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Ata da 3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA do dia 13 de Julho de 2022.
AOS TREZE DIAS DO MÊS DE JULHO 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: Vamos lá? Muito boa tarde a todos, a todas. Dando início à 3ª Sessão Extraordinária,
de 13/7/2022. Eu solicito ao nobre vereador Marquinho Amaral que proceda a chamada dos Srs.
Vereadores e Vereadoras. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Boa tarde, Sr. Presidente, Srs.
Vereadores. Vamos iniciar, mesmo no recesso, mais duas sessões, né, Sr. Presidente? Estávamos
agora em reunião, as duas comissões, Comissão de Justiça e Redação, Comissão de Finanças e
Orçamento, demonstrando, dessa maneira, que esta Casa tem a sua responsabilidade, né, Dr. André,
com a população de São Carlos, que essa Casa tem responsabilidade de estarmos reunidos para votar
os processos de interesse da população, não interesses pessoais, mas sim da população. Vereador
André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Azuaite Martins de França, justificou sua ausência. ORADORA NÃO
IDENTIFICADA: Está sem som. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Só um
segundinho. A gente já verifica isso. A informação, Emilio, que nós estamos sem som na TV. SR.
RODRIGO CLAYR VENÂNCIO: E na internet. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Na internet também. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Aí está com som? Ah, perfeito, perfeito. Tá. Então,
vamos lá. Vamos dar prosseguimento. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Então, vamos dar
início à chamada. Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Azuaite, justificou ausência. Vereador Bira,
justificou ausência, eu farei a leitura daqui a pouco. Vereador Bruno Zancheta. VEREADOR
BRUNO ZANCHETA: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereadora
Cidinha do Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereador Dé Alvim. Vereador Dimitri Sean. Vereador
Djalma Nery. Vereador Elton Carvalho. Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereador Lucão Fernandes.
Vereador Malabim. Vereador Marquinho Amaral, presente. Vereador Paraná Filho. VEREADOR
PARANÁ FILHO: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereadora Professora
Neusa. Presente. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereadora Raquel. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereador
Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Presente. Vereador Rodson. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereador Roselei Françoso. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Presente. Vereador Sérgio Rocha. Vereador Tiago Parelli. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Tiago Parelli, ausente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: São 11
vereadores. Eu peço permissão a Vossa Excelência para ler a justificava [interrupção no áudio] e
Djalma Nery. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: "Excelentíssimo presidente Roselei Françoso. Cumprimentando-o
cordialmente, sirvo-me do presente para justificar a minha ausência nas 3ª e 4ª Sessões
Extraordinárias do dia 13 de julho. Não estarei presente, pois no dia citado estarei em audiência na
Assembleia Legislativa, frisando que já estava com agendamento certo há meses. Vereador Bira."
Vereador Djalma Nery: "Excelentíssimo Sr. Vereador Roselei. Venho por meio deste ofício justificar
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minha ausência das sessões... da 3ª e 4ª Extraordinárias desta Casa de Leis devido a compromissos
assumidos anteriormente fora do município. Vereador Djalma Nery." Essas são, portanto, as duas
justificativas, Sr. Presidente. Temos nove vereadores presentes. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, vereador Marquinho Amaral. Havendo número regimental, eu declaro
aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Em pé, ou em sinal de
respeito, ouviremos e cantaremos o Hino Nacional e o hino a São Carlos. [Execução do Hino
Nacional Brasileiro] [Execução do Hino de São Carlos] SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Solicito ao vereador Marquinho Amaral o registro das presenças dos vereadores
Malabim, do vereador Dimitri Sean, que está on-line, e também do vereador Robertinho Mori Roda.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Robertinho já estava. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Já estava? VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Já. Vereador
Malabim, nós estamos já registrando a presença do vereador Malabim. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Malabim. Bom, então eu coloco em votação-- VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Tem a vereadora Mariana também. Ah, não. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Mariana não. [risos] VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
[pronunciamento fora do microfone]. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Em votação a
Ata da 2ª Sessão Extraordinária, do dia 30 de junho de 2022. Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, manifestando-se os contrários. Aprovada a Ata de 20 (sic) de junho de 2022.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Registrar a presença do vereador Elton Carvalho. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Elton Carvalho. Muito bem, Eltinho. Bom-VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Desculpa cortar Vossa Excelência, Sr. Presidente. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não tem problema. Apenas a título com esclarecimento,
eu farei a leitura do art. 168 do nosso regimento. O art. 168, ele traz referências à convocação dos
vereadores para a sessão extraordinária, que deverá ser pessoal e inscrita, feita com antecedência
mínima de 48 horas da data da sessão extraordinária a ser realizada, salvo motivo de extrema
urgência. Então, eu quero ler... eu queria a atenção de Vossas Excelências, até porque nós teremos
que seguir o regimento aqui, e o parágrafo... Vereador Rodson, eu peço atenção de Vossa Excelência
também, do vereador Elton Carvalho, da Raquel, que ouçam, por favor, a leitura do § 5º do art. 168
do nosso Regimento Interno. "Nas sessões da sessão legislativa extraordinária não haverá fase do
Pequeno Expediente, Tribuna Livre e Grande Expediente, nem a de explicação pessoal, sendo todo o
seu tempo destinado à Ordem do Dia após leitura e deliberação da Ata da sessão extraordinária
anterior." Perfeito? Então... Cadê os projetos? Queria pedir a suspensão da sessão... Peço atenção
aqui dos Srs. Vereadores, vereador Marquinho, Raquel. Tem alguns vereadores pedindo... se
inscrevendo para discutir os projetos. Então, eu vou parar aqui dois minutinhos e a gente já volta,
certo, para a gente combinar aqui a Pauta, tá bem? Então, por favor, peço a interrupção da sessão por
alguns minutos. [sessão suspensa] [sessão reaberta] SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Vamos lá então, gente? Eu solicito ao nobre vereador Marquinho Amaral que proceda a chamada
dos Srs. Vereadores. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador André Rebello.
VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereador Azuaite, justificou. Vereador Bira, justificou. Vereador Bruno presente. VEREADOR
BRUNO ZANCHETA: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereadora Cidinha.
VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Presente. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Dé Alvim, presente. Vereador Dimitri Sean. Vereador Djalma Nery. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente... Vereador Dimitri Sean, presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente on-line? SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: On-line. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Djalma Nery,
justificou. Vereador Elton Carvalho, presente. Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereador Lucão Fernandes.
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VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereador Malabim. VEREADOR MALABIM: Presente. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Presente. Nosso 'Fiotão'. Vereador Marquinho Amaral, presente. Vereador Paraná Filho,
presente. Vereadora Professora Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Profa. Raquel Auxiliadora. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Robertinho
Mori, presente on-line. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente on-line.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Rodson. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Rodson Magno do Carmo? VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador
Roselei Françoso. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Mas ele estava presente. Acho que ele saiu para-- VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Acho que ele foi atender alguém no gabinete. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: É. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Roselei,
presente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Sérgio Rocha, presente. Vereador Tiago Parelli, ausente do Plenário.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Tem 16 Srs. Vereadores presentes. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Perfeito. Havendo número regimental-- VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
No Plenário e on-line, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Isso, presente
on-line e no Plenário, 16 vereadores presentes, com, obviamente, as devidas justificativas de alguns
que não estão conosco aqui agora. Então, eu coloco em votação o Projeto de Lei 299, de autoria da
Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional
especial na Prefeitura Municipal de São Carlos, um crédito suplementar adicional na Secretaria
Municipal de Educação no valor de R$ 5 milhões para aditamento de contrato de empresa
especializada na prestação de auxiliares de alimentação escolar, aquisição de mobiliários e
aquisições de veículos para a Secretaria Municipal de Educação, sendo que o referido recurso é
proveniente do excesso de arrecadação". VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Encaminhamento de votação. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Encaminhamento de
votação solicitado pela nobre vereadora Raquel Auxiliadora. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Boa tarde, Sr. Presidente. Srs. Vereadores, vereadoras, população que nos
acompanha aqui no Plenário e pelas redes. Esse projeto de lei é mais um atestado do que é o projeto
do governo Airton Garcia para a nossa cidade, um projeto que precariza a vida das pessoas, precariza
a nossa educação e valoriza uma máquina. É o mesmo projeto do veículo, do carro para o prefeito
municipal que essa Casa rejeitou. Nesse projeto, temos R$ 1,5 para terceirização das merendeiras,
um aditamento contratual de terceirização das merendeiras, daquelas que fazem a comida para as
nossas crianças nas escolas. E a Secretaria de Educação, que deveria pensar nas pessoas, quer mais
uma vez comprar um carro. Mais uma vez a prioridade desse governo é invertida. Se valoriza uma
máquina e se desvaloriza um ser humano. Por isso, eu acho que a gente precisa nesse momento votar
contrário a esse projeto e barrar a terceirização no município de São Carlos. Não podemos mais a
todo momento aumentar... Do ano de 2020... 2021, desculpa, para 2022, nós tivemos um aumento de
R$ 8,8 milhões em terceirização. A folha de pagamento dos servidores diminui e a terceirização
aumenta. É o nosso patrimônio sendo jogado no lixo, na mão, onde a gente sabe, de empresas
picaretas, que não pagam os direitos trabalhistas, que depois ficam devendo para os trabalhadores.
