora essa escola, eles querem que continue com as aulas e eles não possam fazer um dia de
Parada Pedagógica, que eles não possam se reunir na escola deles para reavaliar as suas
atividades, replanejar. É o básico. Eles estão pedindo para trabalhar. Os professores estão
pedindo para poder se reunir para melhorar a educação daquela escola, que já foi tão
fragilizada por erro da gestão, e não dos profissionais daquela escola. E faço aqui mais um
apelo à Secretaria Municipal de Educação, porque quem tem direito à Parada Pedagógica? Os
professores, os diretores, os coordenadores, as merendeiras, as agentes educacionais, que
também fazem parte do quadro da educação municipal, que também são profissionais da
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educação, segundo o Estatuto. A Secretaria Municipal de Educação tem que parar de
hierarquizar os profissionais da educação, achar que um vale mais e outro vale menos, porque
quem vai participar da Parada Pedagógica são alguns profissionais, outros, não, outros estão
privados de poder participar dessa atividade que deveria ser uma integração da equipe escolar.
A merendeira tinha que estar sentada junto com o professor para planejar as atividades
também, para integrar a comunidade escolar, e não, a Secretaria de Educação segrega os
profissionais da educação. Então, faço aqui um apelo para a Secretaria de Educação deixar
que as merendeiras, os agentes operacionais, também participem da parada. Por quê? Eles não
podem ter formação? Eles não podem ter formação? Eles não podem ter mais uma atividade
em conjunto? Então, nossos dois apelos, Sr. Presidente André, aqui em exercício: é que a
gente possa encaminhar pela Câmara, dando apoio ao Cemei Maria Alice para que eles
possam, como uma escola, se reunir em conjunto para realizar a Parada Pedagógica, bem
como todos os profissionais da educação que fazem parte do Estatuto da Educação possam
também participar da Parada Pedagógica. Obrigada. PRESIDENTE ANDRÉ REBELLO:
Obrigado, vereadora Raquel, pelas palavras, pelas colocações. Esse ofício vai ser
encaminhado à Secretaria Municipal de Educação e acompanhado pela Comissão de
Educação da Casa. Agora, para explicação pessoal, primeiro inscrito, o vereador Lucão
Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Dando sequência nas falas, que eu já
cumprimentei na outra a população, os colegas. Se temos às vezes notícias ruins, temos
também notícias boas, né? Nos foi informado, vereador Sérgio Rocha, que eu quero
parabenizar aqui a Jôra, que esteve aí respondendo pela pasta por um período longo
interinamente, não recebendo inclusive pelo cargo, mas se dedicou ao máximo, se entregou ao
máximo, dentro das possibilidades, com a equipe que tinha, e nos deram a notícia de uma
parceria, Djalma, entre a prefeitura municipal e o governo do estado, onde viabilizaram
mutirão com 201 cirurgias de catarata para o mês de junho no hospital vizinho aqui, de
Américo, no AME de Américo, e a prefeitura vai disponibilizar o transporte para o paciente e
também para uma pessoa que vai estar acompanhando. Então, eu quero cumprimentá-la. Foi
um esforço muito grande dela durante essa estadia que esteve respondendo pela pasta
juntamente com a tua equipe, e fruto disso... finalizaram esse grande entendimento entre a
prefeitura e governo do estado. Também nos colocar como Comissão de Saúde para a nova
secretária Denise. Nós estamos aqui à disposição, eu, vereador Sérgio Rocha, vereadora
Cidinha do Oncológico, tenho certeza que os demais vereadores. Nós estaremos,
independente de partido, situação ou oposição, se assim que nós possamos dizer, todos no
sentido único de ajudar a secretária a fazer com que tenhamos dias melhores, de atendimento
na rede de saúde para a população da nossa cidade. Eu acho que é muito importante montar
uma equipe - quem sou eu para falar de que forma que ela tem que atuar? -, mas montar uma
boa equipe e delegar poder, poderes, para esta equipe, para que cada um, no seu setor, possa
desenvolver um grande trabalho e que a incumbência, vereador Bruno, de tocar toda uma
secretaria não fique sobre os seus ombros, não pode ficar sobre os seus ombros, de correr para
cá, correr para lá, vai na UPA, vai na outra UPA. Eu acho que você tem que delegar poderes.
