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SESSÃO ORDINÁRIA 31 DE MAIO DE 2022
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Marco Amaral, 1º Secretário
Aos trinta e um dias do mês de maio de 2022, às quinze horas, no plenário “Dr. Antonio Stella
Moruzzi” da Câmara Municipal, realizou-se a presente sessão ordinária. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Muito boa tarde aos Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras. Dando
início à 19ª Sessão Ordinária, de 31 de maio de 2022. Solicito ao secretário Marquinho
Amaral que proceda a chamada dos Srs. Vereadores e Vereadoras. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO:
Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Prof. Azuaite. Vereador Bira.
VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Presente. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: De Santa Eudóxia para o mundo. Vereador Bruno. Vereadora Cidinha. Está
presente on-line, Sr. Presidente? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Marquinho, a
princípio, não temos nenhum vereador on-line. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Dé Alvim. Dimitri Sean. Djalma Nery. Elton Carvalho. Gustavo Pozzi, justificou ausência, eu
vou ler. Lucão Fernandes. Malabim. VEREADOR MALABIM: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Presente. Marquinho, presente. Paraná Filho. Professora Neusa.
Raquel Auxiliadora. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Presente. Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTINHO
MORI: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Rodson. Roselei
Françoso, presente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Sérgio Rocha. Tiago Parelli. SR. RODRIGO CLAYR
VENÂNCIO: Não há nenhum vereador on-line. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Não há. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sete Srs. Vereadores presentes.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Havendo número regimental, declaro aberta a
presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Em pé, cantaremos o
Hino Nacional e o hino a São Carlos. [Execução do Hino Nacional Brasileiro]. [Execução do
Hino de São Carlos]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Marquinho, eu
solicito o registro da presença da vereadora Cidinha do Oncológico, do vereador Dimitri Sean
e também do vereador Djalma Nery. Consulto Vossa Excelência se há justificativa dos Srs.
Vereadores. Havendo, que proceda a leitura. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Pois
não, Sr. Presidente. "São Carlos, 31 de maio de 2022. Excelentíssimo Sr. Presidente da
Câmara Municipal de São Carlos, vereador Roselei Françoso. Sirvo-me do presente para
justificar meu atraso no início desta 19ª Sessão Ordinária no dia de hoje, 31 de maio, por
razão de reunião agendada, não podendo ser desmarcada. Subscrevo o presente renovando os
meus protestos de profunda estima e consideração. Cordialmente, Gustavo Pozzi." "Câmara
Municipal de São Carlos. Sr. Presidente, Roselei Françoso. Prezado senhor, cumprimentandoo cordialmente venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência justificar a falta do
vereador Elton Carvalho na sessão ordinária desta Câmara, que ocorrerá em 31 de maio.
Justificativa: o nobre vereador Elton encontra-se em compromissos na Secretaria Especial de
Desenvolvimento Social em Brasília. Sendo só no momento, sou lhe grato e certo de vossa
atenção e presteza. Na oportunidade, renovo votos de elevada estima e distinta consideração,
desejando muito sucesso e a continuidade do excelente trabalho realizado à frente desta
importante pasta." Assina Ana Lívia dos Santos, assessora parlamentar do vereador Elton.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Marquinho Amaral. Aproveito
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também para justificar a ausência nesse início de sessão do nobre vereador Lucão Fernandes,
que está participando, de forma on-line, de uma reunião com o Tribunal de Contas do Estado
de São Paulo. Eu solicito ao vereador Malabim que profira a leitura da Bíblia. Malabim, só
um segundinho, por favor. Aproveitar também para registrar a presença do vereador Tiago
Parelli. VEREADOR MALABIM: A leitura da palavra de Deus de hoje vai ser Salmo 15, do
versículo 1 até o versículo 5, o qual diz assim: "Senhor, quem habitará no teu tabernáculo?
Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade, e pratica a justiça, e fala
verazmente segundo o seu coração; aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao
seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo; aquele cujos olhos o réprobo
é desprezado; mas honra os que temem ao Senhor; aquele que, mesmo que jure com dano seu,
ele não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro a juros e nem recebe subornos contra o
inocente. Quem faz isto nunca será abalado." PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, vereador Malabim. Eu solicito ao vereador Marquinho Amaral que proceda a
leitura dos votos de pesar da semana. Está aí, Marcão? Está aí, né? VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Estão aqui. Carlos Nunes de Carvalho, Felipe Bragatto Peletero,
José Roberto Fernandes, Anna Mecca Pinto, João Alves Barbosa, Maria Apparecida Leone
Arioli, Lucia Alves, Anésia de Freitas Pino, Francisco de Assis Gomes, Maria Celina Pereira
de Oliveira, Dovirgem Pereira de Lima, José Carniello, José Eduardo Appel, José Garcia
Dias, Michelle de Lima Soares dos Santos, Maria Regina Rufato, Carmelita Teodoro de Lima,
Antônio Dionísio Moreira, Benedito Avelino Rodrigues, Alice de Souza Conti, Angelina
Sanches Rodolpho, Julia Trebbi, Mario Gioppo, Jandira Devito, Natalina Sant'Ana, Antonio
de Jesus Baptista, Neide da Silva Lima, Maria Cândida de Oliveira Toledo Piza, João
Aparecido Galli, Rosa Gallista, Benedito de Assis Rocha, Ricardo Luis Barbizan, Elder
Pepino Fragalle, Edileusa Socorro Cândido, Francisco de Abreu, Geraldo Perez, Levi Teixeira
de Godoy, Florentina Colangelo Rapelli, Tereza Maria dos Santos, Pedro de Oliveira, Gildo
Duarte, Jovelina Pereira Boaventura, Sonia Piassi, Maria Cristina Martins de Oliveira, Irene
Marques, Claudemir Aparecido da Silva, Laciel Eduardo, José Marcos Derisso, Ivonilde
Lucas de Almeida, Walter de Camargo Mello, Nilva Marize Deo, Clayton Jose Dias Junior,
Cleonice Aparecida Santos Nicoletto, João Francisco Duarte, Nestor Varandas, Lourival
Baptista, Maria Piedade da Silva, Maria Aparecida Pereira dos Santos, Adriano Aparecido
Boni, Jairo Mendes, Dr. Noé Carvalho Azambuja Junior, irmão Benno Pedro Brisch. Esses
são os 62 falecidos da semana. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado,
vereador Marquinho. Os que puderem, por favor, fiquem em pé para guardarmos um minuto
de silêncio em memória dos falecidos da semana. [um minuto de silêncio]. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Coloco, nesse momento, em votação a Ata da sessão ordinária do
dia 10 de maio de 2022. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se
os contrários. Aprovado. Eu solicito ao vereador Marquinho Amaral, nosso primeirosecretário, que proceda a leitura das proposições da semana. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Proposições apresentadas pelos nobres Srs. e Sras. Vereadores no dia 31 de maio:
projetos de lei ordinária, quatro; requerimentos, 43; indicações, duas; moções, 12, totalizando
61 proposições apresentadas pelos Srs. Vereadores. Eu aproveito para registrar a presença do
vereador Dé Alvim. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador
Marquinho. Consulto os Srs. Vereadores se há pedido de destaque para as proposituras da
semana. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovadas as proposições da semana. Não há
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pedido...VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sr. Presidente, registrar a presença do
vereador Bruno Zancheta. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. Registrada a
presença do nobre vereador Bruno Zancheta, do nobre vereador Dé Alvim, e informar que os
vereadores Cidinha do Oncológico, Dimitri Sean, Djalma Nery e Robertinho Mori Roda
acompanham a sessão pelas nossas plataformas on-line. Nós temos um pedido de prazo.
Requerimento 1.182, (processo nº 1660/22) de autoria do nobre vereador Bruno Zancheta,
que "requer a manutenção de um bueiro na Rua Oswaldo Vianna Salgado, esquina com a Rua
Mário Pinotti, no bairro prolongamento do Jardim das Torres". Pedido de prorrogação de
prazo pelo período de mais 15 dias. Vereador Bruno Zancheta, o senhor quer o processo? Está
aqui. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Ah, perfeito. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Registrar a presença do vereador Azuaite. VEREADOR BRUNO ZANCHETA:
Boa tarde, vereadores, vereadoras. O microfone está um pouco mais alto hoje, né, vereadora
Raquel? Quero explanar um pouquinho sobre esse requerimento. Nós estamos pedindo aqui a
manutenção de uma boca de lobo, vereador Tiago. Esse documento, ele foi protocolado em 7
de abril. Nós estamos quase em 7 de junho, 60 dias para uma resposta. Então, eu quero deixar
muito claro que o meu posicionamento é contrário à prorrogação desse requerimento, porque
é algo simples, resposta de uma manutenção de boca de lobo. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Encaminhamento então é para não dilação de prazo, é isso? VEREADOR
BRUNO ZANCHETA: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Tá. Então...VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Solicito votação
nominal. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Votação nominal solicitada pelo nobre
vereador Marquinho Amaral. Por favor, vereador Marquinho Amaral. Os favoráveis à dilação
de prazo digam sim, os contrários digam não. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereador André Rebello. Vereador Azuaite. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Não.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Não. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Bruno. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Não.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereadora Cidinha. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Cidinha? Não. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Dé
Alvim. VEREADOR DÉ ALVIM: Sobre o que é? VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Prorrogação de prazo do vereador Bruno. Não. Dimitri Sean. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Dimitri Sean? Não? VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereador Djalma. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Djalma, não. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Elton, justificou. Vereador Gustavo Pozzi, justificou.
Vereador Lucão Fernandes, justificou. Vereador Malabim. VEREADOR MALABIM: Não.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Marquinho, não. Vereador Paraná
Filho. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Ausente. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereadora Professora Neusa, ausente. Vereadora Profa. Raquel. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Não. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador
Robertinho Mori. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Robertinho, não.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Rodson. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Ausente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Roselei, não
vota no exercício da presidência. Vereador Sérgio Rocha, ausente. Vereador Tiago Parelli.
VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Não. VEREADOR MARQUINHO
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AMARAL: Doze Srs. Vereadores votaram não, nenhum votou sim e não houve abstenção.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, está rejeitado o pedido de dilação de prazo
pelo período de 15 dias ao Requerimento 1.182, (processo nº 1660/22) de autoria do vereador
Bruno Zancheta, que "requer manutenção de um bueiro na Rua Oswaldo Vianna Salgado,
esquina com a Rua Mário Pinotti, no bairro prolongamento do Jardim das Torres". Eu solicito
ao nosso secretário-geral, Rodrigo Venâncio, que notifique a prefeitura para que responda o
requerimento no prazo regimental. SR. ANTÔNIO MILTON GOMES RIOS:
[pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Opa,
perdão. Obrigado, Sr. Milton Rios. Milton Rios, Baiano. Nós não temos pedido para uso da
Tribuna Livre. GRANDE EXPEDIENTE – INSCRIÇÃO DE ORADORES –
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO - O primeiro vereador inscrito nesta tarde é o nobre
vereador Tiago Parelli, para fazer uso da palavra no tempo regimental de até dez minutos.
Registrar a presença da vereadora Neusa. SR. ANTÔNIO MILTON GOMES RIOS:
[pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Isso. Pode
ficar à vontade. Você está distante ali, né? Você é bem alto. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR TIAGO ORLANDI
PARELLI: Boa tarde, presidente. Boa tarde, Mesa Diretora. Boa tarde, vereadores,
vereadoras, todo mundo que está aqui no Plenário, que nos acompanha nas redes sociais,
rádios, televisão etc. Eu quero na minha fala hoje falar um pouquinho de uma sementinha que
a gente começou a plantar quando nós entramos aqui nessa Casa. Eu, no meu mandato, eu...
Todo mundo sabe que eu fui comerciante no ramo de som automotivo, e acredito eu que toda
a demanda dessa parte da população que tanto clama por um espaço para poder ter eventos em
São Carlos e não tem, a gente vem buscando... Hoje, eu estou aqui para mostrar algumas falas
minhas demonstrando que parece que vai acontecer. Em meados de janeiro, fevereiro, desse
ano, eu conversei com o prefeito Airton, e ele falou para mim: "Tiagão, pode ir para cima, vai
atrás da área, vê a possibilidade de isso estar acontecendo". Eu acho que o primeiro passo é
esse, a gente tentar viabilizar a área. E nós fomos, conversamos com o Prof. Tundisi, está
andando já. Tivemos alguns imprevistos aí com a equipe do Meio Ambiente, mas está
caminhando. Eu fico feliz que está caminhando, e a gente vai buscar essa tão sonhada área aí
para que se plante essa semente, para que isso possa vir a acontecer na cidade de São Carlos.
Agora, essa área, ela está sendo vista pelo Wil, da Habitação, por ele estar criando aí, de
quando eu falava quando eu entrei, um parque de eventos em São Carlos. O que me deixa
mais forte e confiante, Roselei... Nós vemos tantos eventos voltando na cidade de São Carlos,
e não tem lugar para fazer. É difícil você fazer um evento hoje na cidade... Um evento que
fica espalhado, perigoso para você fazer, e esse pessoal que gosta de estar fazendo o seu
hobby não tem nenhum espaço na cidade de São Carlos para ele poder estar usufruindo. Hoje,
eu estou me referindo aqui ao evento de carro baixo, som automotivo, carro turbo, né, porque
você vai nos bairros hoje, estão causando algumas dores de cabeça nos bairros porque não
tem o espaço. Então, volto a dizer que é importante a gente poder estar dando esse espaço
para esse pessoal, que é um ramo, e não podemos deixar de falar, no comércio da cidade, né?
É um comércio que movimenta muito dinheiro. Então, essa bandeira é uma bandeira que
desde quando eu comecei, Bira, eu vou tentar, porque quando eu falo do espaço, Bira, eu não
estou falando do espaço voltado só para o som automotivo, para o carro baixo, pessoal que
quer fazer uma arrancada, que traz bastante recurso, mas eu falo em eventos como teve em
Santa Eudóxia, um evento que teve em Santa Eudóxia muito bonito, Festa da Padroeira,
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eventos aqui em São Carlos, como Festa do Clima. Você não tem um lugar hoje para você
fazer um evento decente na cidade. Se você procurar em cidades próximas, tem lugares
maravilhosos. Você pode fazer várias situações dentro desse espaço. Penso que conseguindo
essa área, que é uma luta que eu sei que não vai ser fácil, tem prioridades, a gente sabe de toda
dificuldade que o país passa, o mundo passa, não é nada fácil, mas também a gente tem que
começar a plantar alguma coisa boa. Também o que será da gente, né? Um esporte, cultura,
lazer. Eu acho que isso é muito importante a gente cultivar. Posso falar cultivar porque a
gente está plantando uma semente de ter um espaço em São Carlos. E se Deus quiser, eu
acredito que isso vai acontecer. Vou falar um pouquinho que andando, a gente está andando
um pouquinho na cidade, né, Roselei? Inclusive, a festa de Santa Eudóxia bem bonita, né,
Roselei. Que bonita, né? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu gostaria até de
parabenizá-lo pela fala, pela festa também de Santa Eudóxia, mas, em especial, por observar a
necessidade de o município ter uma área para se desenvolver, uma arena de eventos. Às
vezes, o pessoal faz a crítica, a gente sabe que existe uma demanda aí da cidade, e o Bira atua
muito nessa área, o nobre vereador Tiago também, mas você imagina só a possibilidade de
fazer uma exposição de animais. Por que não, né? Logicamente, sempre preocupado aí com a
proteção, mas nada impede de fazer. Então, para isso, realmente, uma área apropriada para se
desenvolver esses eventos seria de bom gosto aí para a cidade de São Carlos. Então, eu quero
parabenizá-lo pela indicação, e espero que o senhor consiga, de fato, definir esse local para
que a gente possa realizar todos os eventos da cidade de São Carlos. VEREADOR TIAGO
ORLANDI PARELLI: Obrigado, presidente. Usando a sua fala, também queria agradecer,
porque quando a gente tem apoio, as coisas ficam mais fáceis, né, Roselei? Inclusive, te peço
aqui também para me ajudar, porque a gente tem um mandato novo aqui, mandato de
humildade, de saber ouvir, saber falar também, para a gente poder estar realmente fazendo
isso por São Carlos. E quando eu conversei com o prefeito... E nesse decorrer, eu vim
conversando com o Dr. Edson, com o Carneiro, e, assim, foi muito legal o aconchego que eu
tive, sabe, para falar para você assim: "Vai lá, vai para cima, vamos para cima", que isso é
interessante. Então, isso é um combustível para a gente estar aqui também, Roselei,
presidente, fazendo acontecer. Eu sei que não é fácil. Eu sei. Quando a gente entra, a gente
pensa que é uma coisa, mas, infelizmente, é diferente. Mas o que a gente não pode perder é a
força de vontade, é a fé em Deus, para que as coisas venham a acontecer na nossa cidade.