Então, a gente não pode aceitar, a gente precisa barrar esse projeto do governo Airton Garcia de
terceirizar, de entregar o nosso patrimônio à iniciativa privada. Por isso, a gente não pode aceitar
isso, muito mais grave ainda na educação. Por isso, meu encaminhamento de votação é contrário a
esse projeto. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Consulto os Srs. Vereadores se mais
algum vereador, alguma liderança, deseja encaminhar votação. VEREADOR MARQUINHO
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AMARAL: Eu peço votação nominal, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Votação nominal solicitada pelo nobre vereador Marquinho Amaral. Os favoráveis ao
projeto digam "sim", os contrários digam "não". Em votação. Papel. Vereador Dimitri Sean, está me
ouvindo bem aí, Dimitri? Perfeito. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador André
Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereador Azuaite, justificou ausência. Vereador Bira. Vereador Bruno. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereadora Cidinha do Oncológico.
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Cidinha. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Não. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Sim. Esse é sim. VEREADORA
CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Não. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Sim, esse é sim. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereadora Cidinha, pode repetir o voto, por favor, no
microfone? VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Não. ORADOR NÃO IDENTIFICADO:
Falou não. Já falou não. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não? VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Dé Alvim. VEREADOR DÉ ALVIM: Sim. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Dimitri Sean. Dimitri Sean? SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Dimitri Sean, sim, sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Djalma
Nery, justificou ausência. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Só um segundinho, por
favor. Deixa... Marquinho, deixa eu só esclarecer, porque eu acho que a vereadora Cidinha está um
pouquinho confusa em relação ao processo que nós estamos votando. Eu preciso repetir aqui apenas
a questão da ementa para que ela saiba o processo que nós estamos votando, tá? Trata-se de abertura
de um crédito adicional suplementar na Secretaria Municipal de Educação no valor de R$ 5 milhões
para aditamento do contrato de empresa especializada na prestação de serviços de alimentação
escolar, aquisição de mobiliário e aquisição de veículos para a Secretaria Municipal da Educação.
Esse processo é o da educação, tá? Só para esclarecimento. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Sim. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Para não ter problema.
Então, eu vou pedir ao Marquinho Amaral que volte o processo de votação para que não haja dúvida
no que nós estamos votando, tá bom? VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador André
Rebello. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: André Rebello. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Está voltando aquela primeira votação. VEREADOR ANDRÉ
REBELLO: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Azuaite, justificou.
Vereador Bira, justificou. Vereador Bruno. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Sim.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereadora Cidinha. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Sim. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Dé Alvim. VEREADOR DÉ ALVIM: Sim. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Dimitri Sean. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Sim. Dimitri Sean já havia proferido. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Djalma,
não está presente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Ausente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Justificou. Vereador Elton. VEREADOR ELTON CARVALHO:
Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Gustavo. Gustavo Pozzi? VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sim. Lucão Fernandes.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Malabim.
VEREADOR MALABIM: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Marquinho Amaral,
sim. Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sim. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Professora Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Não. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Profa. Raquel. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Não.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTINHO
MORI: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sim. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Rodson. VEREADOR RODSON
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DO CARMO: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Roselei Françoso-- SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não voto. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
No exercício, não vota, da presidência. Vereador Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA:
Sim. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Tiago Parelli, não encontra-se presente. É 14 vereadores votaram sim e dois
vereadores... duas vereadoras votaram não. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito.
Então, está-- VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Portanto, aprovado... SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Então, está aprovado projeto de lei de número 299, de autoria da
Prefeitura Municipal de São Carlos, sob o Processo 14.429/2022, que "autoriza a abertura de um
crédito adicional suplementar na Secretaria Municipal de Educação no valor de R$ 5 milhões para
aditamento do contrato de empresa especializada na prestação de auxiliares de alimentação escolar,
aquisição de mobiliário e aquisições de veículos na Secretaria Municipal de Educação, sendo que o
referido recurso é proveniente de excesso de arrecadação". Projeto de Lei 338, de autoria da
Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional
suplementar na Prefeitura de São Carlos". Trata-se... Eu peço atenção dos nobres vereadores para
que não haja dúvida na hora de votar, tá bem? "Trata-se de abertura de um crédito adicional
suplementar na Secretaria Municipal de Agricultura no valor de R$ 4.845.000,00 para aquisição de
alimentos para merenda escolar e restaurante popular, sendo que o recurso também é proveniente de
anulação de dotação orçamentária". Anulação? VEREADOR PARANÁ FILHO: Encaminhamento.
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Encaminhamento de votação solicitado pelo nobre
vereador Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras.
Vereadoras. Sr. Presidente, esse projeto é um projeto que já veio a essa Casa com a intenção de que
fosse realizada votação em caráter de urgência, e, pela complexidade do mesmo, nós fizemos várias
diligências junto à Secretaria Municipal de Agricultura. Algumas diligências foram realizadas pela
própria Comissão de Finanças e Orçamento e outras, agora já em recesso, como nós não estávamos
mais com as sessões ordinárias, onde nós poderíamos... e com o funcionamento das comissões, eu fiz
via ofício, e fui respondido pelo secretário municipal de Agricultura, Sr. Fábio Cervini. No entanto,
Sr. Presidente, vários erros e contradições acometem esse processo e nos trazem uma grande
preocupação acerca da intenção dos gestores públicos... acerca de qual intenção eles estão buscando
essa suplementação de R$ 4,8 milhões. Sr. Presidente, em primeiro lugar, busca-se nesse processo
burlar o processo licitatório que foi o adotado e que é o adotado para a compra de insumos da
alimentação escolar, bem como dos restaurantes populares, que é a Ata de Registro de Preço; buscase, Sr. Presidente, fazer a transformação de uma Ata de Registro de Preço recém-assinada em um
contrato. Isso para, certamente, realizar o aumento, o aumento, do preço desses alimentos. Isso é
uma prática de absurda ilegalidade, afronta os princípios da licitação. Você lícita com o fornecedor,
ele já sabendo que ele pode, sim, oferecer m preço menor que meses depois eles vão transformar
essa Ata em um registro de preço... em um contrato, aliás, e vão dar para ele 15%, 20%, 30%, 40%,
50% de aumento. E como ficam os demais concorrentes? Além de uma fraude à licitação, isso não é
interessante para os cofres públicos, que vão ficar de repente com uma empresa... ter que ficar com
uma empresa cinco anos, porque o contrato, ele pode, sim, ser ditado até 60 meses. Uma outra
situação, Sr. Presidente: nenhum pedido de reequilíbrio financeiro foi solicitado para a Secretaria de
Agricultura. Nenhum. Princípio processual... Temos vários advogados aqui, vereador André. O que
não está no processo não está no mundo. Não consta, não consta, pedidos. Eu fiz dia 7 agora, eu fiz
agora dia 7 um ofício para o secretário perguntando para ele qual a intenção... por qual razão
buscava-se fazer a transformação de Ata de Registro em contrato, haja vista que nenhuma empresa
tinha pedido. Eu perguntei para ele no dia 7. No dia 8, uma empresa... alguma coisa Plane, enviou
um... misteriosamente um dia depois do meu ofício, fez o pedido de realinhamento. Estranho. Muito
estranho. Perguntei, Srs. Vereadores, pedi um parecer jurídico que respaldava essa transformação de
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Ata de Registro de Preço em contrato. Até agora não veio, e não vai vir. Estranho. E mais estranho
ainda, vereador Lucão, é que aqui, na própria resposta do secretário municipal de Agricultura, ele me
mandou um espelho do Giap que foi tirado do sistema da prefeitura no dia 11 - nós estamos no dia
13, dois dias atrás, é recentíssimo -, que mostra, vereador Lucão, que hoje a Secretaria Municipal de
Agricultura tem para essas despesas R$ 5.914.307,11. Sr. Presidente, eu tive a oportunidade, a grata
oportunidade, de ser secretário daquela pasta. A merenda escolar, Sr. Presidente, era oferecida a toda
a rede municipal com um custo anual de R$ 5,5 milhões, de R% 5,5 milhões a R$ 6 milhões por ano.
Por ano, vereador Malabim. Por ano. É óbvio, e aqui nós temos vários professores, é óbvio que o
segundo semestre no calendário escolar, ele é menor do que o primeiro semestre. Se nós juntarmos,
Srs. Vereadores, os R$ 4,8 milhões que a Secretaria Municipal de Agricultura quer mais os R$ 5,9
milhões que eles já têm, nós teremos quase R$ 11 milhões. Quase R$ 11 milhões, vereador Bruno. É
o orçamento inteiro da Secretaria de Agricultura durante o ano. Nós votamos a lei orçamentária
anual aqui. O orçamento anual da Secretaria Municipal de Agricultura é R$ 11 milhões para arrumar
estrada rural, para serviço de inspeção municipal, para mercado municipal, para feiras livres, para
tudo, para tudo, para pagar alugueis... para tudo R$ 11 milhões. O que eles querem aqui é gastar R$
11 milhões em quatro meses. Eu não sei como vão fazer isso. Se eles estivessem, como ocorre
muitas vezes, remanejando um valor dentro da própria secretária, tudo bem, mas estão buscando das
sentenças judiciais, estão puxando da ficha das sentenças judiciais para enfiar aqui, sabe-se lá onde.
Eu só sei, Sr. Presidente, que eu já fui chamado pela DIG três vezes, vereador Malabim. Eu já fui
chamado na delegacia três vezes para dar depoimento acerca de um mesmo esquema. Foi feito na
mesma Secretaria de Agricultura, envolvendo o mesmo diretor, envolvendo a mesma empresa.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR
PARANÁ FILHO: De uma CPI que foi proposta pelo vereador Gustavo Pozzi. Eu já fui chamado
três vezes. Amanhã estarei na delegacia de novo pelo mesmo motivo. Só que essa turma parece que
não aprende. Não aprende. Então, Srs. Vereadores, eu encaminho votação contrária a esse processo.
