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Ata da 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA do dia 20 de Junho de 2022.
AOS VINTE DIAS DO MÊS DE JUNHO DOIS MIL E VINTE E DOIS, na sala de sessões
do Edifício “Euclides da Cunha”, realizou-se a presente Sessão Extraordinária, sob a presidência
do vereador Roselei Françoso, que iniciou a sessão: SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Muito bom dia a todos, a todas. Nós estamos aqui dando início à 1ª Sessão
Extraordinária, de 20 de junho de 2022. Eu solicito à secretária Raquel Auxiliadora que proceda a
chamada dos Srs. Vereadores. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Bom dia, bom dia.
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Bom dia. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Bom dia, Sr. Presidente, vereadores, vereadoras. Atenção para a chamada.
Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Azuaite Martins de França. Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA:
Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Bruno Zancheta. Cidinha do Oncológico.
VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Presente. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Dé Alvim. Dimitri Sean. Djalma Nery. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Djalma, presente on-line. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Elton
Carvalho. Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Lucão Fernandes. Malabim. Marquinho Amaral. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Presente on-line. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Paraná Filho.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Presente. Professora Neusa. Raquel Auxiliadora, presente. Robertinho Mori. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Rodson Magno.
Roselei Françoso. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Sérgio Rocha. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Rodson Magno, presente on-line, tá? VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Tá. Sérgio
Rocha. Tiago Parelli. Também presente vereador Dé Alvim, Sérgio Rocha. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Dé. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: São 13
vereadores presentes. Tá bom, 14, que o Lucão Fernandes chegou. [risos] SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Vereadora Raquel, não sei se está registrada a presença do vereador Dé
Alvim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim, registrei. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Registrado? VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Registrado.
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, havendo número regimental, eu declaro
aberta a presente sessão. Sob proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Em pé, ouviremos o
Hino Nacional e o hino a São Carlos. [Execução do Hino Nacional Brasileiro] [Execução do Hino de
São Carlos] VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sr. Presidente, gostaria de justificar aqui
duas ausências. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Três. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Três. "Excelentíssimo senhor. Cumprimentando cordialmente, dirijo-me a Vossa
Senhoria a fim de justificar a minha ausência na data do dia 21 de junho, 2022, terça-feira, a
partir...". Acho que... Não, acho que está errado. Acho que é esse daqui. "Dia 20 de junho, segundafeira, a partir das 10h, no Plenário da Câmara Municipal de São Carlos, para sessão extraordinária
por motivo de viagem pré-agendada. Certo de sua compreensão, aproveito a oportunidade de reiterar
protestos de estima e consideração. Atenciosamente, vereador Tiago Parelli". E também justificar a
ausência... "Prezado Sr. Diretor-geral. Cumprimentando cordialmente, venho respeitosamente a sua
presença justificar a falta do vereador Elton Carvalho na 1ª Sessão Extraordinária desta Câmara
Municipal, que ocorrerá no dia 20, às 10h. Justificativa: o nobre vereador Elton Carvalho encontra-se
em reunião, reuniões externas previamente agendadas. Sendo só, sou-lhe grato e certo de vossa
atenção e presteza, renovando nossos votos de estima e consideração. Ana Lívia, assessora do
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vereador Elton Carvalho". Também registrar a presença do vereador Azuaite Martins de França e
também da Professora Neusa. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereadora
Raquel. Acho que todos devidamente registrados. Eu coloco em votação a Ata da 5ª Sessão
Extraordinária, de 17 de dezembro de 2021. Os vereadores permaneçam como estão, manifestandose os contrários. Então, está aprovada a Ata do dia 17 de dezembro de 2021. Agora, também coloco
em votação a Ata da sessão... da 6ª Sessão Extraordinária, do dia 22 de dezembro de 2021. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Dando
sequência... Cadê o projeto? Está aí? SR. RODRIGO CLAYR VENÂNCIO: [pronunciamento fora
do microfone]. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Marquinho? Oi, Marquinho. Tá. Eu
vou... Obrigado por lembrar. Eu peço para verificarem os microfones, que foram trocados,
substituídos, então todos estão funcionando, e tem algum microfone que está aberto, está vazando
conversa lá no on-line, tá? SR. RODRIGO CLAYR VENÂNCIO: [pronunciamento fora do
microfone]. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É o do Serjão? SR. RODRIGO
CLAYR VENÂNCIO: O microfone está ligado. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: É, está
ligado. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, Marquinho. Bom dando
continuidade, todos sabem que hoje nós estamos votando, em primeiro turno, o Projeto de Lei nº
220, de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "estabelece as diretrizes a serem
observadas na elaboração da Lei Orçamentária no município de São Carlos para o exercício 2023, e
dá outras providências". Eu consulto os Srs. Vereadores se alguém quer discutir o projeto. Vereador
Lucão Fernandes, pelo tempo regimental de cinco minutos? VEREADOR LUCÃO FERNANDES:
Tá bom. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Até cinco minutos então. VEREADOR
LUCÃO FERNANDES: Alô? Bom dia, nobre presidente, vereador Roselei Françoso. Bom dia,
meus colegas vereadores e vereadoras, população que está nos acompanhando. Existe uma
preocupação muito grande, Sr. Presidente, da Comissão de Saúde, eu tenho certeza que isso se
estende aos demais vereadores, porque nós temos percebido os vereadores inquietos em relação a
essa pasta da saúde pública que nós temos aqui no nosso município, e durante esse ano a gente...
esses dois anos, talvez a gente poderia dizer, diante dessa pandemia, a prefeitura acabou ficando
impossibilitada de fazer aí os concursos públicos, a Lei 16.000, ela também andou travando
contratações de profissionais para estar repondo ausências de profissionais que acabaram, por uma
razão ou outra, deixando de estar no quadro da prefeitura municipal, mas agora eu acho que nós
precisamos acelerar esse processo, Sr. Presidente. A Lei 16.000 precisou voltar para prefeitura para
fazer os... para ser reajustada, né? A Comissão de Saúde está trabalhando intensamente com o setor
para que nós possamos apresentar uma proposta rápida para o secretário de Recursos Humanos, o
Dante, e eu acredito também que as demais secretarias estão trabalhando para que essa lei volte
rapidamente para a Câmara Municipal, para que nós possamos votar essa lei de uma forma mais
tranquila, mais ajustada, o que nós precisamos para o momento, o que nós precisamos para o futuro,
porque nós precisamos rapidamente ter um concurso público. E por que eu estou falando de tudo
isso? Já que se fala de previsão, de expectativa para o futuro e para o ano que vem, esse ano eu
percebi dificuldade do orçamento da Saúde, porque gastou com uma empresa terceirizada, que está
dando suporte para a prefeitura com vários profissionais, que é a Omesc, e a prefeitura acabou
gastando recurso da própria pasta. Então, seria interessante, talvez, nunca é demais, se prever um
recurso e guardar para fazer esse investimento, porque a gente não sabe quando teremos um
concurso público, quando nós teremos essa condição de estar repondo todo esse time, refazendo esse
time nosso, que está muito desfalcado. A gente não sabe se é daqui um mês, daqui três, meses, ou...
