Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo

SESSÃO ORDINÁRIA 28 DE JUNHO DE 2022
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Marco Amaral, 1º Secretário
Aos vinte e oito dias do mês de junho de 2022, às quinze horas, no plenário “Dr. Antonio
Stella Moruzzi” da Câmara Municipal, realizou-se a presente sessão ordinária.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Muito boa tarde aos Srs. Vereadores, às Sras.
Vereadoras, ao público presente, à população que nos acompanha dos seus lares pelo canal 8
da Net São Carlos, pela Rádio São Carlos 1450 AM e também pelo canal 49.3 na TV aberta.
Dando início à 23ª Sessão Ordinária, de 28 de junho de 2022. Eu solicito ao nobre vereador,
secretário... primeiro-secretário desta Casa, vereador Marquinha Amaral, que proceda a
chamada dos Srs. Vereadores. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador... Boa
tarde a todos, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, público que nos acompanha nesta tarde. Muito
bom receber a todos aqui na Casa que é do povo. Vereador André Rebello. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Está presente on-line. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
On-line. Vereador Azuaite. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Bruno
Zancheta. Vereadora Cidinha do Oncológico. Vereador Dé Alvim. VEREADOR DÉ
ALVIM: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereador Dimitri
Sean. Dimitri Sean? Vereador Djalma Nery. Vereador Elton Carvalho. Vereador Gustavo
Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Malabim. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Presente on-line. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente on-line.
Vereador Marquinho Amaral, presente. Vereador Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ
FILHO: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereadora
Professora
Neusa.
PRESIDENTE
ROSELEI
FRANÇOSO:
Professora
Neusa...VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Estava aqui. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: É. Está no corredor. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereadora
Raquel. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTINHO
MORI: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Rodson. Vereador
Roselei Françoso. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Sérgio Rocha. Vereador Tiago Parelli. São 12 Srs.
Vereadores presentes, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Havendo
número regimental, eu declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os
nossos trabalhos. Em pé, cantaremos o Hino Nacional e o hino a São Carlos. [Execução do
Hino Nacional Brasileiro]. [Execução do Hino de São Carlos]. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Registrar, Sr. Presidente, a presença do vereador Bruno Zancheta.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Marquinho. Eu solicito ao
vereador Lucão Fernandes que profira a leitura da Bíblia. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Alô? Alô? Livro de Josué 1: "E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo
do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: 'Moisés, meu
servo, é morto; levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que eu
dou a seus filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vo-lo tenho dado, como
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eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde deste Líbano até ao grande rio, e o rio Eufrates,
toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Ninguém
se susterá diante de ti, todos os dias da sua vida; como fui com Moisés, assim serei contigo;
não te deixarei nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo
herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo para
teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou; dela não te
desvies, nem para a direita nem para a esquerda'". Palavra do Senhor. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Amém. Eu solicito.. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Sr. Presidente.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pois não. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: O senhor me permite só fazer a leitura de uma justificativa?
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Claro. Por favor, Marquinho. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: "Justificativa de ausência. Assunto: 23ª Sessão Ordinária da
Câmara Municipal de São Carlos. Ofício nº 155/2022. Prezado Sr. Presidente,
cumprimentando cordialmente, venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência para
justificar o atraso do vereador Elton Carvalho na 23ª Sessão Ordinária desta Câmara
Municipal. Justificativa: o nobre vereador Elton encontra-se cumprindo agenda de reuniões e
compromissos externos, devendo-se atrasar alguns minutos do início da sessão. Sendo só para
o momento, desejo muito sucesso e a continuidade do excelente trabalho realizado. Ana Livia
dos Santos, assessora parlamentar." PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado,
vereador Marquinho. Eu peço ao nobre vereador Marquinho Amaral que proceda a leitura dos
votos de pesar da semana. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Votos de pesar de
pessoas falecidas durante a semana: João Carlos Magri, Maria Lúcia dos Reis Canato,
Aparecido Donizete Miranda, Antonia de Lourdes Roberto Martins, Adriana de Freitas,
Benedito José Zaninetti, Vera Lucia Nogueira de Souza, Ester Chaves de Queiroz, Arlindo
Benedito de Oliveira, Solange Galofero Marques, Sueli de Fatima Mayer, Pedro Soares
Ribeiro, Milton de Oliveira Mendes, Carlos Roberto Meirelles Fauvel, Luciana Reis Costa
Colossi, José Benedito Antonio, Dolores Meza Ricardo, Dolores dos Santos Joaquim,
Valdemir Luquiarini, Alcindo Baldoino, Dorival Soares, Antonio Lourenço, Maria Eunice
Piscioneri, Jair Prado, Ariovaldo Bianchi, Milton José da Cruz, Diva Marques de Paula,
Leonardo Conti, Geraldo Ribeiro Gomes, Luiz Machado, Lindolpho Manoel Miranda, José
Sebastião de Faria, Antonio Germano Rodrigues, Julio Felix Trindade, Isabel Aparecida
Nogueira, Ernani Furlan, Benedita de Oliveira Roque, Nestor Paulo Ricci, Mariola José de
Oliveira, Enzo Godoi Andrade dos Santos, Aparecida Baptista Dias Costa, Sandra Maria
Martins Loquetti, Rosane Aparecida Laureano, Lauriberto Alexandre Barros, Vera Lúcia
Cipriano Ienco, Valter Rodrigues de Almeida, Naiara Daniele Delaporte e, por último, Magali
Pereira Leme. São 48, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado,
vereador Marquinho Amaral. Os que puderem, por favor, fiquem em pé para guardamos um
minuto de silêncio em memória e em respeito aos falecidos dessa semana. [um minuto de
silêncio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, eu
coloco em votação a Ata da sessão ordinária do dia 7 de junho de 2022. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Eu solicito ao
nobre vereador Marquinho Amaral que proceda a leitura das proposições da semana.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Número de proposições apresentadas pelos Srs.
Vereadores entregues para serem apreciadas na 23ª Sessão, do dia 28 de junho: projeto de lei
ordinária, um; projeto de decreto legislativo, um; requerimentos, 43; indicações, três; moções,
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dez; totalizando 58 proposições. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado,
vereador Marquinho. Eu consulto os Srs. Vereadores se há algum pedido de destaque das
proposituras lidas pelo nobre vereador Marquinho Amaral. VEREADOR ROBERTINHO
MORI: Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pois não. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Tenho um destaque, por favor. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Qual é o destaque? VEREADOR ROBERTINHO MORI: Do Requerimento
1.776, da nobre vereadora Raquel Auxiliadora dos Santos. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: O 1.976? VEREADOR ROBERTINHO MORI: O 1.776. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: O 1.776, de...VEREADOR ROBERTINHO MORI: Processo
2.545. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O 2.545 de... Perfeito. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Tenho cinco minutos? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Cinco minutos para discussão. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Pois não. Sr.
Presidente, Sra. Vereadora, Srs. Vereadores, população que nos acompanha. Recentemente, a
nobre vereadora, ela fez...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Robertinho,
me perdoa, é que faz muito tempo que a gente não pede destaque, mas são três minutos, tá?
Só para deixar registrado. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Pois não. Bom, obrigado.
Em relação ao requerimento da Comissão Permanente da Licitação acerca do processo. Esse
processo é da Associação de Artes de São Carlos. A Associação de Artes de São Carlos é uma
associação que foi formada em 2004 para atender as exigências... Até então o prefeito Newton
Lima, quando juntamente foi criada a Escola Livre de Música em nossa cidade. Essa escola já
existe há 19 anos. Eu não sei por que tanta marcação em cima dessa entidade. São 19 anos, a
única entidade que veio nesta Casa fazer a prestação de contas, com pessoas idôneas. Não
temos envolvimento nenhum com nada de errado. Hoje, por sinal, e amanhã é a audição dessa
escola, com apresentação no Teatro Municipal. Convidei já a nobre vereadora, como todos os
vereadores, para ir conhecer. Quem foi lá conhecer e me pediu várias foi o Djalma. Saiu de lá
satisfeito, porque foi muito bem atendido. É lamentável essa rasteira em cima de uma
entidade séria. Eu estou aqui há quase 20 anos, um trabalho sem nenhuma mácula, coisa que o
PT não teve condições de não fazer. Eu não sei se a nobre vereadora... ou são os parceirinhos
que ela tem, as parceiras com algumas entidades, que essas, sim, deveriam de ter uma
fiscalização maior, porque quando teve do Sr. Newton Lima foi... desde aquela época eu
venho sofrendo, e isso aqui aconteceu sabe por que? Porque o Sr. Carlos Caromano lá, aquele
rapaz lá, entendeu, ele trabalhou de má-fé na entrega do documento, onde a gente perderia.
Fomos lá com o Sr. Hicaro, fomos lá no jurídico para tentar reverter. Foi revertido.
Lamentável esse jogo baixo. Lamentável, vereadora. Lamentável. Muito ruim. Eu não sei se é
a janela aberta... Eu não sei nem quem é, entendeu, porque desde o passado... Foi uma delas
que quando eu estava na Cultura, entendeu, inviabilizou junto com o Sr. Penha e alguns
vereadores nessa... Alguns vereadores não, janela aberta, toda aquela corriola do PT, que foi
juntamente para inviabilizar todo aquele recurso que tinha da Cultura. Deixamos de gastar
mais de R$ 400 mil. Vocês querem cultura ou querem se aparecer? Aqui é um vereador sério,
com os defeitos, com as brincadeiras que eu gosto de fazer no corredor, mas não sou moleque,
vereadora. É um projeto sério. Ou a senhora vai lá para ver como funciona, ou a senhora se
aquieta [interrupção no áudio]. VEREADOR PARANÁ FILHO: Questão de ordem, Sr.
Presidente.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode... pois não.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, o senhor me perdoe, mas a fala do nobre
vereador que usa a Tribuna, com todo respeito também, é ofensiva, haja vista que requerer
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informações é uma prerrogativa parlamentar de todos nós, inclusive da vereadora.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim. VEREADOR PARANÁ FILHO: Então, o
senhor me desculpa, o senhor fala para a vereadora se aquietar, em qual sentido o senhor está
falando isso? VEREADOR ROBERTINHO MORI: Se tem alguém que [ininteligível] aqui
é você. VEREADOR PARANÁ FILHO: Não, senhor... por favor. Eu estou com a palavra.
Eu estou com a palavra! PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O Robertinho está com a
palavra. Por favor. VEREADOR PARANÁ FILHO: Eu estou com a palavra. E eu quero
falar no projeto também.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Por favor.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Pode falar do projeto. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: O senhor pode concluir...VEREADOR ROBERTINHO MORI: Se tem
alguém aqui que mais ofende as pessoas aqui, Sr. Paraná, é o senhor, viu, que não tem um
pingo de educação, e quando tem alguma coisa que requer para bem próprio, aí, sim, o senhor
fica bem quietinho. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Já concluiu. O vereador
Paraná se inscreve para falar no projeto. Por favor, eu peço...VEREADOR PARANÁ
FILHO: Senhor...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Só um minutinho, Paraná, por
gentileza. Vereador Robertinho, o senhor já falou. Eu acho que a gente precisa se ater à
discussão do projeto. Vamos parar com esse negócio de pessoalizar as coisas, porque isso não
soma nada na cidade. O que ajuda a gente aqui é discutir o projeto. Então, por favor,
vereador...ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É, o requerimento, que está solicitando uma
informação, que é uma prerrogativa do parlamentar. Por favor, vereador Paraná.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, é muito fácil o vereador vir aqui e atacar
uma vereadora, uma mulher. Ataque a mim, vereador. Ataque a mim. Ataque a mim, porque
agora...VEREADOR ROBERTINHO MORI: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Roberto...VEREADOR PARANÁ FILHO: Veja
bem, quem é muito honesto não precisa ficar falando que é. VEREADOR ROBERTINHO
MORI: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR PARANÁ FILHO: Quem é
muito honesto não precisa ficar falando que é. E eu já cansei...PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Vereador Paraná. VEREADOR PARANÁ FILHO: O senhor vai garantir a
minha palavra?
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Por favor. Por favor.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR
PARANÁ FILHO: Repõe o meu tempo. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Roberto. Roberto. Roberto e Paraná. VEREADOR PARANÁ FILHO: O senhor é covarde.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Paraná. VEREADOR ROBERTINHO MORI:
[pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR PARANÁ FILHO: Covarde o senhor é.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Paraná. VEREADOR PARANÁ
FILHO: [interrupção no áudio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Roberto e
Paraná. O senhor terá o tempo, sim, os três minutos, mas eu peço a gentileza, em respeito à
população que está nos acompanhando, que está aqui, que a gente se atenha ao projeto. É
importante parlamentar solicitar informações, é o nosso requisito, é a nossa competência fazer
isso. Então, por favor, o senhor tem a palavra pelo tempo regimental de três minutos.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Exatamente, Sr. Presidente. Como Vossa Excelência
acabou de dizer, é bom para que o vereador Robertinho tenha os ouvidos bem abertos para
ouvir isso, se ele já não sabe, porque do período que ele está nessa Casa deveria ter aprendido
que é a prerrogativa do vereador solicitar informações. E eu não sei por que Vossa Excelência
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fica tão dodoizinho quando fala dessa instituição. Eu estou achando que eu vou começar a
requerer informações, porque quando a pessoa começa a falar demais que é honesta... Quem é
honesto não precisa falar. Se é honesto, responda que é honesto. Se está tudo certo, responda,
manda os documentos que foram informados. Não precisa ficar 'xilicando' aqui, ofendendo
uma parlamentar que nunca te desrespeitou. É prerrogativa dela fazer isso. E se ela é do PT,
do Psol, da 'PQP', é problema dela, isso não vem ao caso. Se a instituição que o senhor
representa está sendo tão perseguida, quem sabe não é a sua presença lá que tem trazido essa
mácula? Quem sabe a diretoria não deveria rever a sua presença lá, porque é
uma...VEREADOR ROBERTINHO MORI: [pronunciamento fora do microfone].
VEREADOR PARANÁ FILHO: Por favor? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Vereador Robertinho. VEREADOR ROBERTINHO MORI: [pronunciamento fora do
microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Ele está na Tribuna, deixa ele falar,
por favor. Vamos lá, por favor. VEREADOR PARANÁ FILHO: Eu quero reposição do
meu tempo. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tá. O tempo está parado. O tempo
está parado, ó. Vai...VEREADOR PARANÁ FILHO: Então, vereador Robertinho
Mori...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Olha lá, ó, está retomando. Assim que o
senhor iniciar...VEREADOR PARANÁ FILHO: Eu... o senhor me desculpa, eu já enfrentei
batalhas aqui neste Plenário que não eram minhas, mas porque eu não aceito injustiça. Então,
eu não aceito o senhor fazer a molecagem que o senhor fez hoje aqui...VEREADOR
ROBERTINHO MORI: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR PARANÁ
FILHO: Molecagem que o senhor fez hoje. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Vereador Paraná. VEREADOR PARANÁ FILHO: O senhor desrespeitar uma parlamentar
porque ela é do PT. VEREADOR ROBERTINHO MORI: [pronunciamento fora do
microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Chega, gente. Ô! VEREADOR
ROBERTINHO MORI: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Paraná, olha a palavra. VEREADOR PARANÁ FILHO: [pronunciamento
fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu peço aqui que respeite o
nosso regimento. Vereador Paraná. VEREADOR PARANÁ FILHO: É isso mesmo. É isso
mesmo. VEREADOR ROBERTINHO MORI: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Roberto, o tempo está parado? Por
favor, se atenha ao processo, por favor. VEREADOR PARANÁ FILHO: Eu estou me
atendo, Sr. Presidente. É que eu não posso ser ofendido da forma que eu estou sendo. Então,
Sr. Presidente, uma coisa que, infelizmente, nessa Casa eu sou testemunha, de que estão sendo
desrespeitadas pelo Executivo as prerrogativas parlamentares desses vereadores. Nós estamos
tendo requerimentos respondidos fora do prazo, requerimentos não respondidos,
requerimentos respondidos mal e porcamente pela metade. Agora, um próprio parlamentar
tentar cercear a prerrogativa de outra parlamentar simplesmente porque ele representa essa
instituição... O senhor está advogando em causa própria. O senhor está fazendo isso porque o
senhor é interessado. Além de tudo, o senhor está sendo antiético. Antiético o senhor está
sendo. Eu jamais, jamais, teria a cara de pau de subir nesta Tribuna aqui porque qualquer
vereador fez um requerimento para uma instituição que eu represento, representei, ou mandei
emenda ou coisa assim. Então, olha, nota 0 para o que o senhor falou aqui hoje. Zero. Muito
mais para um parlamentar que já tem tantos mandatos como Vossa Excelência, que esperavase uma postura diferente, não essa de covarde que fala isso com uma mulher, mas com
homem o senhor não fala. VEREADOR ROBERTINHO MORI: [pronunciamento fora do
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microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereadora Raquel? Vereadora
Raquel? Vereadora Raquel, conforme prevê o nosso regimento, o Pequeno Expediente, ele
tem um tempo de 30 minutos ao iniciar a sessão. Então, o processo não será votado, ele fica
para discussão na próxima sessão. O tempo exauriu, tá? Então, na próxima sessão, a senhora
terá a palavra para discutir esse projeto pelo tempo de três minutos. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Não, eu fui citada, Sr. Presidente. Eu requeiro o direito de
resposta...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não, quanto à citação... quanto à
citação, sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Porque eu fui citada, ofendida, e
isso eu não vou...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereadora Raquel, quanto à
citação, a senhora tem dois minutos, uma vez que as palavras realmente acabaram sendo
desproporcionais...VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Muito [ininteligível].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: À fala, mas o processo em si, ele volta à
discussão, foi solicitado destaque, na próxima sessão, tá bem? VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Sim. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, por favor, dois
minutos pelo tempo de resposta. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Com muita
calma, muita tranquilidade, que eu acho que isso é fundamental ao exercício parlamentar, eu
exerço aqui a minha função de vereadora em fiscalizar uma licitação. Vários vereadores aqui
fazem isso, e é a nossa obrigação. Eu não estou aqui fiscalizando entidade A, B ou C. Se
você... se vocês... E eu disponibilizo nas minhas redes sociais esse requerimento, eu estou
aqui fiscalizando um processo de licitação da prefeitura, que desde o início veio com indícios
que mereciam ser investigados, porque... Aqui nessa Casa eu, inclusive, votei contra a
abertura desse chamamento público porque já havia indícios de favorecimento de uma
entidade. Porque é disso que a gente está falando, de dinheiro público que deveria ser aberto
para um edital da Cultura amplo e irrestrito nesta cidade e que há anos vai para a mesma
entidade. Então, é o meu direito e o meu dever, como parlamentar, investigar o processo
legislativo de... o processo de licitação, de chamamento público. E é somente isso. Quem não
deve, como o vereador Paraná muito bem falou, não teme. Eu não vim aqui fazer politicagem
com esse projeto. Se estiver tudo correto, não vai dar em nada. Mas eu estou aqui
investigando, que é o meu direito e o meu dever. Então, que a Comissão de Licitação
responda às questões que eu coloquei. É muito simples. Se não tem problema aqui, está tudo
certo. Agora, é estranho [interrupção no áudio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Só um segundo. Pega para mim o destaque aqui. Por favor. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: É muito complexo ver isso, a falta de respeito com o exercício parlamentar
aqui de um vereador, seja ele qual for. Eu estou no meu dever, e esse dever tem que ser
respeitado por toda essa Casa. Por isso, eu tenho certeza que os demais vereadores, lendo esse
requerimento, entenderão que eu estou aqui apenas fazendo o meu dever de vereadora em
fiscalizar um processo de licitação. Obrigada. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Vereadora Raquel, colegas...[aplausos]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Olha, só
corrigindo aqui a questão do Pequeno Expediente, nós fomos checar para não cometer
nenhuma contradição aqui ao nosso regimento, tá? Então, nós temos ainda tempo para
discussão, porque nós temos que garantir 30 minutos após a leitura da Ata. Então, nós temos o
tempo suficiente. Se a senhora quiser discutir agora a propositura, o destaque, a senhora tem o
tempo de três minutos, e se mais algum vereador quiser discutir, eu darei o tempo para
garantir a votação. O destaque é 30 minutos após a leitura da Ata. Então, eu disse que seria
meia hora do início da sessão. Na verdade, é após a leitura da Ata, tá? VEREADORA
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RAQUEL AUXILIADORA: Perfeito. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: A votação
da Ata da sessão anterior. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada, Sr.