Não tem como gastar R$ 11 milhões em quatro meses. Isso aqui é falcatrua, isso aqui é fraude, isso
aqui é ladroagem, e nós não estamos para pactuar com isso. Muito obrigado. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Pela ordem, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Pela ordem solicitada pelo nobre vereador Marquinho Amaral. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Sr. Presidente, como eu havia dito no início da sessão, houve uma
reunião em conjunto hoje, às 13h30, entre as comissões de Justiça e Redação e Finanças e
Orçamento, e entre a Finanças e Orçamento, eu e o vereador Paraná Filho, o vereador Bira justificou
ausência, né, vereador Paraná, e... Eu gostaria que a fala do vereador Paraná... de fazer delas as
minhas também, porque ele falou como vereador e como membro da Comissão de Finanças e
Orçamento. Eu penso igual, e nós decidimos igual durante a reunião que nós mantivemos hoje da
nossa comissão. Então, eu gostaria que constasse em Ata esse meu posicionamento. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. Deferido o pedido de Vossa Excelência,
constará em Ata os trabalhos de hoje. Só queria deixar registrada mais uma coisinha: que na
explicação aqui, na ementa, eu coloquei... eu li que os recursos são provenientes de anulação de
dotação orçamentária. Eu quero deixar claro que nós não estamos anulando dotação orçamentária da
própria secretaria, e sim do principal... da dívida do município, ou seja, das sentenças judiciais. Só
para deixar registrado, tá, que todos saibam-- VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Votação nominal, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Votação nominal
solicitada pela vereadora Raquel Auxiliadora. Os favoráveis digam "sim", os contrários digam "não".
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador André. VEREADOR ANDRÉ REBELLO:
Não. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Azuaite, justificou ausência. Vereador
Bira, justificou ausência. Vereador Bruno. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Não. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Bruno, não. VEREADOR MARQUINHO
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AMARAL: Não. Vereadora Cidinha. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Não.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Dé Alvim. VEREADOR DÉ ALVIM: Sim.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Dimitri Sean. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Dimitri Sean, acho que caiu aqui a comunicação. Não está presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Djalma Nery, justificou ausência. Vereador Elton.
VEREADOR ELTON CARVALHO: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador
Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Não. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Não.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Malabim. VEREADOR MALABIM: Sim.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Marquinho Amaral, não. Vereador Paraná
Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Não. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Não.
Vereadora Professora Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Não. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereadora Profa. Raquel. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Não. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Robertinho Mori. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Robertinho Mori, não. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Rodson. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Roselei Françoso, no exercício da presidência,
não vota. Vereador Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Não. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Não. Vereador Tiago Parelli, não encontra-se presente. Quatro
vereadores votaram sim e 11 vereadores votaram não. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Então, está rejeitado o Projeto de Lei 338, de autoria da Prefeitura Municipal de São
Carlos. É o projeto - você passa para ele, por gentileza? - que "trata-se de abertura de um crédito
adicional suplementar na Secretaria Municipal de Agricultura no valor de R$ 4.845.000,00 para
aquisição de alimentos para merenda escolar e também para o restaurante popular. Recurso
proveniente do principal da dívida do município", ou seja, das sentenças judiciais. Próximo projeto
em votação, Projeto de Lei 343, de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza o
Poder Executivo a abrir um crédito adicional especial e crédito adicional suplementar na Prefeitura
Municipal de São Carlos no valor de R$ 3.753.400,00 para enfrentamento à covid, execução de
cirurgia eletiva, custeio da atenção básica, compra de veículos para atenção básica e contratação de
empresa especializada em mão de obra médica, sendo que os recursos são provenientes de excesso
de arrecadação e anulação de dotação orçamentária da fonte 1, do Tesouro Municipal e da União".
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Encaminhamento de votação. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Encaminhamento de votação solicitado pela nobre vereadora Raquel
Auxiliadora. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sr. Presidente, na verdade, eu queria
fazer o encaminhamento de votação englobado de dois projetos: do 2.590 e do 2.647. A
argumentação é a mesma para ambos os projetos. Do que tratam esses projetos? Eles estão retirando
recursos da atenção básica da saúde, das fichas de fonte 1, então recursos municipais que deveriam ir
para atenção básica e para a Vigilância Epidemiológica, e transferindo esses recursos para
contratação de mão de obra terceirizada, para a Omesc... Ontem, o Sindspam esteve em uma reunião
junto com a Secretaria de Saúde, junto com a Secretaria de Gestão de Pessoas, e foi confirmado: vão
renovar... aditar novamente o contrato da Omesc, enquanto a licitação para uma nova empresa está
parada. Qual é o interesse de ficar aditando, aditando nessa mesma empresa que, todos sabem, tem
problema, tem muitos problemas, que não entrega uma mão de obra qualificada para as nossas
UPAs, que os nossos servidores municipais têm que ficar treinando a mão de obra que a Omesc
entrega, que o plano é, sim, vou denunciar aqui, privatizar a UPA da Santa Felícia inteira, de porteira
fechada, para a Omesc. Esse é o plano. E eles vão fazer o aditamento e privatizar a saúde pública. É
isso que esses dois projetos estão fazendo. Enquanto isso, a Lei 16.000 está lá parada, que poderia
estar aqui nesta Casa hoje sendo aprovada e amanhã estar sendo contratado enfermeiro, técnico de
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enfermagem, que tem concurso aberto e estão esperando para trabalhar. O vereador Elton já
confirmou que a 16.000 está pronta para vir. Mas isso não é a prioridade do governo. A prioridade
do governo é terceirizar, sendo que nós estamos com a empresa do concurso público contratada, com
comissões para os demais concursos públicos já publicadas. Então, a gente já podia estar tendo a
contratação de enfermeiros e auxiliares e técnicos e o concurso público dos demais cargos de saúde,
diminuindo a contratação da Omesc. Mas não, o projeto é criar o caos na saúde municipal
[interrupção no áudio]. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Por favor, vereadora Raquel,
pode concluir. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: O projeto é fazer o caos e entregar
solução da privatização da saúde, mostrar que a UPA da Santa Felícia, que é a UPA que tem
melhores condições hoje entre as três UPAs, mostrar que ela é melhor do que as outras, porque
privatizar é melhor do que ter um serviço público. Esse é o projeto. E essa Casa não é tonta, porque
nesse mesmo projeto, Srs. Vereadores, primeiro, eles desmembram os recursos da Omesc. Em um
dos projetos, nós temos R$ 2,7 milhões e no outro projeto, R$ 6 milhões. São R$ 9 milhões só para a
empresa terceirizada. Só que está separado, está desmembrado. E junto, eles colocam outros
penduricalhos para nos coagir, para nos enganar. Colocam R$ 300 mil para a Santa Casa para a gente
ficar constrangido de votar contra, para a gente ficar constrangido. Nós não vamos ser enganados por
dois projetos... por um golpe jurídico, que é isso que é, um golpe jurídico. Então, a minha proposta,
Sr. Presidente, eu gostaria que o senhor prestasse atenção, é que nós derrubamos esses dois projetos
hoje, votamos contrário a esses dois projetos, e semana que vem nós marquemos uma nova sessão
extraordinária desmembrando esses projetos, que a gente quer, sim, mandar os recursos que a saúde
precisa para a Santa Casa, para os laboratórios, para as demais questões que precisam, mas não com
um jabuti aqui no meio de terceirização da saúde. O Sindspam está atento a isso, e nós vamos parar a
saúde municipal se continuar esse projeto de terceirização. Falamos disso ontem e falamos
novamente: não aceitaremos mais a terceirização da saúde municipal. Obrigada. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereadora Raquel Auxiliadora. Encaminhará, pelo
Republicanos, o vereador Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO: Sr. Presidente,
vereadores e vereadoras, a quem nos assiste em casa. Sr. Presidente, mostrar a clareza aqui que o
vereador Elton Carvalho sempre foi contra a privatização da saúde, de qualquer órgão da prefeitura,
Sr. Presidente, e que se esse for o caminho da rejeição desse processo e que esse processo vá voltar à
Casa semana que vem, já faço um apelo, Sr. Presidente, à Prefeitura Municipal de São Carlos que
encaminhe a mudança da Lei 16.000 para esta Casa avaliar. Eu fiz Audiência Pública, Sr. Presidente,
e hoje estive lá com o Dante, muito prestativo, e mostrou que ele fez um bom trabalho em cima da
mudança da Lei 16.000, e, sim, hoje ela está robusta, hoje ela está transparente, hoje ela está com os
cargos e aumento dos cargos que o presidente da Comissão de Saúde dessa Casa mostrou a
importância. Lá tem a contratação dos psicólogos, dos médicos, dos enfermeiros. Só lá, que eu
contei por baixo, daria mais de 60 profissionais da enfermagem que poderiam ser contratados para
essas UPAs. Então, que se esse processo for rejeitado hoje e voltar para... com acordo de voltar
semana que vem, que a prefeitura nos mande para apreciação. Eu tenho certeza que não é porque nós
estamos em recesso que nós não podemos debruçar sobre a mudança da Lei 16.000 e já aprovar
também, Sr. Presidente, que haja o concurso de auxiliar técnico enfermeiro, onde vai dar mais de 75
pessoas contratadas. Tem os auxiliares administrativos que estão lá, mais de 80, para serem
contratados. Então, hoje, o concurso existe para esses cargos. Então, a gente não pode mesmo pensar
em terceirizar. Eu não sei... O processo tem Omesc, tem Santa Casa, mas nós temos os servidores.