Não sei. Então, eu acho que seria prudente se a prefeitura pudesse separar um recurso... Não ficar
mexendo no recurso que já é destinado, que já está tudo sinalizado para onde vai, tudo certinho, mas
prever um recurso a mais, quem sabe aí R$ 20 milhões a mais, para colocar nessa pasta, para uma
empresa que possa vir e dar suporte, porque hoje nós já estamos com dificuldade, os recursos da
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Secretaria de Saúde, hoje, são baixos, são pequenos, nós estamos com dificuldades de pagar essa
empresa que está dando suporte para a prefeitura, e eu acredito que então para o futuro a prefeitura
poderia fazer uma previsão de guardar recurso para essa finalidade, Sr. Presidente. Essa é a minha
fala na manhã de hoje. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu pediria à vereadora
Raquel se ela pode me substituir, que eu gostaria também de discutir o projeto. [troca de presidência]
SRA. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Então, com a palavra, vereador Roselei
Françoso. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Vereadora Raquel, muito bom dia. Bom dia
também à vereadora Cidinha do Oncológico, Professora Neusa, colegas vereadores. Está em
discussão o projeto de lei que dispõe sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de
2023. E essa lei, de fato, ela é extremamente importante, porque ela traz, no seu bojo, os principais
programas da Prefeitura Municipal de São Carlos, além das metas fiscais, que é extremamente
importante para a vida de um município. E eu pude observar que ela traz, separadamente, a questão
das macroprioridades da administração municipal, as questões de metas fiscais, que eu acabei de
falar, os riscos, as transferências de recursos para o setor privado, que é aquela parceria que nós
fazemos com o terceiro setor, inclusive com a Santa Casa, com as entidades não governamentais da
cidade, e a transferência e participação também que nós temos dentro daqueles programas do
governo do estado e governo federal, tá? E nós estamos falando também da questão da
movimentação de empenho e disposições gerais. Eu pude observar que a prefeitura, ela fez... ela
colocou no processo a participação da sociedade, e teve um número significativo aqui, trazendo
preocupação... O campeão de preocupação foi a questão da educação, com 31 participações.
Atendimento básico, média e alta complexidade, 24... cadê o vereador Lucão? Ah, está aqui.
Vereador Lucão, 24 participações também da sociedade civil falando da preocupação com a saúde,
principalmente da média e da alta complexidade. Trouxe a questão do planejamento de recursos
humanos, trânsito, serviços, desenvolvimento regional, asfalto, recape também com dez
participações; enfrentamento à pobreza, um número que a gente precisa observar, 15 participações
da população. Aí ele traz aqui um rol daquelas participações principais que fala da questão da
prioridade da educação infantil, a questão dos parques urbanos - ele cita vários parques -, a
valorização dos profissionais, professores, a questão do servidor público como um todo, né? Uma
observação grande que é feita aqui: "A formação do profissional da educação e material pedagógico,
obras nas escolas, pois estão sucateadas". Olha o termo que é utilizado pela população, porque tem
essa observação aí, dado o período em que as escolas não passavam por manutenção. Manutenção
das escolas de novo; melhorar a tecnologia da cidade. Uma cidade que carrega a marca da capital da
tecnologia, do conhecimento, a população está cobrando aqui mais investimento nessa questão da
inteligência, do conhecimento e da tecnologia. Fala aqui também da valorização das nossas
universidades, da necessidade do anel viário, a questão da mobilidade urbana... É uma série de
apontamentos feita pela população. Mas eu queria... Eu não vou falar sobre todos os temas. Fala da
necessidade também da Rede de Atenção Psicossocial. Nós falamos aqui várias vezes em
decorrência daquela discussão pós-covid, muita gente doente, principalmente... teve audiências
públicas para tratar desse assunto, e aparece aqui também como uma das demandas. Fala-se, por
final, da questão do recrutamento de professores de educação especial e estagiários para auxiliar na
educação também. É um apontamento feito pela própria sociedade. Depois, vem a Ata. Mas eu
queria chamar atenção nessa lei, que eu sei que está previsto aqui, e eu quero cumprimentar o
vereador Lucão por isso, a Comissão Permanente de Saúde dessa Casa e os demais vereadores que
tiveram, através dessa Tribuna, falas enérgicas, contundentes, no sentido de garantir a continuidade,
Lucão - precisamos começar, depois continuar -, das cirurgias eletivas, que ainda nós temos uma
conquista para esse ano, algo em torno de R$ 3 milhões, mas as cirurgias estão patinando. A gente
não consegue ver essa cirurgia sair de fato. Mas nós estamos já colocando na LDO... com a previsão
do orçamento do ano que vem, mais R$ 2 milhões estão previstos aqui. E eu participei da reunião do
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conselho, pessoal fez questão de registrar a participação da Comissão de Saúde neste pedido, nessa
demanda. Quero também dizer mais que isso, que está previsto o nosso programa Dinheiro Direto na
Escola para o exercício de 2023. Esse ano foi publicado no último Diário Oficial, no penúltimo, um
valor equivalente a R$ 20,00 por aluno, um valor significativo para as nossas escolas, haja vista que
[interrupção no áudio]. SRA. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Pode concluir, por
favor. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: De início, nós teríamos aí um Caic, por exemplo,
recebendo algo em torno de R$ 35 mil por ano. Mas são para as despesas corriqueiras das escolas.