Presidente. Assim, eu poderei esclarecer ainda mais essa questão. No ano passado, veio para
essa Casa... Na verdade, a história começa em 2020, na pandemia, quando nós ainda... não era
nessa legislatura, o governo Airton Garcia aprovou nesta Casa uma lei que retirava os
dinheiros, os recursos dos fundos municipais, entre eles o Fundo de Cultura, para o combate à
covid. Entendemos naquele momento importante todos os recursos que nós tínhamos para
enfrentar a pandemia. Pois bem. Em 2021, veio para essa Casa um projeto de lei para a gente
suplementar um orçamento no Departamento de Arte e Cultura para um chamamento público
no valor de R$ 470 mil para a formação musical. Quando chegou esse processo a essa Casa,
eu li, e já naquele primeiro ofício indicava que o chamamento público... que ora era
desenvolvido pela escola de música. Me causou estranheza, porque se é chamamento público,
é público, é edital público, e não é para uma determinada entidade. Fiz questionamentos, o
processo voltou para a prefeitura, que corrigiu esse equívoco, tirou essa palavra e veio
novamente para essa Casa. Eu mais uma vez me manifestei contrária a isso, não porque eu
não queria dinheiro para a cultura, pelo contrário, quero muito investimento na cultura, mas
eu queria um edital de fato público, e não para uma determinada entidade. Se nós pegarmos a
Ata daquela sessão, ficou muito confuso se a gente estava abrindo uma suplementação de
crédito para um chamamento público ou para uma determinada entidade. Por isso, naquele
momento, eu votei contrária, vereador Dé, se bem me lembro também, votou contrário junto
comigo, outros vereadores também votaram contrários, porque nós entendíamos que de um
lado você tira o dinheiro da Cultura pelo Fundo Municipal de Cultura, que deveria ser gerido
pelo Conselho Municipal de Cultura, com participação dos artistas, e joga para um
chamamento público, com indícios que uma entidade receberia esse recurso. Pois bem. Fui
derrotada, o projeto foi aprovado, o chamamento aconteceu e é minha prerrogativa investigálo. Nós pedimos a cópia desse processo, estamos há meses lendo o processo inteirinho e
achamos alguns equívocos. A entidade em questão foi desclassificada desse edital, e aí,
magicamente, aparece uma nota que aprovou a entidade [interrupção no áudio].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pode concluir. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Para concluir, o que eu estou perguntando aqui... E o requerimento, eu
peço mais uma vez que todos leiam, porque ele é muito didático, ele aponta página por página
do projeto, o requerimento só diz que a soma da entidade não é suficiente para aprovação, e
assim mesmo a Comissão de Licitação aprovou. Então, eu quero que a Comissão de Licitação
me responda: por que aprovou uma entidade que tinha sido desclassificada do edital. Se a
Comissão de Licitação indicar que está tudo certo... Como eu disse, está tudo certo, mas eu
não posso me negar a ver uma irregularidade, ver uma entidade que foi desclassificada sendo
classificada e recebendo, sozinha, R$ 470 mil, não dá, enquanto a gente tem cirurgias eletivas
que não saem, a desgraceira que está essa cidade. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Projeto... Foi solicitado destaque. Mais algum vereador? Não? Então, eu coloco em votação o
Requerimento 1.776, de autoria da nobre vereadora Raquel Auxiliadora dos Santos, que
"requer informações à Comissão Permanente de Licitação acerca do Processo de Licitação
5.236/2021". Os vereadores favoráveis...VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Votação nominal, por favor. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Votação nominal
solicitada pela nobre vereadora Raquel Auxiliadora. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Atenção, Srs. Vereadores, para a votação nominal do requerimento. Vereador
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André Rebello. Vereador André Rebello, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Vereador Rebello, sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sim.
Vereador Azuaite, justificou ausência, está atendendo no gabinete. Vereador Bira.
VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereador Bruno. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Sim. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereadora Cidinha. Sr. Presidente, vereadora Cidinha? PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Só um segundinho, por favor, Marquinho. O vereador Djalma está
solicitando uma informação aqui. O vereador Robertinho Mori Roda, ele solicitou destaque,
tá? O que nós estamos votando aqui é a favor do projeto, contra o destaque, tá? Então, os
vereadores...SR. RODRIGO CLAYR VENÂNCIO: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: A favor do requerimento, correto? Então, os que
são favoráveis ao requerimento digam "sim", os que são contrários ao requerimento digam
"não". Alguma dúvida? Não? Perfeito. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereadora
Cidinha do Oncológico. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Cidinha do Oncológico
não está on-line dessa vez. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Dé Alvim.
VEREADOR DÉ ALVIM: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador
Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Djalma Nery. VEREADOR DJALMA NERY: Sim. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Elton. VEREADOR ELTON CARVALHO: Sim.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Gustavo. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Lucão. VEREADOR
LUCÃO FERNANDES: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador
Malabim. VEREADOR MALABIM: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereador Marquinho, sim. Vereador Paraná. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sim.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereadora Professora Neusa. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Profa.
Raquel. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sim.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sim. Vereador Rodson. Vereador Roselei, no
exercício da presidência, não vota. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não voto.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Tiago Parelli.
VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Sim. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Vereador Marquinho, só um segundo, por gentileza. Eu preciso corrigir aqui
uma falha. Ela não está on-line, como eu registrei, mas ontem ela fez uma ligação na
presidência. A vereadora Cidinha testou positivo para a covid. A gente não sabe qual é o
quadro de saúde dela nesse momento. Então, eu gostaria de deixar justificada a ausência da
vereadora Cidinha, tá bem? VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Muito obrigado.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Questão de ordem, Sr. Presidente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Dezessete vereadores...PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Questão de ordem solicitada...VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Dezessete vereadores votaram sim, nenhum vereador votou não e não houve
nenhuma abstenção. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Isso. Então, está aprovado o
Requerimento 1.776/2022...VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Questão de ordem.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: De autoria da nobre vereadora Raquel
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Auxiliadora. Questão de ordem, vereadora Raquel. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Eu gostaria só de agradecer a todos os vereadores que aprovaram esse
requerimento, que fazem mérito que essa Casa tem em fiscalizar o Poder Executivo, em
defender a população de São Carlos, e hoje essa Casa demonstrou isso. Então, meus
profundos agradecimentos a cada vereador que aprovou esse requerimento hoje. Obrigada.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Nesse momento, eu coloco em votação as demais
proposituras lidas pelo nobre vereador Marquinho Amaral. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovadas. VEREADOR DÉ
ALVIM: Questão de ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Questão de ordem solicitada pelo nobre vereador Dé Alvim. VEREADOR DÉ ALVIM: Sr.
Presidente, eu queria, nessa questão de ordem, agradecer aqui o Rogério, agradecer o Parma,
agradecer o André, agradecer os atletas do São Carlos Futebol Clube pelo trabalho brilhante
que fazem, o André que vem em várias cidades do estado, o Renan, que representa a torcida
do São Carlos, dizer que eles pediram a Tribuna Livre, mas devido ao nosso regimento ter um
tempo para que eles pudessem usar a Tribuna Livre, a gente... fizemos uma conversa junto
com o vereador Marquinho Amaral, junto com o vereador Djalma, que também vão usar aqui
um período, algum tempo, para falar sobre esse assunto também, dizer, Sr. Presidente, que
nós vamos conversar, fazer uma reunião com o diretor, o André, com o Rogério, com a
direção do São Carlos e dos outros times profissionais da cidade para que nós possamos
chegar em um acordo, e dizer que... O Marquinho vai falar sobre o campo que foi interditado.
Não tem nada de política, não tem nada de vereador, não tem nada de outro time que
interditou o campo. O campo foi porque são muitos e muitos jogos. Você vê, o São Carlos
Futebol Clube tem sub-11, sub-13, sub-15, sub-20, sub-23; o Grêmio tem sub-11, sub-15... e
outros... fora os futebóis, as atléticas da cidade que usaram o campo. Então, foi nessa situação
que o campo foi interditado. Então, não tem dedo de vereador, não tem aqui situação que foi
interditado porque o vereador foi lá e pediu para interditar. Então, eu estou aqui hoje para
agradecer a presença, viu, Marquinho, da direção do São Carlos, que faz um brilhante
trabalho, que eu sou um defensor do esporte da cidade de São Carlos, defendo o amador,
defendo o Varzeano, e quero dizer que nós vamos colocar à disposição. Eu conversava com o
André, e ele pedia a ajuda desta Casa para conhecer os projetos que atuam lá dentro do São
Carlos, ele quer muito contar com a ajuda dos 21 vereadores desta Casa, mas nesse assunto
ainda tem o Djalma para falar, ainda tem o vereador Marquinho. Eu queria só agradecer a
presença do São Carlos Futebol Clube aqui, nesta Casa de Leis, hoje, agradecer a você,
André, em nome da entidade, agradecer ao Rogério e ao Parma pelo brilhante trabalho que
fazem à frente junto com os atletas e dizer que nós iremos, ainda essa semana, encontrar o
melhor momento para que nós possamos sentar e encontrar o melhor caminho para o esporte
da nossa cidade. Era isso, Sr. Presidente. [aplausos]. VEREADOR DJALMA NERY:
Presidente, comunicado à Casa.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Oi?
VEREADOR DJALMA NERY: Gostaria de fazer um comunicado à Casa. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Comunicado à Casa? VEREADOR DJALMA NERY: Isso.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Por favor. Obrigado, vereador Dé, pelos
esclarecimentos, pela questão de ordem. Comunicado à Casa solicitado pelo nobre vereador
Djalma Nery. VEREADOR DJALMA NERY: Boa tarde a todos e todas, vereadores,
vereadoras, população. Aproveitando aqui o ensejo do vereador Dé, gostaria de fazer um
comunicado rápido à Casa, dizer que hoje o nosso mandato foi procurado pelo pessoal do São
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Carlos Futebol Clube para que a gente os instruísse a solicitar a Tribuna Livre. Infelizmente,
por uma questão do regimento, não foi possível utilizar, tem que ter uma antecedência mínima
de 24 horas. Salvo engano, essa é a última sessão antes do recesso parlamentar, mas eu já
gostaria de deixar a indicação para que os dirigentes do clube protocolem um ofício para que
na primeira sessão ordinária do próximo período façam uso da Tribuna Livre. Eu acho
importantíssimo para a cidade ouvir vocês. E eu quero aproveitar esse espaço para
parabenizar demais o trabalho que vocês realizam. São mais de 180 atletas, desde o sub-11 até
o profissional, que estão lá, há 17 anos fazendo um trabalho de inserção social, de cidadania
fundamental. A gente sabe que existem muitas dificuldades estruturais, a gente sabe que
existe um subfinanciamento da prefeitura inclusive na conservação do campo. Então, eu acho
que esse é o momento da gente conhecer, para quem não conhece, é claro, conhecer esse
trabalho. Eu tive o prazer de visitar na semana retrasada lá o clube. Gostaria de convidar a
todos os vereadores, as vereadoras, a irem até o clube, conversar com os dirigentes, com os
atletas, e toda a população de São Carlos para prestigiar esse importante trabalho que vocês
realizam, e que a gente possa superar essas questões aí que surgiram recentemente das
polêmicas, surgem muitas dúvidas com relação ao trabalho, mas acho que a melhor resposta é
mostrar na prática a importância daquilo que vocês realizam. Então, quero deixar todo o meu
apoio, a minha solidariedade. Parabéns. Estamos juntos, e quero ver vocês aqui da primeira
sessão do ano que vem fazendo uso da Tribuna. Muito obrigado. [aplausos]. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Djalma. Eu gostaria de solicitar ao nosso
primeiro-secretário aqui da Casa, vereador Marquinho Amaral, que realizasse a leitura da La
Salle Província Brasil-Chile em resposta à Moção 162, de autoria deste vereador e aprovada
por unanimidade desta Casa, em relação à passagem do irmão Benno Pedro Brisch, o irmão
religioso lassalista. Você pode, por gentileza, vereador Marquinho, proceder a leitura de um
ofício encaminhado a essa Casa agradecendo a todos os parlamentares pela aprovação da
referida moção? VEREADOR MARQUINHO AMARAL: "Ofício 007/2022. Porto Alegre,
22 de junho de 2022. Direção: Provincial irmão Olavo Dalvit. Para o Excelentíssimo Sr.
Presidente da Câmara Municipal de São Carlos Roselei Françoso. Assunto: agradecimento
pela Moção de Pesar nº 0162. Estimado vereador Roselei Aparecido Françoso, fica sempre
um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas. Com alegria, recebemos vosso Ofício nº
2.919/2022, informando a aprovação de Moção de Pesar nº 0162 pela passagem do irmão
Benno Pedro Brisch, irmão religiosa lassalista, confortando-nos e dando-nos esperança de
perceber que o trabalho de toda uma vida frutificou e deixou sementes de fraternidade e
cuidado da vida e da pessoa humana. O nosso irmão Benno, em seus 92 anos, foi sempre um
testemunho fiel da fidelidade ao reino de Deus. Consagrado à educação, soube zelar pelos que
recebeu, ajudando a todos reconhecerem a filiação divina maravilhosa, pela qual todos fomos
criados à imagem e semelhança. Para os irmãos de La Salle, a partida do irmão deixou um
grande vazio. Seu jeito singular de ser e de viver não podem ser igualados. Ele foi único como
pessoa, como irmão e como educador. Entretanto, deixou nos também a certeza de que vale a
pena dedicar-se de corpo e alma ao exercício de servir a humanidade por uma educação
humana e cristã. Acolhemos vossa iniciativa e nos alegramos em perceber a valorização de
um irmão tão querido. Rogamos ao bom Deus e a São João Batista de La Salle que
intercedam por todos os que lutam por um mundo melhor e por um futuro venturoso para toda
a humanidade, especialmente para as crianças e jovens. Na fraternidade e na paz, irmão Olavo
José Dalvit, provincial." PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador
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Marquinho. Tem mais um pedido do nobre vereador Azuaite Martins de França. Eu solicito a
leitura de Vossa Excelência. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: "São Carlos, 28 de
junho de 2022. Excelentíssimo Sr. Presidente, vereador Roselei Françoso. Venho à vossa
presença solicitar que seja lido e incluído nos anais da Sessão Ordinária da Câmara Municipal
do dia de hoje o artigo publicado no jornal Primeira Página, em sua edição do número... do
último dia 26, intitulado Reinterpretando o Hino da Pátria Amada, de autoria do Prof.
Deusdedit Ferreira Menezes, em anexo. Neste artigo, ao brincar, ao 'desvaniar' com os versos,
expressões, construções sintáticas da letra de nosso Hino, o professor fala poucas e boas a
respeito de uma das nossas chagas sociais. Nessa tragédia que nunca se acaba, os primeiros
filhos da Pátria Amada e os indigenistas que os defendem são as primeiras vítimas. Não
conseguem receber a gentileza de nossa Mãe gentil na luta que travam em defesa da natureza,
contra os ataques promovidos por sujeitos bem determinados na busca incessante que
promovem por novas riquezas. O articulista também indica, de maneira sábia, qual a solução
para este duplo crime cometido contra a natureza e contra os povos originários de nossa
Pátria. Para ele, como professor de português, basta escancarar os culpados sem subterfúgios
linguísticos para os brasileiros sensatos eliminarem, pelo voto, um sujeito indeterminado que
alimenta e incentiva essas ações. Solicito ainda que seja dada ciência ao articulista através de
artifício desta Casa de Leis, com cópia deste requerimento. No ensejo, reitero os protestos de
estima e consideração. Atenciosamente, vereador Azuaite Martins de França, do Cidadania."
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Marquinho Amaral, pela
leitura. Obrigado, Prof. Azuaite, pelo brilhante reconhecimento ao trabalho do Prof.
Deusdedit...VEREADOR MARQUINHO AMARAL: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Oi? VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
[pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Colocar em
votação para colocar nos trabalhos do dia, né? Então, eu coloco em votação o pedido do Prof.
Azuaite Martins de França para ser incluído nos trabalhos do dia de hoje. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Então, está aprovado o
pedido feito pelo nobre vereador Azuaite Martins de França. Antes de entrar no Grande
Expediente, há um pedido aqui do André. Nós vamos abrir um precedente para eles fazerem
um agradecimento daí do local mesmo, né, André? É isso? Então, por favor, vocês
têm...ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Dé, eu vou inverter aqui, se vocês me
autorizarem. Tem a questão da Tribuna, tal, mas eu ia fazer um agradecimento. Nós estamos
transmitindo essa sessão. Então, eu peço, por favor, que o senhor use o microfone, tudo bem?
Tudo bem, gente? Então, por favor. SR. ANDRÉ: Alô? Alô? PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Isso. O senhor tem a palavra. SR. ANDRÉ: É uma honra subir aqui, não tenha
dúvida disso, na presença de todos vocês. Vocês são representantes nossos nessa cidade, e eu
tenho um orgulho muito grande, e muitos de vocês a gente vê a história do dia a dia. Parabéns
a todos. Nós sabemos a divergência que existe entre um e outro, mas sempre brigando pela
cidade, né? Gente, eu... O intuito nosso de vir aqui hoje... Eu não vou estender nada. Eu quero
agradecer demais ao Dé e ao Djalma, ao Marquinho, pelo que conversamos lá fora. Só
queremos deixar claro o seguinte: o intuito nosso como clube de futebol é construir atletas, é
construir vidas. São 180 meninos sonhando um dia em virar jogador. Nós sabemos que a
maioria deles vão parar no meio do caminho, mas vão ser dignos, aprenderam com a vida. A
grande maioria deles veio de fora, não são de São Carlos. Tem atletas da cidade que
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trabalham, mas muitos estão longe de pai e mãe, e cabe a nós, como clube, ser gestor de toda
essa molecada aí. Não é fácil. Alimentação quatro vezes por semana, quando tem problema
médico nós temos que resolver. Então, assim, eu agradeço imensamente a todos vocês pelo
apoio, gostaria muito... as portas estão abertas para que todos vocês possam ir lá nos
conhecer, conhecer um pouquinho do projeto, conhecer como é o São Carlos, e, assim,
realmente, parar com isso. São Carlos tem dois clubes de bola: nós e o Grêmio. Os dois estão
andando, estão correndo. É o esporte, gente. Isso é vida, isso é maravilhoso. Nós só queremos,
na verdade, construir um futuro para nós mesmos, né? Vamos correr atrás disso aí. Eu tenho
certeza que nós vamos ter o apoio de todos vocês, eu sei que vocês... o esporte é uma coisa
também importante, como acabei de ouvir sobre cultura aqui e tudo o mais, tá? Mas só para
finalizar, agradecer demais a oportunidade. Nós vamos nos retirar, que os meninos têm treino
ainda. O objetivo era apresentar nós a vocês, na verdade, e fazer esse relacionamento ficar um
pouquinho mais justo aí entre nós, tudo bem? Muito obrigado a todos. Agradeço demais ter
deixado eu falar um pouquinho aqui, tá bom? Muito obrigado. [aplausos]. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: André, nós que agradecemos. Essa é uma Casa sempre aberta à
população, e discussões como essa são saudáveis para o futuro da nossa cidade. Então, nossos
agradecimentos em nome da Mesa Diretora, do vereador Marquinho Amaral, da vereadora
Raquel, enfim, de todos... vereador Robertinho Mori, o vereador Rodson Magno do Carmo,
nosso vice-presidente, de todos os vereadores dessa Casa nossos sinceros agradecimentos,
sempre contando com o apoio desta Casa de forma ampla, perfeito? Um abraço a vocês.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Votamos. Já votamos. Nós já votamos. Agora é só
incluir nos trabalhos de hoje, né? Bom, então...VEREADORA PROFESSORA NEUSA:
[pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pois não,
vereador. Não? GRANDE EXPEDIENTE – INSCRIÇÃO DE ORADORES –
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO - Bom, então dando continuidade aos nossos
trabalhos, entraremos agora no Grande Expediente. O primeiro vereador inscrito é o nobre
vereador Gustavo Pozzi pelo tempo regimental de até dez minutos. Enquanto o vereador
Gustavo se ajeita aí, eu queria pedir à minha assessoria, se estiver me ouvindo, que traga... no
bolso do meu paletó tem um foninho de ouvido. Eu peço a gentileza de trazer aqui para a
gente, por favor. O senhor tem a palavra pelo tempo regimental de dez minutos.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Boa tarde, vereadores, vereadoras, presidente Roselei,
público que nos acompanha presencialmente e em seus lares ou no trabalho. Eu quero
começar a falar de hoje desejando aqui para a Jôra muita força, muita sabedoria, muito
empenho, para que ela possa ser uma secretária de Saúde à altura da cidade de São Carlos. Ela
tem já uma folha de serviços prestados para a cidade de São Carlos. Eu acredito que
competência para fazer o serviço ela tem. Então, eu peço aí também a Deus que a ilumine e
lhe dê bastante sabedoria, agora definitivamente como secretária de Saúde, antes ela estava...
antes da Denise, ela estava interinamente, e agora como secretária. Desejo aí boa sorte e muita
sabedoria para tocar a Secretaria de Saúde da nossa cidade. Uma outra questão que eu quero
trazer aqui hoje: ontem à noite, eu participei... Vereador. Roselei, por favor. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Por favor, vereador Gustavo, o senhor pode dar prosseguimento.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Isso. Obrigado. Então, ontem à noite, eu participei de
uma reunião do Conseg aqui de São Carlos, e foram me apresentadas algumas preocupações e
que eu gostaria de passar essas preocupações do Conseg para todos os vereadores. Uma das
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pautas da reunião, o assessor do Bira estava lá presente também, é sobre a questão dos
entregadores de moto, que fazem aí a entrega dos alimentos para a cidade. O motofrete
também foi bastante falado. E aqui, eu tenho a certeza que a grande parte, a grande maioria
dessas pessoas, com o labor aí da atividade, faz isso de forma digna e merece aí o nosso
respeito, inclusive no período de pandemia, que muito foi solicitado aí o trabalho dessas
pessoas para que pudesse levar a pizza para a nossa casa, o lanche, uma encomenda. Então,
foi uma atividade profissional bastante utilizada no período da pandemia, e ainda o é hoje.