Então, voltando no evento de Santa Eudóxia, um evento tão bonito. Santa Eudóxia é um lugar
que é aconchegante de você ir em festas lá. Como é gostoso você ir em Santa Eudóxia e ver as
festas, né, Roselei? É, incentivar as pessoas ali. Você vê o rosto das pessoas, a alegria, né? E
poder falar também que a gente está trabalhando ali pelo distrito, né, Roselei? Acredito agora
que... Eu estava conversando com o secretário de Obras, João Muller, e acredito que o recape
vai estar começando lá por meados aí de julho, agosto, né, Roselei? Está para começar o
nosso recape. E também dizer que foi destinado, através de emenda parlamentar dos
deputados do PP, Guilherme Mussi, quase... no total, nas duas empreitadas que nós fizemos
lá, foi quase R$ 1 milhão, fora o que o Roselei também e a prefeitura destinaram. Então, Santa
Eudóxia vai ter o seu asfalto novo. Acredito que vai faltar algumas ruas aí, mas eu vou estar
brigando e conversando com você também para a gente poder estar fazendo junto essa
caminhada nossa lá em Santa Eudóxia. E quanto à importância do parque de eventos... Você
falar de um parque de evento hoje é você poder agregar coisas para a população, é você fazer
uma colônia de férias compartilhada. Quantas pessoas que têm o projeto social, judô, jiu-jitsu,
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e não têm um lugar para poder estar dando aula para essas crianças? Essas pessoas que não
têm como deixar a criança em uma colônia de férias, que é paga, esse parque pode trazer uma
comodidade e uma instrução para esse pessoal, para essas famílias carentes. Então, quando eu
falo de som, carro baixo, som automotivo, é para incentivar que tenhamos um lugar para eles
poderem estar usufruindo e acabando não tendo tantos problemas nas beiradas da cidade. Eu
acho que a gente... se tiver o trabalho assim, apontar para a pessoa um lugar para ela poder
estar fazendo o seu hobby, o que ela gosta de fazer, como encontro de carros antigos, eu acho
que é muito importante que a gente consiga. E eu não vou deixar de lutar por isso. Vocês que
olham para mim do carro baixo, de som automotivo, eu sou a bandeira de vocês aqui dentro.
Eu tenho certeza que muita gente aqui vai me ajudar para que a gente possa estar fazendo isso
por São Carlos, tá? Rapidinho, eu queria deixar uma situação aqui. Você já começa a dar uma
olhadinha na cidade e ver que alguns pontos já estão sendo limpos. Falta muito, só que temos
que deixar aqui uma situação. Parabéns, está limpando, está ficando bom. Só que parou de
chover. Então, vamos... Eu estava até conversando com o vereador Malabim agora e trocando
uma ideia com ele e falamos [interrupção no áudio]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Claro. Vereador Tiago, pode concluir. VEREADOR TIAGO ORLANDI
PARELLI: Precisamos antecipar essa situação. Aproveita que não está chovendo, vamos
botar o pessoal para trabalhar, faz um mutirão bem legal aí, porque eu já comecei a ver a
diferença. Eu estou andando todo dia na rua. Não está perfeito, está longe de estar bom, mas
melhorou bem. Melhorou bem já. Então, Secretaria de Serviços Públicos já mostrou que está
se mexendo. Quando é para subir aqui e falar, eu vou falar bem, quando é para falar mal, vou
falar mal, e é assim que eu sou, tá? Então, eu queria mais uma vez aqui deixar registrado que
essa área nós estamos procurando, vai dar certo, se Deus quiser, abençoar, e eu queria
agradecer o apoio do prefeito, o apoio do Carneiro e do Edson Fermiano por tudo que vêm
fazendo aí no nosso mandato. Obrigado, e boa tarde a todos. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, vereador Tiago. Convido agora o vereador Azuaite Martins de
França para fazer uso da palavra no tempo regimental de até dez minutos. Registrar a
presença também do vereador Sérgio Rocha. O senhor tem a palavra, Prof. Azuaite.
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, povo de São Carlos.
Este final de mês de maio nos mostra perfeitamente a cara do Brasil, a cara das suas
instituições, a cara dos seus comentaristas e a cara de todos aqueles que, entrando em
contradição, desmascararam-se quando pregam uma coisa e dizem outra. Pregar uma coisa e
fazer outra é faltar com a ética, é ser falso, e, portanto, merecedor total do descrédito. Sr.
Presidente e Srs. Vereadores, não estou entre aqueles que batem no peito e se dizem perfeitos.
Não estou entre aqueles que falam em nome de Deus. Falo em meu próprio nome, e assumo
minhas responsabilidades. Não falo em nome de Deus mesmo sendo cristão. Mesmo sendo
católico, apostólico romano, tendo religião, não falo em nome de Deus. Falo em meu próprio
nome, e tenho as minhas responsabilidades sobre isso. Aprendi com minha família antes
mesmo, nos primeiros anos de entrar no catecismo, que Deus não está acima de tudo e de
todos. Deus está em nós. Deus está entre nós. Houve, nesta cidade, no ano de 1985, uma
comoção social muito grande em torno de um livro didático que pretenderam queimar
simplesmente porque um autor de um texto do livro didático dizia que Deus estava... que
Jesus estava entre todos nós, que Jesus habitava, ao mesmo tempo que os beatos, os santos,
ele habitava os pecadores, ele habitava aqueles que incorriam em coisas injustas e por aqueles
que, por desventura, tinham atitudes indevidas com relação à sociedade. No dia 24 de maio
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deste ano, no Rio de Janeiro, na Vila Cruzeiro, uma ação policial organizada pela Polícia
Militar e pela Polícia Rodoviária Federal, que não tem nada a ver com o espaço da Vila
Cruzeiro, trabalharam em uma operação que acabou matando 23 pessoas. Foram 23. Quem
eram essas pessoas? A imprensa diz que alguns eram trabalhadores, que outros podiam ser
traficantes. As famílias dos mortos dizem a mesma coisa. Mas existem aqueles que são
peremptórios, todos são bandidos, e acrescentam a frase de juízo: "Bandido bom é bandido
morto", frase com a qual eu não concordo. Aliás, a justiça, os julgamentos e o devido
processo legal, o direito de defesa, existem para isso e representam uma instituição que está
entre nós, no mundo ocidental, desde o século 13. Desde o século 13. Nós estamos no século
21. Então, é muito antigo esse instituto do direito e da civilidade. Antes da civilidade para ser
depois do direito. No dia seguinte, quando a militância do mundo todo se organizava pela
segunda vez para refletir sobre o aniversário de morte de George Floyd em Minneapolis, nos
Estados Unidos, morte essa que está gravada na memória de todos os senhores porque George
Floyd era um negro e foi sufocado, foi sufocado, por policiais em 25 de maio de 2020, isso
comoveu o mundo todo, menos aqueles homens de coração de pedra. Pois bem. No mesmo 25
de maio, dois anos depois, em Umbaúba, no Sergipe, um homem, Genivaldo de Jesus dos
Santos, que cometeu exatamente o mesmo crime, ou o mesmo ilícito, melhor dizendo, que o
presidente Bolsonaro, esse homem foi parado pela mesma Polícia Rodoviária Federal que
agiu na Vila Cruzeiro prendendo o homem, submetendo-o primeiro a gás de pimenta, depois a
gás lacrimogêneo, dentro do porta-malas de um carro, que procuraram fechar, asfixiaram esse
homem da mesma forma como foi asfixiado, dois anos antes, George Floyd. E ninguém de
autoridades, ou poucas autoridades, se sensibilizaram com isso, porque era um homem pobre,
um homem nordestino, em um país em que a vida do negro, do pobre, no nordestino, do
indígena, não vale nada, pelo menos para as autoridades, mas vale muito para os homens de
bem. Então, eu digo aos senhores: ou nós defendemos o amor ou nós defendemos o ódio. Eu
estou entre aqueles que defendem o amor. E defender o amor é uma questão humanitária antes
mesmo de ser uma atitude cristã. Aqueles que defendem a morte e que justificam a morte pelo
suposto pecado que alguém possa ter cometido, pelo crime que alguém possa ter cometido,
pode atribuir a si qualquer adjetivo, exceto os adjetivos de humanistas e o adjetivo de cristãos.
Não são humanistas, não são cristãos. São homens insensíveis, são pessoas fanatizadas. E
vivemos em um país que se fanatiza a cada dia que passa, em um país que se torna violento a
cada dia que passa e que transfere o monopólio do uso da arma, próprio das polícias para
defender o povo, para usar essas armas contra o povo. E ainda mais: para se juntarem à polícia
todos aqueles que possam, por uma lei muito aberta, adquirir armas e adquirir munições. Não
por acaso aquele que deveria estar com a caneta na mão, com o lápis [interrupção no áudio].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode concluir. VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: Com o lápis na mão para alfabetizar um país de analfabetos, ao invés
de estar com a caneta na mão, aquele que, em nome de Deus, pegava propina em ouro, pegava
propina em dinheiro, através dos seus asseclas, ao invés de estar com uma caneta na mão para
assinar decretos favoráveis à educação, ao ensino, aos professores, aos alunos, estava com o
revólver que dispara no aeroporto de Brasília. Esse é o Brasil que está mostrando a sua
verdadeira cara, não o Brasil dos brasileiros; o Brasil daqueles que se acham donos do país e
que se acham pessoas que se colocam acima de tudo e de todos. E se julgam assim mesmo,
porque são os grandes aliados daqueles que se utilizam das armas, se utilizam daqueles que
usam as armas para cometer os crimes no Rio de Janeiro, nas milícias, ou em qualquer outro
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lugar desse país para promover a injustiça. Defendo a liberdade, defendo a justiça como
princípios e, em cima do ódio e da vingança, jamais vicejará a justiça. Muito obrigado.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Parabéns, Prof. Azuaite. Eu convido agora o
vereador Bira para fazer uso da palavra pelo tempo regimental de até dez minutos. ORADOR
NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham aqui na plateia, o pessoal de
casa, vereador, vereadora. Bom, vou começar uma fala hoje de uma forma diferente.
Sempre... a gente está sempre cobrando bem firme, mas vamos hoje... Essa semana foi um
motivo de muita alegria, né, vendo as coisas boas. Quero, desde já, de antemão, parabenizar o
vereador Marquinho Amaral pela lei - de 2017, né? - do Dia de Brincar. Confesso que eu
fiquei apaixonado, vereador Marquinho. Eu achei de uma grande valia essa lei, uma lei de
suma importância, né, presidente Roselei? Eu sei que a cidade, vereadores, ela vem passando
umas dificuldades, igual todas as cidades, a nossa não poderia ser diferente, mas a pandemia,
ela deixou todo mundo recolhido, e essa lei do Marquinho... Acho que teve só dois anos, né,
Marquinho, teve o Dia de Brincar. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: É o quarto
ano. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Mas que conseguiu realizar. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: É o quarto ano. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: É o
quarto ano. Conseguiu fazer os quatro anos? VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
[pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Mas...
Conseguiu fazer os quatro anos e parou dois anos. Então, é uma alegria. Eu cheguei
recentemente de viagem, fui convidado pelo vereador Marquinho lá com todo mundo.
Encontrei o presidente Roselei, encontrei o Tiagão, vários vereadores lá. E a gente vê que a
população, ela paga rigorosamente o seu IPTU, em dia, com a prefeitura. Isso se transforma
em benfeitoria e também em lazer. E eu vejo que uma lei dessa, vereador Marquinho,
presidente Roselei, que você não vê muitos gastos e vê uma felicidade extrema não só nas
crianças, em quem está colaborando. Seria injusto falar de uma secretaria e esquecer das
outras, então seria uma tamanha injustiça, mas eu andei, eu acompanhei a dedicação de todo
mundo, e uma me chamou a atenção: foi o Prof. Tundisi lá entregando seu folhetinho de mãos
em mãos, Batista, preocupado com o futuro do nosso planeta. E ali estavam as crianças, que
vão sentir dificuldade no futuro. A prestação de serviço, sensacional. E eu vi ele sozinho lá,
para cá, com a sua mascarazinha, seus óculos... Eu tiro o chapéu também para o Prof. Tundisi,
como tiro para todo mundo que esteve lá. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: E quase
90 anos de idade, hein? VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Quase 90 anos de idade se
sentindo uma criança. Então, eu quero parabenizar o vereador Marquinho. Uma lei muito
importante. Está de parabéns mesmo. Foi um sábado, para mim, minha pessoa, que eu fiquei
muito feliz vendo as crianças. Me emocionei com a Banda Marcial da Apae, conduzida pelo
maestro Robertinho Mori. Isso é muito... Acho que fazia tanto tempo que eu não via isso aí,
presidente, muita criança, gente, ônibus... Lugar para estacionar... Eu estacionei, vereador
Marquinho, para cima da Sete. A gente tem dificuldade na cidade, mas não deixamos de
elogiar a prefeitura municipal, essa lei, uma lei que eu achei maravilhosamente... porque a
população precisa distrair, precisa esquecer a dificuldade, precisa esquecer os problemas. Eu
espero, vereador Marquinho, que você leve para outros bairros também isso aí com a sua
iniciativa. Tem o distrito de Santa Eudóxia, Roselei, está... Aí fica a critério seu, mas pode
contar com o apoio. E parabéns mesmo, de verdade, na minha pessoa. Parabéns a todas as
secretarias, a todas, para não ser injusto, pela dedicação. Todas. A prefeitura. Ali foi uma
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união... E quando se unem, dá certo. Prova mais uma vez, né, presidente? Foi muito
gratificante. No domingo, a gente... até o presidente Roselei acompanhou nós o tempo todo,
de cedo - chegou lá cedo, né, presidente? -, até de noite, até quase acabar tudo. ORADOR
NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Até o leilão. Aconteceu a procissão dos cavaleiros e a cavalgada de Santa
Eudóxia. Foi tudo meio corrido, meio em cima da hora, mas, assim, também não pode deixar
de parabenizar, presidente, a ajuda que todo mundo deu, né, Tiagão? O Tiagão esteve lá.
Faltou você, Bruno. Na próxima, você vai, professor em Santa Eudóxia. Né, Serjão? O Tiagão
estava lá. Estava muito bom, né, Tiagão? Então, a gente...PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: É. No boi? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: [pronunciamento fora do
microfone]. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Você andou no boi. O presidente
andou no boi. Então, a gente vê, Professora Neusa, que a gente sente dificuldade na cidade, eu
sei, eu tenho muitas coisas para falar, mas também o lazer para a população que ficou dois
anos pagando imposto sem ter uma diversão, uma diversão tão simples que gerou um
movimento ali, no Dia de Brincar, gerou para os comerciantes em volta, e, em Santa Eudóxia,
gerou para a vila. Muitas pessoas de São Carlos consumiram e gastaram no bairro, e isso
alavancou a economia do distrito. Então, os eventos são muito importantes. Todos, viu,
Tiagão? Você falou muito bem. Eu te apoio. É, os ambulantes, o pessoal que mora na vila,
que fez doce... Então, o teu evento tem total apoio nosso também, viu? Por quê? Porque
vamos aquecer o comércio. É hotel, é restaurante, são lojas de auto center, é loja de peça... É
isso que a economia gira. Então, se apoia, o retorno vem. Então, eu acho que passou da hora
de dar um apoio nessa semente sua, sim, porque quem ganha com isso é o comerciante.