Então, é um valor significativo, sim, vai ajudar muito na autonomia das nossas escolas, Serjão. Essa
coisa de quebrou um vidro, ter que chamar lá uma pessoa, fazer três orçamentos, correr, mandar
empenhar na Fazenda, isso acabou. As escolas terão autonomia para poder fazer, Malabim, né? A
questão... Ah, trocar uma lâmpada, às vezes não precisa ficar esperando mais aquele profissional
para vir trocar uma lâmpada seis meses. Então, é uma facilidade que nós conseguimos. Então, as
escolas estarão dotadas de recursos financeiros, com autonomia, com participação da sociedade civil
através de APMs, e também dos nossos conselhos de escola para garantir aí o bom uso, a boa
aplicação desses recursos. Para finalizar, eu também agradeço muito ao governo municipal por ter
inserido um dispositivo muito importante para essa Casa, ao meu ver, que são as emendas
impositivas. A partir do primeiro semestre do ano que vem, ou melhor, a experiência que nós
teremos é no orçamento desse ano, nós votaremos o orçamento de 2023, e dentro desse orçamento
deverão estar previstas as emendas impositivas. Então, nós teremos que fazer as indicações neste ano
para votar no mês de dezembro, salvo engano, o período que a gente vota o nosso orçamento
municipal para o exercício seguinte. São 1,2% do orçamento. Pelo que está previsto na nossa LDO,
então cada parlamentar terá algo em torno de R$ 600 mil, sendo 200 mil, que representa um terço
dessa aplicação, direcionado o imposto na Saúde do nosso município. Se nós temos 21 vereadores,
nós teremos algo, aproximadamente, de R$ 4,2 milhões investidos na Saúde com o apoio dessa Casa,
Lucão. E mais: nós teremos em torno de R$ 400 mil para dar continuidade naqueles programas...
para fomentar, na verdade, as políticas públicas através do terceiro setor, ou através da própria
prefeitura, para despesas não continuadas. Então, para nós é muito importante, acho que foi uma
conquista para essa Casa, valoriza o parlamento, valoriza a questão da necessidade de investimento
na Saúde e valoriza, sem dúvida nenhuma, o mandato de cada vereador. Um abraço a todos. Muito
obrigado. SRA. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada, vereador Roselei
Françoso. Agora, com a palavra, para discutir o projeto, vereador Marquinho Amaral. Depois,
vereadora Cidinha. Por cinco minutos, Marquinho. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Boa
tarde. Bom dia, aliás, né? Bom dia à vereadora Raquel Auxiliadora, que está presidindo a sessão
extraordinária. Bom dia aos Srs. Vereadores, à população que está nos acompanhando. Eu não
poderia, como presidente da Comissão de Finanças e Orçamento desta Casa, deixar de fazer uso da
palavra, pois nós acompanhamos, 'pari passu', juntamente com o vereador Bira e o vereador Paraná
Filho, que fazem parte da comissão, nós acompanhamos detalhadamente e estudamos
minuciosamente a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é uma pré-preparação do nosso
orçamento para o ano de 2023. Como bem colocou, e com muita propriedade, os vereadores que me
antecederam, Lucão Fernandes, um batalhador pela saúde pública, nós temos também como membro
e como presidente da comissão essa preocupação, porque nós estamos vendo que o contrato que
existe com uma empresa privada para atendimento de médicos, e esse contrato acabou se estendendo
para outras funções, esse contato já está inclusive prestes a terminar, e nós não sabemos ainda como
será neste ano, como a prefeitura dará um jeito, pois mesmo com esses profissionais contratados,
terceirizados, o que nós somos contra... Nós somos a favor do concurso público, nós somos a favor
que a prefeitura tenha os seus agentes de saúde, tenha os seus médicos, tenha os seus enfermeiros,
tenha a sua limpeza, tenha o setor de hotelaria, todos funcionando com concurso público, mas,
infelizmente, a prefeitura, por um capricho da Dra. Helena, acabou não realizando esse concurso, e

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Recepção, Expedição e Registro de Documentos Oficiais
agora nós temos que arrumar uma solução, vereador Lucão Fernandes, vereadora Cidinha e vereador
Sérgio, que fazem, com muito brilhantíssimo, e participam de um belo trabalho na Comissão de
Saúde, nós temos que cuidar agora de ver como nós vamos fazer daqui até o final do ano. E temos
que pensar, e coloca com muita propriedade o nosso presidente da comissão e ex-presidente por duas
vezes desta Casa, meu amigo Lucão Fernandes, de que há necessidade de se pensar em reserva
financeira para o ano de 2023, uma vez que nós não vimos ainda no fim do túnel uma vontade do
governo de realizar os concursos públicos tão necessários não só na área de saúde, mas
principalmente em outras áreas. Precisamos, sim, e eu fui um crítico nessa Tribuna e também na
imprensa, da contratação de alguns cargos de direção, que são cargos comissionados, mas não o trem
da alegria, não a contratação de cargos eleitorais para servir a um candidato que o governo, ou parte
do governo, tem compromisso nas eleições agora que se aproximam. Portanto, nós temos que pensar
a cidade principalmente no concurso público. E sobre a LDO, nós vimos, como disse o vereador
Roselei Françoso, que é um estudioso na matéria também, nós vimos que a população foi consultada,
houve um grande número de pessoas que participaram, nós também, por pedido da comissão que
presidimos, propriamente observada a falta de algumas decisões dos conselhos, nós mandamos esse
processo de volta para a prefeitura, e rapidamente, com brilhantíssimo, com a seriedade, com a
presteza, com o conhecimento técnico que o Dr. Edson Fermiano, nosso secretário de Governo,
possui, essas informações chegaram, e hoje está sendo possível esta Casa debater a LDO. E para
encerrar a minha fala, eu não posso aqui, vereadora Raquel Auxiliadora, que junto comigo e vários
pares nesta Casa é uma ferrenha defensora dos cargos da prefeitura municipal concursados, eu não
posso aqui deixar de parabenizar a competência, a seriedade, a maneira prestativa com que a Fabiana
[interrupção no áudio]. SRA. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Pode concluir. Emilio?
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: [interrupção no áudio]. Eu não posso deixar de
parabenizar a Fabiana, que esteve nesta Casa em uma Audiência Pública, que eu tive a satisfação,
por decisão do presidente, vereador Roselei, de presidir, e nessa audiência ela tirou todas as dúvidas
das pessoas que estavam presentes na audiência e também da população que estava com alguns
setores representativos presentes. Então, eu quero aqui parabenizar essa funcionária, que é uma
funcionária de carreira. Eu tenho a independência necessária de criticar as coisas ruins do governo e
elogiar as coisas boas, pois eu sou um vereador independente nesta Casa. O meu partido, o novo
partido, Podemos, tomou uma decisão de ser independente, assim como eu era junto com o vereador
Rodson quando eu estava no PSDB. E eu não posso aqui deixar de elogiar o prefeito Airton Garcia,
que tem, na medida do possível, e mais, muito mais, do que prefeitos anteriores, valorizado o
servidor de carreira. Vários secretários que são concursados e diversos diretores estão ocupando
funções gratificadas e são funcionários que são concursados. Então, na pessoa da Fabiana, eu quero
parabenizar toda a equipe da Secretaria de Planejamento e Gestão pela elaboração da LDO e pela
possibilidade... Inclusive, várias vezes que nós ligamos tirando dúvidas, ela sempre se colocou à
disposição para retornar para essa Casa, mesmo após Audiência Pública, para estar elucidando
algumas dúvidas dos vereadores. Então, eu encaminho, como presidente da comissão,
favoravelmente a essa lei, e acho importante nós mantermos esse debate para elaboração do
orçamento, e mais uma conquista, que não é nossa, dos vereadores, que o dinheiro não é para nós,
vereadora Raquel, mas um dinheiro que é para as entidades, que foi o orçamento impositivo. Uma
boa manhã a todos, e que nós possamos estar votando esse importante projeto agora, em primeira
discussão, e, se não me falha a memória, no próximo dia 30, em segunda discussão e votação. SRA.
PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Uhum. Obrigada, vereador Marquinho Amaral. E
agora, com a palavra, por cinco minutos, vereadora Cidinha do Oncológico. [troca de presidência]
VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Bom dia a todos. Fazer uma colocação. Em
primeiro lugar, agradecer ao Lucão, ao Sérgio, ao Roselei, a todos os vereadores, pelo aumento da
emenda da Saúde, porque eu sei de quanto... o que nós passamos, estamos passando, por falta de
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médico, falta de insumo, falta de técnico de enfermagem, enfermeiro, e mais a mais... vocês não têm
noção da fila de pessoas que estão aguardando exames. Pelo menos, eu estou sabendo que tem mais
de mil pessoas aguardando mapeamento de retina, mais de 600 aguardando uma colonoscopia.
Então, eu espero que esse dinheiro que entra para a Saúde seja bem gerido, para que a gente supra as
necessidades reais da nossa população. E outra coisa; que as demais secretarias também se
organizem. Por quê? Cada vez... Muitas das secretarias que a gente pede algum serviço, pede alguma
coisa para algum bairro, elas querem uma contrapartida e querem emenda parlamentar. Eu sou uma
pessoa que as minhas emendas, eu gasto quase todas na Saúde por necessidade realmente, porque...
Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, lá na USF do São Carlos 8, para começar um tratamento
odontológico, o paciente tem que se deslocar de lá até a UBS da Vila São José para fazer um raio-X.
Muitas vezes, a pessoa não tem o dinheiro para se deslocar, para pagar passagem de ônibus. E ônibus
direto para lá também não tem. Então, eu gasto as minhas emendas adquirindo esses equipamentos,
muitos deles para a Saúde, e eu não tenho, às vezes, para servir outras secretarias. Então, eu espero
que cada secretário entenda a situação de... não só eu, tem outros vereadores que também dão
emenda... eles pedem também. Mas eu não tenho, e eu queria deixar claro aqui, não que eu não
queira, mas que eu gasto as minhas emendas, a maioria, com a Saúde. Obrigada. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereadora Cidinha. Está inscrita para
discussão do projeto a vereadora Raquel Auxiliadora pelo tempo regimental de até cinco minutos.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Bom dia, vereadores, vereadoras, população que nos
acompanha pelas redes sociais. Eu nem ia falar, Sr. Presidente, porque às vezes desanima muito
quando a gente vê uma lei que a gente tem dúvida se será cumprida ou não. E por que digo isso? Fiz
análise da Lei das Diretrizes Orçamentárias que a gente aprovou ano passado e... comparando com
essa, e é idêntica. É igual, igual, igual. Não muda uma vírgula. Isso quer dizer o quê? No ano
passado para esse ano não foi feito nada? O governo não fez nada? Continua com as mesmas metas?
Ou não fez nada, que eu acho que é o mais plausível, ou não está fazendo direito esse projeto de lei.
Várias questões que estão lá... que estão aí nas metas são questões pontuais que precisam ser feitas.
A gente está aqui com esforço de todos os vereadores aqui, em especial de alguns para algumas
questões, brigando tanto para garantir os recursos necessários para aplicação das políticas públicas
que a gente precisa, e o governo Airton Garcia não faz a parte dele, que é executar. Quantos recursos
que a gente consegue dos nossos deputados e deputadas que entram no orçamento, e aí a prefeitura
não executa? Tivemos aqui... no ano passado, nós aprovamos R$ 350 mil do orçamento municipal
para reabertura do Centro de Referência da Mulher. Eu achei que eu não ia vir mais aqui falar sobre
esse tema, mas eu tenho que vir. Por quê? Estamos em junho e o Centro de Referência não foi
implantado, tendo recurso no orçamento para isso. E agora novamente, está aí novamente, R$ 350
mil para a reabertura do Centro de Referência da Mulher. Enquanto isso, as mulheres continuam
sendo agredidas. Não acabou a violência contra as mulheres. As mulheres continuam sendo
agredidas, continuam não sendo atendidas no município, porque a gente precisa, vereador Lucão,
que fala tanto de Saúde, a gente não precisa só da UTI; a gente precisa da atenção básica, e o Centro
de Referência da Mulher é a atenção básica às mulheres, é quando as mulheres vão ser atendidas em
sua integralidade para prevenção inclusive da violência. E isso mais uma vez a gente não vê
implantado. Então, eu gostaria que hoje a gente aprovasse essa lei, mas, de fato, a prefeitura
executasse as diretrizes orçamentárias, que, de fato, isso fosse um instrumento real de execução das
políticas públicas, e não só um papel, uma mera formalidade que essa Casa tem que fazer e que o
governo municipal tem que fazer. A gente quer, de fato, que todas essas diretrizes sejam implantadas
na nossa cidade. Obrigada. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereadora
Raquel. Próxima vereadora inscrita, vereadora Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA:
Oi. Bom dia a todos. Bom dia a quem assiste, aos presentes também, colegas e colegas. Bom,
primeiro que eu queria falar sobre a situação que todos colocam aqui sobre dois anos de pandemia e
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uma desculpa que vem se acarretando e somando-se a tantos prejuízos, né? Devia ter sido feita e
observada uma situação anterior a tudo isso sobre concurso e a falta de efetivos. E fala-se, fala-se,
fala-se de dois anos de pandemia e continuamos na mesma base, sem nada. A chamada das pessoas
que já prestaram concurso não sei quando, de acordo com o secretário Dante... falou que ia estar
resolvendo uma situação, espero que assim seja. Agora, eu recebi uma notícia que o professor,