Mas existem algumas preocupações que foram colocadas, a questão de alguns poucos que
usam essa atividade para cometer práticas ilícitas, né? Questão da droga, assalto... Então,
existiu, nessa reunião com o Conseg, essa preocupação e foi solicitado a mim, como vereador,
e ao assessor do Bira também que pudesse, em certa medida, estudar uma regulamentação
dessas atividades do município de São Carlos para poder contribuir com a fiscalização, com o
trabalho da Polícia Militar, da guarda e dos agentes de trânsito. Nós nos comprometemos a
marcar uma reunião, o Samir vai ser convidado, para que nós possamos ver de que maneira o
poder público pode contribuir em uma legislação que possa trazer mais segurança para quem
exerce a profissão e também segurança para aqueles que recebem essa mercadoria em suas
casas. Uma outra preocupação que foi colocada, e aqui é um problema que temos que também
enfrentar, é os ruídos excessivos de algumas motos. Eu sou professor da rede pública e dou
aula à noite no Álvaro Guião, e em certo momento, a Avenida São Carlos, por volta das 20h,
20h30, a moto passa lá que a sala de aula fica insalubre de tão alto o barulho da moto. Então,
nós temos que pensar alguma maneira de quem quer trabalhar, que trabalhe dignamente, que
ganhe o seu dinheiro com a profissão, mas que também os maus motoqueiros e aqueles que
têm a sua moto barulhenta, em certa medida possam se adequar aí à legislação de trânsito,
moto sem muito esse ruído. Eu tenho dois filhos, um casal, e, muitas vezes, quando eles eram
bebês, o ruído da moto, muitas vezes, acordava os meus filhos com medo... o susto que esse
tipo de moto traz. Então, eu acredito que é um assunto polêmico, é um assunto que vai dar
muito o que falar nesta Casa, mas eu acho que é uma situação que nós, como vereadores, a
prefeitura municipal, o Paulo, do Trânsito, Samir, da Segurança Pública, a Polícia Militar, nós
vamos ter que, juntos, ver uma maneira de melhorar esse tipo de prestação de serviço que é
realizada na nossa cidade. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Boa tarde. Boa tarde,
vereador. Quero agradecer, ontem, a presença de vós lá na reunião, que já é a terceira reunião
do Conseg, e colher mais essas demandas para a gente procurar o melhor caminho em relação
aos motoqueiros. Vossa Excelência já disse aí, colocou bem as situações dos motoqueiros,
não são todos, e espero que dessas reuniões, agora convidando junto o coronel, mais
autoridade, que colhemos algum fruto bom para melhorar o atendimento. Então, quero
agradecer a presença de Vossa Excelência ontem lá, que representou. Como eu tinha um
compromisso já há mais de 40 dias marcado, não teve como, mas Vossa Excelência foi lá
junto com assessoria minha e captou, entendeu, o que eles queriam e, se Deus quiser, vai sair
uns frutos bons. Parabéns aí pela explanação. VEREADOR GUSTAVO POZZI: E aqui, eu
quero fazer uma... ressaltar para que minhas palavras não sejam mal interpretadas. Eu acredito
que essa prestação de serviço dos motoqueiros é muito importante para a nossa cidade. De
forma alguma eu tenho a... Eu estou fazendo crítica a essa categoria que muito nos atendeu,
principalmente no começo da pandemia. Foi uma categoria que, vamos... digamos assim,
enquanto muita gente ficou em casa, com medo do vírus, eles estavam na labuta. Eu acho que
a gente tem que valorizar, sim, essa categoria. No entanto, como toda profissão, tem algumas
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pessoas que usam dessa profissão para... E eu acredito que é bem pouco, eu tenho a fé aqui
que a minoria dessas pessoas utiliza, se mistura neste meio das pessoas para praticar algum
tipo de crime, né? Assim como tem maus médicos, assim como tem maus dentistas, assim
como tem meus vereadores, assim como tem maus políticos, tem gente ruim em tudo que é
lugar, mas eu tenho fé que a maioria é gente boa. E assim também nós temos que incentivar as
pessoas que querem trabalhar corretamente e separar o joio do trigo, separar aquela pessoa
que quer se misturar às boas pessoas e praticar crime na nossa cidade. Temos que ver também
a questão... Isso é importante, porque assim como eu passei, muitos outros passam também, a
questão do barulho das motos. Eu acredito que isso tem que ter uma maneira para que nós
possamos regulamentar essa situação. Se vocês forem às 20h30 no Álvaro Guião, vocês vão
ouvir o que eu estou falando. A Avenida São Carlos, os motoqueiros passam... alguns, né?
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Um aparte, vereador. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Por favor. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Eu moro na José Bonifácio,
ali. Fica a três quadras. O barulho dá para escutar de lá. É, assim, absurdo. Eu até penso...
falei: Nossa... Chega 18h30, 19h, começa 'vram'. Realmente, concordo com o senhor.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Então, eu acho assim... Aqui, ressaltar de novo: eu
acredito que uma pequena parte dessas pessoas tem esse tipo de dispositivo, mas nós temos
que, em certa medida, fazer esse controle, controle de ruído e o controle também da
criminalidade, que, repito, é minoria. Eu sou muito grato ao trabalho que eles prestam, porque
eu acho que todos nós precisamos do motofrete, do motoqueiro que faz as entregas, do iFood.
Eu acho que todos nós da cidade precisamos dessa prestação de serviço. No entanto, existem
poucos que se misturam a esses muitos bons e fazem dessa atividade profissional uma forma
de cometer ilícitos. Muito obrigado, presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, vereador Gustavo Pozzi. Convido agora o nobre vereador Lucão Fernandes para
fazer uso da palavra no tempo regimental de até dez minutos. Vereador Lucão Fernandes tem
a palavra. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Alô? Boa tarde, nobre presidente, vereador
Roselei Françoso. Cumprimentar os demais colegas vereadores, as vereadoras desta Casa,
população que está no nosso Plenário nos acompanhando e também a população que nos
assiste de casa. Sr. Presidente, primeiro, para esclarecer o seguinte: burburios em alguns
corredores de que eu fiz a indicação do funcionário de carreira que hoje ocupa a chefia de
gabinete da Secretaria de Saúde. Então, não faz parte do meu grupo político, foi assessor meu
no meu primeiro mandato... assessor não, estagiário no meu primeiro mandato, mas não tem
nada a ver com a minha indicação, até porque se tivesse que fazer uma indicação, eu teria
feito da minha assessora, Luciana Caldeira, que, além de advogada, é farmacêutica, trabalhou
na Secretaria de Saúde, ocupou o cargo de chefia e também como chefe de gabinete. Então,
não tem nada a ver comigo e também não indicarei e não pretendo indicar nenhuma pessoa
nessa gestão. Outra coisa: pedi para a nova secretária, que tem o nosso apoio, têm tido todos
que estão passando por ali, que acelere esse processo das cirurgias eletivas. Eu quero
cumprimentá-la, porque na sexta-feira inclusive, Bira, eu fui até o Américo Brasiliense, 206
pessoas aqui de São Carlos foram para o AME para iniciar esse processo de cataratas. Então,
que seja nesse ritmo, que ela possa dar esse tom também para as cirurgias eletivas, porque é
uma conquista dessa Câmara, quase R$ 2 milhões, vereadores colocando recursos nos cofres
da Secretaria de Saúde para essa finalidade. Semana passada, parece que o vereador Dé Alvim
trouxe acho que R$ 200 mil, Dé? É, R$ 200 mil, o vereador Gustavo falou acho que de R$
250 mil, e tudo sendo colocado à disposição da Secretaria de Saúde para essa finalidade, para
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esse procedimento de pessoas que, ao longo do tempo, vêm sofrendo com a falta desse
procedimento, e nós temos acompanhado de perto. Outra coisa: eu não lembro qual vereador
que foi, não sei se é o vereador Paraná, se é o vereador Dé Alvim, mas uma cobrança muito
grande em relação à UPA do Cidade Aracy, da forma que anda se encontrando, né? É pombo,
sujeira de pombo...ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Hã? É o Paraná, né? Então, me parece que amanhã
vai... durante o dia não vai haver atendimento. Eu participei da live ontem do programa do
Ivan Amaral, e muitas pessoas solicitando a possibilidade da secretaria... quem sabe, de
colocar um veículo à disposição daquela população. Então, será fechada para higienização e
lavagem do telhado, remoção de pombos e fezes de pombo. No período noturno, será mantido
o atendimento das 19h às 6h30, para não deixar a população de lá desassistida. Urgência e
emergência: serão atendidas nas outras UPAs. Serão mantidas ambulâncias do Samu para
estes casos. A UBS e as USFs atenderão às demandas espontâneas das 7h às 19h. Então, a
gente espera que essas duas unidades façam esse atendimento durante o dia para essa
população, porque a distância é grande para subir para as UPAs daqui da Vila Prado e outro
ponto de atendimento para a população. Então, se por acaso - nós vamos estar acompanhando,
Jôra -, se por acaso esse atendimento não estiver funcionando, por gentileza, coloque uma ou
duas viaturas naquele local para estar transportando as pessoas que necessitam de transporte
ou que não tenham condições de pagar um transporte para estar se locomovendo daquela
unidade para outra unidade de atendimento aqui da nossa cidade. Então, Sr. Presidente, minha
fala é curtinha na tarde de hoje relacionada a esse assunto. Muito obrigado. E cumprimentar
também e agradecer aqui a presença de todas as pessoas, mas lembrar aqui a presença do
nosso secretário de Segurança, Marquinho, Samir Gardini. Muito obrigado por tudo o que
tens feito pela população da nossa cidade. Ivan, programa bacana, falei para você que eu ia
me posicionar em relação à UPA, que vai ficar fechada para essa limpeza, mas serão mantidas
unidades para urgência e emergência, e as outras unidades estarão atendendo a população das
7h às 19h. Se por acaso não absorver essa demanda essas duas unidades, eu gostaria que a
secretária Jôra colocasse veículo na porta dessa unidade para transporte dessas pessoas se
dirigirem a outro ponto de atendimento. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Me cede um
aparte, vereador? VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Pois não, vereador. VEREADOR
SÉRGIO ROCHA: Aproveitando que você tem um tempo aqui. É uma notícia boa, vereador
Lucão. Você como presidente da comissão, eu faço parte. A UPA do Cidade Aracy, vários
vereadores acompanharam, eu também acompanhei a situação da UPA. A notícia é
importante, porque não dá para tocar a Saúde em uma UPA igual a Cidade Aracy se encontra.
É estado de calamidade pública, vereador. Uma UPA que deveria dar um exemplo... Porque é
saúde, né? Tudo abandonado, um bando de pombo lá dentro, pombo 'cagando' na cabeça do
povo lá dentro, mofando... vazamento para todo lado, suja, mato, lixo... É sem condições.
Aquilo ali, além de dar uma limpada, ainda tem que reformar, tem que mudar aquela UPA,
dar condições para a população ser atendida. Não só a população; o servidor público que vai
ali, os médicos, enfermeiro... É sem condições de trabalho aquela UPA ali. Eu acho que o cara
chega ali, o paciente, ele chega doente, ele sai mais doente só de ver a situação da UPA. E não
só a UPA do Cidade Aracy. É UPA da Vila Prado, é UBS. Então, todas as unidades de saúde
da cidade estão precisando que o poder público olhe com carinho e veja que tem que
reformar, tem que modernizar, tem que pintar, tem que trocar telhado, tem que acabar com os
vazamentos, arrumar os móveis. Parabéns, e parabéns à prefeitura nesta iniciativa. Tomara
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que fique bom, tomara que... Eu espero que não vá lá e só dê um tapa lá e dê uma limpezinha
lá e continue do mesmo jeito, Lucão. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Parabéns. A
colocação de Vossa Excelência foi perfeita. A população se dirige a um ponto de saúde, para
atendimento à saúde, e corre o risco de ficar doente dentro da própria unidade. Então,
vereador Dé, houve uma cobrança muito grande. Então, será paralisada durante o dia,
atendimento à noite normal, viaturas durante o dia para urgência e emergência e as outras
unidades estarão absorvendo a demanda da população daquela região. E se assim não
acontecer, nós solicitamos da secretária, estou repetindo mais uma vez, coloque uma viatura
ou duas na porta da unidade para transportar as pessoas para um outro ponto de atendimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, por esse tempo que me foi cedido. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Lucão Fernandes. Convido agora a fazer uso
da palavra o nobre vereador Malabim pelo tempo regimental de até dez minutos.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Nosso líder de governo. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Malabim foi nosso líder? VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Sim. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Muito bem, nosso líder. Está
difícil? VEREADOR MARQUINHO AMARAL: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vamos lá, Malabim. Malabim, uma gentileza. Eu
queria pedir ao Tiago Parelli se pode me substituir aqui durante a fala do vereador Malabim,
que eu preciso sair. Rapidamente, eu volto, viu, Tiago? O senhor tem a palavra. [troca de
presidência]. VEREADOR MALABIM: Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero
cumprimentar neste momento o nosso presidente, neste momento, agora, Tiago Parelli, Sras.
Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos acompanha, população presente, a impressa,
que também sempre nos acompanha, o meu muito boa tarde. Vereador Tiago, eu protocolei
hoje um decreto legislativo para dar o título de Cidadão Honorário a uma pessoa que eu
conheci recentemente, que mora aqui na cidade de São Carlos, mas que nasceu em São Paulo.
Está protocolado, foi aprovado pelos Srs. Vereadores. E nós temos aqui em nossa cidade,
salvo engano, três comendadores. Um tem até o nome, que é o comendador Alfredo Maffei,
enfim, e ele, recentemente, acabou de ganhar esse título em Brasília, em São Paulo, que é um
conjunto para dar esse título, são várias avaliações para que uma pessoa de uma cidade receba
este título. E eu tive a honra de conhecer este comendador, Charles Manoel do Santos, que
está até nos acompanhando agora e está ansioso para estar nesta Casa em uma sessão solene,
na qual será entregue pessoalmente. Então, assim que marcarmos o dia, Sr. Charles estará
presente aqui para estar recebendo esse título honorário aqui na cidade de São Carlos, para ser
um cidadão são-carlense. Também fiz hoje três moções de pesares. Infelizmente, as três
moções de pesares de pessoas, de famílias, conhecidas, mas uma delas com destaque, que é o
deputado Arnaldo Faria de Sá, que era um amigo nosso. Eu lembro como hoje. Em 2017,
assim que assumi aqui, eu fui em uma viagem até Sarutaiá, e de Sarutaiá, almocei com o
prefeito, e o prefeito me indicou o deputado Arnaldo Faria de Sá. Hoje, ele faleceu como
vereador porque perdeu as eleições de 2018, em 2020 venceu as eleições, com 30 mil votos,
de São Paulo para vereador. E eu fui até São Paulo, no gabinete no Arnaldo Faria de Sá, que
ele tem um gabinete de São Paulo para atender aquela população ali da capital, indicado pelo
prefeito de Sarutaiá, e a primeira coisa que ele olhou para mim, vereador Tiago: "O que você
quer?". Eu falei: Quero uma emenda para São Carlos. É para isso que eu vim aqui, para ajudar
a cidade de São Carlos com verba. Ele olhou para o assessor e disse: "Pode fazer um papel;
R$ 250 mil para começar está bom?". Eu falei: Tá bom. Fez o papel de R$ 200 mil. Depois,
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vieram outros R$ 250 mil do nosso querido e até então deputado Arnaldo Faria de Sá, que
inclusive estamos fazendo uma pista de caminhada ali no Jardim Munique, através da
Secretaria de Obras, secretário João Muller, que já está em andamento a pista de caminhada,
uma pista de caminhada muito grande, vereador Paraná, que vai dar vida àquele local, que até
então era de jogar entulho, mato, animais peçonhentos, um lugar abandonado, com um
parquinho só de um lado e um outro local todo abandonado, que é muito grande aquele espaço
ali no Jardim Munique. E agora com essa pista de caminhada, vai dar vida para o local e as
pessoas vão deixar... o cidadão vai deixar de andar nas ruas para fazer a sua caminhada. Vai
ter um local apropriado para isso. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Pela ordem, Sr.
Vereador. VEREADOR MALABIM: Aparte. Aparte. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Aparte. VEREADOR MALABIM: Aparte. Claro. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Eu quero cumprimentar Vossa Excelência, que é um local que
estava completamente abandonado. E eu conversei recentemente, alguns meses atrás, com
Vossa Excelência, que eu tinha dado nome daquele local do saudoso Prof. Zanollo, Antônio
Zanollo Júnior, o Toni, e falei para Vossa Excelência, Vossa Excelência falou: "Em breve
você vai ter novidades". Então, quero cumprimentar Vossa Excelência. Inclusive, esse final de
semana eu falei para a família de que está sendo reformado aquele local graças à luta, ao
trabalho e... reformado não, está sendo construído, de Vossa Excelência. VEREADOR
MALABIM: Muito obrigado, vereador Marquinho, pelas suas palavras. E é obrigação da
gente, claro que é obrigação, mas também uma satisfação em poder estar ajudando a
população em muitos aspectos. Nós temos também aqui, para falar, R$ 250 mil que nós
acabamos de receber ali na Santa Casa. Ou melhor, a Santa Casa acabou de receber a verba do
deputado Celso Russomanno de R$ 250 mil. O gabinete nos informou, o dinheiro já está nos
cofres da Santa Casa para estar ajudando ali a Santa Casa nas suas dificuldades que tem. Só
este ano, para vocês terem uma ideia do trabalho do deputado Celso Russomanno junto ao
mandato deste vereador, nós fizemos as contas aqui agora, neste momento, para estar falando
aqui, que hoje é o último dia de sessão, são R$ 1,7 milhão do deputado federal Celso
Russomanno para a cidade de São Carlos através das nossas solicitações: R$ 500 mil para
recapeamento, mais R$ 400 mil para recapeamento, total de R$ 950 mil, mais esses R$ 250
mil para a Santa Casa e mais recentemente, agora, o deputado pediu para oficializar a compra
de uma máquina no valor até R$ 500 mil para ajudar nas estradas rurais, nas estradas que
estão aí, que passam pelas chuvas e acabam ficando danificadas, cheias de erosões. O
deputado está nos ajudando aí com R$ 500 mil para a compra de uma máquina. Em um valor
total, só esse ano, R$ 1,7 milhão Então, isso é muito importante. Eu citei aqui um outro dia a
respeito do deputado Motta, que eu ajudei o deputado Motta, gosto muito do trabalho do
deputado Motta, mas ficou devendo muito aqui para a cidade de São Carlos. Ficou devendo
muito, demais. E agradecer, agradecer o Celso Russomanno, que continue ajudando São
Carlos. Já tem um compromisso comigo para fazermos um posto de saúde, ou melhor, uma
USF ali no Douradinho, porque, todo mundo sabe, que já falei aqui na Tribuna, foi fechada a
USF do Jardim São Rafael, que atendia o bairro do Douradinho e o bairro de São Rafael. Foi
fechado e passados os trabalhos, ali onde era a UBS do Maria Stella Fagá. Aí fica muito
longe, tudo aquilo nós já falamos, conversamos e tentamos... ficou de voltar lá novamente,
uma casa para alugar, e aí tem vários empecilhos, várias condições, e eu estou vendo que isso
aí não vai virar nada... Não é que eu estou vendo. Na verdade, isso não vai virar nada. Então,
vamos fazer o trabalho que estou fazendo com verbas em Brasília e não ficar olhando muito
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para essas questões, dependendo muito do Executivo em muitas coisas, não. Quando a gente
tem que agradecer aqui, parabenizar, falar, eu falo, mas quando tem que criticar, também
crítico. Foi uma falta de respeito com a população do Douradinho e do Jardim São Rafael.
Enfim, o que nós temos que fazer agora... Já tem o projeto pronto, que eu solicitei um tempo
atrás, e agora nós vamos buscar verba. O deputado federal Celso Russomanno já se
comprometeu com este vereador para dar a verba para a gente construir essa USF ali, que vai
atender o São Rafael e que vai atender o Douradinho. Isso aí é muito importante, que a
população daquele local não precisa se deslocar dali para ir até no Maria Stella Fagá, que é
dois quilômetros, eu acho, para ser atendido, pessoas idosas, que não têm condições de
locomoção, e muitas delas são atendidas até em casa. E eu já fiz essa solicitação, que havia
parado, para a Jôra, que hoje é a secretária de Saúde, para estar voltando o atendimento, falei
a semana passada aqui, volto a reforçar, para fazer o atendimento nas casas de pessoas idosas
acamadas, que não têm condições de estar indo ali no Maria Stella Fagá. E, na verdade, não
tinham condição de ir nem no Jardim São Rafael as que são acamadas, mas, enfim. E a Jôra se
comprometeu a voltar esse atendimento aí dos agentes de saúde que havia parado aí no
começo da pandemia. Então, mais uma vez, deputado federal Celso Russomanno, o meu
abraço e o meu muito obrigado por essas verbas de R$ 1,7 milhão. E também eu vejo algumas
questões por parte do Poder Executivo, como briguinhas pessoais, como picuinhas, e acaba
que, por essas briguinhas, prejudicando pessoas, sem ao menos dar satisfação, sem ao menos
chamar para conversar, sem ao menos ter o mínimo de respeito possível, que essa é a
[interrupção no áudio]. PRESIDENTE TIAGO ORLANDI PARELLI: Para concluir. Você
tem o tempo. VEREADOR MALABIM: E acaba prejudicando pessoas e famílias, pessoas
que... pessoa colocou a irmã deficiente para estar fazendo campanha do Airton na televisão e,
por briguinhas pessoais, sendo prejudicadas. Fica aqui o meu desabafo, fica aqui a minha
palavra nesta Tribuna, que podia ao menos ter um mínimo de respeito e chamado pelo menos
para conversar, ou pelo menos para falar sobre a situação. E enquanto fica com essas
briguinhas, eu posso falar aqui... E quero agradecer a Meire, diretora de convênios, que
cadastrou R$ 3 milhões junto ao governo do estado no Detran para fazer obras aqui na cidade
de São Carlos, que chama o projeto Respeito à Vida, que é sobre vias públicas. E neste
projeto, a Meire - já estou finalizando - e neste projeto, a Meire... Quero aqui agradecer muito,
demais a Meire, que fez quase cinco cadastros junto ao governo do estado, que retornou e teve
que fazer correções, e a culpa não foi dela, é que o governo do estado acabou não aceitando o
que foi colocado no cadastro, e ela, com muita paciência, com muita dedicação, até chegar no
ponto que o governo do estado aprovou, a Meire fez isso. Então, obrigado, Meire. Obrigado,
Ana, do Poupatempo, a Secretaria de Obras, a Secretaria de Trânsito, que esteve junto nesse
projeto de R$ 3 milhões. E nós temos só este ano para a cidade de São Carlos R$ 4,7 milhões
para ajudar a cidade de São Carlos. Meu muito obrigado, Sr. Presidente. PRESIDENTE
TIAGO ORLANDI PARELLI: Comunicado à Casa, Bruno. Parabéns, Malabim, pelas
palavras. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Boa tarde, vereadores, vereadoras,
população que nos acompanha. De forma muito breve, vereador Tiago, o vereador Malabim,
meu amigo, citou aqui o deputado federal Luiz Carlos Motta. Me permita discordar do
Malabim. O deputado Luiz Carlos Motta tem sido um parceiro da cidade de São Carlos.