Muitas pessoas vêm, eu vejo de fora, que acompanham essa pista de arrancada, né? Eu não
entendo muito bem, mas só de ver o que acompanha o comércio, aquece... Todo mundo
vende, tanto da cidade que a pessoa vem, o posto de gasolina de lá, como os postos de
gasolina daqui, a rede hoteleira, que nem eu falei, restaurante. Então, eu acho muito legal.
Também não posso deixar de agradecer a toda a imprensa em geral, viu, presidente? A
imprensa divulgou, as coisas apareceram. E a cavalgada de Santa Eudóxia, graças a Deus, foi
um sucesso. Teve uma novidade que os voluntários levaram lá, agradecer ao grupo de
voluntários. Eles levaram em drone, filmou por cima. Olhando assim, né, presidente, parece
que tinha...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Ubirajara, vereador Tiago,
que já falou sobre esse assunto, logicamente agradecer a todos os vereadores, Dr. André
também esteve lá, acho que o vereador Bruno também, várias pessoas passaram pelo distrito,
e a gente pôde ver a animação que estava aquela comunidade que, diferente de São Carlos,
que ainda a gente tem a oportunidade, tem o shopping, tem o cinema, lá não tem nada, né,
Bruno? Então, quando a gente leva alegria, Bira, pode ter certeza que esse povo sabe valorizar
e saber agradecer a todos que ajudaram. A comissão de festa, né? O Bira puxou com uma
proporcionalidade, assim, inigualável a cavalgada, com muito respeito, cavaleiro por
cavaleiro, amazona por amazona, passando lá na procissão, o padre recebendo a bênção, de
uma maneira muito respeitosa. Então, Bira, eu quero também estender aqui meus
cumprimentos a Vossa Excelência pelo comprometimento, pelo engajamento que teve neste
evento lá no distrito. Com certeza levou inovação, levou tecnologia, com certeza isso ficou
gravado para que toda a população possa assistir depois, né, com outros olhos. A gente está ali
embaixo, Tiagão, a gente vê de uma maneira. Quem vê de cima, vê ali a organização, vê o
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empenho de cada um, vê as pessoas que estão trabalhando. Então, as minhas palavras aqui,
como cidadão de... também tenho meus familiares lá em Santa Eudóxia, é de gratidão por
todos os vereadores que, de uma forma ou de outra, diretamente, indiretamente, puderam
ajudar nesse festejo importante em comemoração aos padroeiros de Santa Eudóxia e São
Sebastião no distrito de Santa Eudóxia. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Obrigado,
presidente, pelas palavras. E o drone foi a primeira vez que aconteceu na cidade de São
Carlos. Fica uma imagem linda. A gente... Eu vou começar a postar. Já postaram, viu, Bruno?
Me perdoa. Você esteve por lá? Eu não te vi. O Bruno esteve por lá? VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Ah, tá. O Bruno estava sem condições de saúde, mas também colaborou, o
Tiagão esteve por lá. O presidente ficou o dia inteirinho lá. Acho que deu até bolha no pé
dele, viu? Mas a cavalgada foi bonita. Olhando, assim, de cima, você olha assim, parecia que
tinha 500 cavalos, né, presidente, mas deu 120 e poucos cavaleiros. Agradeço a quem foi, e a
quem não foi, a gente sabe, agradeço também, porque o frete hoje em dia é um pouco caro,
então... Mas eu agradeço também a todo mundo que não foi, mas foram 120 e poucos
cavaleiros. Se você olhar de cima, parece que tem 500, viu? Mas não tem. Eram 120
contadinhos, certinho, números oficiais. Mas não importa, importa é que a festa não teve um
incidente. Agradecer ao padre Maique, agradecer a todos os colaboradores da festa da
procissão de...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Bira, só para registrar também,
porque levou alegria para aquela comunidade, aquele pessoal do Rancho Sem Fronteira com
os bois animando lá, né? Então... Acho que foi uma articulação feita por Vossa Excelência,
mas quero deixar registrado porque a minha sobrinha de dois aninhos desfilou com o boi lá,
uma maravilha que chamou muita atenção. Então, quero deixar registrado, tá? VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA: É, agradecer... foi um espetáculo [interrupção no áudio].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode concluir. VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA: Só para concluir então, foi tudo maravilhoso. Também para
concluir, presidente, eu estive em Brasília, tá, pessoal? Foi uma viagem muito produtiva,
graças a Deus. Eu costumo dar o resultado depois. Só quero dizer que foi uma viagem de
muito aprendizado e também muito produtiva. Eu tenho certeza que vai vir recurso para a
nossa cidade. Presidente, 30 segundos, para não perder o costume. Marchesin, está
começando a faltar água no Santa Felícia, hein? Está começando a faltar água. Em uma
Audiência Pública aqui, você falou que não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. O
vereador Bruno vai terminar a minha fala, que não deu tempo, mas já começou. Há quatro
dias faltou água e agora, ontem de novo, faltou água. E nós fizemos Audiência Pública, você
deixou claro que não tinha o que fazer. Então, cada fala tem uma consequência. Vai
preparando. Obrigado, presidente. Obrigado a todos.
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, Bira. Muito bem lembrado. No final de semana, nós recebemos
várias ligações pela falta de água lá na região do Santa Felícia, no Moradas, no Araucária. A
gente soube aí que teve um problema, mas precisa ser restabelecido rapidamente para não
faltar água para aquelas pessoas que residem nessa região, na região do Santa Felícia, na
nossa cidade. Passo agora a palavra ao vereador Bruno Zancheta pelo tempo regimental de até
dez minutos. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Boa tarde, presidente, vereadores,
vereadoras. Bom, antes de entrar nos temas da tarde, presidente, eu queria apenas destacar
duas coisas. A primeira delas: ontem, infelizmente, estive no velório municipal do nosso
querido Adriano Boni, uma pessoa... um jovem. Isso me comoveu muito. Adriano tinha 35
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anos - eu vou completar 30 em setembro - um jovem. Ele estava com dengue, mas não foi a
dengue o motivo de seu falecimento, ele teve um outro problema, enfim. Mas eu fiquei muito
comovido, porque... Eu digo que os jovens, pouco a pouco, eles vão tomando os espaços. O
Adriano era um empresário. Eu fiz, inclusive, recentemente aqui uma moção de
congratulação. Ele tinha um comércio, enfim, de comida oriental, e eu fiz recentemente uma
moção de congratulação, no dia 22 de fevereiro, e estar lá ontem no velório me deixou muito
chateado e me levou a refletir sobre muitas coisas. Então, deixar um abraço para toda a
família do Adriano Boni, para todos os amigos do Adriano, uma pessoa muito querida, uma
pessoa que, sem dúvida nenhuma, mesmo com a curta idade, um curto período de vida, vai
deixar um legado e vai deixar uma história. Recentemente, infelizmente, ele também acabou
perdendo o pai por covid, e isso... As pessoas das quais eu conversava ontem, enfim, eu
conversava nos últimos dias, disseram que isso abalou muito ele. Então, eu quero deixar, com
essa mensagem, um abraço para toda a família do Adriano Boni e os amigos. O outro assunto
que eu queria trazer, antes de abordar os assuntos da tarde, é a questão do dia do brincar.
Estive lá no último sábado, junto com outros vereadores, a vereadora Neusa, o vereador Bira,
o presidente Roselei, enfim, outros vereadores, enfim, que estavam conosco lá, mas eu quero
destacar... Eu digo que muitas vezes nós tomamos e fazemos medidas aqui que parecem
simples, como, por exemplo, uma lei, quando o vereador Marquinho Amaral propôs aqui,
pode parecer algo simples, mas o recado do sábado, presidente, o presidente vai entender o
que eu quero dizer com isso, o recado do sábado, e quero parabenizar o Marquinho pela
atitude, por ser o propositor da lei, para a Secretaria de Educação, é de que quando tem
diálogo as coisas acontecem, é de que quando nós unimos forças as coisas acontecem. E eu
fiquei muito feliz em ver as professoras da rede municipal participando ativamente no sábado.
A rede quer contribuir, os professores querem auxiliar, mas precisa de diálogo. E sábado foi
um grande exemplo de que quando nós ouvimos os professores... E eu estou citando a
educação, poderia citar as outras secretarias envolvidas, Secretaria de Serviços Públicos, por
exemplo, mas eu vou ficar com a educação, porque eu sempre falo isso, que nós precisamos
de diálogo. Então, quero parabenizar o vereador Marquinho Amaral, que propôs a lei, que
encabeçou. Nós tivemos em outros anos a realização desse evento no kartódromo, mas no
Bicão foi uma festa, uma festa da comunidade são-carlense, uma festa da junção de forças.
Acho que esse foi o grande recado de sábado. Bom, a semana passada eu não tive
oportunidade de... no expediente falado. Então, eu gostaria de destacar a visita do governador
Rodrigo Garcia. Estive lá na outra segunda com o Rodrigo, e não discutindo partido aqui
agora, discutindo pessoas. Eu conheço o Rodrigo desde 2014. Então, é uma pessoa que
dispensa comentários, que tem uma folha de serviço prestada. O Rodrigo foi deputado federal,
deputado estadual, enfim. Então, é de uma cidade teoricamente pequena, que é Tanabi, da
região de Rio Preto, mas é uma pessoa que, com certeza, já está imprimindo, está deixando as
suas digitais, enquanto governador. Trouxe anúncios para a cidade. É bem verdade que nós
precisamos ficar atentos para ver se tudo isso vai chegar, mas eu gostaria de destacar,
primeiro, os R$ 250 mil para a questão da calçada acessível. O governador anunciou que nós
teremos, isso é muito importante, essa questão da calçada acessível. Nós temos muitos locais,
e eu vou falar isso na explicação pessoal, locais públicos que nós não temos acessibilidade. Eu
fiz um pedido ao governador para que destinasse para a nossa cidade uma delegacia de apoio
à pessoa com deficiência. O que é isso? Nós temos nas grandes cidades, na capital e nas
cidades do ABC, são delegacias voltadas exclusivamente para a pessoa com deficiência, para
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que a pessoa possa reportar as suas queixas, os seus reclames, exclusivamente para essa
delegacia. Então, acredito que isso traz voz, traz vez e torna a cidade de São Carlos mais
inclusiva e mais acessível. Outros pedidos que nós fizemos também no que diz respeito à
questão da saúde, à questão da causa animal, que a Professora Neusa muito bem solicitou a
questão de uma UPA veterinária e eu solicitei a implantação do Meu Pet, enfim. Acredito que
nós temos que somar forças. Esse é o objetivo. Mas agradecer, de forma especial, ao
governador, porque a nossa cidade nunca era lembrada pelo governo do estado. O governo do
estado chegava em Araraquara, voltava para trás, chegava em Araraquara, voltava para trás. E
o governador Rodrigo Garcia, mesmo com pouco tempo, fez questão de lembrar da nossa
cidade. Um outro assunto que eu queria trazer na tarde de hoje é agradecer o comando da PM,
né, o major PM Porto e o major PM Nucci, que me atenderam... nos atenderam. E quando
atende esse vereador e outros vereadores, eles estão atendendo a população. Então, quero
agradecer toda a atenção que eles nos receberam na última semana para nós tratarmos de dois
assuntos especificamente. O primeiro deles é a segurança nos nossos distritos. O presidente
Roselei deve saber muito bem do que eu estou falando. Nós temos recebido queixas sobre
furtos, principalmente nas fazendas, e nós temos, no distrito de Santa Eudóxia, para quem não
conhece, muitas fazendas históricas, fazendas, enfim, que têm todo esse cunho histórico.
Então, nós temos recebido muitas queixas sobre essa questão, e eu fiz questão de levar esse
assunto para a PM. E outro assunto que eu levei também é sobre a melhoria da segurança no
bairro Cidade Aracy. Muito se fala sobre um posto policial, e eu levei esse assunto ao
comando da PM, e já voltou, já recebi aqui as devolutivas. Então, eu quero agradecer o major
PM Porto e o subcomandante Nucci sobre a questão de Santa Eudóxia. Nós teremos uma
viatura que fará esse trabalho, esse monitoramento, a viatura já está lá no distrito de Santa
Eudóxia inclusive. Então, ele me disse: "Bruno, esse trabalho será intensificado, mas
aproveite o espaço da Câmara e peça para os munícipes que registrem Boletins de Ocorrência,
porque muitas vezes as pessoas acabam não registrando Boletim de Ocorrência, então esse
número não entra para os dados oficiais da PM". Então, vereador Tiago, nós teremos lá em
Santa Eudóxia uma viatura fixa da PM. Já começou, inclusive, esse trabalho. O comandante
Nucci já me posicionou sobre isso. No bairro do Cidade Aracy, o comandante Porto, que
chegou recentemente da cidade de Bauru, estava no comando do Batalhão de Araraquara e
agora comanda o nosso batalhão, e no bairro Cidade Aracy, nós teremos a implantação de
uma equipe. Essa equipe também já está... para aproximar da comunidade. Lá, nós temos mais
de uma viatura fixa, o vereador Dé também já conhece um pouquinho mais desse trabalho, e
agora a PM tem se aproximado, tem realizado esse trabalho de aproximação da comunidade,
que julgo ser muito importante. Eu queria finalizar minha fala... São muitos assuntos, porque
a semana passada eu acabei não falando. O Bira já começou, e eu quero finalizar, Bira, e
muitas vezes as pessoas podem dizer que nós somos repetitivos. "Você está sendo repetitivo".
Mas, de novo, falar da falta d'água. No último final de semana, e eu quero destacar os bairros
aqui, eu até anotei para não esquecer, Santa Felícia, Montreal, Quebec, Moradas, Araucária...
Tenho certeza que o telefone dos outros vereadores também, mas o meu telefone não parou. A
falta d'água no final de semana foi demais. E, de novo, podem dizer que nós estamos sendo
repetitivos e podem dizer também que nós estamos chovendo no molhado, mas com o Saae
não dá nem para chover no molhado, porque não tem água na torneira. Então, nem para
chover no molhado não dá. Não dá nem para chover no molhado. No último final de semana,
o nosso telefone não parou. Nós precisamos de solução. As desculpas nós já sabemos.
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Queimou bomba, trocou bomba... Isso aí a gente já está cansado de saber. Agora, nós
precisamos de solução. E se nós nos atentarmos a um tempo não muito distante, o bairro
Santa Felícia, região do grande Santa Felícia, cresceu muito nos últimos anos. A instalação de
condomínios, de loteamentos habitacionais, a questão de condomínio, o próprio Embaré...
Então, o Saae precisa se atentar a isso. Opa, está crescendo, e o que que nós vamos fazer? O
que que nós vamos fazer? Ou nós vamos ficar esperando faltar água de novo? "Ah, queimou a
bomba", "ah, faltou água de novo". Não dá mais. Nós precisamos de solução. As desculpas
nós já sabemos. Agora é hora de solução. É hora de solução. Então, não dá para esperar mais.