Raquel, de matemática na Escola Carmine Botta foi colocado agora para outra série também. Quer
dizer, nós estamos prestes a entrar em férias, professor chegou agora para dar aula, né? E inúmeras
reclamações estamos tendo não só do Carmine Botta, mas de várias... Espero que de alguma maneira
solucione. Vamos lá agora na saúde, na assistência e até, como a Raquel colocou aqui, a assistência à
mulher, a situação que nós estamos vivenciando. Esse final de semana, eu tive uma conversa com
uma pessoa que reside no Zavaglia, onde ela tem três filhos, e os três filhos têm problemas de
esquizofrenia. As duas meninas são esquizofrenias mais brandas, dá para se levar; o menino tem
esquizofrenia paranoica. Ele quebrou tudo na casa dele. Ela vive sob o impacto de depender de uma
assistência. Foi negado a ele até a situação de receber uns valores próprios da assistência que não
condizem a ele. Ele foi internado no Cairbar, em Araraquara, pela terceira vez. Até quando nós
estaremos mandando munícipes para fora da nossa cidade? E que vêm pior do que já estava. Nós
estamos sem psiquiatria, sem atendimentos. A mãe chora, pede: "Por favor, Neusa, não sei mais o
que fazer". Hoje à tarde, ela virá conversar comigo, sabe? Está triste. Só vai sofrer quem tem esse
problema em casa. Aí nós estamos votando a LDO. Qual é? Volta a falar da sua situação, vereadora
Raquel, sobre nós, mulheres, de termos um espaço. Essa mãe poderia estar procurando espaço para
um atendimento não só a ela, porque o filho tentou agredir ela já, agredir a irmã, tá? Mas é filho, é
doente. Então, ela faz o possível para tentar ver o que pode ser feito. É de ser atendida. O marido é
cardíaco, vive sobre uma aposentadoria, não dá para estar ajudando porque os remédios são
caríssimos. Novamente a saúde, sabe? Eu me sinto incomodada de estar aqui para votar um
orçamento sem perspectiva, sem metas. As metas são as mesmas, como a Raquel falou. Volto a falar
também da situação dos animais. Continua a mesma situação. Ah, pode fazer as castrações, pode ter
o atendimento, até agradeço essas situações, mas há necessidade de termos mais veterinários... Duas
não dá. Precisamos de mais. Vivemos todos os dias uma situação, vamos dizer, de desculpas. Cadê
as licitações? A Saúde está precisando? Quem faz é o Hicaro? Por que tanto atrasadas estão essas
licitações? Tanto do governo federal, estadual... Demora para chegar na Saúde, demora para chegar
nos espaços. Então, às vezes até há de se perder, né, Bira, se perder certas emendas, tem que correr.
Então, é uma situação que fica difícil, né? Então, como vereadora, nesse momento, a primeira vez,
eu espero que o governo tenha uma situação, como colocado pelo Lucão aqui, de estar provendo um
subsídio, uma... fazer uma poupança para estar realmente aplicando na educação, na saúde, saúde
pública também, que no caso também [interrupção no áudio]. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Só um segundo, professora. A senhora pode concluir. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Tá. Concluindo. Nós já estamos vivendo [interrupção no áudio]. Nós já
estamos vivendo caso de problema de raiva nos animais em cidades (sic) da periferia. Isso é triste.
Então, temos que estar cientes das situações que estão ocorrendo. Eu quero pedir muito a atenção na
situação dessa LDO, que não adianta, já está determinada, mas chamar a atenção do governo do que
será feito em 2023, porque está triste esse ano. Estamos em junho, e nada. Eu agradeço a todos. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, Professora Neusa. Convido agora para fazer
uso da palavra o vereador Dé Alvim pelo tempo regimental de até cinco minutos. O Azuaite está
inscrito. VEREADOR DÉ ALVIM: Roselei, população que nos acompanha, a imprensa presente,
as pessoas que estão nos acompanhando em casa. Sr. Presidente, eu sou bastante crítico na área da
saúde, e todos sabem que eu venho aqui sempre falar que as pessoas estão morrendo e continuam
morrendo nas UPAs. Eu acho que as diretrizes mostram o que o vereador Lucão veio falar. Precisa
ter planejamento para que não venham faltar recursos na área da saúde, na área da educação, em
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outras áreas, porque, veja só, chega no meio do caminho, nós somos pegos de surpresa suplementar,
suplementar, suplementar. Então, eu acho que precisa, vereador Lucão, de realmente ter um
planejamento, principalmente na área da saúde. Então, não tenho dúvida que nós vamos votar o
orçamento em dezembro. Precisamos... Eu estava olhando agora nas diretrizes, estava falando da
república para idoso. Sr. Presidente, eu gostaria tanto que tivesse a Casa Dia lá no Grande Cidade
Aracy, no Santa Felícia, tipo uma extensão da Fesc, mas até um pouco melhor, onde as pessoas da
terceira idade possam passar a conviver, a passar o dia, a ter ali uma piscina aquecida, fazer sua
fisioterapia, em ter um convênio com a universidade federal, ter um convênio com a USP, para que
nós possamos... Porque, você vê, nós temos vários programas para os jovens, mas e o idoso? Nós
temos uma população idosa lá no Grande Cidade Aracy, no Santa Felícia, no São Carlos 8. Aqui no
centro, nós temos a Fesc; na Vila Prado, eu acho, não sei se existe a Fesc lá. Como é que está o
andamento da Fesc lá, presidente, vereador Roselei? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Qual Fesc, Dé? VEREADOR DÉ ALVIM: Da Vila Prado. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Ela foi devolvida agora. Uma parte da Fesc estava sendo ocupada pela Secretaria de
Meio Ambiente, e tem alguns programas sendo estudados a serem implantados lá, como a Farmácia
Viva, por exemplo, além dos cursos para a terceira idade lá na fundação... no campus 2 da Fesc, né?