Então, eu vim comunicar à Casa no dia de hoje que o ofício... Recentemente, o deputado Luiz
Carlos Motta destinou uma ambulância para a cidade, atendendo um pedido meu e do exdeputado Júlio César, e o ofício destinando recursos já chegou. Prefeitura... o prefeito já foi
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oficiado, a secretária Jôra já encaminhou um ofício para a DRS indicando que será feita uma
compra de uma ambulância. Então, aguardando agora a DRS para liberação desse recurso.
Então, o governo do estado... estou comunicando à Casa que o governo do estado já liberou o
recurso e a prefeitura, secretária, nova secretária, Jôra já oficiou o governo do estado, a DRS,
no caso o Jeferson, sobre a compra dessa ambulância. Então, quero parabenizar o vereador
Malabim pelo trabalho, o deputado Celso Russomanno, mas destacar também... E aí, vereador
Marquinho com certeza vai concordar comigo que falta faz o deputado Lobbe em Brasília.
Precisávamos de um deputado da cidade, mas, sem dúvida nenhuma, o vereador Malabim tem
feito o trabalho, vereador Gustavo Pozzi com o deputado Miguel Lombardi, enfim. Então, nós
fazemos um trabalho e nós vamos juntando força. Era só para comunicar que o dinheiro já
está na conta da prefeitura, então agradecer ao deputado federal Luiz Carlos Motta e ao exdeputado Júlio César. Então, quando nós unimos forças, as coisas acontecem. Um pedido
deste vereador, nosso mandato, uma viatura para o Samu. VEREADOR MALABIM: Pela
ordem, Sr. Presidente. É só para falar... só para não ficar, assim, no vácuo aqui com as
palavras do Bruno, que eu disse que eu apoiei o deputado federal Luiz Carlos Motta, e a
minha insatisfação com o deputado Luiz Carlos Motta foi que em três anos ele destinou R$
100 mil por mês para a cidade de São Carlos. Eu achei...ORADOR NÃO IDENTIFICADO:
Por ano. VEREADOR MALABIM: Por ano. Por ano. Por mês, aí seria ótimo, né? Por ano.
Então... E eu pedi mais verba para ele, mais investimento. Talvez com o Bruno agora, já
mandou uma ambulância para cá, já é um valor de R$ 250 mil. Então, já... Parabéns ao
vereador Bruno. Talvez o deputado Luiz Carlos Motta se afeiçoou mais com o vereador
Bruno, parabéns pelo trabalho do vereador Bruno, mas em relação ao vereador Malabim, ele
acabou deixando a desejar pelo trabalho que nós fizemos. Mas isso não quer dizer que o ano
que vem, os anos posteriores, o vereador Bruno junto aí nessa empreitada agora, daqui para a
frente com o Motta, a gente possa ter mais verba aqui do Luiz Carlos Motta, deputado federal,
para a cidade de São Carlos. Igual o vereador disse, precisamos de um deputado, mas não
podemos também virar as costas para aquele que nos ajuda aqui, porque se nós não temos
deputado de novo e a gente vira as costas, chega o ano que vem e você não tem mais verba.
PRESIDENTE TIAGO ORLANDI PARELLI: Próximo vereador inscrito, pelo tempo
regimental de dez minutos, Marquinho Amaral. [troca de presidência]. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Sr. Presidente, Sras. e Srs. Vereadores, população que nos
acompanha. Infelizmente, os nossos dirigentes e também alguns jogadores do São Carlos já
não se encontram mais aqui, porque eu gostaria de fazer essa fala olhando para eles e dizendo
realmente qual é o intuito deste vereador, que, muitas vezes, foi distorcido propositalmente
por algumas pessoas. O meu pai me disse quando eu entrei nesta Casa: "Meu filho, o dia que
você perder o seu eu, você pegue um revólver e dê um tiro no ouvido". Foi uma frase forte
que eu ouvi. Aí eu falei: Que eu? Ele falou: "A sua dignidade". E eu acrescento mais: o dia
que eu perder a minha dignidade, eu perder a minha palavra empenhada e não cumprir e eu
perder a minha coragem de exercer com independência o meu mandato, eu pego um revólver
e dou um tiro no ouvido, coisa que eu não tenho no meu vocabulário, e eu só temo a Deus, é
medo de ninguém. Eu enfrento tudo que for necessário para sempre colocar, seja ela certa ou
errada, a minha opinião. Cheguei aqui nesta Casa sozinho, como sempre chego, ou melhor,
com Deus, estavam os jogadores aí na porta, eu fui, cumprimentei um a um, muitos deles não
me conheciam, que são de outras cidades, e disse para um que me reconheceu: Seja bemvindo, e, democraticamente, que aqui na Casa do Povo nós vamos discutir quais são as
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minhas posições, quais são as posições dos 20 vereadores e quais são as posições dos dois
times que, graças a Deus, nós temos hoje, vereador Bira, aqui na nossa cidade. Então, eu vou
continuar com a minha independência. Nós tivemos aqui, eu me recordo, no meu primeiro
mandato, dois times: o Estrela da Bela Vista e o Grêmio Esportivo São-carlense, que sempre
tiveram rivalidades no futebol, dentro do campo, mas sempre tiveram respeito e tiveram
conversa, tiveram diálogo e tiveram sempre dignidade, honradez e cumpridores dos seus
deveres, o saudoso João Ratti, cujo filho se encontra aqui hoje, sempre cumpriram com a sua
palavra, sempre honraram com o pagamento dos jogadores, sempre honraram com os
compromissos assumidos. E eu quero aqui deixar aos colegas vereadores, à população que me
acompanha, qual é o meu posicionamento como vereador. Eu sou um vereador que, ao longo
desses 30 anos de vida pública, eu sempre apoiei o esporte, eu sempre estive, e o vereador
Ratti aqui presente é testemunha disso, nos campos de futebol amador, no campo de futebol
profissional. Eu acompanhei inclusive aquele jogo em Taquaritinga quando eu tinha 15 anos
de idade, que teve aquela briga que muitos são-carlenses até receberam muitos tapas, alguns
apanharam, outros receberam coronhadas de revólver, e eu estava no... vereador Dé Alvim, eu
estava no campo de futebol no jogo entre o Grêmio Esportivo São-carlense e o XV de Jaú, e
eu sentei com algumas pessoas. Olhando do campo para a arquibancada coberta, do lado
direito, tinha vazamentos, goteiras lá, e a madeira que protege, se é que protege, a
arquibancada dos radialistas, a cabine de imprensa, deteriorada. Aí eu fui nos banheiros, vi os
banheiros completamente abandonados. As pessoas começaram... No intervalo, eu fui comer
uma coxinha, quem estava no bar, cuidando do bar, é o tio do Bruno, o Rubão Zancheta, e eu
não consegui comer um salgado, porque as pessoas vinham falar do estado do campo, vinham
falar do estado do gramado, vinham falar das condições dos alojamentos, que estão mofados,
que estão completamente contra os padrões de higiene e de saúde. Falaram da falta de registro
nas torneiras, falaram da falta de pintura, das paredes mofadas, dos vestiários dos árbitros que
estão entupidos. Se der, vou falar o português claro, uma 'caganeira' em um juiz, ele não vai
poder fazer o cocô ali no banheiro porque está entupido. Vereadora Raquel está dando risada,
mas é verdade. Então, nós vimos os bancos da coberta, muitos deles quebrados, a cobertura
completamente suja, com fezes de pombos, cheio de rachaduras, vazamento nos banheiros, as
salas internas completamente abandonadas. Existe até denúncias que alguns atletas têm que
pagar para ficar alojados. Tem atletas que estão morando, porque não há vaga no alojamento,
estão morando dentro dos vestiários. Então, nós precisamos analisar quais são as
responsabilidades de cada um, quais são as responsabilidades do Grêmio São-carlense, quais
são as responsabilidades do São Carlos, quais são as responsabilidades da prefeitura
municipal. E nós estamos... Inclusive, votamos no dia de hoje um requerimento solicitando
todas essas informações. Eu fiz um requerimento mais amplo que esse, mas eu protocolei
diretamente na prefeitura, e esse requerimento não é de minha autoria; é de autoria do
vereador Djalma. O vereador Djalma fez basicamente aqui, nesse requerimento, quase todas
as perguntas que eu fiz no meu, que está sendo protocolado na prefeitura municipal porque
não daria tempo para finalizar, e é a última sessão do recesso. Eu não tenho nada contra o São
Carlos, só que eu não posso concordar... e preciso entender se esse decreto que foi assinado
concedendo o estádio, um próprio público, a um único time e se o estádio está nessas
condições, se isso é ilegal, se isso é moral. Disse com muita propriedade nessa Tribuna logo
no início da sessão a minha querida vereadora Raquel Auxiliadora da importância do
chamamento público. Então, as coisas precisam caminhar, eu ajudo. Quantos bonés, Cesinha,

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo

que nós demos para a torcida organizada do São Carlos? Quantos ônibus nós ajudamos a
pagar para a torcida lá atrás, organizada, do São Carlos? Eu não tenho nada e não tenho
preferência, embora eu sempre tive o Grêmio no meu coração. E vendo o Grêmio com
diretoria nova, com pessoas novas, Grêmio que nada tem a ver com aquele que ficou devendo,
que deu golpe... Então, eu quero que as coisas sejam esclarecidas. O São Carlos tem 150
atletas, o Grêmio tem 200, tem 110? Boa, é bom para São Carlos, mas nós temos que dar
condições iguais. Nós temos que zelar, e é essa obrigação, Zé Luiz, que eu vejo aqui, meu
querido amigo, essa é a obrigação do vereador: fiscalizar os atos do Poder Legislativo (sic).
Então, eu estou querendo saber se o decreto que o Sr. Prefeito assinou, se ele é legal e se ele
cumpre a lei do chamamento público. Se não cumprir, vamos [interrupção no áudio].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Claro, o senhor pode concluir. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vamos fazer um chamamento público para destinar o Luisão
dando ônus e bônus, porque hoje o São Carlos fala: "Ah, quem tem que limpar é a prefeitura",
a prefeitura fala: "Ah, o São Carlos proibiu a entrada do diretor Marcelo, de Esportes, lá e não
deixou limpar o campo". Então, é esse empurra de responsabilidade. Se nós colocarmos isso
tudo no papel... É muito importante que a gente tenha times sérios, que a gente tenha... Por
exemplo, eu quero ver as certidões, quem tem certidão negativa de débitos, quem não tem, eu
quero ver se os dirigentes das equipes, se eles têm a ficha limpa. E eu quero deixar bem claro
aqui: foi dito que eu tenho parentesco com diretor ou presidente do Grêmio. Eu não tenho
nenhum parentesco com nenhum diretor e com nenhum presidente do Grêmio. Eu tenho, com
muita honra, um parentesco com o dono de uma das empresas que patrocina o Grêmio, que
nunca me procurou para pedir nada. Quem me pediu foram os torcedores, que eu estava
andando lá em dois jogos que eu fui: um com meu filho e outro eu estava com o Cesinha.
Então, eu quero deixar clara a minha posição e que eu vou levar esse caso, vamos começar...
ficou claro com o vereador André, ficou claro com o vereador Djalma, e eu não me nego a
sentar e conversar com os dirigentes do time do São Carlos, mas eu quero pedir as
informações para a prefeitura, quero ver quem tem a documentação, se os dois times estão em
ordem, se os dois times estão dentro da legalidade, se os dois times têm certidões negativas e
débitos, se a diretoria dos dois times têm diretores que possam estar assumindo a direção
desses clubes que possuem negócios com o poder público. Quem me dera, 'oxalá', São Carlos
pudesse ter três, quatro, cinco times nos representando, tirando a molecada da rua, tirando a
molecada das drogas. Aliás, até coisas pessoais vieram falar, que eu vou em bar que vende
cocaína. Eu frequento o bar, sim; eu frequento boteco, sim; eu frequento supermercado; eu
frequento igreja; eu frequento todos os lugares da cidade. Se o cara vende cocaína, se ele
vende isso, não cabe a mim saber ou não; cabe à polícia. E essas ameaças pessoais nunca irão
calar a minha voz nesta Tribuna. Ex-prefeito já tentou ir por esse caminho, fazendo ameaças
pessoais, e eu não me calo diante de ameaças pessoais e não paro e não tenho medo, e vou
continuar enfrentando. Mas esse momento é o momento do diálogo, é o momento da união, é
o momento de ver e cumprir o nosso papel, de fazer com que o estádio, um próprio público,
ele seja administrado, sim, por um terceiro, mas com um chamamento público lícito, com
chamamento público limpo, aberto, democrático. Essa é a minha posição. O resto são
falatórios, são intrigas de pessoas que querem jogar alguns contra a minha pessoa. E termino a
minha fala... Sr. Presidente, o dia que eu perder o meu eu, o dia que eu perder a minha
coragem e o dia que eu perder a minha palavra, eu dou um tiro no meu ouvido.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Próximo vereador inscrito, vereador Paraná Filho
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pelo tempo regimental de até dez minutos. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente,
Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, população que nos acompanha, uma boa tarde a todos
vocês. Sr. Presidente, eu inicio a minha fala, como já fiz em outras ocasiões, para comentar
sobre questões relacionadas à Saúde, que hoje é um dos problemas mais sérios que nós
estamos enfrentando em nosso município. Nós tivemos aqui, nesta mesma Tribuna, várias
falas de minha parte na nomeação como secretária da Sra. Denise dizendo que não era o
caminho, não era ela que daria uma solução para a Saúde e que, muito provavelmente, em um
curto período de tempo, ela descobriria que no momento em que ela mais precisasse, ela ia se
ver sozinha ali. Bom, acho que aconteceu, ela acho que a tempo, espero que a tempo,
percebeu tudo isso e pediu exoneração. E agora, de uma forma não mais interina, mas como
definitiva, foi nomeada a Sra. Jôra para secretária de Saúde. Eu... Sr. Presidente, até parece
que eu sempre venho a essa Tribuna para prever desastres, tragédias, desgraças, né? Bom,
enfim, eu não vou fazer isso dessa vez porque, às vezes, dá a impressão que a gente está
desejando o mal. Eu quero aqui, Sr. Presidente, desejar uma boa sorte para a Sra. Jôra, quero
desejar uma boa sorte para o Sr. Gustavo, pessoa que eu conheço muito pouco, mas se
trabalhou com o vereador Lucão é porque é gente boa, em que pese ter ficado muito claro
aqui que não foi uma indicação política do vereador Lucão, mas eu quero desejar boa sorte,
porque o sucesso de vocês nessa empreitada vai refletir diretamente na vida das pessoas que
precisam de um atendimento de saúde digno. Então, não importa se é Pedro Bastião ou José,
se é Maria Sebastiana ou Joaquina, quem é a secretária de Saúde. O que a gente quer é uma
saúde de qualidade, coisa que há tempos nossa cidade não vem tendo. Recebi agora pouco em
um... por parte de um grupo de WhatsApp um comunicado da prefeitura de que a UPA do
bairro Cidade Aracy ficará fechada no período diurno de quarta, quinta e sexta-feira dessa
semana para higienização do forro, do telhado, do teto, dos vidros etc. Em que pese eu achar
que a comunicação é falha em avisar isso assim, apenas um dia antes, no período da tarde
ainda, mas tudo bem, vamos entender isso também como uma forma positiva. Pelo menos vão
limpar toda aquela imundície que está naquela UPA. Eu e o vereador Bira estivemos lá pouco
mais de um mês atrás, né, Bira, fizemos essa cobrança - acho que mais de dois meses, né? -, e
fizemos essa cobrança. Ali, nós tínhamos fezes de pombo por todas as partes, no vidro, pomba
morta, olha, mofo, uma coisa horrível, principalmente para um equipamento público de saúde.
Mas, enfim, quero desejar boa sorte para a Jôra. É uma pessoa que sempre tem atendido o
nosso gabinete com muita cordialidade, com muita presteza, inclusive o nosso gabinete, que é
demandado 24 horas por dia, não é só cinco dias por semana e no horário comercial, não.
Muitas vezes, a gente demanda ela no domingo 22h, no sábado 23h. Não tem dia e não tem
hora, e ela tem nos atendido. Então, desejo sucesso, desejo boa sorte, e o que depender desse
vereador, pode contar com ele. Sr. Presidente, em que pese as falhas que eu entendo que esse
governo tem cometido, principalmente no que diz respeito à política, o que parece é que o
quesito político desse gabinete, ou o critério político desse governo, aliás, foi esquecido, mas,
enfim, eu tenho sido um dos vereadores que mais tem feito críticas aqui, mas eu quero elogiar,
fazer um elogio pontual, ao recapeamento asfáltico da Guilherme Scatena. Era uma coisa já
há muitos anos pleiteada e pretendida pelas pessoas que utilizam aquela via, e, felizmente,
essa obra está sendo realizada, se já não foi concluída, e levando ali uma melhoria no tráfego
de veículos, e até de segurança, para aquelas pessoas. Mais um piscinão estão fazendo ali na
região da Vila Prado. Espero que não seja como o piscinão do CDHU, que já deve ter uns dois
ou três anos, e até hoje ele praticamente não está servindo para nada, porque não está
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interligado onde deveria. Esperamos que não seja mais um elefante branco. Mas eu quero
fazer um destaque aqui, Sr. Presidente, para alguns fatos que aconteceram após a exoneração
da secretária Helena. Eu que por vezes vim até essa Tribuna e disse que no trato com esse
parlamentar eu nunca tive o que me queixar da Dra. Helena: sempre me tratou muito bem,
sempre foi muito cordial, muito educada comigo. Porém, na prática, no que diz respeito aos
processos que interessavam aos servidores públicos, ela sempre se mostrou uma secretária
muito dura e, não sei por qual razão, sempre conseguia uma carta branca do prefeito atual e
inclusive dos ex-prefeitos, os quais ela secretariou, para fazer segundo a vontade dela, e não a
vontade do prefeito, e não a vontade do servidor, e não vontade da população. Nós aprovamos
há alguns meses um reajuste salarial de 18% dos servidores, né, Raquel, e depois disso... Isso
ainda... Salvo engano, quando vem esse reajuste, foi próximo da exoneração da Dra. Helena.
Após isso, nós recebemos outro projeto de lei que aumentou esse reajuste para mais 6%,
totalizando 24% e qualquer coisa de reajuste para os servidores. E hoje, nós deveremos votar,
Sr. Presidente, um aumento no risco de vida dos guardas municipais, uma coisa que há muito
tempo é pretendida. E, às vezes, eu me pego a me perguntar, Sr. Presidente, se de repente a
secretária Helena ainda estivesse hoje no cargo, será que esses projetos teriam vindo para cá?
Eu acho que não. Então, Sr. Presidente, em que pese eu entender que a atual gestão, nesse
momento, mais erra do que acerta, isso eu estou dizendo em um aspecto geral, englobando
todas as áreas do governo, eu acho que existem mais erros do que acerto, mas nesse momento
houve uma mudança para melhor. Houve uma mudança para melhor. Está sendo aumentado
de 30% para 40% o risco de vida do guarda, nós tivemos um reajuste de 24%. Obviamente
que isso teve um trabalho do sindicato, obviamente que isso teve um trabalho de vários
vereadores, obviamente que isso teve uma boa influência do Dr. Edson Fermiano, que é uma
pessoa muito flexível para essas situações e muito sensível quando se fala do servidor, e eu
tenho certeza que ele influenciou. Mas eu tenho certeza que a troca na gestão da Secretaria de
Gestão de Pessoas influencia grandemente para que esses projetos venham para cá. E além
desses reajustes e desse aumento do risco de vida dos guardas municipais, nós deveremos
votar ainda hoje a criação do cargo de chefe de equipe, substituindo o líder, o líder de equipe,
e isso também enseja, vereador Sérgio Rocha, para esse profissional, para esse guarda que terá
a incumbência de chefiar uma equipe, um aumento de quase R$ 1,8 mil no seu salário. Nós
não podemos deixar de reconhecer, Professora Neusa, que da criação da guarda para cá, a
gestão que mais investiu na Guarda Municipal foi a gestão Airton Garcia, foi a gestão Airton
Garcia, que equipou, que armou, que colocou veículos novos, que estruturou com tecnologia
câmeras. Nunca tivemos tantas câmeras. Agora, está prestes a ser entregue um vestuário que
nós... que está sendo feito com emenda parlamentar de minha autoria. Então, eu acho que essa
gestão estruturou muito bem a guarda, como nunca antes, mas faltava, vereador Lucão,
investir no guarda. Isso estava faltando. [interrupção no áudio]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: O senhor pode concluir. VEREADOR PARANÁ FILHO: E nós vemos,
vereadora Raquel, que aos poucos, com muita luta, com muita união entre vereadores, entre
sindicato, os próprios guardas, aos poucos a gente vem conseguindo melhorar. Não é... Está
ainda muito longe daquilo que a gente pretende chegar. Nós temos como referência guardas
como a guarda de Indaiatuba. Não estamos ainda... Estamos bem longe ainda disso, mas
estamos caminhando para esse objetivo. Então, eu quero parabenizar o coronel Samir,
secretário municipal de Segurança Pública, que hoje, antes mesmo das 15h, vereador Lucão,
já estava aqui nessa Casa brigando para que esse processo fosse aprovado. Daí o merecido
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destaque para o trabalho do coronel Samir, que é, sim, um dos grandes defensores da Guarda
Municipal e uma das pessoas do Executivo que mais tem prestígio nessa Casa. Outros
secretários bateram nessa porta hoje, vereador Lucão, ao afogadilho, trazendo milhares de
páginas de processos para que a gente pudesse dar parecer, atrasado, quase 17h. Não é assim.
Não é assim. Coronel Samir antes das 15h estava aqui nos pedindo, solicitando, nos
suplicando para que fosse votado, e será votado nessa tarde. E parabéns aos guardas
municipais. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Muito bem. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Muito bem. Então, agora eu convido para fazer uso da palavra a nobre
vereadora Professora Neusa pelo tempo regimental de até dez minutos. ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Vamos lá. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Boa tarde a todos. Boa
tarde aos meus colegas vereadores, ao presidente Roselei e aos que estão presente aqui e aos
que estão on-line. Bom, primeiro, eu quero, hoje, enfatizar um dia que vem a semana toda
comemorando, e hoje também é o dia considerado o Dia Internacional do LGBTQIA+, tá? As
situações que eu digo é o respeito e a consideração na escolha de como se viver de cada um.