Eu não quero, e não vou citar, e não vou pessoalizar aqui, o nome do presidente do Saae, até
porque julgo ele um servidor de carreira muito competente, acredito eu que ele seja, mas,
enquanto gestão, não está acontecendo nada. Ou eu estou errado? É um final de semana no
Aracy, é um final no Santa Felícia. Não dá. Na Vila Prado. Então, de novo, podem dizer que
eu estou sendo repetitivo aqui, Malabim, que eu estou chovendo no molhado, mas nem chover
no molhado dá, porque não tem água na torneira. Então, não dá mais. Até quando nós vamos
ficar esperando uma solução? Qual é a saída? Vir na Audiência Pública aqui, Bira, me perdoa,
e o presidente do Saae dizer que não tem saída, eu não posso aceitar isso [interrupção no
áudio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode concluir. VEREADOR
BRUNO ZANCHETA: Eu não posso aceitar isso quieto. Então, moradores da região do
Santa Felícia, Montreal, Moradas, Araucária, nós precisamos de solução, Saae. Não dá mais
para esperar. Qual é a nossa função? Protocolar requerimentos, cobrar, reuniões, gritar, parlar.
O Saae precisa solucionar. Não dá mais para esperar. Muito obrigado, presidente.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Bruno. Eu só quero
mencionar, Bruno, até por uma forma de estar ajudando lá no distrito também, que é uma
demanda antiga, o Bira conhece bem, o vereador Tiago também, nós conseguimos viabilizar
um monte de R$ 110 mil para a Guarda Municipal levar implantação de câmeras de
monitoramento, uma na entrada do distrito e outra na rodoviária. De igual maneira, terá uma
câmera na entrada de Água Vermelha e outra na saída, tá, levando em consideração que nós
temos só uma entrada e uma saída. Então, isso deve ajudar bastante também no
monitoramento, tá? São R$ 110 mil que nós conseguimos. Eu vi que passou aqui um projeto
de R$ 5 mil, tá? VEREADOR BRUNO ZANCHETA: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É. Tá bem. Eu agradeço a contribuição no valor de
R$ 5 mil para ajudar também nesse cabeamento muito importante, tá bom? Eu quero convidar
agora o vereador Dé Alvim para fazer uso da palavra no tempo regimental de até dez minutos.
VEREADOR DÉ ALVIM: Sr. Presidente, vereador Roselei, vereadores, vereadora Neusa,
vereadores, assessores, população que nos acompanha, imprensa. Sr. Presidente, hoje, eu
quero começar a minha fala, cumprimentar a secretária, a nova secretária de Saúde, que Vossa
Excelência me passou uma informação muito importante agora, porque eu sempre falo aqui
todas as terças-feiras que o hospital-escola não funciona, e ontem, para a minha surpresa, na
reunião lá dos vereadores, Vossa Excelência, que esteve lá visitando com os demais
vereadores, disse que tem 50 leitos lá quase prontos para UPA. Prontinhos. Então, assim, eu
não consigo entender que um hospital que vai ser 100% SUS não consiga... E, Denise, espero
que você possa fazer ações junto aí ao governo federal para que nós possamos abrir esses 50
leitos, para que nós possamos abrir a pediatria à noite para as nossas crianças. Então, eu não
tenho notícia ainda, mas o presidente da Casa, o vereador Roselei, acabou de me posicionar.
Quero desejar boa sorte a ela, viu, vereador Marquinho, que ela está trabalhando, já está em
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Brasília lutando para abrir esses leitos lá no hospital-escola, no HU, né? VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vossa Excelência vê, nobre vereador, como faz falta um
deputado federal para uma cidade. Se nós tivéssemos um deputado federal em Brasília, a
realidade já seria outra. VEREADOR DÉ ALVIM: Não tenho dúvida disso, vereador
Marquinho. Se nós tivéssemos um deputado estadual em São Carlos e um federal, estaria
acompanhando a Denise nessa agenda de hoje, dando forças e sustentação para que os
recursos possam chegar na cidade de São Carlos, para que possa abrir os 50 leitos. Pois não,
vereador Roselei. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Dé Alvim, eu
agradeço. Como o senhor está falando dessa questão da reunião, a Denise está participando de
uma reunião com o pessoal da Ebserh aqui no HU, com a direção, com a superintendência
aqui, para verificar o resultado da reunião que aconteceu ontem em Brasília, para verificar a
possibilidade da contratação dos 160 funcionários para colocar esses leitos em funcionamento
e, de igual maneira, a UTI do hospital também, que já encontra-se devidamente instalado,
faltando apenas a mão de obra. VEREADOR DÉ ALVIM: Exatamente, presidente. É isso
que eu quis dizer. O pessoal esteve em Brasília ontem e a Denise, hoje, está acompanhando
para saber os resultados que trouxeram de Brasília para a cidade de São Carlos. E ela está lá
hoje como governo municipal, como secretária municipal de Saúde, para ajudar, para ver o
que a prefeitura pode fazer para ajudar também a abrir os 50 leitos e também a UTI,
principalmente a pediatria, que eu vou lutar e vou continuar lutando para abrir à noite, para
atender as nossas criancinhas principalmente da periferia da cidade. Sr. Presidente, mas eu
também queria falar aqui... Eu acho muito importante porque talvez... tem muitos vereadores,
e aqui são 21 vereadores, mandatos diferentes, são partidos diferentes, e talvez tenha alguma
ação que tenha algum vereador que participa junto com a gente, com o estudo do Capão das
Antas, que é lá o presidente, que é o meu amigo, vereador Bira, vereadora Neusa, vereador
Djalma, este vereador, vereador Dé Alvim, que participa de estudo junto ao Ministério
Público, prefeitura, para que nós possamos legalizar e aquelas famílias do Capão das Antas
terem lá a sua área, poderem plantar e poderem sobreviver. E também... Eu estou dizendo isso
por que, Sr. Presidente? Eu não tenho dúvida que o vereador Rodson está fazendo um grande
trabalho junto às casas populares e junto também para trazer os novos loteamentos aqui para a
cidade de São Carlos através da cooperativa. E ele tem uma ação também no Jardim Gonzaga,
o qual eu também faço parte, o qual eu também fiz indicação, requerimentos, ofícios, junto ao
Walcinyr Bragatto, ao prefeito municipal, onde hoje eu quero fazer uma moção de
congratulação ao presidente da Prohab Walcinyr Bragatto, que todos conhecem como
Bragatto, pelo trabalho junto ao governo do estado, junto com o prefeito municipal, que foram
lá em São Paulo e conseguiram a reforma de 232 moradias no Jardim Gonzaga. Este vereador
esteve participando de várias reuniões com o presidente da Prohab. Eu morei no Jardim
Gonzaga por mais de 15 anos. Morava ainda quando era penca de torneira, e sei do trabalho
do vereador Rodson incansável. Ele luta porque ele é a favor da moradia, ele é a favor que as
pessoas possam ter seu endereço. Ele é um lutador para que as pessoas possam ter a sua
moradia. Eu vi ele cobrando o secretário da Habitação, Dr. Wil, para que possa realmente...
muitos boicotes, ele estava dizendo, que acontecem lá dentro da secretaria que não são do
secretário. E ontem, as assistentes sociais do estado estiveram aqui na cidade de São Carlos.
Eu não fui convidado, e nem tenho preocupação de ser convidado. Eu acho que a atuação do
mandato do vereador Rodson tem que continuar trabalhando e atuando, mas... Olha, é difícil
quando a gente também tem uma atuação, a gente trabalha, e você é desmerecido. Então...
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Mas eu quero cumprimentar o Walcinyr Bragatto pelo seu trabalho, pelo seu empenho, junto
ao governo do estado, porque aquelas moradias as quais eu conheço, as quais eu moro, morei,
por mais de 15 anos dentro do Jardim Gonzaga e sei a necessidade daquelas famílias que
precisam de um piso no chão, que precisam ali de um telhado, de uma pintura, que precisam
realmente de uma infraestrutura, esgotos, naquela região. Então, não é o vereador Dé Alvim,
não é o vereador Rodson, acho que todos os vereadores, vereador Tiago Parelli, têm lá uma
ação, lá onde mora a minha sogra. Um grande trabalho o vereador Tiago que faz cobrando o
asfalto, recapeamento naquela região. E eu parabenizo o vereador Tiago, que está lutando por
aquela comunidade, Jardim Monte Carlo, famosas casinhas. Vereador Bira, que não sai lá
lutando... da caminhada junto aos trabalhadores rurais, junto ao campo; vereador Djalma, que
atua muito nos assentamentos, na agricultura familiar. Nós temos atuações juntos. Isso é
importante, a gente lutar junto, porque quando você soma, você nunca pode dividir. Quando
você soma, você consegue uma ação política junto, o Solidariedade, o PSDB, o PT, o PP,
trazer mais recursos, como é o deputado Paulinho da Força, que vai anunciar essa semana R$
1 milhão para o recape só do Jardim Gonzaga e Jardim Monte Carlo. Olha, não é tão
importante o deputado vir a São Carlos dizer: "Estou mandando R$ 1 milhão, a pedido do
vereador Dé Alvim, para recapear toda essa região"? Isso eu fico feliz, mas se tivesse pedido
de outros vereadores ao meu deputado, eu ficaria contente, porque a gente soma forças juntos,
energia positiva. Então, eu fiz uma moção de congratulação ao trabalho do Walcinyr Bragatto,
pelo presidente da Prohab, que tem feito ações junto ao vereador Rodson, tem lutado bastante,
tem recebido o Rodson lá na Prohab, tem recebido... o Rodson tem viajado para São Paulo,
lutado tanto para isso acontecer na cidade de São Carlos, mas eu não poderia deixar de falar
da minha ação junto àquele bairro, onde eu morei por mais de 15 anos, no Jardim Gonzaga,
onde fiz ofícios, requerimentos, junto à Prohab, junto ao prefeito, pedindo para que possamos
instalar o Programa Viver Melhor lá no Jardim Gonzaga, lá no Presidente Collor, no Grande
Cidade Aracy. E, graças a Deus, fui atendido. VEREADOR RODSON DO CARMO:
[ininteligível] me cede um aparte, vereador? VEREADOR DÉ ALVIM: Agora, vereador
Rodson. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador, só deixar bem claro que as
melhorias no Viver Melhor é uma luta deste vereador de sete anos atrás, e não foi a prefeitura
que está fazendo. Quem está fazendo se chama... é o ex-secretário executivo Fernando
Marangoni, que prontamente nos atendeu, ao pedido deste vereador, que a gente está lutando
há muito tempo, e agora está sendo a Prohab... A Prohab é apenas uma ponte para fazer
indicações nos locais de vulnerabilidade, como diz Vossa Excelência, para que seja feito.
Então, essas 240 casas que vão ser feitas no Gonzaga é um programa do governo do estado,
investimento de R$ 3 milhões que vão ser feitos lá. A Prohab é apenas uma ponte de
indicação. A prefeitura está apenas indicando, e não está participando diretamente com
recursos do Viver Melhor. Só para deixar bem claro. VEREADOR DÉ ALVIM: Mas eu
quero deixar bem claro isso, vereador, e isso é muito importante que Vossa Excelência coloca,
mas eu não posso desprezar, de jeito nenhum, o trabalho do presidente da Prohab, que,
incansavelmente, recebeu o nosso secretário executivo Marangoni aqui em São Carlos. Se não
fosse a Prohab, nada disso estaria acontecendo na cidade de São Carlos. Pode ser luta de oito
anos, de dez anos. Nós temos que reconhecer o trabalho incansável do prefeito Airton Garcia
e do Bragatto para que isso acontecesse. Os R$ 10 milhões também são do governo do estado,
mas é uma luta do prefeito Airton, é uma luta do Bozzella, para fazer os recursos acontecerem
na cidade de São Carlos. Então, é uma luta de Vossa Excelência, é uma luta do mandato de
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Vossa Excelência, mas tem requerimentos e indicações de vereadores que podem ser de dois
anos, três anos. Se demorou sete anos uma luta de Vossa Excelência, o Viver Melhor, olha, o
Marangoni, ele é secretário apenas no governo de João Doria. Então, faz apenas três anos que
ele está lá. Se é uma luta de Vossa Excelência, eu respeito muito, muito, e vou continuar
respeitando, mas se não fosse a Prohab, o poder municipal, o prefeito Airton, nada disso
estaria acontecendo no Jardim Gonzaga. Nada disso. É uma luta do nosso presidente da
Prohab Walcinyr Bragatto, é uma luta do prefeito Airton Garcia, que busca recursos junto ao
governo do estado [interrupção no áudio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Um
segundinho. O vereador Dé pode concluir. VEREADOR DÉ ALVIM: O vereador, ele não
tem poder para falar: "Vem aqui e executa". Ele tem que ter autorização do governo
municipal, ele tem que ter autorização da autarquia. Então, a autarquia Prohab é que foi atrás
fazer a parceria junto com a prefeitura para realizar reforma das 232 casas no Jardim Gonzaga
com muito merecimento. É isso vereador, Malabim, é a gente não trazer para a gente. "Olha,
fui eu porque mandei executar". Isso não existe. Vereador, ele indica. O prefeito faz ação
junto ao governo do estado, junto ao governo federal, para o recurso chegar e a prefeitura e a
Prohab executarem. É uma parceria. O vereador não tem poder de executar, de fazer nada.
Como temos as emendas parlamentares. Nós indicamos para o prefeito executar. Então, Sr.
Presidente, só para concluir, eu não quero desmerecer o trabalho de ninguém, mas dizer que é
uma luta de sete anos, que o presidente da Prohab não fez nada, que o prefeito não fez nada,
que é o governador que está fazendo. Está fazendo o quê? É a prefeitura e a Prohab que
executam. Temos que respeitar o espaço de cada um, e vamos continuar respeitando o
trabalho de cada mandato com muita tranquilidade e com muita lealdade a todos dessa Casa.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Dé Alvim. Convido agora o
vereador Djalma Nery para fazer uso da palavra no tempo regimental de até dez minutos. Só
um segundinho, por favor, Djalma. Eu quero deferir aqui o pedido do vereador Tiago Parelli
para representar esta Casa em uma reunião. Ele participará agora lá na Secretaria de Governo.
Por favor, Tiago. Boa sorte lá, viu, Tiago? O senhor tem a palavra. VEREADOR DJALMA
NERY: Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, presidente Roselei, vereadores, vereadoras,
população que nos acompanha aqui ou nas suas casas. Quero começar essa fala sobre saúde. E
falar de saúde, não dá para deixar de mencionar, infelizmente, o aumento no número de casos
de covid na nossa cidade e na região toda. Peguei aqui uma matéria de ontem que indica que
nós tivemos um aumento de 333% de contaminação na região com relação a abril, e
acertadamente a prefeitura e essa Casa aqui determinaram a utilização de máscaras nas
dependências aqui da Câmara e de outros próprios públicos para, de fato, inibir a circulação
dessa doença. E é importante que a população se preserve nesse momento para que a gente
retome então, sempre que possível, a utilização de máscaras, distanciamento, e que os
servidores públicos tenham condições de trabalhar em segurança, sem se contaminar ou levar
a contaminação para as suas famílias. Eu quero aproveitar então e falar de educação, que é
uma das áreas que mais passa por dificuldades desde o começo da gestão e que inclusive na
pandemia passa por uma série de dificuldades logísticas, e dizer primeiro da questão da falta
de professores aqui na cidade de São Carlos. Em muitas escolas têm faltado professores e
professoras. Isso prejudica não só as famílias que têm os seus filhos nas escolas, mas os
próprios professores e professoras, que se sobrecarregam, os servidores. É um problema
gigantesco, e parece que a prefeitura de São Carlos não aponta uma solução, porque não tem
uma dinâmica de substituição desses professores que faltam. Antigamente, aqui em São
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Carlos, existia uma figura que eram os profissionais de apoio da rede municipal e que é mais
um dos desmontes aí que a nossa cidade passou, e até hoje eu não sei por que não existe
ainda, não se retomou essa figura importante dos profissionais de apoio de ensino aqui de São
Carlos. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Djalma, eu quero pedir um
aparte a Vossa Excelência, até para contribuir com esse debate. Ontem, eu estive participando
de uma reunião na Secretaria Municipal de Governo, e alguns vereadores estavam presentes
comigo lá, eu até me alterei um pouco tentando mostrar para a prefeitura a necessidade de a
gente discutir, rediscutir, esse assunto o mais breve possível. VEREADOR DJALMA
NERY: Perfeito. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não há outra maneira de
garantir o professor em sala de aula se não for por meio da função de apoio e substituição.