VEREADOR DÉ ALVIM: Então, vereador Roselei, Vossa Excelência, que é pré-candidato a
deputado estadual, tenha a certeza que vai dar tudo certo, ajudar nós a colocarmos no orçamento um
centro de convivência da terceira idade no Grande Cidade Aracy, no Santa Felícia, porque nós temos
uma população muito grande, e está cada dia se envelhecendo mais, e muitas vezes é um trabalhador
que trabalhou a vida toda no campo, na laranja, na roça, e ele não tem o que fazer o dia todo. Ele
precisa ir no posto procurar uma fisioterapia, e se nós tivemos lá um centro de convivência da
terceira, chamado Casa Dia, onde ele tenha uma piscina aquecida que ele possa fazer a sua
fisioterapia, a sua natação, tem lá que ele possa conviver, interagir com outras pessoas que moram
naquela região, que possam passar o dia todo ali, vereador Bira, será de grande importância, porque
essas pessoas precisam ter um acolhimento do poder municipal, do poder público, e muitas vezes
não têm. E a Cidade Aracy, hoje, nós estamos acima de 80 mil habitantes, e se você olhar não tem
nada que trabalha na terceira idade lá, vereador Lucão. Trabalha para o jovem, importante o trabalho
para o jovem, para tirar do mundo da criminalidade, para levar os cursos profissionalizantes, os
cursos técnicos, para o poder público resgatar, realmente, este jovem para a sociedade, mas a terceira
idade, muitas vezes, é esquecida, e nós temos que ter um olhar voltado para a terceira idade nesse
momento, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O vereador Marquinho
Amaral está pedindo um aparte na fala de Vossa Excelência. VEREADOR DÉ ALVIM: Pois não.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Dé Alvim, parabenizar Vossa Excelência, que,
com muita propriedade, coloca essa questão do idoso. Além de nós não termos, vamos dizer assim,
lugares públicos municipais que acolham idoso, nós temos visto... que nós já presenciamos o
fechamento de algumas casas beneméritas da cidade que cuidavam de idosos, e não obstante a isso,
tem... nós estivemos recebendo, recentemente, a visita do Evaristo, que colocou a situação difícil que
passa Helena Dornfeld. Nós estivemos, recentemente, com o Luiz Botega, que é um grande amigo e
companheiro do vereador Gustavo Pozzi, inclusive ajudamos com emenda parlamentar o Cantinho
Fraterno... Então, além de não ter novos lugares públicos, nós temos perdido alguns do terceiro setor.
E nós precisamos estar atentos, porque nós temos visto que muitas pessoas idosas, às vezes sozinhas
e às vezes com parentes sem condições de dar um amparo para essas pessoas, elas acabam ficando
abandonadas. Então, eu quero parabenizar a fala de Vossa Excelência, como sempre com muito
brilhantismo, com muita propriedade, e me juntar a Vossa Excelência e aos demais vereadores nessa
luta, para que nós possamos olhar e trabalhar em defesa dos nossos idosos, que deram as suas vidas
em benefício da nossa cidade. VEREADOR DÉ ALVIM: Obrigado, vereador Marquinho. Então,
era isso, Sr. Presidente. É muito importante que nós possamos somar forças para que isso possa se
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tornar realidade em nosso município. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Dé,
eu me lembro aqui, logo no início de 2017, eu estive visitando lá o campus 2 da Fundação
Educacional São Carlos, e naquele momento assumia a Fesc o Sebá. Acho que foi em 2014, na
verdade, né? Sebá e o Eduardo Brinquedos que estavam assumindo os trabalhos da Fundação
Educacional São Carlos. E, na verdade, houve uma decisão de fechar algumas atividades lá no local,
e nós fomos ouvir os idosos. E aí, eu estou me manifestando em torno desse assunto para fazer coro
com Vossa Excelência e com a fala do nobre vereador Marquinho Amaral. Por quê? Foi relatada
uma coisa para a gente lá que muitas vezes a gente não dá atenção, Lucão, mas os idosos diziam o
seguinte: "Essas atividades aqui de interação, de integração, de dança, de atividade física, eu parei de
tomar remédio". Ou seja, isso é saúde também, isso é prevenção, isso é cuidar dos idosos com um
pouco mais de qualidade. Assim, imagina o idoso tomando Neosaldina o dia inteiro, Dorflex o dia
inteiro, imagina o fígado da pessoa como é que fica. Então, eu entendo que são extremamente
necessários investimentos para cuidar dessa população, que cresce diariamente em nossa cidade, no
estado e no país. VEREADOR DÉ ALVIM: [ininteligível] obrigado, presidente. Tenho a certeza
que Vossa Excelência, como presidente desta Casa, que faz um grande trabalho, vai se juntar junto
com todos os partidos para que possamos ajudar e colocar no orçamento agora, em setembro. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito, vereador Dé. Agora, com a palavra, o vereador
Azuaite Martins de França pelo tempo regimental de até cinco minutos. VEREADOR AZUAITE
FRANÇA: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, povo de São Carlos. Eu vou tratar mais demoradamente
desse assunto na sessão de amanhã. Uma vez que estou inscrito, devo ser um dos primeiros a terem
direito à palavra na sessão da manhã. É um assunto extremamente preocupante e grave. Trata-se do
futuro imediato do pacto federativo no Brasil. Por que pacto federativo? Porque essa lei do corte do
ICMS vai trazer consequências drásticas para todos nós. Vejam só: existem dois impostos que são
repartidos entre estados e municípios. Um deles é ICMS, o outro é IPVA. ICMS, o estado fica com
três quartos e o município, com um quarto; o IPVA, o estado fica com 50%, município, com 50%.
Essa nova regra acaba com o ICMS? Não, não acaba com ICMS, mas estabelece um teto para o
ICMS. Que teto é este? É um teto que recai sobre telecomunicação, combustível e energia, que são
os três itens mais onerosos para a população e, consequentemente, aqueles que se traduzem em
recolhimento de ICMS para estados e, consequentemente, municípios. Se o ICMS representa grande
e larga fonte para o estado, para o município também. Essa queda na arrecadação vai ter reflexos
extremamente negativos em cima dos orçamentos que os municípios e que o estado vão começar a
elaborar. Ora, vai faltar dinheiro. E de onde virá esse dinheiro? De cortes. Eu ouço o vereador Lucão
falar aqui de Saúde, por exemplo, falta dinheiro para a Saúde por dois motivos, faltar
comparativamente. Por um lado, as regras de excepcionalidade para a Saúde advindas da pandemia,
porque na pandemia houve uma liberação de recursos maior do que o normal para Saúde, isso já não
existe mais, a gente entra na normalidade, e dentro dessa normalidade, a gente tem um corte muito
forte dentro dos municípios e dos estados. De onde vão tirar dinheiro? Eu posso adivinhar de onde
vão tirar dinheiro. Das universidades estaduais. São Paulo tem as três maiores e melhores
universidades do Brasil, que são estaduais: USP, Unesp e Unicamp. E lembrem-se que aqui na nossa
cidade, nós temos dois 'campi' da USP. Vai faltar dinheiro para tudo. Na vizinha Araraquara e na
vizinha Rio Claro, nós temos unidades da Unesp. Faltar dinheiro na região para as universidades,
vão buscar dinheiro lá. Nós, professores da rede estadual aposentados e demais funcionários públicos
estaduais, nós estamos lutando contra esse desconto brutal sobre os nossos vencimentos de
aposentados [interrupção no áudio]. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode
concluir. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Nós queremos o restabelecimento da regra anterior.
