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Ata da 5ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA do dia 21 de Julho de 2022.
AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE JULHO DOIS MIL E VINTE E DOIS, na sala de
sessões do Edifício “Euclides da Cunha”, realizou-se a presente Sessão Extraordinária, sob a
presidência do vereador Roselei Françoso, que iniciou a sessão: SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Muito bom dia a todos, a todas que nos acompanham nesta 5ª Sessão Extraordinária.
Eu solicito ao vereador, Sr. Secretário, Marco Antônio do Amaral, que proceda à chamada dos Srs.
Vereadores e vereadoras. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Bom dia. Bom dia a todos.
Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Azuaite justificou ausência. Vereador Bira está presente online. Vereador Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereadora Cidinha, presente. Vereador Dé Alvim. Vereador Dimitri
Sean Vereador Djalma Nery. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Dimitri Sean, presente
on-line. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Dimitri Sean, on-line. Djalma Nery. Vereador
Elton VEREADOR ELTON CARVALHO: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereador Lucão Fernandes, presente. Vereador Malabim.
VEREADOR MALABIM: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente.
Vereador Marquinho Amaral, presente. Vereador Paraná Filho, presente. Vereadora Professora
Neusa. Vereadora, aniversariante, Profa. Raquel. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Robertinho Mori. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Rodson
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente on-line, vereador Rodson VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Presente on-line. Vereador Roselei. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Sérgio Rocha.
Vereador Tiago Parelli. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Marquinho, só
registrar também a presença on-line do nobre vereador Djalma Nery. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: São 16 vereadores, portanto, presentes na sessão. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Perfeito. Havendo número regimental, eu declaro aberta a presente sessão. Sob a
proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Em pé, cantaremos e ouviremos o Hino Nacional e o
Hino a São Carlos. [Execução do Hino Nacional Brasileiro] [Execução do Hino de São Carlos] SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Nesse momento, eu coloco em votação a ata da 3ª Sessão
Extraordinária do dia 13 de julho de 2022. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovada a Ata do dia 13. De igual maneira, coloco em votação a Ata
da Sessão Extraordinária do dia 13 de julho... Exatamente, aconteceu no mesmo dia, uma às 15h, e a
outra às 17h. A 4ª Sessão Extraordinária do dia 13 de julho de 2022. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Isso, assinar as atas. Após a
assinatura das atas, a sessão ocorrida no último dia 13 de julho, a 3ª e a 4ª Sessão Extraordinária, nós
entraremos agora no processo de votação da 5ª Sessão Extraordinária. Nós temos eu acho que oito
processos, né? Oito processos da prefeitura e um projeto de resolução. Eu consulto os Srs.
Vereadores se alguém fará a discussão de algum projeto que está na pauta. A vereadora Raquel-VEREADOR GUSTAVO POZZI: Questão de ordem. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Questão de ordem solicitado pelo nobre vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Eu só gostaria de fazer uma manifestação, no sentido de que hoje, antes dos
processos... antes da sessão de hoje, eu, o vereador Marquinho, o André e o vereador Paraná Filho
olhamos todos os processos pelas comissões, então nós não deixamos de analisá-los, analisar os
processos mesmo a sessão sendo extraordinária. Só para fazer esse registro na manhã de hoje. SR.
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PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. Agradeço as duas comissões que trabalharam
em conjunto para poder analisar os projetos. Acredito que tenham exarado os pareceres pela
aprovação ou pela rejeição. Eu não vi os pareceres ainda, mas nós vamos entrar em discussão aqui
agora, e os vereadores poderão se manifestar. Alguém está solicitando pela ordem? ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: Rodson SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O vereador Rodson
Magno do Carmo solicitando aqui pela ordem. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sr.
Presidente está sem som. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Você está sem som,
vereador? Vereador Rodson está nos ouvindo? Tanto é que ele caiu. Bira está nos ouvindo, Bira?
Perfeito. Eu acho que a questão do Rodson aí é o sinal da internet, onde ele está provavelmente ficou
prejudicado, tá? Mas caso ele retorne, nós devolveremos a palavra a ele. Então, voltando aqui, após a
manifestação do vereador Gustavo Pozzi. A vereadora Raquel, qual é o processo, vereadora Raquel,
por gentileza? VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: [pronunciamento fora do microfone].