Eu acho que a gente tem que aprender a viver com essas novas situações, né? Situações que
eu digo novas para aqueles que não encaram como uma coisa tão simples. É simples. É
simplesmente respeitar a decisão do outro. Então, hoje um dia que se comemora
internacionalmente o dia do LGBTQIA+, tá? É bem comprida essa sigla, mas a gente vai lá e
fala, né? Toda vez... às vezes eu dava uma engasgada, né, Raquel, mas agora eu estou falando
certo. [risos]. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Bom, primeira coisa, gente: nós
temos feito diversas vezes requerimentos, muitas vezes eu acabo... vocês não têm ideia, quem
assiste ou vê a minha situação. Eu acabo ligando, discutindo e brigando. Então, eu falo assim:
Não, eu tenho que aprender a ensaboar o bagre para falar: Olha, pode fazer isso? Uma parte a
gente briga mesmo pela necessidade do povo e das atitudes que a gente tem que ter em todos
os sentidos: saúde, educação, e mais, a parte social, que é infraestrutura, alimentação, que
hoje nós estamos passando com período, presidente Roselei, de que as pessoas estão doando
cada vez menos, tá, nós estamos com a fome tomando conta... O Brasil está enfrentando...
Mitos falam, assim, que é gestão. Não é só gestão; são atitudes também de cada um de nós,
sabe? Se doar um pouquinho não vai fazer falta. Ajude o próximo. Vejo isso também na
quantidade de animais em abandono, gente. É absurdo a quantidade de animais em abandono.
Novamente falo para que todos tenham uma atenção, gente. Eles não sabem pedir, estão... nós
estamos pedindo para inúmeras pessoas darem acolhimento aos pedidos das protetoras que
vão lá, resgatam, cuidam, e elas pedem... Elas não estão pedindo à toa, porque difícil é a gente
ir lá e falar assim: "Ah, já colaborei com você a semana passada". Mas a semana passada ele
já comeu. O animal come todo dia, como nós. Então, se o ser humano está passando por isso,
vocês não têm ideia a quantidade de animais em abandono, tanto de grande porte como
pequeno porte, né? Cavalos então... Gatos, cachorros. Vocês não têm ideia as situações que
nós estamos enfrentando no país e, principalmente, no São Carlos. Ai, eu odeio esse
microfone quando fica me mandando para trás. Vamos lá, voltando. Eu estou brigando com o
microfone. [risos]. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Bom, a outra coisa que eu
queria falar no sentido é agradecer, né? E venho agradecer... Eu gostaria que todo mundo
escutasse. Como todo mundo, eu estou aprendendo a... Eu quero agradecer a atenção que o
Dr. Edson Fermiano me atendeu. Eu sei, e vou aprendendo, a importância que tem o Dr.
Edson como ponte entre essa Casa e o Poder Executivo. Eu agradeço, Dr. Edson, por estar me

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo

recebendo e a atenção, e pelo menos delinear caminhos que eu possa fazer para conseguir não
ficar brigando tanto, né? Então, eu estou diminuindo as minhas brigas, Raquel, para ver se eu
chego onde eu preciso chegar, né? Eu estou falando com você porque a gente... nós, mulheres,
temos que andar com a faca no dente e sair... "Ó, nós também conseguimos", tá? Mas eu acho
que eu já mostrei isso, né, no sentido. [risos]. VEREADORA PROFESSORA NEUSA:
Bom... outra coisa que eu queria falar, que eu também já conversei com o meu colega
Robertinho Mori... Desculpa estar colocando, Robertinho, também vou falar perante... É um
erro a gente discutir uma situação que nos é colocada, e eu fiquei, assim, pasma com a
situação que ocorreu aqui. Nós temos que realmente estar utilizando, né, Robertinho, nós
conversamos lá, sobre estar agindo de modo a fiscalizar, como a Raquel colocou. Então,
Raquel, eu me sinto solidária à sua... seu 'coiso' e também solidária à situação em que a gente
é colocada, viu, Robertinho, porque, às vezes, eu enfio mão pelos pés rapidamente quando eu
vou brigar com as coisas que eu não sei ainda legislar, como é aqui, né? Bom, mais uma coisa
que eu queria falar que é muito importante: só reforçando o que o Paraná colocou aqui, o
vereador Paraná colocou, em relação à Guarda municipal. Eu acho de uma importância
absurda a valorização do funcionário público. Guarda Municipal, professores, agentes de
saúde... Aliás, é imprescindível. Mais ainda situações as que hoje a gente enfrenta, tanto na
educação como na saúde, de aumento do efetivo. A gente vai conseguir aumentar esse efetivo,
ter pessoas interessadas em estar participando, se elas forem realmente valorizadas, tanto
monetariamente, porque hoje em dia está difícil, como na parte profissional e na parte ética:
"Olha, ela é uma profissional, ele é um profissional, ele tem que receber por tal". Então, esse é
um ponto. Quero também agradecer... Olha só, hoje eu estou cheia de gratidão com algumas
coisas, né? Eu fico feliz. Eu venho olhar uma praça central, uma praça central, que é a Praça
Coronel Salles. Eu vou dizer uma palavra, que muitas vezes que eu estou sentada ali eu escuto
com quem passa ali, que nem me conhece, nem sabe quem eu sou: "Nossa, essa praça está
uma imundice". [risos]. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Suja. A estrela de
orientação está preta, está precisando limpar, clarear. É uma apresentação. Poucas árvores,
devemos plantar mais árvores nessa praça, né? Hoje, está sendo, graças a Deus... Quero
agradecer o Jurandir. Liguei par ao Jurandir através do Mariel, de pedir que fizesse a
capinagem. Mais ainda: lavassem aqui, porque está bem sujo, e isso pode ser usado, pode ser
limpo. Nós... Eu procurei saber se cabia à Câmara, viu, presidente Roselei, adotar essa... aqui,
e não pode. É uma parte...VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Cede um aparte, vereadora?
Cede um aparte [ininteligível]? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: A senhora cede
aparte ao Sérgio Rocha? VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Não, eu estou aqui te
ouvindo...VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Pode ser. VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Eu quero te parabenizar e lembrar da Praça Coronel. Neusa, a cidade da tecnologia,
a cidade com duas universidades, a praça no coração de São Carlos, desde fevereiro não tem
iluminação pública. Você passa ali, parece um sítio, uma fazenda, que não tem iluminação. É
uma escuridão só. Então, não dá para aceitar uma praça no centro da cidade sem iluminação,
além do matagal que estava, que foi limpada essa semana. Parabéns pela fala. Eu passo ali
várias vezes à noite, eu fico olhando, eu fico abismado e falo: Aqui não é São Carlos, gente.
Não pode ser São Carlos. Uma praça no centro da cidade sem iluminação pública, Neusa.
Tem que cobrar mesmo. Parabéns pela fala. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: E
outro detalhe que eu queria colocar sobre a Praça Coronel Salles é que a gente estava... Como
eu sou da Comissão do Meio Ambiente, a gente trabalha com recicláveis, diferenciação de
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lixos, de não jogar... é um trabalho direto que a gente faz, a conscientização de que um papel
de bala no chão faz a diferença grande. Se todo mundo tivesse a consciência... "Eu não vou
fazer isso. É problema dele". Não, é problema de cada um de nós, que a gente vai estar
sufocado daqui a 50 anos? Não, está pertinho a situação que a gente vai enfrentar terrível. Nós
não temos lixeira na praça. Eu vejo ali uma situação de isopores, canecas, copinhos, tudo
jogado. Isso, além de provocar a dengue, ter uma limpeza geral... É uma apresentação que a
gente tem que ter. Como a gente tem que ter na frente das nossas casas, a gente tem que ter
nas praças. E não é só essa praça. Eu falei da praça agradecendo ao Mariel, mas eu queria
falar de uma situação. Que ontem eu estava passeando, dando uma... passeando não, né,
verificando uma situação, e eu vi também o comentário do vice-prefeito Edson Ferraz, que eu
quero aqui valorizar a fala dele sobre a Praça do Pardinho, que foi inaugurada dia 16 de
agosto de 2007. Uma praça linda, uma homenagem feita pelo companheiro de Tião Carreiro e
Pardinho, que eu não sabia, também que era nascido em São Carlos, um são-carlense, onde a
praça está simplesmente abandonada. Comentei com alguns colegas, o Bira também, o
vereador [interrupção no áudio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pode concluir,
claro. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: O vereador Bira comentou sobre as
situações em que ele vem pedindo há muito tempo uma atenção. A praça é maravilhosa.
Gente, eu quero terminar uma situação assim: hoje, nós vivemos ainda em pandemia. Nós
vivemos uma situação delicada de saúde. Quero parabenizar a nova secretária de Saúde, e
torço que seu chefe de gabinete, meu querido Gustavo, dê certo, que leve bem. Eu torço. Por
quê? Nós estamos enfrentando no Brasil inteiro, estado de São Paulo, a falta de insumos. A
falta de insumos. Muitos deles... Um dos principais para cirurgia, caro Lucão, presidente da
Saúde, da Comissão de Saúde, o principal deles é um dos insumos que produz o - como fala?
- contraste, que vem da Ucrânia, e quem está por dentro sabe a situação que a Ucrânia está
enfrentando. Então, estão pagando absurdos até no mercado para conseguir certos remédios.
A falta é grande. Então, gente, se cuidem, se mantenham, se alimentem corretamente, evitem
de se misturar, porque o covid ainda está, cuidados com o seu vizinho e a sua própria casa em
relação à dengue, porque a melhor situação é a prevenção. Depois, é fila. Obrigada.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, Professora Neusa. Convido agora para
fazer uso da palavra a vereadora Profa. Raquel Auxiliadora pelo tempo regimental de até dez
minutos. [troca de presidência]. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Boa tarde, Sr.
Presidente, vereadores, vereadoras. Estamos fechando hoje o primeiro semestre do ano de
2022. Acho importante a gente fazer algumas avaliações nesses períodos e fazer uma
avaliação desse primeiro semestre do governo Airton Garcia. Como a gente colocou aqui, o
governo Airton Garcia segue a mesma receita de bolo em todas as políticas públicas que
coordena, ou que deixa de coordenar inclusive. A gente tem uma marca muito forte desse
governo, que é o desleixo com os prédios públicos. Nós... Esse ano todo, vários vereadores
aqui dessa Casa denunciaram situações horríveis que os nossos prédios públicos estão, que
nossas praças, como foi colocado aqui, estão, escolas, unidades de saúde. Uma cidade que
ficou abandonada, e que isso tem um custo, um custo no nosso bolso, que a gente vai ter que
pagar para colocar essa casa em ordem. Vimos também faltas de insumos básicos, básicos,
para os servidores poderem trabalhar e atender à população. Diário de classe dos professores
chegou depois de três meses de aula, álcool em gel 70 até hoje não tem nas escolas,
esparadrapo... questões básicas de saúde, vereador Bruno aqui colocou, que faltam nas
unidades. Então, o básico para se atender às pessoas falta. Nós vimos que com isso, esse caos
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que vai fazendo no governo, se apresenta como saída a terceirização, que está em todas as
áreas do governo. A saúde no nosso município já está terceirizada, a educação começou a ser
terceirizada pelas merendeiras, projeto da educação especial está aí para bater na porta, todas
as áreas sendo entregues à iniciativa privada. E onde a gente vai, a gente vê assédio moral
sobre os nossos servidores, uma falta de valorização que os nossos têm no dia a dia do seu
trabalho. E essa entrega do patrimônio público é a entrega da vida das pessoas de São Carlos,
que está sendo entregue à iniciativa privada por meio dessas empresas picaretas de
terceirizadas, porque a gente tem um governo que não planeja, estamos aí... 15 dias atrás nós
denunciamos nessa Tribuna uma portaria que juntava crianças por falta de professor, 15 dias
se passaram, a portaria foi revogada e os professores não foram contratados, a gente continua
com falta de professor, fechando o primeiro semestre letivo ainda com falta dos professores.
Uma gestão, um governo que não faz uso do dinheiro público. Estamos aqui... Quantas vezes
o vereador Lucão, o vereador Elton, falaram sobre cirurgias eletivas, que colocamos o recurso
no orçamento e não foi implementado ainda? Colocamos R$ 350 mil para reabertura do
Centro de Referência da Mulher, que não foi reaberto ainda em seis meses. Então, a gente,
nessa Casa principalmente, tem garantido recursos no orçamento e o governo Airton Garcia
não executa. Mas a população de São Carlos, os servidores públicos principalmente, o
Sindspam e o nosso mandato continuam resistindo. E por isso, nesses seis meses a gente
também tem o que comemorar. E os ataques que a gente sofre são, sem dúvida, um sintoma
de que a gente está no caminho certo. Nosso mandato está marcado pela participação popular,
nossas emendas parlamentares foram discutidas no nosso mandato com o chamamento
público, onde todas as entidades e membros e órgãos da própria prefeitura puderam apresentar
seus projetos e disputar publicamente seus projetos, discuti-los, apresentá-los, porque é
dinheiro público, e para isso o nosso mandato tem muita responsabilidade. Por isso, fizemos
um processo participativo das emendas parlamentares e também para os nomes de rua, onde,
por uma votação popular, a gente destinou dois nomes de rua que cabiam a nosso mandato mais de 700 pessoas participaram votando nas pessoas que elas queriam homenagear -, um
mandato que está sempre conectado com as demandas dos movimentos sociais,
principalmente das mulheres, da educação, da cultura, da economia solidária e da igualdade
racial e um mandato que tem seus pés também na Assembleia Legislativa e no Congresso, por
meio da parceria com os nossos deputados, deputada estadual Márcia Lia e deputado federal
Nilto Tatto, que, além de mandar emendas parlamentares aqui para a nossa cidade, fazem
parte do dia a dia do nosso mandato, e eu agradeço demais. Sabe o que é você ter um
problema no seu mandato e você ligar para o deputado - aconteceu ontem com o deputado
Nilto Tatto - para tirar uma dúvida com ele, e ele te orientar, ler o que você está fazendo? Isso
é estar junto com o deputado federal e estadual, que é a Márcia Lia, o Nilto, que são nossos
grandes parceiros. E, sobretudo, a gente tem muito o que comemorar... E aqui, veja, nosso
presidente Adail, o Sindspam ontem assinou o acordo coletivo da categoria, um dos melhores
do Brasil, e a gente fala com muito orgulho porque a gente conseguiu repor o reajuste salarial
dos servidores, repor as perdas, assiduidade e 14º, e conseguimos ter um dos melhores
acordos do Brasil. Isso é fruto da luta do Sindspam, um sindicato forte, aguerrido, que não
abaixa a cabeça e que eu tenho orgulho imenso de fazer parte, e agradeço todos os dias por
fazer parte, porque a gente vem construindo, de fato, um sindicato de muita luta nessa cidade,
e principalmente porque a gente tem servidores de luta, que nesse processo todo não
abaixaram a cabeça, se mobilizaram, lutaram junto com o sindicato, todas as vezes que o
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sindicato convocou, os servidores estavam presentes, e por isso que hoje a gente conseguiu
assinar esse acordo coletivo. Hoje, se tudo der certo vamos aprovar o acordo coletivo da
Guarda Municipal também, que também foi uma luta do Sindspam. Então, a gente tem muito
a que comemorar nesses seis meses, que foram meses de luta para que a gente chegasse aqui,
e que essa Casa teve a sua participação quando, historicamente, cancelou a sessão, suspendeu
a sessão, foi até o Paço, os 21 vereadores, para lutar junto com os servidores municipais para
esse reajuste. Então, a gente comemora muito, mas com a certeza, que aí eu não posso deixar
de dizer, que a luta não terminou. Acho que no próximo semestre nós temos uma tarefa
crucial, que é a contratação de novos servidores públicos. Não há mais desculpa, não há mais
Lei 173, não há problema de limite prudencial, temos R$ 4 milhões no orçamento destinado a
novas contratações e temos aí a abertura dos concursos públicos. Nós precisamos urgente de
concurso público e de reposição em todas as áreas nesse governo, em especial na Saúde e na
Assistência Social, que eu acho que são duas áreas cruciais que a gente precisa repor
funcionários. É inadmissível a gente pegar um Cras da região do Santa Felícia, por exemplo,
que junta toda a região do Santa Felícia, e ter apenas uma técnica, que é a coordenadora, ela é
a chefe dela mesma, para atender uma única assistente social para toda a região do Santa
Felícia. Então, a gente precisa com urgência de concurso público já. E a gente termina esse
semestre e começa julho no final da semana com muita esperança. A gente tem que viver
nesse segundo semestre um momento de esperança no nosso país, de a gente poder voltar a
respirar e acreditar que o nosso país pode ter esperança de novo. Depois desses últimos quatro
anos de muita luta que nós tivemos, o Brasil pode esperançar...PRESIDENTE RODSON
DO CARMO: Por favor. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Para concluir?
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: A senhora está com a palavra. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: O Brasil vai poder esperançar de novo. E eu tenho certeza que
toda sociedade vai esperançar de novo e que a gente vai conseguir construir, nesse segundo
semestre, um grande Brasil novamente, que possa ser feliz de novo. Obrigada.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Agradecendo as palavras da nobre vereadora
Raquel Auxiliadora. O próximo vereador inscrito é o vereador Robertinho Mori por até dez
minutos. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sr. Presidente Rodson, que ora preside a
sessão, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos acompanha. Eu quero voltar a
um assunto que foi debatido no início dessa sessão, Sr. Presidente. Primeiramente, a
população fica meio sem entender, e não é do feitio deste vereador também criar caso com
ninguém, mas a tristeza, a mágoa de uma perseguição. Em 2000, quando este vereador foi
eleito, em 2001, foi procurado - em 2000 ainda - pelo prefeito Newton Lima, que ele gostaria
de ter como parte da base do governo... que eu aceitei, porque quando acabou a eleição, eu
acho que acabou tudo, zerou, eu acho que a gente tem que trabalhar para o bem da sociedade
e para o bem da cidade. Não me arrependo em nenhum momento de ter trabalhado juntamente
nem com o Newton Lima nem com o Barba. Cumpriu. Eu saía... É a minha área, a música, fiz
Tatuí em 1982, 83, 84, voltei a fazer regência em 2006, 2007, não pude concluir o terceiro
ano porque era às terças-feiras e nós tínhamos aqui a sessão. De lá para cá, parece que foi
uma... incrível. A própria administração do PT naquela época, se não fosse um pulso firme do
Newton Lima, teria fechado essa escola. Eu posso falar com propriedade, e se eu tenho
ligação com essa escola é porque eu fui o autor do projeto da criação de uma escola em nosso
município, porque até então... Os mais velhos vão lembrar que existia aqui a banda 7 de
Setembro, uma banda que foi falecendo as pessoas, e nós não tínhamos nenhuma corporação
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musical e uma escola de música na cidade de São Carlos. Foi daí então um projeto
apadrinhado, nada mais, nada menos, Tullio Colacioppo, 54 anos maestro titular da orquestra
do Municipal em São Paulo, e ele me pediu: "Robertinho, você poderia batizar como João
Seppe?", porque João Seppe tem uma história: que em 1961 ele quis ser enterrado em São
Carlos. Mas não é esse o objetivo. Quem são os diretores dessa entidade? Faleceu agora,
recentemente, infelizmente, o engenheiro Marco Nagliati, que era o presidente. Hoje, o
presidente é o João Cruvinel Moura; Paulo Estevão Cruvinel, da Embrapa, também da
diretoria; Fernando César Crnkovic; Dr. Feliz Francisco Tavelin; o coronel Sitta; Sidney
Domingues; Wilson Júnior participou da... já foi presidente; e Claudinei Fabrício, fora toda a
equipe que nós temos lá nos conselhos. Uma luta, uma labuta. Aí veio uma nova regra, onde
nós participamos então, sim, do chamamento público, e nesse segundo chamamento público,
infelizmente, propósito propositalmente, pela cultura da nossa cidade, um dia antes ele avisa
que a gente estava sendo desclassificado por conta de um documento. Essa é a realidade. Mas
muitos, muitos, muitos não querem que aconteça e até hoje lutam... Então, essa foi a minha
indignação. Tanto é que eu voto... nunca votei contra nenhum requerimento nessa Casa. E é
indignação de pessoas que perseguem, e justo hoje, hoje, hoje, que nós temos, Sérgio Rocha,
uma apresentação. Por que essas pessoas não vão nessa apresentação? Por que não vão
conhecer o trabalho dividido em dois dias? Por quê? Porque nós temos... violino, viola,
violoncelo e contrabaixo são as cordas. Clarinete, flauta transversal, saxofone, musicalização
infantil tornando referência na região, se não for no estado, com a parceria que está sendo
formada agora, onde aquelas crianças que se sobressaem na escola regular, que têm dom, que
elas possam ser atendidas, uma vez que é financiada 90%, 92%, pelo governo municipal.
Estamos, sim, tentando trabalhar com recurso estadual. Agora, é muito, muito triste, muito
triste, entendeu... Agora, quando eu bato no peito em relação à honestidade é porque eu sou
,sim. E isso incomoda algumas pessoas, porque lá fora é tido como político todos corruptos. E
não é verdade. Tem muita gente boa aqui, muita gente honesta. Eu acho que é uma relação de
observar, e não somente falar, Lucão. É um trabalho... É um dos únicos trabalhos que quase
que é uma troca o mandato para a gente poder... Eu votei naquela época que foi massacrado
por essa Casa, quando teve a planta genérica que o governo do Newton queria: Não vou
voltar, Newton. Fiquei quase duas horas conversando com ele. Então, essa escola faz parte de
um projeto. Somente para a população entender os problemas que nós tivemos aqui no início
dessa sessão. Eu fui, realmente, indelicado. Eu peço desculpa à população. Eu não deveria,
realmente, de perguntar em relação ao requerimento. O requerimento eu votei a favor
inclusive, mesmo porque não tem nada para esconder. A insatisfação é aquela... Não faz dois
meses, já apresentou, o mesmo vereador já apresentou um requerimento. E vai apresentar, vai
apresentar, vai apresentar, entendeu, talvez pedido por alguém, de uma entidade que não tem
nada. Vá visitar a entidade. Precisamos desligar alguns professores que não tinham formação.