E o estado dificilmente vai poder fazê-lo. Por quê? Porque vai faltar dinheiro. E o mais grave de tudo
isso é a submissão de estados... sem dinheiro, a unidade política chamada estado acaba sendo
irrelevante e tende a desaparecer, consequentemente, os municípios. Então, vai se acelerar e se
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agudizar ainda mais essa política do pires na mão e a União assumindo um papel totalitário em
relação em relação à economia e dominando os tributos sobre os recursos, e, ao fazê-lo, há uma
dominação política brutal feita pela União concentrada ali. Hã? ORADOR NÃO IDENTIFICADO:
[pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: O quê? ORADOR
NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR AZUAITE
FRANÇA: Pacto federativo é uma cláusula pétrea. Essa questão vai ser discutida na esfera do
Judiciário, mas se isso se concretizar e os deputados, vejam só, que deviam estar preocupados com
isso e não estão, estão preocupados com outras coisas, eles vão ser responsáveis pelo afundamento
de estados e municípios. Isso é grave. Passando... Pode ser que alguém faça arguição da seguinte
tese: "Olha, mas o pacto federativo...". E é cláusula pétrea mesmo, mas não naqueles moldes,
naqueles... "Ah, vamos dar plasticidade ao pacto federativo. A União vai ficar com mais, o
município com menos e o estado com menos". Então, a gente está discutindo aqui as diretrizes
orçamentárias para o município de São Carlos, para o orçamento que vai vir lá no final do ano. Eu
pergunto: Que orçamento? Com que projeção? As diretrizes poderão ser as mesmas? Eu acho que
não. Depende do volume de recursos de que você dispõe para direcionar para as mais diversas áreas
de execução esses recursos, mas o momento que a gente está vivendo, exatamente este momento em
que isso está para ser decidido, é um momento de uma enorme interrogação para o futuro do
funcionamento da cidade, dos estados, independentemente de quem seja o prefeito ou o governador,
independentemente das suas preferências político-partidárias. Muito obrigado. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Azuaite. Não há mais vereador inscrito. Eu peço à
vereadora Raquel a chamada dos Srs. Vereadores para que a gente possa entrar no processo de
votação. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Vereador André Rebello. VEREADOR
ANDRÉ REBELLO: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente. Azuaite
Martins de França, presente. Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Presente.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Bruno Zancheta, presente on-line. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: On-line. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Cidinha do Oncológico, justificou, ela teve que sair rapidamente por uma questão de saúde. Dé
Alvim. VEREADOR DÉ ALVIM: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Presente. Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Djalma Nery, presente on-line. Elton Carvalho, justificou ausência. Gustavo
Pozzi, presente. Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Presente.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Malabim. VEREADOR MALABIM: Presente.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente. Marquinho Amaral, presente on-line.
Paraná Filho. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Marquinho Amaral, presente on-line.
Paraná Filho, presente on-line. Paraná Filho está ali fora VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Presente. Professora Neusa, presente. Raquel Auxiliadora, presente. Robertinho
Mori. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Presente. Rodson Magno, presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Presente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Rodson Magno, presente. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Roselei Françoso. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente. Tiago Parelli,
justificou. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Marquinho Amaral está
solicitando votação nominal. Os vereadores favoráveis ao Projeto de Lei nº 220, de autoria da
Prefeitura Municipal de São Carlos, que "estabelece as diretrizes a serem observadas na elaboração
da Lei Orçamentária do município de São Carlos para o exercício de 2023, e dá outras providências",
digam "sim", os contrários digam "não". Pode proceder a votação, vereadora Raquel.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ
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REBELLO: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Azuaite Martins de França.
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Bira.
VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Bruno Zancheta. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Bruno Zancheta, sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Bruno? Sim? Cidinha do Oncológico, ausente do
Plenário. Dé Alvim. VEREADOR DÉ ALVIM: Sim. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Dimitri Sean. Dimitri? Ausente do Plenário. Djalma Nery. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim? SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Djalma Nery, sim. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO: Sim. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Sim. Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Malabim. VEREADOR
MALABIM: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Marquinho Amaral. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Marquinho Amaral, sim. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Sim. Paraná Filho, sim. Professora Neusa. VEREADORA PROFESSORA
NEUSA: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Raquel Auxiliadora, sim. Robertinho
Mori. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Rodson Magno do Carmo. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Roselei Françoso, no exercício da presidência, não vota. Sérgio
Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim.
Tiago Parelli, ausente do Plenário. SR. ANTÔNIO MILTON GOMES RIOS: [pronunciamento
fora do microfone]. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É, é quórum qualificado. Eu
voto, sim. Voto, sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Então, Roselei Françoso. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Então, 18 votos favoráveis, nenhum contrário. Está certo? SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Então, está aprovado, em primeiro turno, o projeto de lei de número 220, da autoria
da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "estabelece as diretrizes a serem observadas na
elaboração do orçamento do município de São Carlos para o exercício 2023". Queria também fazer
aqui um agradecimento a uma pessoa que... acho que não é presidente da Câmara, o vereador
Roselei Françoso, mas essa Casa, em especial a nossa secretária-geral aqui, que tem muito apreço e
consideração pelo profissionalismo, dedicação e comprometimento com a causa. Eu estou me
referindo à servidora Fabiana Colmati, que sempre muito prestativa, atenciosa com essa Casa, presta,
né, Marquinho, os relevantes serviços lá de orientação, de explicação, de engajamento quando a
gente precisa de uma orientação, uma pessoa que conhece muito sobre o orçamento municipal e as
leis, né, a Lei 4.320, que trata das finanças públicas no município de São Carlos. Então, quero deixar
aqui a minha gratidão por... apesar de ser servidora da Prefeitura Municipal de São Carlos, sempre
nos auxilia muito aqui, trabalhando conjuntamente com o nosso departamento jurídico, nossos
assessores e as comissões, quando chamada. Então, eu quero externar aqui meu agradecimento pela
pessoa da Fabiana e também estender agradecimentos ao Bill, que é o atual secretário de
Planejamento da Prefeitura Municipal de São Carlos, e o Dr. Edson Fermiano, que de igual maneira
sempre trabalha com muita presteza e respeito a essa Casa Legislativa. Chamada final dos Srs.
Vereadores. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Vereador André Rebello. VEREADOR
ANDRÉ REBELLO: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Azuaite Martins de
França. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Presente. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Presente. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Bruno Zancheta, presente on-line. Cidinha do Oncológico, justificou.