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É 28... VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: [pronunciamento fora do microfone]. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Ah, perfeito. Mais algum? Então, coloco em votação o Projeto de Lei 393, de autoria
da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a conceder repasse
financeiro à Associação de Gestores do Esporte e Entretenimento e dá outras providências", no valor
de R$ 105 mil à Associação de Gestores do Esporte, como eu já havia dito, para o projeto São Carlos
Voleibol Masculino, da iniciação à equipe de competição, conforme emenda parlamentar dos nobres
vereadores Dimitri Sean e vereador Malabim." Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Então está aprovado o primeiro projeto, o Projeto 393. Projeto 394
em votação, de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a
conceder repasse financeiro no valor de R$ 102 mil à Associação de Gestores do Esporte e
Entretenimento para o desenvolvimento do projeto São Carlos Voleibol Feminino". O outro era
masculino, né? Feminino. "De iniciação à equipe de competição, conforme emenda parlamentar dos
nobres vereadores Professora Neusa, Dé Alvim e Paraná Filho". Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto de Lei 394. Projeto de
Lei nº 400, que "altera dispositivo da Lei 19.532, de 18 de dezembro de 2019, e dá outras
providências. Altera... aumenta no valor de R$ 83 mil, indo de R$ 571,4 mil para R$ 654,4 mil,
autorização do repasse financeiro à Associação de Amigos São Pedro Julião, para o desenvolvimento
do projeto Aspe, Educação, Cultura e Cidadania, conforme emendas parlamentares dos nobres
vereadores Sérgio Rocha, Gustavo Pozzi, Bira, Cidinha do Oncológico, Roselei Françoso, vereador
Rodson Magno do Carmo e vereador Robertinho Mori Roda". Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado projeto da Aspe. Projeto de Lei
nº 400. Agora em votação o Projeto de Lei nº 409, de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos,
que "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar no valor de R$ 606.099,65
à Secretaria Municipal de Saúde para credenciamento de laboratórios. Recursos oriundos de excesso
de arrecadação". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovado. Projeto de Lei de nº 410, de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza
o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos
no valor de R$ 3.076.188,40 à Secretaria Municipal de Saúde para enfrentamento a covid, bem como
para despesas com a Santa Casa. Recursos oriundos de excesso de arrecadação". Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei de nº
411, de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a abrir um
crédito adicional especial e um crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos
no valor de R$ 450 mil à Secretaria Municipal de Saúde para execução de cirurgias eletivas, custeio,
atenção básica e compra de veículo para atenção básica. Recursos também de excesso de
arrecadação". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
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Aprovado o Projeto de Lei de nº 411. Projeto de Lei nº 412, de autoria da Prefeitura Municipal de
São Carlos, "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional especial e crédito suplementar
na Prefeitura de São Carlos". Solicitou para discutir o projeto a Nobre vereadora Raquel Auxiliadora.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Vereadores,
vereadoras, toda a população que nos acompanha. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Vereadora Raquel, só um segundo, é pelo tempo regimental de cinco minutos, tá bem?
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Certo. Para mim, tem algo que é muito claro, se a
gente largar nossos princípios, não sobra nada de nós. E aqui, nesse projeto de lei, para mim, tem
uma questão de princípio muito forte, muito clara, que é a terceirização do serviço público. Não
posso mais passar o pano na terceirização da nossa prefeitura, que é, como já falei aqui várias vezes,
um projeto do governo Airton Garcia. Eu queria ver o mesmo empenho do governo municipal de
tentar aqui justificar o injustificável nesse projeto e enviar a Lei 16.000. Nós já passamos três ou
quatro semanas de que sabemos que a Lei 16.000 está pronta para ser enviada, e a gente não
consegue ainda votá-la, mesmo já chegando agora à Casa. Mas que sabemos que temos profissionais
que hoje são terceirizados, que já poderiam estar trabalhando como servidores de carreira da nossa
prefeitura. Semana passada conversei com muitos trabalhadores terceirizados da saúde que passaram
no concurso, que estão esperando ser contratados, e que estão precarizados em uma empresa
terceirizada. E não tem jeito, empresa só serve para ter lucro. E nós estamos mais uma vez dando
quase 9,5 milhões para o lucro dos donos dessas empresas terceirizadas. Dinheiro que poderia estar
sendo investido na saúde pública, no SUS, que eu tenho clareza de que tem que ser público, gratuito
e que pode, sim, ser de muita qualidade. E é de qualidade em muitos momentos na nossa cidade e no
Brasil. Então, eu não posso votar aqui a favor de R$ 9,5 milhões para o lucro de meia dúzia de dono
de empresa. Seja ela qual for. Não estou aqui falando de uma empresa terceirizada ou de outra.