Existia ali - como é que chama? - saber... notório saber, pessoas que a vida toda eram músicos
e não... mas para atender o chamamento público precisava ter a graduação. Então, nós tivemos
que contratar as pessoas... colocar as pessoas que tinham essa graduação. Aí a cultura? Não é
a cultura, não. É um rapaz que sempre trabalhou contra. Ele atrasou tal documento. E aí, era
um feriado prolongado, aí entramos, entramos com recurso, e o recurso foi dado de forma
legal. Então, é essa insatisfação que me chateia, Lucão, de ser um parlamentar que trabalha
com lisura. Não estou me gabando, não, e da forma com que foi colocado, se eu estou... Vai
visitar... revira meus trabalhos aqui nessa Casa. Meu gabinete começa às 8h e para às 18h.
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Nem um minuto antes. Nas emendas de feriado, elas vêm trabalhar aqui nem que for meio dia
para a gente acertar as coisas que não se consegue acertar na semana. Então, a minha
insatisfação é essas picuinhas em relação a um projeto que deu certo. Fico muito triste, muito
triste, entendeu? Por quê? Porque eu estou ligado, eu estou ligado, Tiago, vereador Tiago,
porque eu fui o propositor, eu fiz essa lei para que a gente pudesse ter na cidade de São
Carlos. Tem musicalização infantil, temos coral, tem a banda de metais e percussão, tem
crianças de oitos anos que participam, de seis anos, na musicalização até pessoas com 80
anos, porque hoje nós temos lá o curso de acordeom. Então, fica o convite aqui para todos os
vereadores. Eu... Inadmissível ser tratado como moleque, porque eu não sou. Eu tenho a
minha vida toda pautada, 24 anos dentro de uma empresa, Faber-Castell, 30 anos no Colégio
Cecília Meireles e voluntário há 30 anos na Apae de São Carlos. CBT também, trabalhei com
o Lucão na CBT. Então... Desde 11 anos de idade vendendo limão para o Lima, começando o
nosso trabalho. Então, não vem qualquer um aqui falar besteira sobre a minha pessoa. Então,
isso fica somente registrado em relação ao que aconteceu hoje aqui. Não tenho nada pessoal
com ninguém; só fico triste com essas picuinhas...PRESIDENTE RODSON DO CARMO:
Vereador, o senhor pode concluir. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Muito obrigado.
Com essas picuinhas, entendeu, querendo procurar pelo em ovo, entendeu, onde não tem.
Muito triste, muito triste com tal situação, vindo de onde vem, de algumas pessoas que
tentaram inviabilizar o meu trabalho lá dentro da Cultura. Então, eu sei o que eu estou
falando. Estou falando com propriedade, estou falando como homem, não estou falando como
moleque. Podem ser solidários a quem vocês quiserem. Eu tenho a minha consciência
tranquila e limpa. Eu trabalho com a música da mesma forma que alguns trabalham com a
igreja, outros trabalham com qualquer outro tipo de... A minha ligação é essa desde criança,
entendeu? E as minhas leis... que eu faço questão que a prefeitura cumpra, entendeu, porque
eu estou aqui para legislar, eu estou aqui para trabalhar, e exijo o respeito. Muito obrigado.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Agradecendo a palavra do nobre vereador
Robertinho Mori. Passo a palavra para o presidente titular dessa Casa, vereador Roselei
Françoso, por até dez minutos. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Nobre vereador
Rodson Magno do Carmo, colegas vereadores, vereadora Raquel, vereadora Neusa, vereadora
Cidinha do Oncológico, população que nos acompanha aqui no Plenário, nos acompanha de
suas residências, muito boa tarde a todos e a todas. Eu quero também fazer coro com a fala da
Professora Neusa no que diz respeito à conhecida Praça do Pardinho, uma praça que foi
inaugurada no dia 16 de agosto de 2007 pelo então prefeito Newton Lima Neto em
comemoração, inclusive, aos 75 anos do artista. Nesta data, tiveram participando mais de 16
duplas sertanejas, foi uma grande festa ali na Serrinha do Aracy, no bairro Monte Carlo. E
hoje, esse local, ele... Inclusive, deve estar previsto aí para o mês de agosto acho que um
trabalho organizado pelo nobre vereador Gustavo Pozzi, que, me corrija se eu estiver falando
algo equivocado... Vereador Gustavo Pozzi, queria chamar atenção de Vossa Excelência, do
vereador Malabim. Estou falando da Praça do Pardinho, e eu vi alguma coisa sendo aprovada
aqui recentemente, acho que é um trabalho de autoria de Vossa Excelência para realizar o
Festival Pardinho, que deve estar para acontecer no mês que vem, né, no mês de agosto. Dia
16 de agosto aproximadamente, 17, quando comemora-se o ano de inauguração daquele local.
E ontem à noite nos chamou a atenção a fala do vice-prefeito, anteontem, mostrando a
situação precária que encontra-se aquele local. No mês passado, mês retrasado, nós recebemos
aqui uma comissão de moradores daquela região e nós conseguimos garantir a limpeza,
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através do secretário Mariel, através do Zé Augusto, mas eu quero novamente aqui pedir de
forma verbal ao nosso amigo Mariel, ao nosso amigo Zé Augusto, que escale uma equipe,
programe uma equipe para poder manter aquele local, que é muito utilizado pela comunidade
no entorno, a limpeza, a poda das árvores, cuidados necessários para garantir a habitabilidade
naquele local com segurança. Então, faço aí o pedido ao secretário Mariel, peço ao Dr. Edson
Fermiano que faça a gestão para que isso ocorra. Eu quero também trazer um assunto aqui que
tem nos preocupado bastante, que é em relação à lista de espera. Eu sou autor da lei que criou
a fila única aqui no município. Quando nós criamos essa fila única, não foi para deixar uma
fila quilométrica; foi para dar transparência nas vagas das nossas escolas municipais. E nós
pedimos ao prefeito na época, o prefeito Paulo Altomani, ele sancionou a lei, e essa lei está
em vigor desde aquela época, garantindo transparência no quadro de vagas, nas demandas
solicitadas pela população de São Carlos para a população de zero anos, de um mês de vida
até o ensino fundamental, o ciclo 2. E também o Mova, que foi uma alteração feita pela nobre
vereadora Raquel Auxiliadora. O EJA, me perdoa, Educação de Jovens e Adultos. E ao
pesquisar essa lista minutos atrás, nós verificamos um número muito assustador: um número
de 3.122 pessoas, 3.122 alunos aguardando ou o atendimento, ou a transferência, ou ainda a
segunda opção de transferência. Mas o que chamou atenção é que nós temos muitos não
atendimentos. Então, eu gostaria de pedir à Secretaria Municipal de Educação uma atenção,
um olhar para essa questão, porque eu vou dar um exemplo: o Cemei Bruno Panhoca, um
Cemei que foi ampliado recentemente e que possui, na fase 1, 15 crianças esperando o
atendimento; na fase 2, 14 crianças esperando atendimento. E assim vai. Nós temos... Esse
número, ele é quilométrico, como eu disse, mas a gente tem que dar informação verdadeira.
Então, eu não estou dizendo que esses 3.122 alunos estão fora da escola, mas um número
expressivo de não atendimento está. Como eu busquei essa informação enquanto os
vereadores explanavam, eu não tenho aqui o número exato dos não atendimentos, mas são
muitos. Então, eu queria... Já que nós estamos em um período aqui passando o segundo
semestre, nós temos aqui trabalhado a questão dos investimentos no ensino, nós tivemos na
semana passada, retrasada, na anterior ainda, uma discussão em torno daquela Portaria nº 2,
que foi revogada no último sábado, a demonstração de que há necessidade de contratação de
professores. Então, eu queria também fazer esse requerimento verbal, posso fazer por escrito
também, mas eu acredito que a secretária, o secretário de Governo está nos ouvindo, que
antecipe esse período de inscrição para garantir a contratação de professores, porque esse ano
algumas escolas... Eu ouvi aqui na semana passada, como é o caso lá no Carmine Botta, que
ainda falta o professor de educação física. É uma matéria curricular. Não dá para aceitar a não
contratação desse profissional. Lá na Escola Angelina... desculpa, Walter Blanco, também, a
professora se ausentou com licença sem vencimentos para poder concluir o seu mestrado, o
nosso estatuto tem essa previsão, e não foi reposto até o dia de segunda-feira, ontem, esse
profissional. Então, eu queria pedir, porque os alunos precisam ter a garantia, o acesso à
permanência e o direito ao ensino garantidos. Não dá para ter a mentalidade de que escola é
só oferecer a vaga, Professora Neusa. Ao contrário, nós temos que garantir a vaga, nós temos
que garantir a permanência através dos profissionais ali cuidando, educando, e nós precisamos
garantir o conhecimento, o ensino, a troca de experiência. E é isso que eu gostaria de
mencionar na tarde de hoje. Para finalizar, eu queria fazer a leitura aqui muito rapidamente
para os nobres colegas de um requerimento, uma informação importante, de um requerimento
que nós fizemos, Requerimento 1.546, que foi aprovado aí no mês de maio provavelmente...
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mês de junho, porque as informações estão atuais, da quantidade de professores da rede
municipal que estavam afastados por covid: 145 professores afastados por covid na rede
municipal de ensino. Isso trouxe, no mês de junho, uma quantidade de afastamento de 330
dias praticamente. Por isso essa dificuldade que nós temos de garantir o professor na sala de
aula. Então, é o cuidado que a gente precisa continuar, presidente Lucão, da Comissão de
Saúde, com os nossos profissionais, garantindo a máscara, o álcool em gel, o distanciamento.
Então, quando a gente vem a essa Tribuna pedir para contratar professor, pedir para garantir o
distanciamento, pedir para não aglomerar com muitos alunos na sala de aula, nós estamos
falando de saúde, nós estamos falando de segurança das nossas crianças. Mas totalizando
nesse período de fevereiro até o mês de junho, nós tivemos 2.278 dias de afastamentos. Isso
compromete muito a questão dos professores. E isso está generalizado. Eu pedi aqui inclusive
por categoria. Colocamos aqui agente educacional, 33 afastamentos; auxiliar administrativo,
quatro; coordenador pedagógico; educador de creche, 23; servente de merendeira, 36, enfim.
É uma quantidade grande, na verdade, de afastamento por cargo por conta dessa doença que
não nos deixa em paz. Então, vereador Rodson, eu agradeço aqui o tempo adicional aos
nobres vereadores, o tempo adicional, né, desejando a todos aqui uma ótima tarde, que a gente
tenha uma excelente semana e um bom trabalho a todos e a todas. PRESIDENTE RODSON
DO CARMO: Comunicado à Casa, vereador Gustavo Pozzi. [troca de presidência].
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Quero aproveitar que o vereador Roselei falou do
Festival Pardinho e esclarecer o que vai acontecer, né, porque fica... Vão ser selecionadas
duplas. As dez melhores duplas irão participar de um festival, que será no dia 7 de agosto, às
15h, no Teatro Municipal. Dessas dez duplas, o primeiro, segundo e terceiro colocados
receberão premiação em dinheiro, né? Essa participação no dia 7 de agosto será aberta ao
público. Então, é o segundo festival que nós fazemos do Pardinho para homenagear o
Pardinho, que é daqui de São Carlos, né, esse... um concurso sertanejo de raiz, né? O primeiro
que nós fizemos foi muito bonito lá no Teatro Municipal. Por conta da pandemia, acabou que
nós não conseguimos fazer outro festival dessa natureza, mas então dia 7 de agosto, às 15h,
nós teremos esse evento. Aqui, aproveito a oportunidade para valorizar o trabalho que está
acontecendo no Cemac, coordenado aí pelo Caromano, que tem feito um belo trabalho sob o
comando do Cemac, também a Valéria e as demais pessoas que trabalham lá. E esse concurso
acontece por conta aí dessas pessoas que se dedicam à cultura da nossa cidade e à lembrança
das pessoas que foram importantes na nossa cidade. Muito obrigado. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Gustavo Pozzi. Comunicado à Casa solicitado
pelo nobre vereador Rodson Magno do Carmo. VEREADOR RODSON DO CARMO: Boa
tarde, Sr. Presidente, população que nos acompanha, vereadores e vereadoras dessa Casa. Para
nós é motivo de muita alegria. Amanhã, nós estaremos na cidade de São Paulo, eu e o
presidente dessa Casa, vereador Roselei Françoso, onde nós traremos novidade do governo do
estado. Ainda nós não temos informações do que São Carlos será contemplada, mas amanhã
nós estaremos na cidade de São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, que dirá... nós teremos
muitas novidades boas para a nossa cidade. Muito obrigado, Sr. Presidente. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: A convite da Casa Civil, né? Bom, vamos lá? Eu solicito ao nobre
vereador Marquinho Amaral que proceda a chamada dos nobres vereadores para possibilitar a
entrada na Ordem do Dia. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador André
Rebello. Está on-line? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O vereador André Rebello
está on-line. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente on-line. PRESIDENTE
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ROSELEI FRANÇOSO: Presente on-line. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereador Azuaite, justificou ausência. Vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Bruno.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereadora Cidinha, justificou ausência. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: A
Cidinha está on-line agora. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Está on-line agora.
Vereador Dé Alvim. VEREADOR DÉ ALVIM: Presente. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Djalma Nery. VEREADOR DJALMA
NERY: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Elton Carvalho.
Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Malabim.
VEREADOR MALABIM: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador
Marquinho Amaral, presente. Vereador Paraná Filho, presente. Vereadora Professora Neusa.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Presente. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Presente. Vereadora Raquel Auxiliadora. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador
Robertinho Mori, presente. Vereador Rodson do Carmo. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Roselei Françoso,
presente. Vereador Sérgio Rocha. Sérgio Rocha? VEREADOR SÉRGIO ROCHA:
Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereador Tiago Parelli.
VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Presente. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Presente. São 20 vereadores presentes, contando com os vereadores on-line.
ORDEM DO DIA – PROCESSOS EM REGIME DE URGÊNCIA EPECIAL – ÚNICA
DISCUSSÃO - PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. Obrigado, vereador
Marquinho Amaral. Nós entraremos agora... Nós temos alguns processos que contêm o
número de assinaturas, possibilitando a urgência, a tramitação em regime de urgência. Eu
peço aqui ao Rodrigo Venâncio que me auxilie no início do processo de votação. Então,
vamos lá? Em votação a Moção 197, (processo nº 2610/22) de autoria do nobre vereador
Robertinho Mori Roda, que "manifesta congratulação aos familiares dos saudosos músicos e
simpatizantes da Turma do Rancho do Abacateiro". Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, manifestando-se os contrários. Aprovada a moção de número 197. Moção de
número 202, (processo nº 2623/22) de autoria da nobre vereadora Raquel Auxiliadora,
"moção de repúdio contra o Decreto 11.098, de junho de 2022, que desarticula a Rede de
Atenção Psicossocial". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se
os contrários. Aprovado. Projeto de Decreto nº 12,(processo nº 2634/22) de autoria do nobre
vereador Sérgio Rocha, que "concede o título de Cidadã Honorária de São Carlos à Sra. Zélia
Nonato de Souza". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Moção de número 206, (processo nº 2636/22) de autoria do nobre
vereador Sérgio Rocha, que "manifesta apelo ao prefeito municipal para que efetue alteração
de trânsito na Rua João Lourenço Rodrigues, no entorno da Praça Itália". Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de
Decreto nº 10, (processo nº 2632/22) de autoria do nobre vereador Djalma Nery, que
"concede título de Cidadã Honorária de São Carlos à ativista trans Ângela Lopes". Os
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vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado.
Moção de número 205, (processo nº 2631/22) de autoria do nobre vereador Bruno Zancheta,
que "manifesta congratulação ao Colégio Diocesano La Salle São Carlos pela realização da
65ª Olimpíada La Salle". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se
os contrários. Aprovado. Moção de número 207, (processo nº 2639/22) de autoria do nobre
vereador Tiago Orlandi Parelli, moção de congratulação que "manifesta congratulações aos
atletas Enzo Kuri Chu, Enzo Piccolli Dias Carneiro, Matheus Henry da Silva, Iago Uliana
Bitterncourt, Otavio Reami Braga, Tiago Otanari, Laura Arioli Albuquerque, Fernando Ciaco
Carnicelli, Guilherme Henrique Poncini Nunes da Silva, Riti Chowdhary, Juliana Costa,
Adriel Meireles Rocha". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se
os contrários. Eu quero agradecer a presença de vocês. No final, eu convido para a gente fazer
uma foto aqui, tá, oficial como símbolo de reconhecimento à representação de vocês - viu,
Dentinho? -, representando a nossa cidade em todo o Brasil. Então, meus agradecimentos.
Cadê o Chu? Eu vi o Chu aí. Foi embora? Foi embora? Nossos agradecimentos também ao
Chu. Requerimento 1.823, (processo nº 2640/22) de autoria do nobre vereador Bruno
Zancheta, que "requer melhorias estruturais na Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do
bairro Vila Prado". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Requerimento 1.824, (processo nº 2641/22) também de autoria do
nobre vereador Bruno Zancheta, que "requer manutenção geral urgente no Centro Olímpico
Bichara Damha, no distrito de Água Vermelha". VEREADOR BRUNO ZANCHETA:
Bruno e Bira. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É Bruno, Bira? VEREADOR
BRUNO ZANCHETA: Bruno e Bira. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Bruno e
Bira, autoria de ambos os vereadores. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado. Vereador... Não, é Requerimento 1.819, (processo
nº 2626/22) de autoria do nobre vereador Gustavo Pozzi, que "requer estudo para realização
de serviços de poda ou retirada de árvore no Jardim das Torres". Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. SR. RODRIGO CLAYR
VENÂNCIO: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: O vereador Rodson solicitou a leitura do currículo? SR. RODRIGO CLAYR
VENÂNCIO: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Vamos colocar em votação o Projeto de Lei 332, (processo nº 2528/22) de
autoria do nobre vereador Rodson Magno do Carmo, que "dá nome de Miguel Peres Gomes à
Rua 21 do Condomínio Residencial Salto do Monjolinho". Votação nominal? SR.
RODRIGO CLAYR VENÂNCIO: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: O senhor fará a leitura. Posteriormente, votação nominal. O senhor
tem a palavra, vereador Rodson. VEREADOR RODSON DO CARMO: "Projeto de Lei
332, autoria minha, vereador Rodson Magno do Carmo, que dá nome Sr. Miguel Gomes à
Rua 21 do Condomínio Residencial Salto do Monjolinho". Eu peço, por gentileza, que seus
familiares fiquem de pé representando o Sr. Miguel Peres Gomes. "Em meio à crise financeira
mundial de 1929, nasce, na Usina Monjolinho em São Carlos, o Sr. Miguel Peres Gomes,
homem íntegro, honesto, trabalhador, filho de André Peres Gomes e de Maria Augusta Peres
Gomes. Seu pai era chefe da Usina Monjolinho e da Casa das Máquinas, onde Miguel ajudava
durante o dia, e à noite ia de bicicleta para a Escola Industrial Paulino Botelho, onde fez o
curso de torneiro mecânico e marcenaria. Casado há mais de 33 anos com a Sra. Dirce Gatti
Peres Gomes, pai de dois filhos, José Luiz Peres Gomes - aqui presente - André Luiz Peres
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Gomes, contribuiu à São Carlos de maneira fundamental para lutar pelo saneamento básico da
dos bairros Vila Boa Vista e assim pelo asfalto da Rua D. Gastão de Sá. Além disso, foi um
dos precursores na construção da Igreja Santo Antônio ao colocar a primeira pedra e o
alicerce que sustenta a igreja e a instalação de suas portas. Miguel Peres Gomes trabalhou
como entalhador na empresa Móveis Carreira, porém, em 1952, fundou uma oficina de
carroças, charretes e carrocerias na Vila Prado, onde conquistou diversos amigos e
admiradores devido ao serviço de qualidade oferecido. Doador de sangue assíduo, Miguel
faleceu, infelizmente, no 3 de janeiro de 2001, devido a uma leucemia, deixando para trás
amigos, admiradores e um legado de um homem honesto que contribuiu para o progresso da
nossa cidade". Eu quero aqui agradecer, em nome do meu amigo José Paulo, o empréstimo do
nome do teu querido pai para a nossa cidade, e, por incrível que pareça, onde seu paizinho
trabalhou, há muitos anos, hoje é o Condomínio Monjolinho e lá está sendo prestada essa
homenagem ao nome, aos parentes que estão aqui presentes. Eu peço a todos os vereadores
que fiquem de pé para que nós possamos fazer um minuto de silêncio em memória ao nosso
querido Miguel. [um minuto de silêncio]. VEREADOR RODSON DO CARMO: Quero
pedir aos nobres pares, colegas vereadores, que votem favoravelmente a esse projeto e peço
votação nominal ao Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Votação
nominal solicitada pelo nobre vereador, Rodson Magno do Carmo. Os favoráveis digam sim,
os contrários digam não. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Vereador André
Rebello. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador André Rebello.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim, on-line. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Sim, on-line. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Azuaite Martins
justificou. Bira. VEREADOR UBIRAJARA: Sim. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Cidinha do Oncológico. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim, on-line.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim, on-line. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Dé Alvim. VEREADOR DÉ ALVIM: Sim. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Djalma Nery. VEREADOR DJALMA NERY: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Elton Carvalho. VEREADOR ELTON
CARVALHO: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Gustavo Pozzi.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Sim. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Malabim. VEREADOR MALABIM: Sim. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Sim. Marquinho Amaral, justificou a ausência. Paraná Filho.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: 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: E
Tiago Parelli. Dezoito votos favoráveis e nenhum contrário, Sr. Presidente. [aplausos].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Muito bem. Então, está aprovado o Projeto de Lei
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Ordinária nº 332, de autoria do nobre vereador Rodson Magno do Carmo, "que dá nome de
Miguel Peres Gomes à Rua 21 no Condomínio Residencial Salto do Monjolinho". Parabéns
ao vereador Rodson. Parabéns a toda família, e que ele possa, de fato, estar presente sempre
na vida daqueles moradores na fazenda... no Salto do Monjolinho, onde ele prestou relevantes
serviços a toda a sociedade. Então obrigado a família, obrigado ao vereador Rodson por
eternizar o nome. Deixa eu só ver nome certinho. Sr. Miguel Gomes... Peres Gomes à Rua 21
no loteamento Salto do Monjolinho. Obrigado. Então, o próximo projeto de lei também é de
autoria do nobre vereador Rodson Magno do Carmo, Projeto de Lei nº 282, (processo nº
2147/22) "que institui o Programa Moeda Verde no município de São Carlos e dá outras
providências". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado o projeto de lei de autoria do nobre vereador Rodson Magno do Carmo,
Projeto de Lei nº 382. Projeto de lei de autoria do nobre vereador Bruno Rafael Marcos
Zancheta, o Bruninho, que denomina... o Projeto de Lei nº 355, (processo nº 2635/22) "que
denomina Praça Sonchini a área de lazer localizada entre ruas Desembargador Júlio de Farias
e Benjamin Constant no bairro Vila Prado". Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Aprovado projeto de lei. Só para que as pessoas possam
ter referência. O João, ele era o João do Amendoim. Muito conhecido naquela região,
frequentador assíduo do Luizão. Uma pessoa que além de vender amendoim, se divertia muito
durante as partidas. Muito obrigado, Bira... Bira não, Bruno, pela... Bira também, mas o
Bruno pela iniciativa de denominar, dar a nome ao Sr. João do Amendoim à praça lá próximo
ao Luizão. Projeto de Lei nº 372, (processo nº 2661/22) de autoria da Prefeitura Municipal da
São Carlos, "que altera dispositivo da Lei 18.926, de 7 de dezembro de 2018, que dispõe
sobre a organização administrativa da Prefeitura Municipal de São Carlos, e adota outras
providências". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Esse não é... Eu só quero até para fazer jus aqui a determinação modificada no
nosso Regimento Interno do nobre vereador Paraná Filho, eu entendo que esse projeto
também tem que ser votação nominal. Então, eu peço à nobre vereadora Raquel Auxiliadora
que proceda à votação dos Srs. Vereadores. Os vereadores favoráveis à alteração... deixa eu só
ver o número da lei. "A alteração à Lei 18.926, de 7 de dezembro de 2018, que dispõe sobre
organização administrativa da Prefeitura Municipal de São Carlos, e dá outras providências".