Dé Alvim. VEREADOR DÉ ALVIM: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
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Presente. Dimitri Sean, presente. Djalma Nery, presente on-line. Elton Carvalho. Ele voltou aqui?
Voltou. Gustavo Pozzi, presente. Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES:
Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Malabim, presente. Marquinho Amaral,
presente on-line. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Paraná Filho, presente. Professora Neusa, presente. Raquel
Auxiliadora, presente. Robertinho Mori, presente. Rodson Magno do Carmo, presente. Roselei
Françoso. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Presente. Sérgio Rocha, presente. Tiago Parelli, justificou. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Mais uma vez, agradecer a nossa equipe técnica aqui na pessoa do
Emilio, do Chico, do Gabriel, do Rodrigo, e dizer que essa sessão foi transmitida pelo canal 8 da Net
São Carlos. E eu queria aproveitar e até fazer um comunicado ao Prof. Azuaite Martins de França e
os demais colegas vereadores. Eu vou tirar aqui um pouquinho. Viu, Prof. Azuaite? Eu queria só um
minutinho da atenção de Vossa Excelência e dos demais vereadores, porque nós já falamos aqui,
fomos muito gratos ao trabalho que o senhor fez a essa Casa quando foi presidente, criando a
possibilidade do corte na TV Legislativa através do convênio com a Alesp. E, recentemente, nós
encaminhamos, depois de ser uma geradora aqui na cidade de São Carlos também, através do nosso
canal 49.3, nós encaminhamos um ofício à Net São Carlos. Então, nós teremos agora o nosso canal
direto, provavelmente o canal 17, sem precisar mais dos cortes na Alesp, porque o canal será
exclusivo da Câmara Municipal também na Net São Carlos. Então, acho que é uma informação
importante aí para a cidade de São Carlos. Nós temos, inclusive, trabalhado algumas parcerias com a
Universidade Federal de São Carlos, com o hospital universitário, com a USP São Carlos, com a
OAB nós estamos também fazendo alguns trabalhos já, no sentido de construir aquele conteúdo
educativo para a cidade de São Carlos. Então, eu tenho absoluta convicção que essa semente que o
senhor plantou lá com a Net São Carlos, a boa relação que a Câmara sempre construiu, nos permite
habilitar o canal 49.3 agora retransmitido no canal 17 da Net São Carlos. Muito provavelmente logo,
logo, nós teremos essa disposição já para toda a cidade de São Carlos. Pois não, Prof. Azuaite.
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Eu quero cumprimentar Vossa Excelência pela iniciativa e, ao
mesmo tempo, agradecer a Vossa Excelência pela lembrança de um trabalho que começou lá em
1997 e que está sendo... está tendo consecução na administração de Vossa Excelência 24 anos... É
24? ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: Não, 20... 25, 25 anos... 30 não, 25 anos depois. Vinte e dois? ORADORA
NÃO IDENTIFICADA: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR AZUAITE
FRANÇA: Isso, 25 anos depois. E agradeço a lembrança e a referência. Mas posso oferecer ao povo
de São Carlos, através da Câmara Municipal de São Carlos e pela pessoa de Vossa Excelência, que
preside o Legislativo, posso oferecer os préstimos do nosso diretor de marketing e comunicação do
CPP estadual, que tem trabalho na Escola Legislativa da Assembleia Legislativa de São Paulo e da
Câmara de São Paulo para juntar esforços para estar nos ajudando a fazer essa interação com a
Escola de Vereadores ou qualquer coisa que tenha o espírito de uma Escola de Vereadores para a
Câmara São Carlos. Agradeço a Vossa Excelência pela iniciativa, pela lembrança, e ofereço essa
possibilidade. A gente pode estar detalhando isso. Isso não vai ter custo nenhum, absolutamente
nenhum, para a Câmara Municipal de São Carlos. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Perfeito, professor. Eu agradeço essa oportunidade. Eu penso que o momento é certo para isso. Nós
estamos na fase de implantação da nossa TV Legislativa, e também o senhor trouxe à memória aqui
a questão da Escola Legislativa, que nós aprovamos no início do ano, e nós precisamos, de fato,
praticar os atos necessários para que a nossa Escola Legislativa tenha início ainda na nossa
legislatura. Eu gostaria muito de chamar uma reunião, já que nós estamos falando sobre esse assunto,
Raquel, ainda essa semana com os vereadores interessados, em especial o Prof. Azuaite e a
vereadora Raquel, que são autores do projeto, porque o tempo passa muito rápido, né? Nós já
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estamos em junho, vamos entrar no recesso, aí nós temos mais cinco meses pela frente. É muito
rápido. Então, eu gostaria muito, já que nós aprovamos a resolução esse ano em um novo formato
em relação à resolução anterior, eu gostaria muito que a gente pudesse inaugurar a nossa Escola
Legislativa ainda esse ano e trazer temas extremamente importantes para que a gente possa debater
com a nossa cidade e colaborando aí com o processo educacional e cultural também na nossa cidade,
tá? VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Quero aproveitar o ensejo, Sr. Presidente. Não é uma
cobrança, é reforçar um pedido de uma iniciativa que tomamos há algum tempo aqui, na Câmara
Municipal, de aproveitar a nossa TV para fazer a publicização dos desaparecidos de nossa cidade e
da região. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Muito bem. VEREADOR AZUAITE
FRANÇA: Nós propusemos, o Plenário aprovou, mas ainda não foi implementado. E isso é de
utilidade imensa para essas pessoas que têm... cujos familiares se desesperam pelo desaparecimento,
procuram ajuda, e são poucos aqueles que ajudam. E acho que a Câmara Municipal, através dessa
estrutura de TV, poderá ajudar muito, muito mesmo. Muito obrigado. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito, professor. Eu penso... O Rodrigo está aqui inclusive com o
projeto de resolução da Escola legislativa. Acho que a gente podia sair deste final de sessão
extraordinária com uma data já agendada para que a gente possa conversar sobre isso, e também,
Rodrigo, se o Dr. Fábio tiver condições, sem atrapalhar a agenda dele lá, que eu sei que é grande, de
participar conosco para a gente ver essa questão da resolução dos desaparecidos. A gente sabe que aí
tem uma parceria com o Conselho Nacional de Justiça, tem outras entidades que podem colaborar
conosco. Deve ter um banco, inclusive, da Polícia Civil ou dos órgãos aí que trabalham nessa
questão dos direitos humanos para nos auxiliar, fornecendo esse material para que a gente possa
utilizar na nossa TV em alguma programação, em alguma grade, buscando essas pessoas. Não
havendo mais discussão, sob a proteção de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão.-0-0-0-0-0-0