Eu sou servidor há 15 anos, vereadora Raquel é servidora, Lucão foi servidor. Então, a gente... a
primeira coisa é valorizar o servidor público, o servidor concursado que nós temos. Não estou
falando se o processo tem jabuti ou não tem, se a Omesc tem que continuar um certo tempo até a
contratação de médicos concursados, porque hoje a gente não tem psiquiatra, não tem várias de
médico, mas a enfermagem a gente tem, e merece ser chamado, porque passou no concurso público.
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Então, se for para voltar semana que vem aqui, que a mudança da Lei 16.000 esteja aqui, nessa Casa,
para a gente aprovar junto com esse processo. Muito obrigado a todos. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Elton. Mais algum vereador para encaminhamento de
votação? VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, eu quero aqui só fazer um apelo a Vossa
Excelência. Essa prática da prefeitura, ela vem sido reiterada de constranger essa Casa com
processos que constam assuntos dos mais diversos, um assunto que não tem nada a ver com outro.
Às vezes, a gente quer votar um, só que dentro do mesmo projeto tem uma coisa que a gente não
queria votar, que a gente queria investigar mais, e aí a gente fica em uma situação de
constrangimento. Então, nós sabemos, como diz a vereadora Neusa, que isso é estratégico da parte
deles. Todas as vezes que eles querem, vereadora Raquel, que a gente aprove algum jabutizinho,
algumas coisa errada, alguma coisa duvidosa, eles põem a Apae no meio, eles põem a Santa Casa no
meio, que é para nos sensibilizar e: "Olha, como os vereadores não votaram o projeto? Olha, tinha o
negócio da Santa Casa". Tinha da Santa Casa, sim, mas tinha um absurdo também lá dentro. Tinha
da Apae também, mas tinha um negócio escabroso lá dentro. Então, Sr. Presidente, Vossa Excelência
que conduz muito bem essa Casa, em algum momento nós temos que sentar com o governo para
discutir essa postura. Nós não podemos ser constrangidos assim como nós estamos sendo
constantemente. Então, eu comungo da opinião da vereadora Raquel, que nós devemos rejeitar esses
dois projetos hoje para que a prefeitura desentranhe os temas e devolva, porque nós, com o maior
prazer, estaremos aqui na semana que vem para votar novamente. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: O senhor vai discutir? Vai encaminhar? Encaminha pelo MDB vereador Lucão
Fernandes. Tempo regimental de até três minutos. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Boa
tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Vereadores e Vereadoras dessa Casa, população que
acompanha. Sr. Presidente, a culpa é nossa. Somos culpados. Quando eu falo que somos culpados é
porque o MDB e outros partidos fizeram parte da reeleição desse governo, e nós estamos falando, e
não é de hoje, da aprovação dessa Lei 16.000. Isso não é de agora, isso não é de ontem, isso não é do
mês passado, isso não é do ano passado. E ela vem travando todo o sistema. Veio para essa Casa há
pouco tempo, mas completamente inadequada, ou bem distante de uma verdade, de uma estrutura
adequada que nós precisamos. Foi devolvido para lá e até agora não retorna. Não retorna para cá,
porque se estivesse aqui, Sr. Presidente, nós poderíamos estar aprovando, vereador Gustavo, Dr.
André, e isso já destravaria as contratações, já avançaria as contratações pelo menos de enfermeiros
e acho que auxiliares também, e poderíamos também já iniciar o processo de concurso público. Eu
vou falar aqui com muita tranquilidade que, no final de tudo isso, nós ainda vamos precisar de uma
empresa terceirizada, lógico que nós vamos precisar, porque o teto nosso com essa quantidade que
nós precisamos de profissionais para serem contratados, ela não vai absorver tudo. Nós precisamos
fazer a lição de casa primeiro, contratar o máximo de pessoas, e depois, sim, entregar aí para uma
terceirizada para ela vir e compor com a prefeitura e dar aí uma estrutura adequada para a gente
continuar com esse atendimento. Nós estivemos reunidos com a prefeitura e nós sinalizamos lá, meu
caro amigo vereador Marquinho Amaral, naquele encontro que nós tivemos. eu falei que a prefeitura
precisaria colocar imediatamente R$ 10 milhões na ficha da saúde para pagar terceirizada, que hoje a
gente não vive sem ela. Um caos se transforma na cidade se essa empresa hoje sair. Isso não é
novidade. E nós falamos para colocar recurso, não para ficar, vereadora Raquel, remanejando dentro
da própria secretaria, que já não tem recurso, gente. Nós apostamos na necessidade, e falaram que
tinha dinheiro para colocar, e agora mexendo aqui, mexendo ali, tirando daqui, tirando de lá. Espera
aí. Daqui a pouco você está completamente descoberto de tanta coxa que você fica puxando para
cima. ORADORA NÃO IDENTIFICADA: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR
LUCÃO FERNANDES: Está tirando da atenção básica? Espera aí. Falou que tinha recurso. Eu falei
lá, gente, apontei, coloca R$ 10 milhões. Nós precisamos hoje dessa empresa. Nós precisamos, não
conseguimos viver sem ela. Agora, nós somos [interrupção no áudio]. SR. PRESIDENTE
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ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode concluir, por favor. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Agora, essa lei precisa vir para cá para a gente iniciar esse processo de contratação
de servidores de carreira. No final, nós vamos avaliar a quantidade de profissionais de fora que nós
vamos precisar para completar o nosso time para a gente poder atender a população de uma forma
adequada. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não havendo mais vereador inscrito, eu
solicito ao nobre vereador Marquinho Amaral-- VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Votação
nominal, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Que proceda a votação
nominal solicitada pelo vereador Marquinho Amaral. Os favoráveis digam "sim" e os contrários
digam "não". VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Silêncio, por favor. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Silêncio, por favor. Eu peço atenção dos nobres vereadores. Vereador
Marquinho, deixa eu ler a ementa do processo para que todos saibam exatamente em que os termos
que nós estamos votando, tá? É o Projeto de Lei 343, de autoria da Prefeitura Municipal de São
Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional especial e um crédito adicional
suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos no valor de R$ 3.753.400,00 na Secretaria
Municipal de Saúde". Os vereadores favoráveis digam "sim", os contrários digam "não".
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vamos lá. Vereador André Rebello. Vereador André
Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Não. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereador Azuaite, justificou ausência. Vereador Bira, justificou ausência. Vereador Bruno.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Não. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereadora
Cidinha do Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Não. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Não. Vereador Dé Alvim. Vereador Dé Alvim? Vereador Dé Alvim?
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Dé está ausente do Plenário. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Está ausente do Plenário. Vereador Dimitri Sean. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Não. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Djalma Nery,
justificou ausência. Vereador Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO: Não.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Não. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Lucão Fernandes.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Não. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador
Malabim. VEREADOR MALABIM: Não. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador
Marquinho Amaral, não. Vereador Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Não.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Não. Vereadora Professora Neusa. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Não. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereadora Profa.
Raquel Auxiliadora. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Não. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Robertinho Mori. Robertinho Mori? SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Robertinho Mori. Repete, por favor, Robertinho. Não? Robertinho, não.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador on-line votando não, vereador Robertinho
Mori. Vereador Rodson. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Roselei não vota no exercício da presidência. Vereador
Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Não. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Não. Vereador Tiago Parelli. Eu acabei de receber uma justificativa do vereador, que ele se encontra
em uma reunião que já havia previamente sido marcada e, como nós estamos em recesso, não houve
a possibilidade de ele estar presente na tarde de hoje. Está justificada a ausência do nobre vereador,
um dos batalhadores desta Casa, vereador Tiago Parelli. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Quantos votos? VEREADOR MARQUINHO AMARAL: É 15 Srs. Vereadores
votaram não, 15 não. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: São 15 não? Então, está
rejeitado-- VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Zero sim e nenhuma abstenção. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O projeto de lei. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Parabéns a todos pela valorização do Legislativo. SR. PRESIDENTE ROSELEI
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FRANÇOSO: Projeto de lei-- SR. RODRIGO CLAYR VENÂNCIO: [pronunciamento fora do
microfone]. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: [pronunciamento fora do microfone]. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não tem problema. Vamos lá. SR. RODRIGO CLAYR
VENÂNCIO: Toca o serviço. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Pela ordem, Sr. Presidente. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem solicitado, nobre vereador André.
VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Como foi já falado aqui dos projetos... esse que nós acabamos
de votar, 2.590, o Processo 2.590 e Processo 2.647, eu quero pedir a alteração da ordem na Pauta,
para que sejam votados já os projetos correlatos em sequência. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Eu consulto os nobres vereadores sobre a proposta do vereador André Rebello para
alteração da Pauta por se tratar de um projeto correlato, destinando recursos para a mesma
finalidade, a Secretaria Municipal de Saúde para contratação de serviços médicos. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Votação nominal. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Os
vereadores favoráveis ao pedido do nobre vereador... Eu vou fazer por aclamação essa... Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Então, está aprovada
a inversão da Pauta. SR. RODRIGO CLAYR VENÂNCIO: [pronunciamento fora do microfone].