Digam sim, os contrários digam. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Vereador
André Rebello, on-line. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador André... Só um
minuto, Raquel. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Só um minutinho.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Que eu estou aqui... deixa eu ver se o André
está...VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: A gente não está enxergando.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador André está positivo lá. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Sim, on-line. Azuaite Martins de França justificou. Bira.
VEREADOR UBIRAJARA: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Bruno
Zancheta. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Sim. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Cidinha do Oncológico. Sim, on-line. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Sim, on-line. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Dé Alvim.
VEREADOR DÉ ALVIM: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Dimitri
Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Sim. Djalma Nery. VEREADOR DJALMA NERY: Sim. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Sim. Elton Carvalho, sim. Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO
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POZZI: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Lucão Fernandes.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Malabim. VEREADOR MALABIM: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Sim. Marquinho Amaral justificou. Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Professora Neusa. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Raquel
Auxiliadora, sim. Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Rodson Magno do Carmo. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Roselei
Françoso, no exercício da presidência, não vota. Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. E Tiago Parelli.
VEREADOR TIAGO PARELLI: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim.
Dezoito votos favoráveis e nenhum contrário, presidente. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Então está aprovado o Projeto de Lei nº 372 "que altera dispositivo da Lei
18.923, de 7 de dezembro de 2018, que dispõe sobre organização administrativa da Prefeitura
Municipal de São Carlos, e adota outras providências". Próximo projeto. Projeto de Lei nº
373, (processo nº 2663/22 de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, "que altera
dispositivo da Lei 12.925, de 31 de outubro de 2001, que dispõe sobre a criação, competência
e organização da Guarda Civil Municipal, e dá outras providências". Também votação
nominal. Os vereadores favoráveis digam sim, os contrários digam não. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Vereador André Rebello. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Vereador André Rebello. Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Sim, on-line. Azuaite Martins de França justificou. Bira. VEREADOR UBIRAJARA: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Cidinha do Oncológico,
sim on-line, verificado. Dé Alvim, sim. Dimitri Sean, sim. Djalma Nery. VEREADOR
DJALMA NERY: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Elton Carvalho.
VEREADOR ELTON CARVALHO: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Sim. Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Sim. Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Malabim. VEREADOR MALABIM: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Marquinho Amaral justificou. Paraná Filho.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim.
Professora Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Sim. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Raquel Auxiliadora, sim. Robertinho Mori, sim. Rodson
Magno do Carmo. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Sim. Roselei Françoso, no exercício da presidência, não vota. Sérgio
Rocha. Sérgio Rocha? Ausente do Plenário. E Tiago Parelli. Tiago está aí? Não? Justificou?
Ausente? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tiagão? VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Dezesseis votos favoráveis, nenhum contrário. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Então, está aprovado Projeto de Lei nº 373, de autoria da Prefeitura Municipal
de São Carlos, "que altera a Lei 12.895, de 31 de outubro de 2001, que dispõe sobre a criação,
competência e organização da Guarda Civil Municipal". PROCESSOS EM REGIME DE
TRAMITAÇÃO COMUM – ÚNICA DISCUSSÃO – PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO - Agora, nós entraremos na Pauta do dia. Nós temos apenas dois projetos de lei.
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Projeto de Lei nº 470, (processo nº 3268/22) de autoria do nobre vereador Bruno Zancheta,
"que declara de utilidade pública Associação Projeto Amigos Contra o Câncer Infantil e
Adulto, o Pacc". Pacc com Cs certos? Então em votação Projeto de Lei nº 470 "que declara de
utilidade pública Associação Projeto Amigos Contra o Câncer Infantil e Adulto". Os
vereadores permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei
nº 138, (processo nº 1306/22) está retornando à Casa. Foi solicitado a retirada na sessão
passada pela nobre vereadora Raquel Auxiliadora, "que autoriza o crédito...". Um projeto do
Poder Executivo, da Prefeitura Municipal de São Carlos, "que autoriza o Poder Executivo a
abrir crédito adicional especial na Prefeitura Municipal de São Carlos". Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Não havendo
mais projeto a ser votado na tarde de hoje, eu convido...VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Declaração de voto, Sr. Presidente.
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Só um segundinho, Raquel, já te dou, só para poder liberar os meninos ali. Eu
convido a associação para vir aqui à frente, Associação de Tênis de Mesa para... os atletas,
para estar conosco aqui, a diretoria representada pelo Dentinho, para fazer foto com os Srs.
Vereadores e vereadoras. Se o Chu estiver por aí, eu também convido o Chu para estar entre
nós, para registrar esse momento de reconhecimento aos nobres atletas que representaram a
nossa cidade nas competições. Vamos lá, vamos lá que nós estamos rodando. Olha a medalha.
Várias medalhas, hein. Para se posicionar aqui à frente, eu convido o nobre vereador Lucão
Fernandes para estar conosco, vereador Ubirajara Teixeira e todos os demais vereadores, em
especial a Professora Neusa Golineli, atleta nato, sempre defendendo a categoria. Vamos lá,
posicionar para foto? Bruno, Bruno, Bruno Zancheta. Vereador Djalma Nery. [aplausos].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vamos lá. Dando prosseguimento aos trabalhos,
eu convido a nobre vereadora Neusa Golineli para falar em nome do partido. Tem declaração
de voto? Ah, solicitado pela nobre vereadora Raquel, me perdoa, vereadora Raquel. Dei
mancada, vereadora Raquel, a senhora tem a palavra na declaração de voto pelo tempo
regimental de até dois minutos. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Eu queria aqui
declarar voto no projeto que a gente aprovou hoje da cultura. Foi um projeto que a gente
solicitou a retirada para esclarecer os gastos que seriam feitos com esse recurso. E o
Departamento de Artes e Cultura esclareceu todos os gastos, o que será comprado. E a gente
espera que mais brevemente seja comprado isso e aberto esse importante equipamento de
cultura que é a Pinacoteca, com todos os instrumentos que precisa, que está lá listado no
processo. Então, que bom que a gente conseguiu retirar, foi esclarecido, e assim que devem
ser as coisas públicas. Não é pessoal com nenhum membro da administração pública, com
nenhum vereador, não é pessoal. Quero deixar claro aqui: o meu envolvimento com cultura é
um envolvimento ideológico com Pauta da cultura dessa cidade. Não é pessoal. O que tiver
nos autos do processo, porque como esse processo aqui da cultura é exemplo disso, está nos
autos do processo hoje o que será comprado, e assim que nós, parlamentares, temos que agir,
do que está nos autos do processo. E é assim que a gente vai fiscalizar as políticas públicas, e
não... de maneira nenhuma pessoalizar, seja com os gestores da cultura, seja com a Comissão
de Licitação, seja com qualquer membro de entidade do terceiro setor. O que está nos autos é
o que está nos autos. Se não está, não existe. Então, por isso, essa é a impessoalidade que
[interrupção no áudio]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: A senhora pode concluir.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Que é tão importante e é por isso que
impessoalidade é um princípio da administração pública e assim que a gente age. Obrigada.
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PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereadora Raquel. Solicitou para
declaração de voto o nobre vereador Paraná Filho, tempo regimental de dois minutos. Quero
solicitar, vereador Paraná, se permite, a vereadora Raquel que me substitui por alguns
minutinhos. [troca de presidência]. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Por favor,
vereador Paraná, para declaração de voto. Tem a palavra. VEREADOR PARANÁ FILHO:
Sra. Presidente, Srs. Vereadores, eu quero, nesse momento, parabenizar a Guarda Municipal
na pessoa do coronel Samir Gardini. Esses dois projetos que nós acabamos de aprovar aqui
são de fundamental importância para a Guarda, um regulamenta essa situação do líder, que
agora deixa de ser líder de equipe que para ser chefe de equipe, dando uma maior valorização
a esses guardas que assumem uma função de chefia, de liderança e que antes desse projeto,
eles eram pouco ou não tinham quase nenhuma valorização se comparada a responsabilidade
que eles tinham. Então, essa é uma conquista importante. E também essa alteração do
percentual que é pago a título de risco de vida para esses profissionais que saem, agora, de 30
para 40%. E eu espero profundamente que um dia eu ainda esteja nesta Casa para votar,
vereadora Raquel, um aumento do risco de vida para 50%, para 60%. Nós vemos que em
alguns municípios esse risco de vida é pago em até 100%. Mas, vereadora Raquel, não
podemos esquecer que há compromisso do Poder Executivo ainda a ser cumprido com os
guardas municipais e essa Casa. Na minha pessoa, na pessoa da vereadora Raquel, acredito
que todos os parlamentares, queremos cobrar que é o envio, após o recesso do Legislativo, o
projeto de lei para adequar as horas extras desses profissionais. Houve, sim, o sindicato para
que viesse, ainda nesta tarde, mas devido à tramitação processual, a toda questão burocrática,
não foi possível, mas conversando com coronel Samir [interrupção no áudio].
PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Concluir. VEREADOR PARANÁ FILHO:
Então nós conversamos com o coronel Samir, e ele se comprometeu que, após o recesso, virá
a essa Casa também projeto de lei para adequação das horas extras dos guardas municipais.
Então, hoje, um dia importante, um dia de avanço para a Guarda Municipal. Parabéns aos
guardas, parabéns ao Samir, parabéns a essa Casa. Muito obrigado. PRESIDENTE
RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada, vereador Paraná. Encerramos as declarações de voto,
abrimos expediente de tempo de partido, então, com cinco minutos, vereadora Professora
Neusa, pelo tempo do partido. Tem a palavra. VEREADORA PROFESSORA NEUSA:
Bom. Aqui estou eu de retorno, mas umas comunicações que eu quero... fazer uma
complementação de uma retrospectiva que a minha colega, agora assumindo a presidência,
parabéns, fico feliz, colocou sobre uma retrospectiva muito bem-feita, Raquel, parabéns. Eu
queria colocar sobre a necessidade, até nesse momento, desde o início desse nosso mandato, o
pedido de um espaço que seria o Centro de Referência da Mulher. Eu estou junto, eu estou na
luta, porque as mulheres sentem a necessidade de ter essa atenção. Então é imprescindível.
Até quando vamos ficar clamando para uma situação que [interrupção no áudio] melhores
condições... conseguiram ter hoje um espaço, nós vimos Jaú, vimos Marília com situações
muito boas, né, Raquel? Nas exposições de audiências que foram feitas entre o grupo das
mulheres. Bom. A outra fala minha é em relação a que muitos vieram aqui falar sobre o
estado do gramado do estádio do Luizão. Vamos lá, como sou professora de Educação Física
e muito eu conheço dessa situação do futebol e o quanto foi usado aqui espaço e gramado, a
necessidade de manter é imprescindível, tem que ter o descanso, gramado necessita disso.
Então volto a falar, já são 4 times que desenvolvem, da parte do São Carlos lá, as partidas que
estão tanto sub-15, sub-17, sub-20, enfim, e o Grêmio também realiza as suas partidas. Quatro
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equipes lá. Fora essas equipes que realizam as competições oficiais, existem também os
treinamentos o dia inteiro, o tempo todo do São Carlos lá. O que acontece? Tem que dar um
espaço, gente, para que a grama se renove. Porque pode causar altos problemas. Concorda,
Dé, na fala aqui do campo? Que você comentou bastante aqui. Então, a situação é a seguinte:
conversando com pessoal da Secretaria de Esporte, Raquel, eu coloquei essa situação, assim,
ninguém se nega a uma situação. A secretaria entrega todo o espaço, lógico, para um bom
entendimento. Mas o campo não suporta tantos usos direto e sem cuidados que necessitaria de
descanso. Para isso, precisa procurar para o clube São Carlos um espaço que ele possa ter de
treino. Isso arruma. Agora, o transporte, a secretaria não tem como transportar os jogadores
para treino. Tem que se virar como todos os outros... nós, ou através de passes alternativos ou
através de grupos ou vans. Porque não tem como, com a estrutura que está e com o orçamento
que está necessitando a Secretaria de Esporte, de desenvolver transporte e ônibus para levar. É
só esse o motivo. . A outra fala que eu também queria revitalizar a situação aqui é na parte da
saúde as situações que se encontram as UBSs. Que a gente, às vezes, nem ouve falar. Foi um
dos pedidos que fui fazer direto ao Dr. Edson Fermiano. E ele, com uma clareza, colocou:
"Professora, nós temos que fazer o que a cada um compete. Ao vereador fiscalizar, observar e
fazer os pedidos. E as pastas específicas de cada tomar atitudes adequadas que devem ser
feitas, tanto saúde, educação". Então voltamos a falar como... a situação das escolas. Vai ter
agora o recesso, o que será que voltará em agosto, Raquel? A educação? Espero que, como
você colocou aqui, não tem mais desculpas. Não tem mais 173, caiu, agora situação de novos
concursos, dos chamamento dessas pessoas que estão... que já prestaram, que estão na espera
tanto na saúde, como na educação. Então como o partido da Cidadania, luto pelo realmente o
interesse: educação, saúde, principalmente, gente, da situação da infraestrutura da periferia
que está sofrendo demais. Os bairros mais carentes [interrupção no áudio]. PRESIDENTE
RAQUEL AUXILIADORA: Para concluir. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Os
bairros mais carentes estão sofrendo demais. Volto a falar. Pessoal, a fome está na redondeza.
A periferia está passando fome. Caiu muito, muito as doações, Raquel. Independente, o poder
público não consegue, mas eu queria pedir de tudo, eu queria pedir ao povo. Se você vê uma
situação, colabore, contribua, o povo está precisando. Gratidão. PRESIDENTE RAQUEL
AUXILIADORA: Como diz nosso eterno Betinho: "A fome tem pressa", né, Professora
Neusa? Agora, pelo tempo do partido, vereador Dé Alvim, com a palavra por cinco minutos.
VEREADOR DÉ ALVIM: Sra. Presidente, vereadora Raquel, em exercício nesse momento.
Eu queria aqui cumprimentar meu amigo Alex, faz belíssimo trabalho no carrinho de rolimã,
né, Alex? Foi matéria em vários órgãos da imprensa. Vocês fazem esse trabalho resgatando
aquele tempo ainda do fogão à lenha. Aquele tempo antigo que abria a tramela da porta,
lembrando aquelas brincadeiras saudáveis que tinha. Parabenizar você pelo belíssimo trabalho
que você faz, resgatando realmente aquelas brincadeiras. Hoje, a tecnologia avançou. As
crianças hoje estão no consultório médico e estão no celular. Está em casa, está no celular.
Dentro da casa, a família não se conversa mais. É um para lá, outro para cá no celular. E o
rolimã, a gente lembra ainda, aquele tempo antigo, brincando de rolimã. As fotos eram no
binoquinho, amarela, azul, vermelha, coisa boa. Então parabenizar você pelo brilhante
trabalho que você vem resgatando, aquelas épocas, daqueles tempos antigos, viu, Bira. Coisa
bonita. Eu queria falar um pouco aqui agora, também, do estádio Luís Augusto de Oliveira. O
Luizão. É lógico que não tem campo que aguenta, como aquele futebol americano? Um agarra
o outro? É esse daí. Um homem agarra o outro, empurra lá... é complicado. Então você vê que
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ali, além do futebol do São Carlos, sub-11, sub-13, sub-15, sub-20, sub-23, além do futebol do
Grêmio sub-11, sub-15, sub-23, além dos futebol amador, além das universidades participar
desses eventos que tem na cidade, não tem gramado que resiste, vereador Lucão. Tem que
descansar mesmo. Eu acho que a interdição é para descansar, para que a prefeitura possa
realmente dar manutenção, e daqui um mês, dois meses, possa voltar dando qualidade aos
jogadores, para que possa participar um bom esporte. Eu participei de várias reuniões, e
decreto, que existe, cedendo o alojamento e escritório do estádio Luís Augusto de Oliveira ao
São Carlos Futebol Clube, olha, eu participei. E quem participou junto, em reunião, foi
presidente do Grêmio, o Faé, e ele disse várias vezes que não precisava de nada da prefeitura,
que nunca precisaram nada da prefeitura. Então, quando um time não precisa nada da
prefeitura, o outro não pode ficar ilegal lá dentro. Então, foi feito um decreto, que já vem de
Newton Lima, Barba, Altomani, Airton Garcia, e decreto vai dando continuidade. Porque,
vereador Lucão, se tem um acidente lá dentro, se tem uma fatalidade lá dentro, quem é o
responsável? Você ter algo que legalize. Então, esse decreto não foi feito ontem. Esse decreto,
eu acho que não tem nada de ilegal. É um decreto que não foi feito nas escuras, na
madrugada. Um decreto que vem de Newton, Barba, Airton, Altomani, e agora renovou de
novo. Então não tem nada. Então, eu não vejo aqui o espaço para essa discussão, essas coisas.
Eu vejo que temos que ter... você imagina se a cidade de São Paulo fosse discutir Palmeiras,
fosse discutir São Paulo, fosse discutir Corinthians, fosse discutir... não, São Carlos tem que
ter uma, duas, três, quatro equipes e todos têm que utilizar o campo. Todos têm que utilizar a
estrutura, todos têm que participar. Mas tem que haver o diálogo. O diálogo é muito
importante. Você vê o trabalho brilhante que o Rogério faz junto ao São Carlos. Você vê o
trabalho brilhante, que o André trabalha tanto junto a direção do São Carlos. Você vê o
trabalho brilhante que o Denis faz junto com o técnico Latela, do futebol de salão. Ontem
estava jogando em Nova Europa, resgatando vida. Porque a melhor faculdade é o esporte.
Porque ali você aprende a escorar, segurar. Aprende na vida. Essa é a melhor faculdade. Então
eu acho que nós não podemos entrar nas questões pessoais. Então tem que haver o diálogo.
Conversamos com vereador Djalma, com o vereador Marquinho e nós, pelo Partido
Solidariedade, vamos conversar junto com a direção do São Carlos, vamos conversar com a
direção do Grêmio e vai ter mais times profissionais daqui uns dias, daqui uns dias vai ter
mais times profissionais na cidade, vocês podem ter a certeza. O ano que vem federalizar mais
um, dois, três, quatro times na cidade. E vai ser importante, quem ganha é a cidade, vereador
Lucão, no esporte. Nós não podemos entrar nessa disputa, estica para lá, vem para cá. Não,
vamos unir forças. Se unirmos força, eu tenho certeza que quem ganha é a cidade. Então, a
cidade, neste momento, você vê um time está mandando logo lá em Bebedouro, o outro time
está mandando jogo lá em Araras. Quem perde é a cidade. Então, a gente tem que parar com
isso e nós temos que abrilhantar a história [interrupção no áudio]. PRESIDENTE RAQUEL
AUXILIADORA: Para concluir. VEREADOR DÉ ALVIM: Presidente, nós temos aqui que
ressaltar o trabalho do São Carlos Futebol Clube, que resgata o jovem, que traz o jovem para
o esporte, tirando, muitas vezes, do mundo da criminalidade. Foi falado aqui pelo diretor
André. Muitas vezes, passa lá 500 atletas... no meio do caminho alguns deles vão parar. E
outros vão seguir no esporte. Mas lá resgataram, pelo menos, para virar homens dignos, se
tornaram advogados, se tornaram médicos, se tornaram trabalhadores, é ali que é uma grande
faculdade, vereador Lucão. Então eu quero parabenizar o São Carlos Futebol Clube, mas nós
temos que entrar no diálogo para que nós possamos encontrar o melhor caminho para o
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esporte na cidade, presidente. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Obrigado,
vereador Dé Alvim. Vereadora Cidinha do Oncológico, eu conversei aqui com o vereador
Bruno, ele também está inscrito na explicação pessoal, então ele cedeu a vez para a senhora.