Então, a fala de Vossa Excelência, ela tem consonância com aquele pensamento que eu venho
defendendo aqui e outros vereadores... vereadora Raquel já defendeu em outras
oportunidades, vários vereadores ocuparam essa Tribuna para defender. Inclusive, com uma
representação minha no Ministério Público na gestão anterior, o promotor, Dr. Sérgio
Piovesan, pediu que a gente se atentasse ao concurso público, Neusa, para o cargo de diretor
de escola e, posteriormente, essa matéria precisaria ser tratada com a seriedade que o tema
requer. E, neste momento que nós estamos vivendo um período de pandemia afetando
diretamente as nossas escolas, Djalma, não há outro caminho. O professor está doente, está
com problema de... infectado por essa doença, precisa cumprir os protocolos, a quarentena, e
não tem professor. Tem aluno... Eu disse para o Dr. Edson ontem, em escola... Infelizmente,
ontem, uma escola que tem 14 alunos, sete professores estavam infectados. Então a única
maneira é o professor de apoio e substituição. Eu o cumprimento pela fala dessa tarde, de
trazer esse assunto aqui. VEREADOR DJALMA NERY: Perfeito, presidente. Obrigado pela
contribuição. De fato, as famílias estão cansadas de terem que voltar para casa, os seus filhos
não terem o atendimento devido nas escolas, por problema de gestão da prefeitura de São
Carlos. Isso tem que ficar claro. A culpa não é do professor, não é da professora que falta,
ainda que a secretária de Educação tente colocar a culpa nos servidores de maneira, no
mínimo, deselegante. A culpa é de uma falta de planejamento e gestão da prefeitura de São
Carlos, que é quem deliberadamente não garante uma função de apoio e substituição
necessária na nossa rede municipal. Então, eu faço esse apelo aqui para que isso aconteça de
fato na cidade de São Carlos. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Volta nesse assunto,
vereador. Além disso, hoje eu estive na Escola Octávio de Moura de manhã, além da
pandemia, por falta de professor, as professoras chegam na escola de manhã, chegam
irritadas, nervosas com os alunos, tudo molhado, chovendo dentro do almoxarifado, sala de
aula... Escola está de manhã toda alagada. Quanto tempo essa escola está sendo alagada,
molhando dentro? Eu sei que tem uma licitação aí que está acontecendo, né? VEREADOR
DJALMA NERY: Sim. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Então, as professoras já chegam
nervosas, já chegam cansadas, só de ver a escola no abandono que está, vereador. Tem razão
o senhor está falando. Estou junto nessa situação aí. VEREADOR DJALMA NERY:
Perfeito, vereador Sérgio. E não dá para a gestão ficar terceirizando a culpa, colocando a
culpa nos servidores, nos professores, que isso é muito feio, no mínimo, né? O problema é
grave, é de gestão, e tem que ser resolvido. Outra coisa também absurda é com relação à
reposição de aulas. O pessoal está querendo exigir reposição em dias em que foi cortado o
ponto, foi tirado o tíquete, um dia de paralisação, em outras datas que houveram limpeza de
caixa d'água, limpeza de escola, dedetização. Quer dizer, os servidores estão sendo punidos,
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de novo, pela falta de planejamento da prefeitura, que quer obrigá-los a repor algo que já foi
descontado do trabalho deles. Que loucura que é essa? Que insanidade que é essa? Mais um
absurdo. O caso da escola Carmine Botta, que é emblemático, ainda tem quatro professores
faltando lá. Já saiu na imprensa, e, de novo, a gente não vê uma movimentação da secretaria
de ensino para garantir isso. Quero falar sobre outro assunto aqui, a questão dos serviços
públicos e poda ou supressão de árvores em situação de risco. Nós temos acompanhado vários
pedidos. Eu sou presidente da Comissão de Meio Ambiente, que eu componho junto com a
vereadora Neusa, vereador Robertinho, a favor da arborização, mas aquela que apresenta risco
tem que ser suprimida pela segurança da população. E nem essas estão sendo suprimidas,
porque, segundo a prefeitura, um contrato acabou no ano passado, e aí desde abril então tem
uma série de casos represados, por exemplo, na Escola Octávio de Moura, desde agosto de
2021 com laudo positivo de urgência para supressão da árvore, e não acontece; onde acontece
o projeto da Apanasc, desde 15 de março desse ano laudo positivo de urgência para supressão
com risco, não acontece o serviço; na UBS Santa Felícia, a mesma coisa, laudo, necessidade
de urgência, e o pessoal não tem ninguém para trabalhar e nada acontece. E ainda nos
Serviços Públicos, a situação lá do Tijuco Preto. Eu, quase toda semana, converso com
moradores ali, são moradores organizados em torno de uma associação de moradores, e lá o
cenário é de guerra: lixo, mato não recolhido, serviço pela metade, falta iluminação, aquela
ponte que tem ali sobre o Tijuco Preto está caindo, o rio está sujo. E quando você pergunta
para a Secretaria de Serviços Públicos se aquilo vai ser executado, se o serviço vai ser feito, a
resposta é sempre a mesma, vereadores e população: é que o serviço foi adicionado ao
cronograma, ao cronograma de serviços. Essa entidade mística que se chama cronograma
nunca apareceu na minha frente. Já pedi, já solicitei, mas eu nunca vi esse cronograma. Eu
não sei na cabeça de quem ele está lá, mas ele simplesmente nunca apareceu, nunca se
materializou, e a gente nunca sabe onde a prefeitura vai, de fato, executar um serviço. Às
vezes, começa em um bairro, volta daqui três semanas, não volta mais, pede para começar um
serviço, vai, volta. Realmente, não tem organização, transparência. E eu faço esse apelo
também para o secretário Mariel: nós queremos ver esse cronograma de serviços, de
preferência no site da prefeitura, para que a população tenha acesso, inclusive para a
população parar de ficar enchendo o saco da prefeitura, já que ela vai saber onde que vai o
serviço. "Bom, semana que vem é na Redenção, na outra, no Santa Felícia", poda, iluminação,
pintura, revitalização. Mas não tem. É uma coisa simples de se fazer, vereador Lucão. Uma
planilha, um cronograma, coloca no site da prefeitura, atualiza uma vez por mês, uma vez por
semana. Os munícipes têm direito à informação, a saber onde que vai ou não acontecer um
serviço da prefeitura. Outros dois assuntos para finalizar. Primeiro, eu queria falar sobre a
questão da Coopervida, que é a cooperativa de catadores e catadoras de materiais recicláveis
aqui de São Carlos, que tem quase 20 anos de existência, que já chegou a ter quase cem
cooperados gerando emprego e renda, retirando do aterro sanitário materiais recicláveis,
importantes para girar a nossa economia, e que hoje, com o desmonte que vem sofrendo desde
2013, com a gestão Altomani, está com apenas 35 catadores, está sem infraestrutura, com
pouco pessoal trabalhando para garantir a coleta dos resíduos na cidade, desmotivados.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode concluir. VEREADOR DJALMA
NERY: Só para concluir, presidente. E atendendo a uma pequena parcela da cidade. E
acontecem coisas absurdas com a cooperativa, como, por exemplo, alguns catadoras e
catadores reúnem o material nos 'bags' e, às vezes, eles são assaltados. Olha isso. Estão
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roubando resíduo, estão roubando lixo. Olha o nível, né, o absurdo que nós estamos vivendo
aqui na nossa cidade de São Carlos, no Brasil todo, aqui em São Carlos também, que é fruto
dessa miséria no nosso país. Estão roubando o lixo, o resíduo dos catadores e catadoras. O
contrato com a cooperativa, ele termina esse ano, daqui a poucos meses, só que é um
patrimônio da cidade de São Carlos e precisa ser renovado, fortalecido, porque, de fato, é
importante para o meio ambiente, para a geração de emprego e renda. E eu quero deixar aqui
esse testemunho de quem conhece de perto o trabalho dessas pessoas aqui na cidade de São
Carlos e conhece a importância desse trabalho. Por último, presidente, comentar sobre a
situação do transporte, para finalizar, que é um imbróglio muito grande. A gente viu aí uma
empresa chamada Rigras, que, na prática, é a mesma empresa da Suzantur, né, só mudou o
nome fantasia, que venceu a licitação. Parece que vai ser judicializada, ouvi aí na imprensa. E,
de novo, a gente não entende o porquê a empresa mudou de nome fantasia para participar da
licitação, levantando uma série de questionamentos. Nós vamos acompanhar esse caso de
perto, acompanhar se, de fato, essa licitação vai se concretizar ou se vai ser a sétima licitação
frustrada da prefeitura. É um absurdo completo, total e absoluto a população não ter direito a
uma licitação, contrato, né, com uma empresa de transporte vigente, transparente e que
entrega um serviço para o povo. Obrigado, presidente. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, vereador Djalma. Convido agora o vereador Gustavo Pozzi para
fazer uso da palavra no tempo regimental de até dez minutos. Vereador Gustavo, peço só um
segundinho, por gentileza. Eu queria pedir ao vereador Sérgio Rocha se ele pode me substituir
aqui na Mesa por alguns minutinhos. O senhor tem a palavra. [troca de presidência].
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Alô? Ah, a luzinha que estava com problema só. [risos].
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Bom, vamos lá. Boa tarde a todos, Sérgio Rocha
presidindo a sessão nesse momento, vereadores e vereadoras. Quero aqui começar a minha
fala falando da Cemei Octávio de Moura. Na semana passada, eu recebi a resposta a um
requerimento, onde eles me falavam que em 20 dias iriam iniciar, viu, Sérgio, a reforma da
escola. Os 20 dias se encerraram ontem. Então, já é para o pessoal começar amanhã
[ininteligível]. Amanhã está começando atrasado, né? Então, eu acho que já está... é hora de
nós reforçarmos, haja vista o jeito que a escola foi encontrada hoje cedo. Você, que mora do
lado da escola, eu imagino como é que deve estar sendo a cobrança das pessoas. Então, a
gente pede agilidade para a Secretaria de Educação, para que faça esse reparo, uma vez que a
previsão era justamente 20 dias após o dia 11, como está na resposta ao requerimento. Quero
aqui aproveitar... E não podia deixar de falar da alegria e da satisfação que eu tive ao receber
da notícia quanto à nomeação de D. Paulo a cardeal. Então, D. Paulo foi bispo diocesano aqui
da nossa diocese, agora, cardeal brasileiro, representando a nossa cidade, representando o
Brasil, na Igreja Católica Apostólica Romana. Para nós, é uma grande alegria, para mim
pessoalmente, que tive a oportunidade de várias vezes conversar com ele, horas e horas, uma
pessoa bastante carinhosa e que por vários anos conduziu a igreja, a diocese, aqui na cidade
de São Carlos. Então, é com muita, muita alegria que eu recebi essa notícia da nomeação do
Papa a D. Paulo como novo cardeal da diocese de São Carlos. E finalizando, eu gostaria aqui
de enaltecer... Essa semana, o Dr. Edson fez uma reunião com os vereadores, e eu acredito
que esse é o caminho, né? Dr. Edson sabiamente chamou aí os vereadores para um diálogo,
para que nós possamos alinhar algumas situações para o bem da nossa cidade. Então, eu quero
aqui parabenizar o Dr. Edson por essa iniciativa, para que... O diálogo, né, Malabim, é sempre
importante. A independência é... Os poderes são independentes, mas eles devem agir de forma
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harmônica, né? Então, esse momento da... que o Dr. Edson chamou a gente para conversar, eu
acho que é um momento de reflexão, para se pensar a cidade em conjunto, baixar as armas e
juntos, de mãos dadas, tentar o melhor para a nossa cidade. Parabéns ao Dr. Edson pela
iniciativa. Um abraço. PRESIDENTE SÉRGIO ROCHA: Usou a palavra nesse instante o
vereador Gustavo Pozzi. O próximo vereador a usar a Tribuna, vereador Lucão Fernandes.
Vai usar a Tribuna nesse momento o vereador Lucão Fernandes, membro e presidente da
Comissão de Saúde. Lucão, dez minutos. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Muito boa
tarde, nobre vereador Sérgio Rocha, que nesse momento está presidindo essa sessão,
companheiro de comissão, onde Vossa Excelência tem tido uma participação muito
importante nas atribuições que nós temos diante dessa comissão que representa os demais
vereadores desta Casa, Comissão de Saúde. É de conhecimento de todas as Vossas
Excelências desta Casa, é do conhecimento da população da nossa cidade, que não só em São
Carlos, mas a maioria das cidades, dos estados, o país, talvez o mundo, esteja com
dificuldades em saúde pública. E aqui na nossa cidade, nós estamos passando por um
momento muito difícil, onde eu tenho recebido um respaldo muito grande não só de meus
colegas vereadores, mas também do meu presidente, nobre vereador Roselei Françoso, que
tem sido, sem sombra de dúvida, vereador Sérgio Rocha, um grande escudo de proteção, e eu
estou falando em relação à Comissão de Saúde. Eu tenho certeza que com as demais
comissões, que nós temos aqui nessa Casa tem feito de forma inteligente as decisões que
Vossa Excelência tem tomado. Se já não bastasse as dificuldades que nós temos aqui na nossa
cidade, já não bastasse os problemas que ocorrem no dia a dia referente à saúde pública aqui
no nosso município - quando eu falo nosso município, também abrange toda uma região,
algumas cidades que precisam utilizar a nossa Santa Casa -, nós tivemos um problema
seríssimo em uma cidade vizinha, a cidade de Araraquara, onde houve o fechamento das
cirurgias...ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Neurocirurgias. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Neurocirurgias daquela cidade. Só para a população ter o entendimento do
grande problema que nós ainda estamos enfrentando, é que ficou sob a responsabilidade da
nossa cidade, sob a responsabilidade da nossa Santa Casa, o atendimento de um milhão de
habitantes em toda essa região. Isso tudo sob a responsabilidade da nossa Santa Casa, que já
tinha muitos problemas, as nossas UPAs constantemente com superlotações, pessoas nos
corredores precisando de leitos não só de UTIs, mas também de leitos de enfermaria, e ficou
sob a carga e sob a responsabilidade do nosso município também de fazer esse atendimento.
Isso sem consulta. Colocava-se o paciente e a instituição tinha que fazer o atendimento. E nós
não podemos deixar de fazer o atendimento, porque nós somos humanos, é uma vida que é
colocada dentro de um hospital. Não importa se faz parte da nossa região, ou se é de uma
outra região, ou, quem sabe, talvez, do nosso estado - por que não dizer do mundo? É uma
vida. Somos irmãos, né, feitos pelas mesmas mãos, do mesmo Deus, né, que nós servimos.