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, coloco em votação o projeto de lei de número
360, de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a abrir um
crédito adicional suplementar na prefeitura municipal. Trata-se de abertura de um crédito adicional
suplementar na Secretaria Municipal de Saúde no valor de R$ 9.821.594,04 para contratação de
médicos, credenciamento de laboratórios e Santa Casa, sendo que os valores são provenientes do
excesso de arrecadação". VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Votação nominal, por
favor. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Votação nominal solicitada pela nobre
vereadora Raquel Auxiliadora. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Votação nominal. Os
vereadores favoráveis digam "sim", os contrários digam "não". VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Não. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Azuaite, justificou. Vereador Bira, justificou. Vereador
Bruno. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Não. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereadora Cidinha do Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Não.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Não. Vereador Dé Alvim. Vereador Dé Alvim, ausente
do Plenário. Vereador Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Não. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Não. Vereador Djalma, justificou ausência. Vereador Elton Carvalho.
VEREADOR ELTON CARVALHO: Não. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador
Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Não. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Não.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Não. Vereador Malabim. VEREADOR MALABIM:
Não. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Não. Vereador Marquinho Amaral, não. Vereador
Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Não. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Não. Vereadora Professora Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Não. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Não. Vereadora Profa. Raquel. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Não. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Robertinho Mori.
Vereador Robertinho Mori? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Robertinho Mori está
on-line votando contrário ao projeto. Não. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vota
contrário. Vereador Rodson. Vereador Rodson? Vereador Rodson? VEREADOR RODSON DO
CARMO: Não. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Não. Vereador Roselei Françoso, no
exercício da presidência, não vota. Vereador Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Não.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Não. Vereador Tiago Parelli, justificou a ausência. Sr.
Presidente, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, 11, 12, 13, 14, 15
vereadores votaram não. [aplausos] SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, está
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rejeitado projeto de lei de número 360, Processo Administrativo 14.744/2022, que "trata da abertura
de um crédito adicional suplementar na Secretaria Municipal de Saúde no valor de R$ 9.821.594,04
para contratação de médicos e credenciamento de laboratórios". Então, está rejeitado por... Quanto
foi? Quinze? VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Foi 15 a 0, Sr. Presidente. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Por 15 a 0. Então, dando sequência-- VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Está parecendo o Corinthians quando está ruim a goleada. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui, porque tem
bastante projeto para a gente votar. Projeto de Lei 359, projeto de lei de autoria da Prefeitura
Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar
na Prefeitura de São Carlos. Trata de abertura de um crédito adicional suplementar na Prefeitura
Municipal de São Carlos para contratação de empresa de engenharia para ampliação e reforma do
Cemei Nilson Aparecido Gonçalves e Maria Alice Vaz de Macedo". Maria Alice Vaz de Macedo
precisa, gente. "E contratação de serviços adicionais para diversas áreas, como telefone, internet, luz,
estagiário e formação de profissionais na área da educação". Votação nominal? Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado Projeto de Lei 359, de
autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos. Próximo projeto em votação é o Projeto de Lei 371,
de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito
adicional e conceder repasse financeiro à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, e dá outras
providências. Trata de autorização do Poder Executivo a conceder repasse financeiro à Irmandade da
Santa Casa de Misericórdia de São Carlos no valor de R$ 400 mil para o desenvolvimento de
projetos, ampliação e aprimoramento no atendimento de urologia aos pacientes do SUS". Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto
de Lei 371. Projeto de Lei 376, de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza o
Poder Executivo a conceder repasse financeiro para a Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de
São Carlos, e dá outras providências". Solicitou para encaminhamento o nobre vereador Lucão
Fernandes. Lucão, só registrando aqui o valor, tá, que é "autorização do Poder Executivo a conceder
repasse financeiro no valor de R$ 3.150.000,00 para realização do mutirão de cirurgia eletiva", tá?
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Feliz ao ver esse projeto chegando a essa Casa, Sr.
Presidente, um grande empenho da Comissão de Saúde, vereadora Cidinha do Oncológico, vereador
Sérgio Rocha, todos os Srs. Vereadores. Nós conseguimos conversar com a prefeitura ano passado e
conseguimos inserir no orçamento desse ano quase R$ 2 milhões para cirurgias eletivas, uma
conquista desse Poder Legislativo. E paralelo a isso, Vossas Excelências sabem que nós temos aqui
na cidade de São Carlos deficiência; não temos nenhum deputado estadual, e muito menos um
deputado federal, e muitas vezes temos que ir à Brasília atrás de recursos, meu presidente. Estou
falando da ausência inclusive do nobre deputado Lobbe Neto e também do ex-deputado Newton
Lima, que também teve um plantão no Congresso Nacional. Mas nós temos uma influência muito
grande e, muitas vezes, através de vereadores dessa Casa, neste caso vereador Elton Carvalho, que
esteve em Brasília e visitou o deputado federal Marcos Pereira, do Republicanos, explicando para ele
a necessidade e a importância de adquirirmos recursos aqui para a nossa cidade. E nada mais, nada
menos que R$ 2 milhões a conquista desse nobre vereador, que muito bem representa aqui os votos
da população que foram confiados nas urnas. E o vereador já destinou, para cirurgias eletivas, R$ 1
milhão. Então, somando esses recursos do empenho dessa Casa, o empenho da comissão, o empenho
do vereador, nós estamos colocando nos cofres públicos essa importância para fazermos mutirões de
cirurgias eletivas, para ajudar a zerar a fila que o município não consegue com a contratualização dos
serviços feitos pela Santa Casa. Então, parabéns, nobre vereador, por essa grande conquista, e muito
obrigado, deputado federal Marcos Pereira, por essa ajuda para a população da nossa cidade. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Lucão Fernandes. Então, eu coloco
em votação-- VEREADOR ELTON CARVALHO: [pronunciamento fora do microfone]. SR.
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PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Ah, você vai encaminhar? Me perdoa. E tem o Bruno
também que vai encaminhar, né? Me perdoa, gente. Então, vereador Elton para encaminhamento de
votação, pelo Republicanos. VEREADOR ELTON CARVALHO: Sr. Presidente, vereadores,
vereadoras, a quem nos assiste em casa. Vereador Lucão, muito obrigado. O senhor faz parte disso,
como a Comissão de Saúde, a vereadora Cidinha, o vereador Sérgio Rocha e toda essa Casa, que se
sente muito bem representada pelo senhor na Comissão de Saúde, que a gente sabe, Sr. Presidente,
que hoje a população, ela padece, ela sofre por cirurgias eletivas. Hoje, a gente tem praticamente 8
mil pessoas, se não passar a mais, e aí a secretária Jôra, logo que assumiu, viu a necessidade, temos
que dar os parabéns a ela, que ela também articulou junto com o governo que hoje está aqui junto
desta Casa para tramitação e aprovação, esse convênio com a Santa Casa, onde R$ 2.150.000,00, que
faz parte dessa Casa, que articulou junto com o governo, com o Planejamento, junto... à frente o
vereador Lucão Fernandes, presidente da Comissão de Saúde, e ao deputado Marcos Pereira, mais
uma vez deixando os meus parabéns e o meu muito obrigado por ajudar São Carlos. Ele é presidente
do meu partido, Republicanos, e faz um trabalho fantástico junto à nossa cidade, onde já enviou mais
de R$ 3 milhões para o nosso município, R$ 2 milhões para a saúde, onde hoje R$ 1 milhão está
nesse processo, que é R$ 1 milhão de fonte 5 do deputado Marcos Pereira e R$ 2.150.000,00 de
fonte 1, né?. Então, nós vamos realizar vários tipos de cirurgias eletivas junto com a Santa Casa.
Então, a partir da votação de hoje, assinatura do convênio e da contratualização, é início, Professora
Neusa, imediato dessas cirurgias eletivas. Então, quantas famílias vão parar de sofrer com essas
pessoas na fila esperando por uma cirurgia de hérnia, ortopedia, vesícula? Sâo N cirurgias
aguardando para fazer a cirurgia. E hoje essa grande notícia, essa grande conquista dessa Casa junto
com o vereador Elton Carvalho, que foi lá buscar junto com o governo federal, e o Marcos Pereira,
que nos ajuda tanto. Aqui deixar meus parabéns. E muito obrigado, deputado Marcos Pereira, pela
confiança em nosso trabalho e a execução do município também junto às emendas destinadas ao
município. Então, muito obrigado a todos, e encaminho a votação favorável a essa grande conquista
desse Legislativo junto com o deputado Marcos Pereira e a prefeitura também na contratualização
junto com a Santa Casa. Muito obrigado a todos. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, vereador Elton Carvalho. Eu solicito agora ao vereador Bruno, que solicitou
encaminhamento pelo PL. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Boa tarde, presidente, vereadores,
vereadoras, Cidinha, Raquel, Neusa. Bom, eu digo que todos os processos que nós estamos votando
hoje aqui sem dúvida nenhuma são de fundamental importância para a população, mas acredito que
esse seja o mais importante, Lucão. Nós sabemos, vereador Elton relatou, vereador Lucão também
relatou... Estou citando os dois porque foram duas pessoas que se empenharam para que isso
acontecesse, o Lucão juntamente com a Comissão Saúde, vereador Sérgio Rocha e vereadora
Cidinha, e o vereador Elton Carvalho, que tem um trabalho junto ao deputado federal Marcos Pereira
que tem muito auxiliado a cidade. Então, leve o nosso abraço ao deputado Marcos Pereira, vereador
Elton, que é uma pessoa que tem contribuído muito com a cidade, independente de partido. Acho
que não é hora disso, é hora de nós olharmos para as mais de 8 mil pessoas que aguardam a cirurgia
eletiva e, com certeza, procuram não só o gabinete, o nosso gabinete, mas o gabinete de uma série de
vereadores, porque uma das nossas funções, enquanto parlamentar, é se colocar no lugar das pessoas.