Mesmo sabendo que contratos de aditamento podem ser feitos aqui com as mesmas empresas que a
gente tem. Mesmo sabendo que o projeto dessas empresas é terceirizar a UPA da Santa Felícia
inteira. Mesmo sabendo de todos os problemas que têm, legais, nessas empresas. Independente disso
é uma questão de princípio. E esses princípios, eu não posso abrir mão. Por isso, mesmo respeitando
os vereadores aqui que queiram aprovar esse projeto, eu não posso mais aceitar a terceirização na
nossa prefeitura, em especial na saúde e na educação que a cada dia avança mais. Obrigada. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Solicitou para discutir o projeto o nobre vereador
Marquinho Amaral, no tempo regimental de cinco minutos. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Sr. Presidente, Sras. e Srs. Vereadores, nós, como disse, com muita propriedade o
vereador Gustavo Pozzi, estivemos agora há pouco reunidos analisando todos os processos em nome
das comissões de Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, que seriam e estão sendo discutidos e
votados na sessão de hoje. Nós optamos em manifestar favoravelmente ao mérito, não ao mérito,
mas à legalidade e também à questão de finanças e orçamento do referido projeto. Eu estive ontem
em uma reunião no meu gabinete. Aliás, uma pessoa extremamente competente e que tem realizado
um belo trabalho como chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Saúde, e ele me colocou
dificuldade que existe se esse processo não passar. Mas essa Casa, eu acho que está na hora de parar
de limpar o 'cocô' do atual governo. Enquanto eles ficam lá, um procurando oficina mecânica,
pedindo R$ 15 mil de comissão, outro indo até Barretos atrás de empresa que terceiriza o sistema de
saúde, outra que se acha a prefeita, mas não teve votos para sê-la, é apenas a primeira-dama da
cidade, pessoa que eu respeitava até ontem, e passei a não respeitar mais, porque vi que ela joga
pelas costas, que ela é traiçoeira, que ela não tem a dignidade, e teria essa liberdade de ligar para
mim para checar se eu tinha alguma informação ou não, mas ela preferiu terceirizar e tentar acusar
injustamente pessoas ligadas a mim e da minha família que teriam, segundo ela, passado
informações privilegiadas para a minha pessoa. Essa senhora que eu disse que tinha respeito por ela,
ela deveria estar preocupada, ao invés de fazer fofoca, ao invés de ficar ameaçando as pessoas, ao
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invés de ficar ligando para secretários ameaçando que eles serão despedidos, ela deveria estar
olhando o [ininteligível] que está percorrendo as oficinas mecânicas, que está ligando para secretário
da Fazenda pedindo para que o secretário pague algumas oficinas. E depois, era um ex-diretor da
secretaria que tinha esquemas com oficinas mecânicas. Então, eu não vou aqui, sob pena de estar
causando caos, eles acusarem esta Casa de estarmos causando caos na saúde pública. Eu não vou
limpar o 'cocô' dessas pessoas mal-intencionadas, dessas pessoas que estão limpando os cofres
públicos com medo que o prefeito faleça e, Deus, tomara que isso não aconteça, porque todos sabem
do carinho e da amizade e do respeito que eu tenho pelo cidadão Airton Garcia. Mas tem pessoas,
Jotinha Ribeiro, que estão limpando os caixas, rapando os tostões do governo, com medo de que o
prefeito morra ou que o prefeito seja cassado para poderem... para se despedirem do poder, porque
são lambe-botas do poder, são sanguessugas do dinheiro público e eles deveriam estar preocupados
não se o Edson Ferraz tomou café da manhã e foi no 'country' na Bocha, que ele vai todo ano no Dia
da Bocha com o vereador Marquinho Amaral. Não se o Zé da Silva tomou café com o Rodrigo
Venâncio, não se os vereadores estão aqui articulando. Articulando o quê? Esta Casa, durante os
quatro anos passados, deu total sustentação ao prefeito Airton Garcia. Votamos todos os projetos,
tinha projetos que chegavam aqui mal e porcamente elaborados e nós votávamos favoravelmente.
Então, eu não vou limpar a sujeira nem vou jogar para baixo do tapete a responsabilidade por ter
médicos [interrupção no áudio]. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Para concluir.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Quem não fez concurso não fomos nós. Quem barrou os
concursos foram eles. Quem quer terceirizar a saúde e quer prejudicar o funcionário público, que eu
tenho compromisso nessa Casa de defender, que eu tenho compromisso com o sindicato da
categoria, e vou cumprir esse compromisso. Vou cumprir o meu princípio igual à vereadora Raquel.