Então, eu quero cumprimentar aqui, primeiramente, a Santa Casa de São Carlos na pessoa do
Dr. Roberto, que... e também do nosso provedor, que acabou acolhendo de uma forma
importante...ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Vinte e quatro cidades. VEREADOR
LUCÃO FERNANDES: Vinte e quatro cidades, para vocês terem uma ideia, que ficou sob a
responsabilidade. E durante esse processo do encerramento desses trabalhos na cidade
vizinha, a Comissão de Saúde começou a se movimentar. E nos movimentamos muito
tentando fazer contatos com a cidade de Araraquara, com o prefeito municipal daquela cidade,
com a Câmara Municipal daquela cidade, com a Comissão de Saúde daquela cidade, com a
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DRS, que representa aqui o nosso município, para que nós pudéssemos, juntos, buscar uma
solução e o encaminhamento positivo de toda essa situação. Aí vocês podem me perguntar:
"Mas por que você estava junto com o nosso presidente tentando resolver o problema de uma
outra cidade?". Porque todo o reflexo estava sobre a nossa cidade. E mesmo que não tivesse
nenhum reflexo, quando se diz saúde pública, nós temos que trabalhar junto. Mas as mãos da
comissão, elas chegam até um certo ponto. Aí eu tive que pedir socorro para o presidente
desta Casa, para o meu amigo vereador Roselei Françoso, que, no mesmo momento, me
atendeu no seu gabinete e perguntou para mim, nobre vereador Sérgio Rocha, o que me afligia
tanto naquela tarde, e eu relatei para ele, Batista, que essa situação de Araraquara ainda
persistia. Imediatamente, o nosso presidente pegou o telefone, fez contato com Araraquara,
conversou com o prefeito Edinho, conversou com o presidente da Câmara daquela cidade, o
Aluisio Boi, e o presidente mostrou, nessas ligações, o desconforto que nós estávamos com
essa situação aqui na cidade de São Carlos e pediu que providências fossem tomadas por
gestores daquela cidade e nos encaminhamentos para resolver esse problema do nosso
município, uma situação que nós estamos vivendo aqui juntos. E, graças a Deus, com o apoio
do meu presidente, por isso que eu pedi para Vossa Excelência que estivesse aqui ouvindo a
minha fala, que eu queria fazer esse agradecimento pessoal, olhando nos teus olhos, para a
comissão foi muito importante a gente ter o respaldo, ter a segurança do meu presidente do
nosso lado, que representa os demais vereadores desta Casa nesses encaminhamentos
positivos e na resolução desse grande problema que, graças a Deus, nós estamos superando,
porque o presidente depois acabou recebendo uma ligação dos representantes daquela cidade
dizendo que, no início do próximo mês, já existe uma nova equipe que estará fazendo todos
esses procedimentos de neurocirurgias naquela cidade. Então, nós recebemos com muita
alegria essa resposta, essa notícia através do nosso presidente. E, graças a Deus, mais uma
etapa vencida, mais um problema que nós estamos tirando da nossa frente diante de tantos
problemas que nós temos enfrentado ultimamente relacionados à saúde pública da nossa
cidade. Pois não, nobre presidente. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Lucão,
quero agradecer as palavras, mas dizer que não poderia ser diferente diante de uma demanda
tão séria e necessária da nossa cidade e das demais cidades da nossa região, das outras 18
cidades que são referenciadas ao município de Araraquara. Nós atendemos aqui seis cidades
da nossa microrregião e nós vimos de perto a situação que os nossos hospitais... atendendo
toda essa demanda, da forma que ele ficou, sem condições de garantir o tratamento, o melhor
tratamento com a dignidade que todos merecem. Mas eu quero agradecer também, Lucão,
essa pessoa importante nessa discussão toda, que é o nosso promotor de Justiça, Dr. Luciano,
aqui da cidade de São Carlos, e também o Dr. Frederico, que foi o grande articulador, junto ao
prefeito municipal, à Santa Casa, à Mesa Diretora da Santa Casa de Araraquara, e também o
nosso presidente Aloisio Boi, que é o presidente da Câmara, que também fez a ponte lá com o
prefeito, com a Comissão de Saúde da Câmara Municipal de Araraquara, e todos que se
envolveram diretamente e indiretamente, no caso a DRS, que se envolveu diretamente
buscando uma solução pra isso. Mas eu não tenho dúvida nenhuma. Vi o engajamento de
Vossa Excelência, da comissão, do Sérgio Rocha, da vereadora Cidinha, de todos na verdade
lutando aí para buscar uma solução da melhor forma possível para não faltar o atendimento
aos nossos irmãos das cidades vizinhas. Muito obrigado, Lucão, pelo seu empenho. Eu não
tenho dúvida nenhuma que a luta de Vossa Excelência sempre enobrece muito o papel desse
parlamento, o papel de uma pessoa que veio ao mundo para servir à população. Muito
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obrigado. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Então, eu quero que vocês que estão nos
acompanhando tenham noção do tamanho do problema que nós estávamos vivenciando aqui
na nossa cidade, ficar sobre os ombros de uma cidade, Bira, um milhão de habitantes, né, que
poderia ter um problema em passar por um procedimento cirúrgico de neurocirurgia. E o risco
é tão grande que você imagina... Quanto mais a demora para esse atendimento, a distância
muito longa, isso vai prejudicando cada vez mais a recuperação de um paciente. E São Carlos
se colocou no meio e acabou absorvendo todos esses atendimentos. Então, eu quero fazer
aqui...PRESIDENTE SÉRGIO ROCHA: Vereador, pode completar a fala. VEREADOR
LUCÃO FERNANDES: Quero fazer aqui então aqui o meu agradecimento ao nosso
Ministério Público aqui na pessoa do Dr. Luciano e fazer aqui também um agradecimento à
Sônia, da DRS, muito implacável, muito solícita em todos os encontros, intermediando
Araraquara, São Carlos, governador do estado, Ministério Público de Araraquara, enfim.
Houve um grande engajamento de todos esses órgãos importantes, e o resultado não poderia
ser outro, a não ser com esse desfecho positivo que Araraquara estará, a partir do começo do
mês, Bira, retomando as suas atividades. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: A partir de
hoje. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: A partir de hoje? A partir de hoje, então,
retomando as suas atividades. Então, mais uma vez, meu caro presidente, vereador Roselei
Françoso, e a Mesa Diretora, agradecer pelo acolhimento que Vossa Excelência deu não só a
mim, mas o vereador Sérgio Rocha, vereador Cidinha, nós nos sentimos protegidos com a
presença do senhor caminhando lado a lado com essa comissão. E eu quero continuar
contando com a ajuda de Vossa Excelência. Temos muito para fazer, muitas coisas para
acontecer, e nós temos nos colocado à disposição da nova secretária de Saúde para que,
juntos, nós possamos escrever dias melhores no atendimento de saúde pública na cidade de
São Carlos. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Sr. Presidente, só uma questão de
ordem, para dar a informação correta para o nosso presidente da Comissão de Saúde. É dia 1º
de junho quando retomam os trabalhos. Portanto, a partir de amanhã, tá? PRESIDENTE
SÉRGIO ROCHA: Usou a Tribuna nesse momento o vereador Lucão Fernandes. No tempo
regimental, está com a palavra por dez minutos o vereador Malabim, líder do PTB. [troca de
presidência]. VEREADOR MALABIM: Vereador... Ah, agora sim. Boa tarde, presidente em
exercício neste momento, vereador Sérgio Rocha. Sempre digo aqui que eu tenho muito
prazer em compartilhar a amizade junto com o PTB do vereador Sérgio Rocha. Tenho
aprendido muito com o vereador Sérgio Rocha, uma pessoa sensata, uma pessoa que sempre
caminha junto com a gente. Isso é muito importante. E eu quero aqui... Já no vácuo do
vereador Lucão, eu ia fazer uma fala em relação a essa questão, mas vou acabar mudando
aqui, falar pouca coisa, porque o Lucão aqui já disse quase que tudo. Eu quero parabenizar,
vereador Lucão... Você parabenizou bastante o presidente da Câmara, vereador Roselei
Françoso, e justamente justo, um parabéns justo, mas também quero parabenizar Vossa
Excelência com toda a Comissão de Saúde, logicamente, que... a sua pessoa, também o
vereador Sérgio Rocha, a Cidinha do Oncológico, toda a Comissão de Saúde, o presidente
desta Casa, o qual Vossa Excelência já disse, vereador Roselei Françoso, porque nós
estávamos aqui atendendo a cidade de Araraquara nesse último mês e as cidades que eram
atendidas em Araraquara em detrimento dos nossos moradores aqui da cidade de São Carlos,
em detrimento dos munícipes que precisam de atendimento aqui na Santa Casa. Para ter uma
ideia, para falar a respeito disso, para entender a gravidade e a amplitude do problema que a
gente está vivendo aqui nesse último mês com todo esse pessoal, paciente, vindo de
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Araraquara e da região de Araraquara em São Carlos, estava agendada uma cirurgia de uma
mulher que espera há mais de três anos na fila de cirurgia. Essa mulher não pode varrer uma
casa que ela sente dor. É uma situação muito complicada a situação que essa mulher está
passando. E ela esperou todo esse tempo para fazer uma cirurgia no mês de maio, e, devido a
este problema do fechamento da Santa Casa em Araraquara, ela perdeu 30 dias, vereador
Lucão, mais 30 dias para esperar para fazer a sua cirurgia. E não tem outra coisa para fazer a
não ser esperar. Não tem outra coisa para fazer a não ser esperar. Eu parabenizo todo mundo
que foi envolvido. Não faltou boa vontade e empenho também do prefeito Edinho, do PT, de
Araraquara. Parabéns também pelo empenho que ele teve, mas fica aqui a minha crítica a ele
por não ter resolvido esse problema antes de fechar a Santa Casa. Tudo tem que ser feito e
avaliado, planejado, feito reunião, briga, enfim, para que não aconteça o pior, porque quando
acontece o pior, depois tem um tempo para voltar atrás, para resolver o problema, para
colocar o que estava antes. E nós aqui em nossa cidade sofremos muito com esse fechamento
dessa casa em Araraquara, com a Santa Casa em Araraquara. Então, fica aí a minha crítica,
que seja uma crítica construtiva, para que se vem a acontecer isso no futuro, que seja aí o ano
que vem, daqui dois anos, que haja um entendimento antes para que não aconteça isso, porque
depois tem que haver toda uma mobilização, como teve agora da Comissão de Saúde, do
nosso presidente, do promotor público aqui também da cidade de São Carlos, da Santa Casa
da cidade de São Carlos, a Câmara Municipal de Araraquara, Secretaria de Saúde também
esteve envolvida, para poder resolver um problema que se lá atrás tivesse um acordo entre
prefeitura e Santa Casa talvez não teria fechado. Talvez não. Não teria fechado e nós não
teríamos sofrido tanto aqui em nossa cidade com o atendimento dos moradores de Araraquara.
É claro que se vier para cá, não tem o que fazer, a Santa Casa tem mesmo que atender, não
tem que deixar o atendimento, isso é garantido na Constituição, mas muita gente nossa aqui
teve que ter paciência com a sua doença, um pouquinho mais, para poder esperar para
retomarem as cirurgias aí de neurocirurgia aqui na nossa cidade, na cidade de São Carlos. Mas
graças a Deus que, dos males o menor, foi solucionado e amanhã, espero, se Deus quiser,
volte aí amanhã os atendimentos normal e que as pessoas que eram para ser atendidas no mês
de maio que realmente sejam atendidas no mês de junho e assim sucessivamente. Queria estar
falando de saúde ainda. Eu gostaria de deixar uma crítica aqui também... E com certeza aí as
pessoas que nos ouvem da Secretaria de Saúde, secretário de Governo, Dr. Edson Fermiano,
prefeito municipal, chefe de gabinete, e, enfim, que nos ouvem e que sempre nos atendem.
Vereador Lucão, problema de UPA fechada. É claro que a gente tem o apoio da Comissão de
Saúde também nas questões relacionadas à saúde. É uma coisa, assim, que não dá muito para
entender. Você vai na UPA, você fica uma e hora meia na UPA, e você não vê uma pessoa
entrando para ser atendido. Não tem problema estar lotado. Não tem problema... Quer dizer,
problema tem, mas não tem outra coisa a se fazer. As pessoas ficam doentes e procuram a
UPA. Aí o que acontece? Você fica uma hora e meia sentado em uma cadeira, vai chegando
gente e o acolhimento chama. Fulano, beltrano, enfim, e vai chamando para o acolhimento, só
que um médico... para ser atendido no consultório ali dentro da UPA, para atendimento
médico, não entra ninguém durante uma hora, uma hora e meia. Tudo bem, tem algumas
pessoas que chegam de urgência e emergência, pode ser que naquele momento ali aconteceu
isso, mas todo dia tem uma reclamação sobre isso. Então, tem que ver direito essa questão da
OS, dessa organização social, o que está acontecendo, o que pode melhorar nessa questão,
porque não tem cabimento. O problema da demora... Isso aí acontece na Unimed também, no
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plantão de urgência e emergência. Vai demorar quando se tem muita gente, mas muito mais
gente vai chegando e ficando, vereadora Neusa, se o médico não chama ninguém para ser
atendido. Ué, é claro que se tiver 20, vai passar a ter 30, 40, 50, 60... Então, eu fiz esse
questionamento com a diretora, com a chefe... na verdade, não é diretora, é a Crislaine, a
chefe das UPAs, e ela ficou de ver essa questão aí para mim e ter uma resposta, essa Casa ter
uma resposta...VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Lindiamara. VEREADOR
MALABIM: Lindiamara. É, eu falei Crislaine, né? Não, não é a Crislaine. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR MALABIM:
Tá. Enfim. Para que a gente tenha uma resposta. Se precisar fazer uma reunião com essa OS,
com a Comissão de Saúde...VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Um aparte.
VEREADOR MALABIM: Com os vereadores, pelo menos para amenizar a questão da
demora, pelo menos para amenizar, para a pessoa ver alguém entrando para ser atendido e
esperar chegar a vez dela. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Um aparte. Malabim,
você tem toda razão. Eu estava conversando uns tempos atrás com a Lindiamara, ela é muito
atenciosa, vou colocar, ela é esforçada. É elogio meu que eu vou tecer para essa moça. Por
quê? Porque ela faz das tripas coração para atender. Até o guardadinha falou: "Professora, é
uma das que desce, vê o que a pessoa está precisando e vai atender. Sai, vai até...". O que
acontece... Devia haver um mediador que agilizasse essa entrada desse pessoal lá. É o que eles
estão tentando organizar mais esse papel de ter um intermediário entre o atendimento e o cara
que está aguardando, o paciente. Realmente, concordo com você, assim, no médico não dá
tempo de ele pegar as pastas, ir até a frente, chamar, atender, ir para a salinha do lado, a
digitação da regulação para o Cross, digitar lá, voltar, chamar outro... Quer dizer, o médico
faz tudo. Então, há de ter uma divisão, há de ter atitudes entre eles para diminuir esse espaço.
Você tem razão. É o que eu também recebo, acho que todos os vereadores recebem essa daí:
"Ó, estou aqui desde às 10h", "olha, eu estou aqui desde não sei que horas". Eu fiquei lá, eu
observei isso, o quanto falta agilizar o atendimento em quem chega e o atendimento com o
médico. Pode passar por acolhimento, triagem, mas ele fica esperando. VEREADOR
MALABIM: Tá. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Tá? VEREADOR MALABIM:
Obrigado aí pelo aparte, vereadora Neusa. E nós esperamos aí que melhore essa questão aí.