E eu, por exemplo, já fiz uma cirurgia na vesícula. Então, quando uma pessoa reclama que tem dor
na vesícula, eu sei como é porque eu já passei por isso. Então, quando a pessoa fala: "Estou há um,
dois, três, quatro anos", eu me coloco no lugar dessa pessoa e imagino o quão de dor ela sente, o
quão difícil é para ela esperar essa cirurgia. Então, de novo, agradecer todo mundo que se empenhou
para que isso acontecesse, desde o início do mandato. Eu também lutei, conquistei recurso, enfim.
Acredito que esse é o nosso papel, Lucão. Enquanto parlamentar, nós temos a nossa função aqui, que
é fiscalizar, fazer leis, e por aí vai. Mas a nossa função social, digamos assim, é ser instrumento de
auxílio e é se colocar no lugar das pessoas. Então, de novo, quero agradecer todo mundo, todos os
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vereadores que se empenharam para que isso acontecesse e destacar essa importante conquista para a
população, que é... enfim, é o que o vereador Elton disse, agora nós estamos na parte final, nos
trâmites aí para firmar esse contrato com a Santa Casa e as pessoas, os munícipes de São Carlos
poderem realizar suas cirurgias. Muito obrigado. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, vereador Bruno. Próxima vereadora para encaminhamento de votação pelo Partido
Progressista, vereadora Cidinha do Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO:
Boa tarde a todos. Eu também estou muito feliz pela aprovação... pela votação desse processo das
cirurgias eletivas, porque é uma luta muito grande da Comissão de Saúde, de todos os vereadores da
Casa e dos deputados que mandaram emenda aqui para que aconteça, porque fazia muitos anos que
não tinha mutirão na cidade, o último que teve foi na época do Paulo Altomani, né, e nós sabemos
que tem mais de 7 mil pessoas aguardando essas cirurgias. Então, a luta é de todos, vai ser uma
conquista muito grande para a nossa população que está aguardando há tanto tempo. E eu quero
aproveitar esse momento para agradecer uma notícia que eu recebi ontem do Dr. Roberto às 18h,
porque... depois eu explico... Ele ligou para mim sobre uma paciente que eu pedi cirurgia de hérnia.
Sem mentira, gente, a hérnia é desse tamanho, enorme, é uma hérnia gigante, e o Dr. Roberto
mandou a foto antes e o pós-operatório para mim. E eu pedi para ele, pedi para Bêzinho e pedi para o
Dr. Allan, para toda equipe... E eu agradeço ao Dr. Izar e à equipe dele, que fez a cirurgia. Vocês não
têm noção da felicidade dessa família. Os vereadores chegaram a ver a foto que eu tenho dessa
hérnia, e eu sempre falo lá na Santa Casa que... por que a gente luta para cirurgia, essas de hérnia,
para não ... por exemplo, para não chegar a ficar uma hérnia complexa, que é muito mais difícil para
ser feita. Então, de coração, eu agradeço a toda a equipe da Santa Casa, Dr. Roberto, como eu já citei
o nome aqui, pelo empenho deles para que saísse essa cirurgia. Obrigada, viu, gente? SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereadora Cidinha. Pelo PTB, o nobre
vereador Sérgio Rocha, pelo tempo regimental de até três minutos, para encaminhamento de
votação. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, população que nos ouve
em casa. É um projeto importante que nós vamos votar neste momento, que é essa verba de mais de
R$ 3 milhões para cirurgia eletiva. Eu só fico... quero aqui lamentar, porque demorou demais,
Lucão. Eu quero aqui parabenizar o teu esforço, da comissão, desta Casa, que conseguiu esse
recurso, quase R$ 2 milhões junto da... tem R$ 200 mil que é da deputada Marta Costa, que foi
remanejado para cirurgia eletiva, uma conquista deste vereador. Então, é muito importante que a
cirurgia eletiva saia do papel e ande. Porque eu vi aqui no mandato passado... Uma referência.
Muitas vezes, o pessoal criticou, Lucão... O governo Paulo Altomani, quando ele ganhou a eleição,
antes de ele ganhar a eleição, ele veio para esta Casa, pediu para os vereadores remanejarem R$ 9
milhões para a cirurgia eletiva, e fez quase 16 mil cirurgias eletivas, Paraná. É um mérito do exprefeito Altomani, que apanhou muito quando ele falou que ia experimentar terceirizar a UPA do
Cidade Aracy. Ele apanhou nesta Casa mais de 90 dias, Lucão, dos vereadores falando que o prefeito
ia terceirizar a cidade, ia terceirizar a saúde e ia privatizar a saúde de São Carlos. E não deixaram
naquele momento. E agora a gente está vendo aí o que está acontecendo. Devagarzinho o pessoal
está entrando, está terceirizando, está privatizando a saúde, nós estamos ficando na mão de uma
empresa... E também foi falado aqui, eu também estou sendo cobrado, a Raquel é cobrada no grupo,
a Lei 16.000. Temos aí várias pessoas que passaram no concurso, enfermeiro capacitado querendo
trabalhar, e eles não contratam esses enfermeiros. Podia estar ajudando a saúde da cidade de São
Carlos, ajudando as UPAs, ajudando as UBSs, mas, infelizmente, ao que nós vemos, a saúde
sucateada, a saúde na UTI... Cadê o Bruno aqui? Sempre falou. E está em uma UTI. "Ah, mas está o
Brasil inteiro assim". Mas não está, não. Tem vários municípios que a saúde está andando, sim, o
poder público cuida da saúde com carinho, dá prioridade para a saúde. Em São Carlos, nós estamos
passando esse problema. Todos os dias nós recebemos pedido de socorro, pedido de ajuda para
internar. Alguém está precisando de uma cirurgia, mais de um ano, dois anos, três anos na fila. Eu
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acho que esse governo tem que dar prioridade, sim, para a saúde de São Carlos. Não estou aqui
jogando a culpa na nossa secretária, que assumiu agora essa responsabilidade da saúde da cidade de
São Carlos. Nós temos, sim, que cobrar, cobrar e cobrar. E eu quero parabenizar - eu vou votar a
favor dessa emenda -, parabenizar o Elton, conseguiu aí essa verba importante do deputado dele;
Lucão, nosso presidente da Comissão de Saúde, que sempre está aí batalhando, fazendo reunião
semanal com Santa Casa, com o governo, com a Secretaria de Saúde, tentando alinhar essa cirurgia
que tanto a população precisa. E R$ 3 milhões é muito pouquinho. Eu acho que nós precisamos,
Lucão, pelo menos aí R$ 20 milhões para tocar a cirurgia eletiva. Esse dinheiro que talvez até estão
remanejando para uma outra secretaria, para a secretaria... deveria estar remanejando para a saúde e
cuidar da saúde do povo. Mas a saúde do povo não aparece, não dá voto. Acho que é por isso, né?.