Quem vai cuidar das UPAs? O que eu quero aqui é elogiar, por exemplo, essa moça, a
Lindiamara. Nunca... É uma servidora de carreira, que eu fico feliz de elogiar servidores de
carreira, tem se dedicado muito. Essa noite foi longa para ela, até tarde da noite, Bruno, em
contato com a gente, tentando colocar aí mais um paciente dentro da Santa Casa, e ela tem se
dedicado muito. Então, o conselho, se é que eu posso dar, é: que monte uma equipe, delegue
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poder para essa equipe, cada um no seu quadrado, cuidando com muita responsabilidade,
cobrando resultados. Essa Câmara, eu tenho certeza, vai dar todo o suporte necessário, a
prefeitura precisa dar todo o suporte necessário para essa moça, para que ela possa
desempenhar um trabalho. Não adianta ir lá já com a mão engessada, com a mão algemada:
"Olha, faz isso, isso não pode, aquilo não pode". Então, eu acho que tem que dar autonomia
para ela poder desenvolver um grande trabalho, porque a equipe tem, pessoas competentes,
tem. Já provou que tem. Então, era isso que eu queria falar, Sr. Presidente. E também nós
estivemos na manhã, Bruno, de hoje, ali na garagem da prefeitura, onde entregamos dois
veículos, que foram das economias que nós fizemos na época que eu ainda estava na
presidência, a economia de todos os Srs. Vereadores, na época Vossa Excelência e os demais,
alguns vereadores aqui não faziam parte do parlamento, e a gente destinou, e a vigilância hoje
recebeu dois veículos para que eles possam também desempenhar os seus trabalhos lá com
maestria. Então, é isso. Desejar boas-vindas e que nós possamos juntos, construir dias
melhores para a população da nossa cidade. PRESIDENTE ANDRÉ REBELLO: Muito
bem. Obrigado, vereador Lucão. Agora, explicação pessoal, vereador Dé Alvim.
VEREADOR DÉ ALVIM: Sr. Presidente, vereador André, no exercício da presidência nesse
momento. Eu queria, Sr. Presidente, fazer uns agradecimentos. No final de semana, nós
estivemos inaugurando o parque linear Alex da Silva - Teté, lá no Grande Cidade Aracy. E
queria agradecer todos os secretários, secretário João Muller, secretário Mariel, secretário
Paulo, de Trânsito, que nos ajudou bastante para entregar aquela obra, aproximadamente um
quilômetro ida e volta, 500 metros para ir, 500 para voltar, um quilômetro, toda iluminada de
LED, com seis torneiras, bebedouros de água, 'playground' para as crianças, academia ao ar
livre, um espaço muito bonito. E eu queria agradecer o prefeito Airton, que esteve conosco lá
no domingo entregando. Eu queria fazer, além do prefeito Airton, fazer um agradecimento
especial ao Dr. Edson Fermiano, que nos ajudou bastante ligando, cobrando os secretários por
determinação do prefeito, fazendo com que pudesse ser entregue no tempo determinado
aquela obra para a população do Grande Cidade Aracy. Queria já aproveitar, além dessa
grande obra, agradecer também mais uma vez, que votamos aqui a semana passada, mais R$
450 mil que vão ser investidos lá nos canaletões do Tetracampeonato, naquela região onde a
água invade Marivaldo Degan, tem uma invasão de água ali, e o Muller, através de sua
secretaria junto com o Ministério Público... foi assinado um TAC, que vão ser construídos
vários canaletões naquela região e também lá no Presidente Collor para que os moradores
possam ter segurança e não terem mais as casas invadidas pelas águas no tempo chuvoso na
nossa cidade. Então, eu tenho a certeza que quando a gente tem um secretário como João
Muller, temos secretário como Dr. Edson Fermiano, que trabalha bastante, em parceria com o
chefe de gabinete Carneirinho, para que faça as coisas andarem por determinação do prefeito
municipal Airton Garcia, as coisas acontecem. Então, eu queria fazer acontecimento, e
agradecer aquele parque linear, a população que recebeu lá no domingo o prefeito com muito
carinho e com muito respeito, presidente. PRESIDENTE ANDRÉ REBELLO: Obrigado,
vereador Dé Alvim. E pelo adiantado da hora, nós não vamos poder continuar com a lista,
onde tinha mais três vereadores, mas eu peço então à vereadora Raquel Auxiliadora,
secretária, para realizar a chamada. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada,
Sr. Presidente. Então, chamada final. Vereador André Rebello. PRESIDENTE ANDRÉ
REBELLO: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Azuaite Martins de
França. Bira, justificou. Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presente.
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VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Cidinha do Oncológico, justificou. Dé Alvim,
presente. Dimitri Sean. Djalma Nery. VEREADOR DJALMA NERY: Presente.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Elton Carvalho. Gustavo Pozzi. Lucão
Fernandes, presente. Malabim. Marquinho Amaral, justificou. Paraná Filho. Professora
Neusa, presente. Raquel Auxiliadora, presente. Robertinho Mori. Rodson Magno. Roselei
Françoso, presente. Sérgio Rocha. E Tiago Parelli. PRESIDENTE ANDRÉ REBELLO:
Muito obrigado, Sra. Secretária. E sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente
sessão. Boa noite a todos. Eu, Maria Cristina Roque Novaes Keppe
, lavro a
presente ata, que após lida e achada conforme, será devidamente assinada.