Falando agora de Serviços Públicos, falta aí um minuto, minha conclusão, nós tivemos uma
reunião ontem junto com o secretário de Governo Edson Fermiano, os vereadores, enfim,
tinham alguns secretários também, e a gente foi tratar da nossa cidade, falar da nossa cidade e
dos problemas que tem nossa cidade e do atendimento das secretarias aos vereadores. É, foi
muito proveitosa a reunião, foi muito produtiva a reunião. Nós esperamos que continue,
porque lá na frente, nas próximas reuniões, nós podemos estar cobrando se realmente aquilo
[interrupção no áudio]. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: O senhor me permite um
aparte, vereador? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode concluir. Pode,
vamos lá. Rapidinho. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Gostaria de dizer a Vossa
Excelência, aos vereadores que compareceram na reunião e ao Dr. Edson Fermiano, bem
como ao Carneiro, ao pessoal do governo que eu não estive presente, pois eu estava fazendo
teste de covid, que a minha esposa, infelizmente, testou positivo, e eu e o meu filho tivemos
que fazer o teste. Ela está isolada em casa, por isso da razão de eu poder estar participando
hoje presencialmente na sessão. Mas eu quero aqui reafirmar, Dr. Edson Fermiano, aos
membros do governo, que eu estarei aqui nesta Casa sempre apoiando os grandes projetos ou
as grandes realizações do governo, como sempre fizemos nos últimos quatro anos e durante
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esse um ano e quase cinco meses hoje já, se encerrando o mês de maio. Então, eu quero
justificar essa minha ausência e reafirmar o meu compromisso de estar colaborando com a
nossa cidade de São Carlos. Esse é o momento da união da cidade de São Carlos em favor da
população. E nós queremos aplaudir o trabalho do Carneiro e o Dr. Edson Fermiano,
principalmente o Dr. Edson, como grande ex-presidente por três vezes nessa Casa, tem
realizado com os vereadores. Dois grandes homens, duas pessoas que, sem dúvida nenhuma,
estão sempre em contato com essa Casa. Infelizmente, eu não pude estar presente, mas o meu
compromisso é o compromisso da união, é o compromisso de estar junto nos momentos
difíceis para ajudar o governo a administrar essa cidade. VEREADOR MALABIM: Muito
obrigado, vereador Marquinho. Finalizar a minha fala rapidinho, presidente. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Pode concluído concluir, vereador Malabim. VEREADOR
MALABIM: Exatamente, vereador Marquinho, muita gente vai pensar que quanto pior,
melhor - tem um ditado assim, né? -, mas não é essa a questão. A questão é que se o governo
municipal, ele vai bem, a Câmara vai bem. Se o Poder Executivo vai bem, o Legislativo
também vai bem. Quanto pior a cidade é ruim para todo mundo, tanto para o Executivo
quanto para o Legislativo também. Então, nós o quê? Ajudamos nos projetos do Executivo
para que a cidade entre nos trilhos, retome aí, novamente aí, os bons tempos que nós tivemos
recentemente, no mandato passado, e que volte aí novamente... Eu dei até a ideia lá de colocar
um caminhão a mais de tapa-buraco. Nós temos só um caminhão de tapa-buraco. Então, fica
muito difícil, não dá para atender uma cidade inteira, para fazer uma lombada em uma rua, em
um local, e fazer tapa-buraco em várias ruas da cidade que necessitam. Então, fica muito
difícil também para o serviço público, secretário Mariel, para ele equilibrar essa situação com
um caminhão só de tapa-buraco na cidade e ainda tendo que fazer lombada com este
caminhão quando recarrega esse caminhão que tem uma solicitação de lombada e aprovada,
né? Então, vamos aí fazer a nossa parte ajudando a parte do Executivo e, se Deus quiser,
colocar nos trilhos novamente essa locomotiva que é a cidade de São Carlos para que ela
progrida cada vez mais. Muito obrigado. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, vereador Malabim, pelas palavras, pelo trabalho. Eu peço a suspensão da sessão
por alguns minutinhos apenas. Chamar os vereadores aqui, ô, Bira, para fazer o acordo de
Pauta. [sessão suspensa]. [sessão reaberta]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Solicito ao vereador Marquinho Amaral... É, terminar a apresentação ali, né? Isso. Agora, sim.
Solicito ao vereador Marquinho Amaral a chamada dos Srs. Vereadores e Vereadoras.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Atenção para a chamada, segunda chamada do
dia. Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Azuaite, presente. Vereador Bira. VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador
Bruno. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presente. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereadora Cidinha. Presente on-line, Sr. Presidente? SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Vereadora Cidinha, presente on-line. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Dé Alvim. Dé Alvim? VEREADOR DÉ ALVIM:
Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereador Dimitri. Está online? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Dimitri, presente on-line. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Presente on-line. Vereador Djalma. VEREADOR DJALMA
NERY: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Djalma. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador
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Elton, justificou. Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Lucão Fernandes. VEREADOR
LUCÃO FERNANDES: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente.
Vereador Malabim. VEREADOR MALABIM: Presente. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Presente, nosso líder do governo. Vereador Marquinho Amaral, presente.
Vereador Paraná Filho. Vereadora Professora Neusa. VEREADORA PROFESSORA
NEUSA: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereadora Profa. Raquel.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Presente. Vereador Robertinho Mori Roda. Vereador Robertinho, presente.
Vereador Rodson. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereador Roselei, presente. Vereador Sérgio Rocha.
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Presente. Vereador Tiago Parelli. São 19 Srs. Vereadores presentes. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Marquinho Amaral. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Lucão Fernandes está com terno bonito, paletó bonito
hoje. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Bonito, é. É de cor vinho, né, isso aí? É lã?
É italiano, né? Italiano. Muito bonito. Parabéns. Tem bom gosto, vereador Lucão Fernandes.
Sei que foi o Rodrigo Venâncio que te doou de presente de aniversário, hein? VEREADOR
LUCÃO FERNANDES: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Marquinho Amaral? Vamos lá então. ORDEM DO DIA – PROCESSOS EM
REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL – ÚNICA DISCUSSÃO – PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO - Em votação a Moção 154, (processo nº 2264/22) de autoria do
nobre vereador Robertinho Mori Roda, que "manifesta congratulação ao secretário municipal
de Fazenda e toda a equipe pela nota Capag A no Tesouro Nacional Transparente". Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado.
Moção 159, (processo nº 2279/22) de autoria do nobre vereador Azuaite Martins de França,
que "manifesta o nosso repúdio ao veto do presidente Jair Bolsonaro à inscrição da médica
psiquiatra Nice Silveira no Livro de Heróis e Heroínas da Pátria". Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Moção 161, (processo nº
2294/22) de autoria do nobre vereador Dé Alvim, que "manifesta congratulação com o
diretor-presidente da Prohab Walcinyr Bragatto pela conquista da reforma de 232 casas no
bairro Jardim Gonzaga através do Programa Viver Melhor do governo do estado de São
Paulo". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovado. Requerimento 1.601, (processo nº 2273/22) de autoria do nobre vereador Bruno
Zancheta, que "requer melhoria na acessibilidade em caráter de urgência no Parque do Bicão".
Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado.
Requerimento 1.603, (processo nº 2276/22) de autoria do nobre vereador Bruno Zancheta,
que "requer melhoria na acessibilidade em caráter de urgência no Espaço Braille". Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado, e
parabéns, Bruno. Moção 151, (processo nº 2239/22) de autoria do nobre vereador Gustavo
Pozzi, que "manifesta congratulação a D. Paulo Cezar Costa, anunciado como cardeal pelo
Papa Francisco". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Parabéns ao nosso bispo. Vamos lá. Esse aqui é um projeto de lei, né?
Projeto de Lei 184, (processo nº 1566/22) de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos,
que "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional especial na Prefeitura Municipal
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de São Carlos no valor de R$ 150 mil na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Ciência,
Tecnologia e Inovação". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se
os contrários. Aprovado. Agora, nós iremos para a Pauta do Dia. Para a Ordem do Dia, né,
Marquinho? Ou a Pauta do Dia também, né? VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Ordem do Dia, Pauta do Dia. PROCESSOS EM REGIME DE TRAMITAÇÃO COMUM
– ÚNICA DISCUSSÃO - PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Na Ordem do Dia. É.
Projeto de Lei 92, (processo nº 966/22) de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos.
Esse tem uma emenda da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento, é uma emenda
substitutiva atendendo as recomendações da Conam. Eu peço ao vereador Marquinho Amaral
que proceda a leitura. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: "Excelentíssimo Sr.
Presidente, Excelentíssimas Sras. e Srs. Vereadores. Processo 966/2022 (sic), Projeto de Lei
092/2022. Submetemos à apreciação desta egrégia Casa de Leis a presente emenda
substitutiva ao projeto de lei objeto do processo em epígrafe. Emenda substitutiva. Substituase o art. 1º do Projeto de Lei 092/2022 para o seguinte: art. 1º - fica revogado o § 5º do art. 3º
da Lei Municipal 20.200, de 30 de junho de 2021, ao passo que o seu § 4º passa a vigorar com
a seguinte redação: fica determinado que o controle interno da Fundação Pró-Memória de São
Carlos será realizado pelo Departamento de Governança Corporativa da Prefeitura de São
Carlos nos termos da Lei Municipal 18.926/2018. Justificativa: a presente emenda busca
atender a recomendação efetuada pela Conam (Consultoria em Administração Municipal) em
consulta efetuada por esta comissão permanente." De autoria dos vereadores Marquinho
Amaral e Ubirajara Teixeira. Eu peço ao vereador Bira que faça a assinatura da emenda.
Consulto o vereador Paraná, que é membro da comissão, se deseja também assinar a emenda
lida por mim nesse momento. É aquela reunião que Vossa Excelência justificou ausência,
nobre vereador Paraná. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Agradeço aos membros da
comissão permanente, da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento desta Casa. Coloco
em votação a emenda substitutiva ao art. 1º do Projeto de Lei 92/2022. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovada a emenda.
Agora, coloco em votação o Projeto de Lei nº 92, de autoria da Prefeitura Municipal de São
Carlos, que altera dispositivo da Lei 20.200, de 30 de junho de 2021, que dispõe sobre a
organização administrativa da Fundação Pró-Memória de São Carlos, e dá outras
providências". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Próximo. Aqui já, né? Projeto de Lei 124, (processo nº 1201/22) de
autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza a abertura de um crédito
adicional especial na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social no valor de
R$ 410 mil para prever no orçamento a execução dos recursos do Fundo Municipal de
Segurança Pública". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Projeto de Lei 197, (processo nº 1605/22) 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$ 12 mil na Secretaria
Municipal de Comunicação para honrar com as despesas decorrentes do reajuste do contrato
de terceirização do serviço de limpeza". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto de Lei 197. Projeto de Lei 230, (processo
nº 1858/22) de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza a abertura de
crédito adicional suplementar na Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social no
valor de R$ 1,380 milhão para as despesas de distribuição de cestas básicas por meio de
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benefícios eventuais e contratação de temporários. Para tanto, serão utilizados recursos
oriundos de superávit financeiro". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto de Lei 230, R$ 1.380 milhão para compra
de cestas básicas e contratação de profissionais temporários também. Projeto de Lei de
número 241, (processo nº 1928/22) 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$ 20 mil junto à Secretaria Municipal de Saúde para adequar a
categoria econômica, indo de outros serviços de terceiros - pessoa jurídica para equipamentos
e material permanente", sendo R$ 10 mil do vereador Elton Carvalho para a Unidade de
Saúde da Família do Jockey Club, para realização de obras, reparos e manutenção e
aquisições de serviços e produtos, e R$ 10 mil para a Secretaria Municipal da Família... da
Secretaria Municipal de Saúde para a Unidade da Saúde da Família do Jardim Guanabara,
para realização de pequenas obras, reparos e manutenção e aquisições de serviços e produtos.
Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado
o Projeto 241. Projeto de Lei 248, (processo nº 1935/22) 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$ 848.003,26 na Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento para suprir as necessidades das casas de passagem, Casa de
Nazaré, Centro Pop, Casa de Acolhimento, Casa Abrigo, Caps 2, AD, 2, SRT, Recriat, Samu,
UPAs, Corpo de Bombeiros, sendo que o referido recurso é remanejado por meio de anulação
de dotação orçamentária da própria secretaria". Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei 263, (processo nº 2038/22) de
autoria do nobre vereador Malabim, que "instituí o Banco de Armação de Óculos para
fornecimento gratuito no município de São Carlos, e dá outras providências". Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o banco de
óculos do Malabim. VEREADOR ROBERTINHO MORI: [pronunciamento fora do
microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É, é, mas é doação. É igual o banco
de medicamento que nós estamos fazendo. SR. RODRIGO CLAYR VENÂNCIO:
[pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Viu,
Gustavo? Esse aqui é igual o banco de medicamento que nós estamos propondo aí, viu? Só
para deixar registrado que são bancos de óculos, bancos de medicamentos. Processo está lá,
Banco de Armação de Óculos. Os de medicamento é a mesma lógica, tá? Nós temos...
Declaração de voto, nenhum vereador se inscreveu. Eu consulto se alguém deseja. Então,
temos pelo tempo do partido apenas a vereadora Neusa para fazer uso da palavra no tempo
regimental de até cinco minutos. VEREADOR PROFESSORA NEUSA: Alô? Boa tarde a
todos, já quase boa noite. Que horas são? ORADOR NÃO IDENTIFICADO:
[pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR PROFESSORA NEUSA: Cinco? Tá.
Ah! A todos que estão presentes, aos que estão fora. A minha fala é a seguinte: primeiro,
elogiar as falas de alguns aqui, uma pelo... representando meu partido, no caso Cidadania, e
um trabalho que ocorreu esse final de semana pela lei brincar do nosso querido vereador
Marquinho. Marquinho, está de parabéns. Eu vi uma agitação, eu fiquei lá das 10h até às 19h,
porque logo depois, quando acabou às 13h, começou o 'flashback' com o Tello, né?
Maravilhoso. O que a gente precisa é de uma atenção o quanto antes ali, se possível, de uma
acessibilidade, que o Bruno falou, mas eu também fotografei, o vereador Lucão também
comento, sobre as dificuldades das pessoas que precisam de uma acessibilidade em participar
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desses eventos. Então, hoje, a gente tem o olhar mais crítico. E também queria observar a
importância de estar levando a luz e a energia para dentro do parque. Tem muitas partes lá
que ainda não funcionam, e a gente espera o quanto antes estar para poder ter mais anseio,
mais participações dentro de lá. Parabéns, Marquinho. Olha, eu fiquei, assim, abismada. Eu,
chutando baixo, eu acho que tinha... da hora que eu fui até o término, deu mais de 5 mil
pessoas, né, Tello? Muito. Arrasou. Bom, parabéns. Nós precisamos disso, como foi
colocado, em vários lugares. Eu também participei no domingo, e eu fiquei maravilhada, olha,
com o Circuito Arena ali, com o diretor de Cultura, o Caromano, que levou o projeto Guri
com Big Band maravilhoso, presidente Roselei. Sabe, eu fiquei emocionada de ver quantas
crianças são. A cultura cativa, a cultura salva. Linda foi a apresentação. E ali, o Caromano
também comentou, e eu faço jus ao o que ocorria antes, em outros momentos, de levar para a
periferia essa apresentação, esse Circuito Arena, e convocar mais desses artistas que podem
estar trabalhando. Então, eu quero parabenizar essa situação, começando novamente a
cultura... Lógico, ainda estamos na pandemia, tá, e com esses rebotes, né, o covid aí, a dengue
e tudo o mais. Então, a gente precisa estar atento em uso da máscara, higienização das mãos.
Elogiar também a fala de... que foi do Tiago, em relação àquele parque de eventos que nós
precisamos... Nós estivemos presentes em Araraquara, lá com a visita do governador Rodrigo
Garcia, nós vimos o espaço enorme que tem lá para receber. Nós precisamos ter aqui em São
Carlos, e acho mais merecedor, um espaço que possa dar essa oportunidade a muitos,
principalmente outros lá de financiar empregos, subsídio, a população que mais está
precisando. Então, acho muito válida a ideia do Tiago. Quero também falar novamente sobre
a educação. A gente recebe diariamente essa fala de falta de professores. Todo mundo tem
essas reclamações aí no seu 'zap', na sua procura. Eu estava observando, eu comentei até com
o Djalma e com aqueles que falam aqui também, quero falar agora, que saiu na TV e saiu nos
jornais uma reposição que a USP está fazendo pela perda dos estudantes, que perderam muito
tempo fora das universidades, e com os mais velhos, já passados por um concurso próprio,
está providenciando essa reposição. Haverá uma necessidade, presidente Roselei, de uma
reposição não só pelas faltas e pelo prejuízo que está ocorrendo aos pais e também aos
professores, porque ninguém quer ficar doente, ninguém quer faltar ao seu trabalho. E, hoje,
nós precisamos urgente dessa atividade. Se eu mostrar a quantidade de pedido: "Ô, Neusa, vai
lá". Eu, como professora do estado, eu sei uma situação difícil, que é essa. A Raquel tem
falado, o Djalma comentou aqui de novo... Quando se quer uma reposição, tem que tirar a
falta e pagar a reposição. Agora, não tirar a falta e não pagar, nem faz... é uma briga que foi
direto [interrupção no áudio]. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: A senhora pode
concluir, mas pode permanecer aí também, porque a senhora já está inscrita - foi esperta hoje,
hein? - para explicação pessoal. Ó, ganhou...[risos].