Então, a senhora tem cinco minutos para o tempo do partido. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Obrigada, Bruninho, obrigada a todos aí. O que eu tenho só para colocar,
eu recebi uma denúncia sobre a queima de fogos lá no Balneário 29, nesse final de semana.
Diz que precisava ver o desespero dos animais por conta de queima de fogos pela festa junina
lá no 29. Me mandaram áudio para mim, gente, é demais. Eu fiquei muito triste, inclusive
postei no Facebook, e eu estou pedindo a colaboração dos colegas vereadores que lidam com
a proteção animal, o Bruninho, o Dimitri, a vereadora Neusa, o próprio Robertinho também,
que tem... mexe com a lei do [ininteligível]. E... porque, gente, não tem só animais lá, tem
idosos, tem crianças autistas, tudo. E tem a Lei 17.389, de 28/7/21, que diz, no art. 1º, "que é
proibido a queima e a soltura de fogos e comercialização de fogos de artifício [ininteligível] e
de qualquer pirotécnico de efeito sonoro e ruidoso no estado de São Paulo". Então, uma vez
que tem a lei, eu acho que nós devemos conscientizar a população sobre isso. Amanhã, por
exemplo, é Dia de São Pedro. Os moradores lá, que têm chácara, se tiveram os seus animais
machucados, tentando passar pelo alambrado. Gente, é muito triste. E eu gostaria que o povo
tivesse consciência disso. Porque além dos animais, tem as aves também, que a gente
conhece, a gente sabe disso. Eu falei com o Samir, falei com o Michel, falei com o pessoal da
Comunicação, falei com o Rodolfo, da Habitação, falei com alguns órgãos de imprensa, tudo,
pedindo que se faça uma conscientização a respeito dos fogos de artifício. E outra coisa, eu...
como eu já venho falando várias vezes, eu falei com o Dr. Edson Fermiano da necessidade de
alugar o prédio vizinho de onde fica o ambulatório oncológico hoje, porque onde está, não
está mais comportando. Aumentaram muito os casos da doença. E ele concordou que se
alugue aquela casa, uma pelo valor dela, mas só que por enquanto está só na fala. A gente está
só conversando. Eu gostaria que isso saísse logo do papel, porque a gente está com medo de
perder aquela casa, que a proprietária [ininteligível] ela procurou foi a coordenadora... a
supervisora do ambulatório oncológico, para que possa expandir o ambulatório, pegando a
casa ao lado, que é um consultório que já tem as divisões [ininteligível]. Então, eu peço a
colaboração do Dr. Edson, do pessoal da Saúde, para que a gente resolva essa situação o
quanto antes, para atender melhor os pacientes, para que eles tenham um tratamento mais
digno. Porque lá nem sala de espera está tendo mais de tanto paciente doente, gente. Eu peço
a colaboração dos colegas vereadores que puderem me ajudar também, tá bom? Muito
obrigada, era isso que eu precisava falar. Tá bom? Obrigada. PRESIDENTE RAQUEL
AUXILIADORA: Obrigada, vereadora Cidinha. Espero que esteja bem aí, se recuperando.
Um forte abraço para a senhora. Agora, com a palavra, a gente vai emendar aqui, Emílio, o
tempo de partido com explicação pessoal, então o vereador Bruno Zancheta tem direito a
cinco minutos, tempo de partido, mais cinco da explicação pessoal, dez minutos. O senhor
tem a palavra, vereador. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Boa tarde... boa noite já,
vereadora Raquel, que preside a sessão nesse momento. Boa noite, vereadores, vereadoras.
Saudar o Emílio Brenha, em nome de todos os servidores, que sempre nos acompanhou
durante todo esse semestre, muito provavelmente a minha última fala esse semestre. Saudar o
Ranieri e o Rodolfo, em nome da população que também nos acompanha nesse momento.
Então, estava falando dos servidores aqui da Câmara, são eles que nos auxiliam, o Baiano está
aqui, o Milton Rios. São eles que nos auxiliam para que a gente possa realizar o nosso
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trabalho. Então, agradecer, tanto o Baiano quanto o Emílio que estão aqui neste momento, em
nome de todos os servidores da Câmara. Bom, estou com uma série de assuntos aqui, não sei
se vai dar para tratar tudo, eu vou por prioridade. Primeiro deles, estive na última quinta-feira,
na noite da quinta, entre a quinta e a sexta-feira, acompanhando um plantão noturno na UPA
da Vila Prado, a nossa unidade de pronto atendimento e pude detectar muita coisa que nos
deixou preocupados. Esse é um trabalho que nós temos feito desde o início do mandato. E
quero agradecer os vereadores, hoje, nós aprovamos aqui um requerimento solicitando
melhorias estruturais. As portas estão quebradas, janela, uma série de coisas, mas o fato que
mais chamou atenção foi o raio-X. Nós temos o raio-X lá na UPA do Vila Prado, que é o
mesmo de quando inaugurou unidade. Ou seja, o raio-X tem 12 anos de uso. Só nos últimos
90 dias, vereadores e vereadoras, 90 dias o raio-X quebrou 8 vezes. E, nesse momento, está
quebrado de novo. Então, só para vocês entenderem: a pessoa passa na UPA da Vila Prado, eu
estava lá, ninguém me disse, passa na UPA da Vila Prado, precisa fazer um raio-X. E agora?
É encaminhada para a UPA do Santa Felícia. Faz um raio-X e agora? Voltar para a UPA do
Santa Casa... da Vila Prado. E se a pessoa precisa ser encaminhada para a Santa Casa? Vai
para a Santa Casa. Olha, está errado. Eu estava lá. Ninguém me disse, como eu disse, eu
acompanhei plantão quase que totalidade. Uma senhora de 85 anos fez todo trajeto que estou
falando para vocês. Então não pode. Conversei com a Lindiamara já naquele momento, então
nós estamos lutando. Fiz esse requerimento solicitando melhorias estruturais e fiz um
requerimento solicitando, também, a manutenção do raio-X e, quem sabe, a compra de um
raio-X novo, enfim, vou levar esse assunto ao presidente da Câmara. E quem sabe, com a
devolução de recurso do Legislativo. Então, nós precisamos olhar com carinho para as nossas
unidades de pronto atendimento. Mas quero destacar, naquele dia, todo o atendimento dos
profissionais em todo momento que eu estive ali. Bom, segundo assunto, tive uma reunião na
última quinta-feira com a Profa. Wanda Hoffmann e quero agradecer a professora por nos
atender, e atender, quando eu digo que atende, não atende uma demanda do nosso mandato,
mas atende uma demanda da população. E vou destacar duas coisas aqui de forma muito
breve. A primeira delas, a questão da reforma das nossas escolas. Nós temos aí uma, digamos
assim, uma luz de esperança quando visitamos, por exemplo, a Cemei Therezinha Rispoli
Massei, que está sendo reformada lá no Jardim Gonzaga, a Cemei Homero Frei que está
reformada, enfim. Quando nós temos essa luz de esperança, a Cemei Monsenhor Alcindo
Siqueira, Ranieri está aqui sabe do eu estou falando, que está sendo reformada. Então, quando
nós vemos essa luz no fim do túnel, Rodson, nos deixa muito feliz. E aí solicitei à professora
para que esse serviço, essa reforma levada, claro, seja levada a outras escolas também. Ela me
mostrou um cronograma da secretaria, espero que esse cronograma seja cumprido. Outro
assunto que eu tratei com ela, que eu julgo ser importante, é a questão de placa de
identificação nas nossas escolas. Visitei a Cemei Cotrim, a Cemei Helena Dornfeld, a Cemei
Homero Frei, e nenhuma delas tinha sequer uma placa de identificação. E na reunião que eu
tive com ela, ela já me apresentou, tenho aqui até a autorização de fornecimento. Cemei
Helena Dornfeld, Cemei Benedicta Stahl Sodré, Cemei Marli de Fátima Alves, Cemei Cecília
Rodrigues e Cemei Homero Frei. Em um primeiro momento, todas essas escolas - isso já é
autorização de fornecimento - todas essas escolas receberão placa de identificação, acho que
isso dignifica o trabalho dos servidores. Isso deixa a escola mais bonita, mas mais do que isso,
dá um norte, dá um rumo para os nossos alunos, para os pais, quando nós embelezamos a
escola, nós estamos tornamos o ambiente mais aconchego para os nossos alunos e para os
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nossos servidores. Então, de novo, solicitei para que ela levasse isso aqui para todas as nossas
escolas e, também, conversei com Jôra para que isso seja levado para as unidades básicas de
saúde. O terceiro assunto que eu queria trazer na noite de hoje, vereador Bira esteve comigo,
ontem, lá no distrito de Água Vermelha, vereador Bira. E eu como gosto de história, assim
como o vereador Rodson, sou professor de história, fui pesquisar um pouquinho sobre o
Centro Olímpico que nós temos lá. Uma obra de aproximadamente R$ 3 milhões, bem
verdade, recurso do Ministério do Esporte. Nós temos... inclusive, ontem, estive junto com
Bira e o Eduardo Santos, conhecido como... popularmente como Granola, que é o
representante dos atletas. Ontem, vereador Rodson, treinava lá dois atletas paraolímpicos,
inclusive, uma delas, que brigou por vaga na última Olímpiada, na última Paraolimpíada.
Então, o espaço onde a população utiliza, e o que eu pude ver lá me deixou muito preocupado.
Eu tenho aqui um requerimento, que nós entramos hoje, tanto eu quanto o vereador Bira, de
urgência. O Bira também vai falar um pouquinho melhor sobre isso. Tem as fotos aqui, os
banheiros todos entupidos, os vidros todos quebrados, enfim. Uma situação que me deixou
muito preocupado. Muito preocupado. Então, eu quero agradecer o vereador Bira. Quando o
munícipe nos procurou, de pronto nós unimos forças. Acho que isso engrandece o Legislativo.
Então, é uma demanda que nós vamos ficar em cima. Sei que a Secretaria de Esporte tem se
esforçado, mas acho que precisa demais, precisamos de uma união de forças, senão não vai
acontecer nada. Hoje, de pronto, já conversei com o Mateus, as placas estão todas caindo,
todas enferrujadas, todas velhas. Falei para o Matheus que nós precisamos lá de uma nova
comunicação visual. Mas mais do que isso, precisamos, também, modernizar esse espaço para
que as pessoas possam usar. Então, eu quero agradecer o vereador Bira, que esteve comigo lá
e nós precisamos cobrar, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Juntei um abaixo-assinado,
tem mais de 500 assinaturas, está tudo aqui no processo, que nós protocolamos juntos e os
vereadores aprovaram na tarde de hoje. Um outro assunto que eu queria trazer é destacar o
trabalho realizado pelo Colégio Diocesano La Salle de São Carlos. Eu fui aluno, Rodson, do
La Salle 2009 e 2010, já faz um tempo, né? Me formei lá no La Salle, então faço parte da
família lassalista e tenho muito orgulho disso. E, na última semana, recebi o convite para
participar, para desfilar, como ex-aluno. Isso me deixou muito honrado. Me senti muito feliz,
muito prestigiado. Teve uma série de ex-alunos lá por ano, 1990, 91, 92, enfim. E eu fui do
ano 2009 e 2010. Então, isso me deixou muito honrado, participei. Fiz aqui uma moção de
congratulação para o Colégio Diocesano La Salle em homenagem à 65ª Olimpíada La Salle,
mais do que uma olimpíada, é uma integração entre alunos, professores. Tem um trabalho de
cunho social, um trabalho de arrecadação de alimentos. Então, quero parabenizar aqui em
nome da Jura, que é da direção do colégio. Parabenizar todos os professores, a Profa. Ester, a
Profa. Deise, que me convidou para participasse do desfile. O 1º B, a sala da qual eu desfilei.
Então, eu fiquei muito feliz pelo convite. E valorizar esse trabalho realizado pelo Colégio
Diocesano La Salle, não só esportivo, mas de cunho social. Acho que isso é o mais
importante, isso é fundamental, então parabenizar o Colégio Diocesano La Salle por todo esse
trabalho. E muito orgulhoso de fazer parte da família lassalista. Para finalizar a minha fala,
vereadora Raquel, ainda ficou alguns assuntos para trás. Eu fui procurado desde dia 12 e 13
de junho por muitos munícipes, muitos. "Vereador Bruno, precisamos fazer uma homenagem
para o Sr. João do Amendoim - popularmente conhecido como João do Amendoim precisamos fazer uma homenagem para o Sr. João". E aí conversando, inclusive um deles é
meu amigo João Vítor, que é médico, recém formou, pouco tempo, mas tem um trabalho
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muito bonito, muito bacana, ressaltando esse trabalho que nós precisávamos e precisávamos
mesmo fazer uma homenagem para o Sr. João do Amendoim. E aí eu comecei a pensar em
alguns locais, enfim, conversar com essas pessoas. E nós chegamos, encontramos um local
muito bacana. Esse local é uma área de lazer entre Rua Benjamin Constant e Desembargador
Júlio de Faria, ela fica ali ao lado do estádio Luizão. E aí eu fui... já tinha pesquisado e fui
construir um pouquinho da história do Sr. João, e eu vou ler aqui de forma muito breve: "João
Sonchini é natural de Itápolis, cidade localizada no interior de São Paulo. Chegou em nossa
cidade e acompanhou de perto a construção do estádio Luizão, quando o campo ainda era de
chão batido. Durante quase um século de vida - Sr. João faleceu aos 97 anos - alegrou as
partidas de futebol e os eventos são-carlenses com o seu famoso bordão: "Olha o amendoim".
Ficando popularmente conhecido como Sr. João do Amendoim. De caráter ilibado, um sãocarlense de coração, que amava estar aos finais de semana - e neta me confidenciou isso comercializando seus produtos e socializando com as famílias de nossa cidade, uma simpatia
em pessoa. Ele faleceu aos 97 anos, no 12 de junho, no Dia dos Namorados, de 2022, sendo
vítima de 1 pancreatite e tendo 1 falência múltipla dos órgãos. O estádio Luizão nunca mais
será o mesmo. Nossa cidade não será mais a mesma. Perdemos um importante personagem da
nossa rica história. Submeto esse projeto...". Ele foi submetido aos vereadores, os vereadores
aprovarem, eu quero agradecer muito e fazer uma... confidenciar algo que eu conversei, hoje,
com a neta, e ela me disse que era pontual, logo pela manhã, o Sr. João saia ali da Vila Prado,
isso todos [interrupção no áudio]. Saia da Vila Prado, e muitos dias caminhava até o Zuzão,
banquinho nas costas e cestinha de amendoim, que, inclusive, a família conservou. E eu faço
questão que, na inauguração, eles levem, tanto o banquinho quanto a cestinha. Saia
diariamente lá da Vila Prado, perto do Luizão e, muitas vezes, vinha até o Zuzão a pé. A pé. E
voltava para sua casa. Então, vereador Rodson, hoje para mim é um dia de muita felicidade,
poder dar nome de uma praça, de uma área de lazer ao lado do Luizão com o nome do Sr.
João para mim é algo muito significativo. Eu digo que Deus foi muito bondoso comigo. Eu
nem mereço tudo isso. Uma pessoa que tem uma história rica como essa e poder homenagear
e quero agradecer aos vereadores pela oportunidade, por votar comigo. Então, era isso,
Raquel, muito obrigado. [aplausos]. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada,
vereador Bruno. Realmente essas histórias precisam ser preservadas na nossa história. Essas
personagens que fazem parte da nossa cidade. Então, parabéns pela iniciativa e que fique
eternizado o nome do Sr. João nessa praça, que vai fazer parte da história de São Carlos.
Comunicado à Casa do vereador Rodson. VEREADOR RODSON DO CARMO: Gostaria
de convidar toda a população, todos vereadores desta Casa, no próximo sábado, às 10h vai ser
inaugurado o novo Camelódromo João Motta... José Ferreira Motta, me perdoe. Então, eu
convido toda a população para que esteja presente, muito obrigado. PRESIDENTE
RAQUEL AUXILIADORA: Obrigado, vereador Rodson. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Comunicado. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Sim, senhor,
vereador Lucão, por favor. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: O Corinthians vai ganhar
de 4 a 0 do Boca Juniors. [risos]. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: E nesse
clima festivo... vereador Roselei Françoso? Acabou? Explicação pessoal? Então para cinco
minutos, vereador, presidente dessa Casa, vereador Roselei Françoso, para explicação pessoal.
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Será muito rápido. Na verdade, eu queria falar sobre
dois assuntos que nós tratamos nessa Casa na tarde de hoje. Queria, primeiro, estender os
cumprimentos ao coronel Samir, ao comandante da Guarda, Michel Yabuki, e à
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subcomandante Juliana, e a todos os guardas masculinos, guarda feminino, masculino, enfim,
a Guarda Municipal. Oi? VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Em nome da bancada.
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Oi? Nome da bancada, exatamente. Eu quero falar
aqui em nome da bancada do MDB, vereador Lucão Fernandes, nosso líder, me autorizou a
falar em nome da bancada, mas eu queria aqui reconhecer trabalho da Guarda Municipal. E eu
disse ao Samir agora há pouco, e vou falar sobre o assunto porque, possivelmente, a
população, até mesmo a imprensa não saibam, de fato, aquilo que nós votamos aqui hoje. Nós
recebemos dois projetos de lei, projeto que trata da questão do risco de vida do guarda
municipal, que tinha 1 indicativo de 30%. E nós aprovamos aqui, depois de muito debate,
muita discussão com o sindicato, majoramos para 1 índice de 40% sobre o salário base.
Segundo o Samir, o salário base do guarda municipal é em torno de R$ 2,8 mil, certo,
vereadora Raquel? Então, 40%. E há ainda um indicativo no acordo coletivo desse índice ir
para 50%, até para poder manter os guardas nesta função, em razão desse salário baixo que a
Guarda Municipal tem aqui em São Carlos. O segundo indicativo que nós votamos aqui hoje,
o segundo projeto que nós votamos aqui hoje trata de uma mudança na legislação. A Lei
16.000, ela traz, no seu bojo, a figura do líder de equipe. Uma função que, em tese, não serve
para guarda municipal, até porque quando o guarda recebe essa função, ele passa a receber
menos do que ele teria de risco de vida, de adicionais. Então, ele acaba perdendo nos seus
vencimentos. A alteração que foi feita aqui hoje permite ao guarda municipal uma majoração
na ordem de R$ 800 por guarda municipal, que vai ocupar essa função de chefe de equipe. Em
vez de ser líder de equipe, é o chefe de equipe que deve receber algo em torno de R$ 1,8 mil
de gratificação por ocupar essa função. Então, de uma maneira muito resumida, eu quero
reconhecer que eu acho que a gente construiu mais um passo de justiça social, de valorização
de uma categoria mas também eu entendo que nós temos que avançar em outras categorias,
Lucão. E eu penso, por exemplo, que está na hora da gente sanear o problema do professor
P3, que já ganhamos na Justiça. Os professores ganharam na Justiça, fruto de uma ação do
nosso sindicato, que garantiu que a hora do professor, na nossa lei, Lucão, a Lei 13.889, não
deixa claro se essa hora é relógio, se essa hora é hora-aula, de 50 minutos. Então, essa
omissão, essa lacuna que existe só pode ser corrigida através de uma lei, uma indicação que
nós já fizemos. O sindicato já fez, a Comissão Permanente de Educação já fez.
Transformando aquele texto da lei de 24 horas, que não fala o que é; 24 horas-aula, mataria
esse assunto, resolveria o problema. Uma briga antiga que a administração tem com os
professores. Eu já despachei com o Dante. Ele sinalizou positivamente essa ideia. Já
despachei com o Dr. Edson Fermiano, que também sinalizou positivamente. Eu acho que é
uma forma da gente corrigir essa distorção. E uma questão que eu estou pedindo sempre, que
agora que mudou o secretário, acho que o Dante não tem esses problemas, é a reabertura para
que os 17 profissionais da educação possam se reenquadrar no nosso Estatuto da Educação.
Não é possível que a gente continue tratando os iguais de maneira diferente. Então
[interrupção no áudio]. É isso que eu trago na tarde hoje no meu expediente de explicação
pessoal, falando aqui pela bancada do MDB. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA:
Muito bem, presidente Roselei Françoso. Quer assumir o seu posto para encerrar... posso, sim.
Não havendo, então, mais nenhum vereador inscrito nessa tarde de hoje, finalizamos as
Sessões Ordinárias nesse primeiro semestre. Temos ainda, na quinta-feira, a votação do
segundo turno da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Estaremos ainda aqui. E importante
também avisar, presidente Roselei, que essa Câmara não para de trabalhar durante o recesso.
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Todos os gabinetes continuam abertos, os vereadores continuam presentes. Apenas mesmo a
Sessão é que há esse recesso, mas essa Casa, que é do povo, continua sempre aberta.
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Quinta-feira, 10h. PRESIDENTE RAQUEL
AUXILIADORA: Isso, reforçando aqui o convite, que será transmitido pelas redes sociais,
quinta-feira a partir das 10h, a Sessão Extraordinária, votação do segundo turno da Lei de
Diretrizes Orçamentárias. Então, eu solicito ao vereador Rodson, que neste momento está
como secretário, que realize a chamada final dos nobres vereadores. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Atenção, Srs. Vereadores, para a última chamada do dia 28 de junho de 2022.
André Rebello, presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: On-line.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Azuaite, ausência justificada. Bira. VEREADOR
UBIRAJARA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Bruno Zancheta.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Cidinha do Oncológico. Dé Alvim. Dimitri. Djalma. Elton. VEREADOR ELTON
CARVALHO: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Gustavo Pozzi. Lucão
Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Malabim. Marquinho Amaral. Paraná. Professora Neusa. Raquel Auxiliadora.
PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Robertinho Mori. Rodson, presente. Roselei Françoso, presente. Sérgio Rocha. E
Tiago Parelli. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Então, sob a proteção de Deus,
declaro encerrada essa sessão, desejando uma boa noite a todas as pessoas. Eu, Maria Cristina
Roque Novaes Keppe
, lavro a presente ata, que após lida e achada conforme, será
devidamente assinada.