Então, quero aqui dizer que estamos juntos nesse projeto e parabenizar essa Casa, parabenizar a
Câmara de Vereadores por estar aí votando esse projeto. Obrigado. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, vereador Sérgio Rocha, do PTB. Falará pelo PSDB agora o nobre
vereador-- VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Podemos. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Podemos. Me perdoa, Marquinho. Podemos. É tão recente isso que estou aqui no
PSDB ainda. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sr. Presidente, Sras. e Srs. Vereadores,
hoje é um dia histórico, um dia histórico porque esta Casa de Leis, ela demonstra a sua altivez, ela
demonstra a sua dignidade e ela demonstra o seu caráter e a sua independência. Disse eu na última
sessão que o dia que eu perdesse a minha dignidade, o meu eu, eu pegaria um revólver e daria um
tiro no meu ouvido. Eu acho que eu não vou precisar, porque esta Casa hoje, meu caro amigo e
irmão de longa data Evaristo, ela rejeita projetos onde existem, dentro deles, e nós podemos falar
com propriedade, porque nós reunimos as duas principais comissões que analisam esse tipo de
processo... Porque todas as comissões são importantes, mas, por exemplo, o processo que nós
rejeitamos outras comissões não estariam julgando, não estariam analisando. Votamos projetos, e
vamos votar, que são de interesse da cidade. E esse projeto que nós votamos para as cirurgias... E eu
quero aqui parabenizar publicamente o vereador Elton Carvalho, esse jovem vereador que chegou
aqui nesta Casa no mandato anterior como vereador que menos voto teve e que fez um trabalho que
surpreendeu a todos e foi o segundo mais votado nas últimas eleições. O voto, se é o primeiro, se é o
segundo, se é o último, vale igual dos 21 aqui dentro. E esse processo aqui... Quero parabenizá-lo,
porque conseguiu R$ 2 milhões, e aqui está R$ 1 milhão do vereador Marcos Pereira... do deputado,
me desculpem, que é um deputado muito atuante e um deputado ligado ao governo do presidente Jair
Bolsonaro. Então, esta Casa ao analisar, e nós o fizemos agora pouco, esse processo, vereador André
Rebello, vereador Gustavo Pozzi, vereador Paraná e vereadora Raquel, que participou das duas
reuniões, das duas que nós fizemos, analisando o processo dessa sessão e da próxima que nós
teremos, esse processo não tem ninho de gato. Esse processo não tem ninho de gato, porque os que
nós rejeitamos têm [interrupção no áudio]. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor
pode concluir, por favor. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Não tem ninho de gato e nem
de rato porque os processos, meu caro líder, meu caro amigo, meu presidente desta Casa, com o meu
voto por três vezes, Dr. Edson Fermiano, nós não vamos aceitar - quando eu digo nós, eu digo a
Comissão de Finanças e Orçamento - que os processos não sejam desmembrados. Cada assunto tem
que ser de um processo. Vocês estão achando que tem, alguns do governo, eu sei que o Dr. Edson
preza por esta Casa, 21 palhaços aqui, 21 otários, 21 que não sabem ler? Nós sabemos ver até as
entrelinhas. Nós sabemos enxergar até os ninhos de gato ou a lã de carneiro que existem em alguns
processos. O carneiro é peludo, tem muita lã e pode esconder dentro da lã algumas coisas. E tem
alguns gatinhos que gostam de pular alto e acham que nós não estamos vendo os pulos altos que
estão sendo dados na cidade de São Carlos à altura. Então, esta Casa está atenta e demonstra, hoje,
com dignidade. Esse processo - e quero elogiar o vereador Lucão, a vereadora Cidinha e o vereador
Sérgio, que foram os grandes baluartes para que esse processo viesse para esta Casa -, esse, sim, é
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um processo limpo. Esse não tem lã de carneiro e não tem cilada de gato. E gato falaram que tem
sete vidas, né? Tem alguns que estão tendo 50, 40, e outras vidas mais. Então, nós estamos aqui para
valorizar... "Ah, quando fala de 40, eu me lembro de Ali Babá e os seus 40 ladrões, é isso? Eu assisti
um filme e li um livro". Então, eu quero aqui dizer que esta Casa está atenta e que esta Casa não será
omissa, e que esta Casa não tem medo de ameaça, não tem medo de revólver e não tem medo de
mulher que gosta de gritar ou de homem que gosta de espernear. Esta Casa tem dono, e os donos
desta Casa são as 250 mil pessoas que moram e que vivem aqui na nossa São Carlos. [aplausos] SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado-- VEREADOR ELTON CARVALHO:
Votação nominal, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Nós temos ainda a
solicitação do nobre vereador Rodson Magno do Carmo para encaminhamento de votação. Na
sequência, faremos a votação nominal. VEREADOR RODSON DO CARMO: Gostaria... Boa
tarde. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor tem a palavra pelo tempo regimental
de até três minutos. VEREADOR RODSON DO CARMO: Boa tarde, Sr. Presidente-- SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Boa tarde, vereador. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Vereadores e vereadoras. Gostaria aqui de cumprimentar a Comissão de Saúde, vereador
Elton por ter trazido essas emendas parlamentares para serem usadas na questão da saúde, vereadora
Cidinha também, que luta muito pela saúde da nossa cidade, parabenizar você. Infelizmente, a nossa
saúde, do nosso município, há muitos anos precarece (sic) de cuidados. Então, com essa verba que
vocês conseguiram. eu acho que já vai dar para a gente dar uma guinada na saúde do nosso
município. Parabéns a todos vocês. Meu muito obrigado. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, vereador Rodson. Agora, sim, votação nominal solicitada pelo nobre
vereador Elton Carvalho. Eu peço aqui se o vereador... Vereador Marquinho se ausentou um
pouquinho. Vereador Dé Alvim, pode fazer a gentileza? Vereadora Raquel? Pode ser a Raquel, que é
a secretária da Mesa também, né? Vereadora Raquel Auxiliadora. Obrigado, vereador Dé Alvim.
Marquinho... retornou, Marquinho? A Raquel faz? Então, vamos lá. Votação nominal. Os vereadores
que são favoráveis digam "sim", os contrários digam "não", ao projeto que "autoriza o Poder
Executivo a conceder repasse financeiro à Irmandade da Santa Casa de Misericórdia no valor de R$
3.150.000,00 para realização de mutirão de cirurgia eletiva aos usuários do SUS". VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Azuaite Martins de França, justificou. Bira,
justificou. Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Sim. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Cidinha do Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Dé Alvim. VEREADOR DÉ ALVIM: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Dimitri Sean. Djalma Nery, justificou. Gustavo
Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Desculpa, Elton Carvalho. Perdão. VEREADOR ELTON CARVALHO: Sim. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Malabim. VEREADOR
MALABIM: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Marquinho Amaral.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Paraná Filho. Professora Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Sim. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Raquel Auxiliadora, sim. Robertinho Mori. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Robertinho Mori vota sim. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Sim. Rodson Magno do Carmo. Sim? Roselei Françoso, no exercício da
presidência, não vota. Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Sim? Tiago Parelli, justificou. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: O
Paraná está aí. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Paraná, sim? SR. PRESIDENTE
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ROSELEI FRANÇOSO: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: São 15 votos
favoráveis e nenhum contrário, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Então, está aprovado o projeto de lei... Gente, eu só peço, por favor, para tirar o gato daqui, que está
miando aqui do meu lado, por favor, está atrapalhando a sessão. Projeto de Lei 376, de autoria da
Prefeitura Municipal de São Carlos - tem um gato no Plenário. Pelo amor de Deus, nunca vi isso -,
R$ 3.150.000,00 aprovado, 15 votos a 0, certo? Projeto de Lei nº 380, de autoria da Prefeitura
Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a conceder repasse financeiro à
Irmandade da Santa Casa no valor de R$ 100.298,64 aos pacientes com patologias pulmonares". Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto
de Lei número 380. Projeto de Lei 391, de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que
"autoriza o Poder Executivo a conceder repasse à Santa Casa de Misericórdia no valor de R$
100.296,00 para melhoria no atendimento dos usuários do SUS". Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto de Lei 391. Chamada
final, Srs. Vereadores. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Atenção para a chamada final- SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tem comunicado... Não, mas tem mais uma sessão
ainda. SR. RODRIGO CLAYR VENÂNCIO: [pronunciamento fora do microfone]. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tem um comunicado à Casa? Comunicado à Casa antes
da chamada final, comunicado à Casa do nobre vereador Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ
FILHO: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, quero comunicar a essa Casa que nós protocolizamos hoje
junto ao protocolo dessa Câmara Municipal o Processo 2.834, que trata de instauração de Comissão
Parlamentar de Inquérito, CPI, para investigar possíveis atos de improbidade administrativa
cometidos por Eric Mazzini Cunha, Rosaria Ébili Mazzini Cunha, José Espírito Santo Pires - o
Carneirinho - e demais membros do Poder Executivo municipal por interferência política com a
finalidade de promover direcionamento ilícito na Concorrência Pública 02/2022, Processo
13.205/2021, de janeiro de 2021, até a presente data, pelo prazo de 90 dias, prorrogáveis se preciso
for. Gostaria de registrar que 12 vereadores fizeram assinatura agora, porém, outros dois vereadores
que já tinham assinado essa CPI estão viajando e que, infelizmente, Sr. Presidente, o fato que eu vou
precisar protocolizar junto a Vossa Excelência, inclusive junto também à Comissão de Ética e
Decoro Parlamentar, que um documento oficial sumiu. Alguém sumiu com o pedido de CPI que já
estava, Sr. Presidente, com 14 assinaturas, já estava com 14 assinaturas. E, diga-se de passagem, 14
assinaturas que se nós estivéssemos falando aqui de uma comissão processante, já estaria aberta.
Então, alguém, algum vereador ou algum funcionário desta Casa, agindo de total má-fé... ORADOR
NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR PARANÁ FILHO:
Agora pouco, alguns minutos. Nós já estávamos, Sr. Presidente [interrupção no áudio]. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode concluir, por favor. VEREADOR
PARANÁ FILHO: Então, Sr. Presidente, é muito triste para o nosso Legislativo saber que aqui no
meio de nós existem gatunos, existem pessoas que agem de má-fé, achando que nós não iríamos
colher novamente as assinaturas e que essas pessoas iriam escapar da investigação dessa Casa.
Então, gostaria de pedir autorização para o senhor, Sr. Presidente, ou para que eu leia o inteiro teor
desse requerimento ou que peça para a vereadora Raquel fazer a leitura. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Por gentileza, pode proceder a leitura. Mas antes de devolver a palavra
para Vossa Excelência, eu peço que Vossa Excelência protocole, sim, nessa Casa um pedido para
abertura de uma sindicância para apurar o sumiço desse papel, porque é uma coisa inadmissível, nós,
que somos pessoas que temos que dar exemplo à sociedade, nós... acontecer um fato tão triste como
esse dentro do Plenário da Câmara Municipal. Então, eu peço a Vossa Excelência que nós
encaminharemos, sim, à Comissão de Ética para que apure com rigor esse sumiço desse papel aqui
no Plenário da Câmara Municipal. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, agradeço, e
com certeza amanhã nós iremos protocolizar, porque é inadmissível. Um documento oficial, que
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estava assinado por 14 vereadores... Inadmissível uma situação dessa. Mas, enfim, nós já coletamos
novamente as assinaturas, os dois que estão viajando assinam amanhã, e nós teremos 14 vereadores
assinando essa CPI. Sr. Presidente, vou ler com a máxima brevidade. "Solicito instauração de
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar possíveis atos de improbidade
administrativa cometidos por Eric Mazzini Cunha, Rosaria Ébili Mazzini Cunha, José Espírito Santo
Pires e demais membros do Poder Executivo municipal por interferência política, com a finalidade
de promover direcionamento ilícito na Concorrência Pública 02/2022, Processo nº 13.205/2021, de
janeiro de 2021 até a presente data, pelo período de 90 dias, prorrogáveis se preciso for.