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Vamos lá, professora. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Então, e
continuando essa fala, foi uma luta que a gente... nós fazíamos, que nós... A falta... Muitas
pessoas falam assim: "Ah, não vai ocorrer. A falta prejudica o professor, e muito". A luta
nossa era essa, uma situação de tirar dentro do seu honorário, da sua situação de dinheiro, e
colocar a falta e exigir uma reposição, isso não é possível. Então, nós temos que ter a
reposição de aulas, a reposição de pagamento, e aí, sim, ter uma situação normal, o que está
bem difícil de acontecer. Eu acho que as dificuldades... Está difícil de resolver, porque desde
o início do mandato a gente vem pedindo, vai se preparando, e as escolas com as faltas,
infelizmente, né? Bom, era isso que eu queria falar. Na explicação pessoal, uma situação que
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eu queria colocar, que hoje... até estava subindo, mas o Gustavo Pozzi me explicou sobre a
situação da usina de reciclagem, é um pedido que a gente vem falando principalmente com a
situação dos Serviços Públicos. Ah, como todo mundo gosta de falar aqui, uns vereadores, eu
vou falar: quando é para ficar bravo, a gente fica. Quando é para falar bem, a gente fala.
Agradecer a atenção - viu, Mariel? Eu não só chuto você -, eu quero agradecer a atenção com
a situação de alguns animais, que ele me atendeu prontamente. Então, gratidão, Mariel, tá?
Mas nós precisamos, Mariel, como a gente já conversou e toda a Secretaria de Serviços
Públicos, uma atenção aos inúmeros lugares que estão se projetando com muita sujeira, muito
descarte, e eu acho que uma das coisas... Eu acredito que a escola seria essencial, Roselei, e
também ao povo, um trabalho de conscientização das coletas seletivas, como o Djalma
colocou, da conscientização também do pessoal em ver onde descarta, ter atitudes proativas.
Nós precisamos nos unir, porque se há falta aqui, vamos cuidar da nossa área, vamos ajudar.
"Ah, nós pagamos imposto. A prefeitura tem que fazer". Sim, nós temos que cobrar, sim, mas
também temos que fazer a nossa parte em diminuir esses descartes desenfreados. Era isso que
eu queria falar. A minha explicação pessoal era no sentido de cobrar essa situação dos
Serviços Públicos e também da população uma atitude mais preventiva, né, dengue e tudo o
mais que está ocorrendo. Obrigada a todos. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, Professora Neusa. Professora Neusa, nós queremos agradecer a senhora e lamentar
muito que a senhora não foi lá em Santa Eudóxia prestigiar a nossa festa, né, Bira?
Contribuiu, ajudou lá a fazer a festa e não esteve lá, esteve abrilhantando a nossa festa, mas
oportunidade não faltará...VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Posso dar uma
explicação? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: A senhora está no tempo da senhora
ainda. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Eu cheguei em casa tarde no domingo, que
você pediu, falou: "Neusa, dá um pulo, vem almoçar aqui". Eu queria ter ido, gente, só que o
meu carrinho deu problema. A hora que eu saí ali do Milton Olaio, que estava tendo a Copa
Municipal de Basquete, já era tarde. Aí eu fui até a minha casa, eu falei: Eu vou ver se eu
consigo. E não deu tempo. Eu senti muito, viu? Eu queria ter ido. [risos]. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: E foi... Eu vi fotos suas, eu falei: Eu queria estar lá, né? Mas
parabéns a todos. Sabem que eu ajudo no que eu posso, né? Vamos fazer o que a gente pode.
Ah, deixa eu falar uma coisa. Voltamos a pedir a atenção... Aliás, é o Brasil todo, o estado e
São Carlos: o SUS pede socorro. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Ok, professora.
Agora, o último vereador inscrito para explicação pessoal, vereador Bruno Zancheta.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Imagina, professora. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Não tem problema. A senhora vai na festa laranja com açúcar. Vereador
Bruno, o senhor tem a palavra. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Boa noite, presidente,
vereadoras, vereadores. Bom, eu queria, primeiro, se me permite, presidente, ler um texto aqui
na Tribuna que eu recebi ontem, e esse texto me comoveu, Lucão. A foto de uma criança, é
claro que eu não vou colocar aqui, né? Esse menino da foto é o Lucas, filho do Carlos Alberto
Balieiro, o Carlos da Vara da Fazenda. "O Carlos foi diagnosticado, recentemente, com
aplasia medular, uma doença que atinge a medula, provocando sua falência. Estamos em uma
corrida contra o tempo para encontrar uma medula compatível. Os irmãos do Carlos já
fizeram o teste, mas não são. Com isso, fazemos um apelo: se você tem entre 18 e 35 anos ou
conhece alguém nessa faixa etária, procure o hemocentro e se cadastre para ser um doador.
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Para quem não conhece o Carlos, ele trabalha no Fórum, na Vara da Fazenda, e está sempre
engajado em projetos sociais, ajudando muitas famílias. Chegou o momento de retribuímos a
sua generosidade. Precisamos encontrar um doador." Esse texto está rodando as redes sociais,
e eu recebi da família, de um amigo também que é muito próximo da família, e ele me pediu
para que fizesse a leitura, e eu me comprometi que faria a leitura aqui hoje. Eu não o conheço
pessoalmente, conheço os familiares do Carlos, conheço esse amigo, que é muito próximo
dele e me disse que uma pessoa de um coração enorme. Então, pediu para que esse assunto
viesse para a Tribuna da Câmara, até porque esse assunto é urgente. A Professora Neusa está
me alertando aqui. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Bruno, o Carlos, ele
teve uma atuação muito forte - todos nós conhecemos o Carlos - na entidade que presta um
relevante serviço na cidade de São Carlos, em especial no Cidade Aracy, no Francisco
Thiesen, e hoje trabalha acho que no Fórum Cível, né? VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Na Vara da Fazenda. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Na Vara da
Fazenda... É, no Fórum Cível mesmo, né? E, realmente, é uma pessoa que tem um espírito de
doação muito grande, sempre contribuiu muito com aquela instituição, ajudando na formação
de jovens, tanto na educação infantil, na educação profissionalizante. Então, é uma pessoa
maravilhosa. O que eu gostaria de saber, Bruno, eu não sei se o senhor tem essa informação...
Que a gente podia fazer uma campanha para ir até Ribeirão Preto, até Araraquara, onde tem
os bancos de medula, que, infelizmente, nós não temos banco de medula aqui em São Carlos,
uma coisa que... não sei, Lucão, como é que a gente pode provocar de a gente ter esse banco
de medula na Santa Casa, no HU - seria fundamental, né? -, qual é o procedimento. Mas há
uma informação, Bruno, que esta... eu não sei se eu posso chamar de doação de medula, mas é
até os 35 anos de idade. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: De 18 a 35. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: De 18 a 35. Então, eu, por exemplo, gostaria muito de contribuir,
mas não posso, mas a gente pode contribuir com uma campanha, né? O senhor que é jovem,
acho que não tem os 35 ainda...VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Não. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Pode ajudar, e pode ter certeza que terá o nosso apoio, né,
Marquinho? Nós que já temos cabelinho branco aqui...VEREADORA PROFESSORA
NEUSA: Para doação, evitar tomar remédio... PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Para poder ajudar nessa campanha maravilhosa aí. VEREADORA PROFESSORA NEUSA:
Não pode tomar nenhum tipo de remédio [ininteligível]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, Neusa. Imagina. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Então,
presidente, agradecer por todo o apoio, já deixar essa sugestão, Lucão, para nós lutarmos
juntos, para, quem sabe, um banco de medula aqui. Fiz questão de trazer esse assunto aqui na
Tribuna da Câmara, mas irei fazer isso nas minhas redes sociais também. Não cheguei aos 35,
nem aos 30, mas logo que eu vi isso aqui... Eu tenho uma ação social também, chama Unidos
Somos Fortes. Quando eu vi isso aqui, isso aqui me comoveu muito, principalmente, uma
criança, né, o Lucas. Eu não tenho filhos, tenho irmãos, mas eu me coloquei no lugar dele. É
algo muito... é algo que me deixou muito comovido. Bom, os outros dois assuntos, para ser
muito breve, que eu queria trazer nessa noite de hoje, o primeiro deles... A semana passada eu
não tive a oportunidade de falar sobre isso, e eu acabei de perguntar, conversando ali com o
Lucão, quantos anos o Lucão tinha como servidor. E o Lucão me disse: "Bruno, 35 anos". Por
que eu fiz essa pergunta para o Lucão? Eu quero desejar boa sorte para a Denise. A semana
passada eu não tive a oportunidade. E, enfim, e algumas informações que eu acabei
verificando... Olha, mas será que é a pessoa mais preparada? Será que ela entende? Olha, a
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Denise tem 32 anos como servidora da Saúde. A Denise foi diretora de Regulação, ela foi
chefe das unidades de Saúde. Olha, vocês me perdoem, se ela não entende, eu não sei quem
entende. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Além de ser uma pessoa muito amável.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Além, claro, a Professora Neusa está me alertando,
além de ser uma pessoa muito amável. Então, eu quero desejar boa sorte para a Denise,
colocar nosso mandato à disposição. Sei que a Comissão de Saúde já tem feito um trabalho
nesse sentido [interrupção no áudio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor
pode concluir, claro. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: A Comissão de Saúde já tem
feito um trabalho... Ontem, entre uma visita e outra, eu passei aqui na Câmara, nós tínhamos
ali uma reunião, no anexo, entre a Comissão de Saúde e a equipe da Secretaria de Saúde.
Então, desejar boa sorte. Os desafios são imensos, são muito grandes, mas ela tem capacidade
e ela está preparada. Que ela tenha suporte para trabalhar. Esse é outro ponto. Que ela tenha
suporte para trabalhar, mas capacidade eu não tenho dúvida que ela tem. Para finalizar,
presidente, de forma muito breve, quero agradecer os vereadores. Hoje, nós votamos aqui dois
requerimentos. Um deles, inclusive, sugestão... Logo que cheguei lá no Parque do Bicão no
sábado, mais uma vez parabenizar o vereador Marquinho Amaral pela atitude, pela lei, mais
do que isso, pela organização do evento, né? Eu digo que todo... Na aula, eu falava um
pouquinho disso: toda instituição, ela tem que ter um comando. E ali, nós percebemos de
forma muito clara que tinha um comando. Mas esse comando só aconteceu porque nós temos
aqui as leis para que possa reger esse comando. Então, parabenizar mais uma vez. Logo que
cheguei no Parque do Bicão, no sábado, conversava com o Lucão, ele me disse: "Bruno, você
percebeu que aqui não tem acessibilidade?" Mas foi dois minutos, chegou uma pessoa que
possui um tipo de deficiência e encontrou dificuldade ali para se locomover. Então, recebi
hoje também o pessoal da Associação de Moradores lá do Parque do Bicão e do Córrego do
Medeiros e já apontei para eles que fiz esse documento, recebi o Vlamir(F), a Rosângela,
enfim... A Rosana, me perdoa, todos os munícipes. Então, esse requerimento nós vamos tocar
em frente. O outro assunto, para finalizar, que eu queria trazer na noite de hoje é até uma
sugestão do programa Carlinhos Lima, eu ouvi o Carlinhos Lima, e ele tratou desse assunto,
sobre o nosso Espaço Braille. Nós atendemos ali deficientes visuais, e aí um deficiente visual
que ouviu o programa alertou o Carlinhos sobre a questão da acessibilidade. Eu já quero,
desde já, agradecer o Cesinha, que sempre atendeu com muita atenção, Cesinha Maragno, e o
Adilson, logo que assumiu nós já conversamos também, também sempre me atendendo com
muita educação. Eu estive lá hoje, no Centro Braille... no Espaço Braille para verificar essa
demanda que foi passada pela população, e, realmente, por incrível que pareça, o Espaço
Braille de São Carlos não tem piso tátil. O Espaço Braille de São Carlos não tem piso tátil. O
local, a localização é ótima, só que os deficientes têm enfrentado dificuldade para acessar esse
tipo de serviço. Mais uma vez, quero agradecer o Adilson de Vita e o Cesinha pela atenção de
sempre. Nós conseguimos avançar muito na biblioteca, no que diz respeito à questão do
Espaço Braille, mas agora é hora de dar um passo maior: nós precisamos do piso tátil e de
toda essa linguagem comunicacional. Esse é o termo correto. Então, deixar esse recado aqui e
agradecer os vereadores por terem aprovado esse requerimento. Muito obrigado.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Nós que te agradecemos, Bruno, pela iniciativa de
levar acessibilidade a quem mais precisa, deficiente visual. Não ter o piso tátil para frequentar
o espaço dele é minimamente estranho. Então, é importante o encaminhamento. Chamada
final dos Srs. Vereadores, Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
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Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Azuaite, presente. Vereador Bira. VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador
Bruno. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presente. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereadora Cidinha, presente on-line. Vereador Dé Alvim. Vereador Dimitri
Sean, presente on-line. Vereador Djalma Nery. Vereador Elton Carvalho, justificou. Vereador
Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Malabim, justificou. Vereador
Marquinho Amaral, presente. Vereador Paraná Filho. Vereadora Professora Neusa, presente.
Vereadora Profa. Raquel. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Robertinho Mori. Está no gabinete,
justificou. Vereador Rodson. Rodson. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereador Roselei. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador
Sérgio Rocha, presente, está no gabinete. Vereador Tiago Parelli. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Vereador Marquinho, eu agradeço a chamada final dos Srs. Vereadores. Só
para comunicar os Srs. Vereadores: o vereador Elton não está conosco hoje, está nos
representando em Brasília, em uma agenda bastante importante para a nossa cidade, mas
deixar claro que o vereador Elton solicitou uma Audiência Pública, que deve acontecer na
próxima sexta-feira, para discutir essa questão da falta de professores na rede pública
municipal. E aos internautas que acompanham essa sessão, a população que nos acompanha
dos seus lares, apenas para comunicar o ato da presidência, Ato nº 5/2022, que nomeia a
Comissão Parlamentar de Inquérito, que foi constituída para apurar possíveis irregularidades
na situação do transporte público municipal e eventuais inconsistências presentes na planilha
de custos da empresa prestadora de serviço durante todo o período de operação de São Carlos,
é composta pelo presidente Djalma Nery, Professora Neusa é a relatora, Paraná Filho,
membro, Dé Alvim, membro, e o vereador Elton Carvalho, membro. De igual maneira, eu
também comunico a todos que nos acompanham que o Ato da Presidência de número 6, da
Comissão Parlamentar de Inquérito, objeto do Processo 3.094, constituída para apurar
possíveis atos de improbidade administrativa cometidos pela Prefeitura Municipal de São
Carlos e Progresso Habitação São Carlos AS de 2017 até a presente data envolvendo a
empresa Carla Helena Meassi pelo prazo de 90 dias, prorrogável por igual período. A
composição ficou da seguinte maneira: o vereador Paraná Filho, presidente, como estava, que
é o propositor, o relator que substituí a vereadora Raquel Auxiliadora é o vereador Djalma
Nery, tendo como membros o vereador Lucão Fernandes, o vereador Malabim e vereador
Tiago Parelli. Sob a proteção de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão. Eu, Maria
Cristina Roque Novaes Keppe
, lavro a presente ata, que após lida e achada
conforme, será devidamente assinada.