Considerando que este vereador teve acesso ao processo de contratação de empresa especializada no
manejo dos resíduos da construção civil (RCC), resíduos de poda e corte de árvores, resíduos das
vias e volumosos, concluindo na prestação de serviços o recebimento, triagem, destinação
ambientalmente adequados e disposição final de rejeitos dos resíduos coletados entregues nas
unidades Ecoponto do município de São Carlos; considerando que há fortes indícios que existe
atuação política do Sr. Eric Mazzini Cunha e sua mãe, Rosaria Ébili Mazzini Cunha, a fim de
promover o direcionamento à empresa ligada a este e que supostamente lhe dará um retorno
financeiro; considerando que, de forma bastante estranha, houve a revogação da referida licitação,
sendo que houve empresa vencedora que comprovou todas as condições jurídicas, bem como a
capacidade técnica para gerir tal contrato; considerando que muito provavelmente tal revogação se
deu na forma proposital para que seja realizada contratação emergencial, a fim de se contratar a
empresa indicada pelo Sr. Eric Mazzini Cunha e sua mãe, Rosaria Ébili Mazzini Cunha;
considerando que, caso contrário, tal revogação só se deu por tal empresa não ser de interesse
econômico e político de Eric Mazzini Cunha e sua mãe, Rosaria Ébili Mazzini Cunha; considerando
que há indícios de que o Sr. José Espírito Santo é a pessoa responsável dentro da prefeitura
municipal em promover a manipulação do referido processo juntamente com outras pessoas
envolvidas do suposto esquema, supostamente pessoas ligadas ao setor de licitações; considerando
que, por último, há inúmeros relatos de que o Sr. Eric Mazzini Cunha participou e promoveu
reuniões com empresários para negociar referida concorrência pública, em um total desrespeito aos
princípios da honestidade e os demais que norteiam a administração pública é que requeiro: Após as
formalidades regimentais e da lei orgânica do município, a instauração de Comissão Parlamentar de
Inquérito para apurar possíveis atos de improbidade administrativa cometidos por Eric Mazzini
Cunha, Rosaria Ébili Mazzini Cunha, José Espírito Santo Pires e demais membros do POder
Executivo municipal por interferência política com a finalidade de promover direcionamento ilícito
na Concorrência Pública 02/2022, Processo 13.205/2021, de janeiro de 2021 até a presente data, pelo
prazo de 90 dias, prorrogáveis se preciso for. Ademais, requeiro tudo quanto for necessário para o
bom andamento e assessoramento dessa CPI, conforme dispõe o art. 95, § 6º, do Regimento Interno
desta Casa. São Carlos, 11 de julho de 2022." Vereador Paraná Filho, e aqui os demais vereadores
que assinaram juntamente comigo. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Pela ordem,
presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem solicitada pelo nobre
vereador Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Eu entendo que... E quero
aqui parabenizar o vereador Paraná, e eu tenho alguns discursos, não foi um, não foram dois, foram
vários, que eu fiz na Tribuna desta Casa, não só nesse mandato, mas em outros, de que eu jamais
deixaria de assinar qualquer que fosse a CPI que desse entrada no Legislativo. Mesmo porque a CPI
é um mecanismo da minoria de estar apurando. E eu tenho um histórico já com algumas CPIs dentro
desta Casa, que inclusive algumas delas acabaram até trazendo coisas ruins para pessoas que a gente
não queria que acontecesse. Mas como nós já cansamos de avisar, como nós já cansamos de dar
conselhos, eu que não resta outro caminho se não o caminho da apuração, porque, como disse o
vereador Bruno outro dia na Tribuna desta Casa, a gente fica aqui gritando, vereador Rodson
também falou, outros vereadores falaram, cobrando, falando, e já se passou um ano e meio, e não
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adianta a gente ficar só no discurso, só cobrando, só falando. Então, eu... além de ter assinado a
comissão, eu sei que nós temos os trâmites legais, nós... os partidos serão comunicados, mas eu
quero avisar desde já que eu estou, em nome do Podemos, à disposição para compor essa CPI,
mesmo porque, como eu disse, nós temos o histórico já de relatoria, de presidência, de membro, de
várias comissões, desde 93, quando nós entramos aqui no Poder Legislativo. Então, eu me coloco à
disposição de Vossa Excelência e dos demais vereadores para estar ajudando, e caso haja mais
interessados, eu tenha que abrir mão, eu estarei mesmo como vereador acompanhando 'pari passu' o
desdobramento dessa Comissão Parlamentar de Inquérito. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Perfeito, vereador Marquinho Amaral. Eu peço à nobre vereadora Raquel Auxiliadora
que proceda a chamada final-- VEREADOR PARANÁ FILHO: Questão de ordem, Sr. Presidente.
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Dos Srs. Vereadores. Questão de ordem solicitada
pelo nobre vereador Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Gostaria de fazer um novo
comunicado. Só não fiz no outro porque é um assunto diferente. Comissão Parlamentar de Inquérito
que apurou possíveis irregularidades junto à Progresso Habitação São Carlos, Secretaria Municipal
de Agricultura e Secretaria Municipal de Serviços Públicos, mas é que acabou ficando denominada
CPI da Prohab, encerrou os seus trabalhos nessa segunda-feira, onde nós tivemos aprovação do
relatório por 4 votos a 1. Entre outras diligências que nós solicitamos, que foi a de fornecer o
relatório integral para todos os vereadores, bem como a todos os órgãos da imprensa, sem prejuízo
daqueles órgãos que darão certamente continuidade a esse trabalho, que é o Ministério Público
estadual, Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas e Ministério Público do Trabalho, nós
solicitamos também, Sr. Presidente, que fosse, por parte do jurídico desta Casa, exarado parecer
sobre a possibilidade de conversão daquela CPI em uma comissão processante. Então, =acredito que
no início da próxima semana nós já teremos um resultado dessa consulta jurídica e muito
provavelmente será trazida a essa Casa essa proposta, não sei se pela comissão, mas se houver
juridicamente um parecer favorável, nós iremos trazer para essa Casa na próxima sessão, seja ela
ordinária ou extraordinária, uma proposta de comissão processante. VEREADOR DÉ ALVIM:
Questão de ordem, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Questão de ordem
solicitada pelo nobre vereador Dé Alvim. VEREADOR DÉ ALVIM: Quero deixar registrado, Sr.
Presidente, pelo Solidariedade, que eu não vou assinar nenhuma CPI, não assino nenhuma CPI daqui
para a frente, e nas próximas sessões eu quero abordar esse assunto. Embora o meu mandato eu
trabalhe com muita seriedade, com muito compromisso, e todos têm o seu compromisso, têm a sua
prerrogativa, e todos fazem aquilo que devem fazer, que é o papel do vereador, fiscalizar. Mas nas
próximas sessões, eu quero abordar esse assunto e outros assuntos, mas não quero falar nada hoje.
Vamos deixar para as próximas sessões, tá bom, Sr. Presidente. Muito obrigado. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Dé Alvim, pelo comunicado. Eu... atento aqui ao
nosso regimento, o art. 95 do nosso regimento, ele diz o seguinte: que o requerimento da constituição
da Comissão Parlamentar Inquérito deverá constar, no mínimo, com assinatura de um terço dos
membros da Câmara Municipal, não necessitando aprovação do Plenário, perfeito? São sete
vereadores, nós temos aqui 12 assinaturas. Portanto, o requerimento do vereador Paraná já está em
condições de encaminhamentos. Depois, nós temos uma outra observação que nós precisamos já de
imediato tomar as providências, tá? Recebido - § 1º -, "recebido o requerimento, o presidente da
Câmara mandará para publicação, desde satisfeitos os requisitos regimentais". Então, acho que agora
é encaminhar ao nosso secretário-geral para que tomem as providências necessárias e também
notifique todos os líderes partidários para indicação daquelas pessoas que farão parte dessa CPI, essa
Comissão Parlamentar de Inquérito. Lembrando que a não indicação dos membros da Comissão
Parlamentar de Inquérito em até 24 horas da composição da comissão deverá ser votada pelo
Plenário dentre os desimpedidos, tá? Então, só para deixar registrada a necessidade da urgência de
todos se manifestarem em razão da notificação que receberão para indicação a participar desta CPI
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proposta pelo nobre vereador Paraná Filho. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Chamada
final? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Nós já não fizemos? VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Não. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Agora, sim, a
chamada final dos Srs. Vereadores. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Vereador André
Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Azuaite Martins de França, justificou. Bira, também justificou. Bruno Zancheta.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Cidinha do Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Presente.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente. Dé Alvim, ausente do Plenário. Dimitri
Sean. Djalma Nery, justificou. Elton Carvalho, ausente. Gustavo Pozzi, presente. Lucão Fernandes,
presente. Malabim. Marquinho Amaral, presente. Paraná Filho. Professora Neusa, presente. Raquel
Auxiliadora, presente. Robertinho Mori, presente on-line. Rodson Magno do Carmo, presente.
Roselei Françoso, presente. Sérgio Rocha. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente.
O Sérgio Rocha-- VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: E Tiago Parelli, justificou. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, está encerrada a sessão. Eu peço a suspensão para
que a gente possa chamar a próxima sessão logo mais, às 17h.-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