E eu não, eu não vou ser amanhã acusado se não tiver médico, pois já não tem. A saúde está um
caos. Não tinha gazes outro dia, que é para curar a ferida de um diabético, que é irmão de um
funcionário público. Que nós tivemos que lutar para fazer uma cirurgia no dia de ontem, senão ia
amputar a perna. Então, eu não vou consertar 'cagada'. Quem tem que consertar é uma senhora que
ao invés de ficar falando besteira, e teria liberdade, eu digo e repito, de me ligar para perguntar, mas
ela fica atrás de fofocas, atrás de picuinhas e, Dra. Rosália, a senhora fica sendo a madrinha da
corrupção. E agora eu digo, quem espera a senhora ansiosamente nesse plenário é o seu ex-amigo, o
seu ex-amigo, o seu ex-defensor, vereador corajoso, Marco Antônio Amaral. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Marquinho. Próximo vereador inscrito para discutir o
projeto, nobre vereador Lucão Fernandes. Vereador Paraná se inscreveu, né? O senhor tem a palavra
pelo tempo regimental de até cinco minutos. O senhor quer o processo? VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Muito bom dia, Sr. Presidente, cumprimentar os meus colegas vereadores,
vereadoras da Câmara Municipal, população que está nos acompanhando. De fato, os vereadores que
me antecederam têm razão. Pela inércia, eu não sei se é pela incapacidade ou se é pela própria
vontade, a saúde pública hoje se encontra, não vou nem dizer mais na UTI. Se tivesse outro
ambiente, além da UTI, eu colocaria a saúde pública de hoje. E não é por falta de esforços dessa
Câmara Municipal, não é por esforços desta Comissão de Saúde, que por muitas e muitas vezes nós
estivemos reunidos, fazendo apontamento, mostrando, sinalizando possíveis alternativas para que
nós pudéssemos já ter um quadro mais favorável e ter uma estrutura melhor na Secretaria de Saúde
Pública de São Carlos. Eu fui servidor público por 35 anos, aproximadamente, e sou defensor do
servidor público de carreira. Isso eu nunca vou abrir mão, de forma alguma. Mas o que acontece
hoje? Hoje, nós temos já, eu diria que talvez 30, talvez um pouco mais, eu não consigo fazer esse
cálculo em porcentagem, mas nós já temos hoje uma terceirização instalada já na saúde pública de
São Carlos. Eu acho que se pegar a quantidade de servidores que essa empresa já está fornecendo, já
temos aí quase 40%, se não tiver talvez um pouco mais, terceirizados no nosso serviço, tá certo?
Agora, por culpa... eu não vou dizer nossa mais, porque não sou nem servidor, mas por culpa da
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própria prefeitura, que teve a morosidade nessa Lei 16.000. Quanto tempo vereadores aqui ficaram
cobrando a vinda dessa lei. Por quê? Porque essa lei aprovada, ela permite que concursos vigentes,
servidores possam ser contratados, e pode abrir um novo concurso público para a gente tirar essas
terceirizadas que estão hoje dando suporte para a Secretaria de Saúde. Então, a culpa acaba sendo da
própria prefeitura. Hoje, eu tive informação que a Lei 16.000 está nessa Casa. Mas de que forma ela
chegou? Será que houve as alternativas... as mudanças suficientes para que nós possamos ter uma
estrutura melhor para a saúde pública de São Carlos? Eu sou totalmente contra a terceirização. A
minha preocupação é que essa empresa, ela está saindo agora. Ela está saindo. Vai deixar o serviço.
Então, se já era precário, vai ficar mais precário ainda. Então, eu divido com os meus colegas
vereadores essa preocupação. Agora, nós precisamos, eu peço aqui às comissões que passam essa
Lei 16.000, que nós possamos mergulhar em cima desse projeto de lei e o quanto antes colocar à
disposição dos Srs. Vereadores para que nós possamos votar essa lei, para destravar todo esse
sistema. E a prefeitura imediatamente, imediatamente, tem que soltar o concurso público para que
nós possamos refazer a nossa equipe, para que nós possamos refazer o nosso time. Concordo com o
vereador Marquinho Amaral, eu acho que não há mais espaço para corrupção, não há mais espaço
para roubalheira, principalmente em recurso com saúde pública, gente. Mas eu divido essa
preocupação. O que nós vamos fazer se essa empresa agora sair? Até o final do ano, daqui três
meses, daqui um mês? Porque a prefeitura não faz concurso. Essa é a verdade. Não solta um
processo seletivo. Você não vê nada. Você não vê nenhuma ação para repor o quadro de servidor
público de carreira. Agora, no momento, quem vai atender a população? Eu não sei. Essa é a minha
preocupação, Sr. Presidente, que eu quero dividir aqui com os meus colegas. Eu não quero que
aumente [interrupção no áudio]. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode
concluir. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Que aumente essa quantidade, essa porcentagem
de pessoas sendo terceirizadas. De forma alguma. De forma alguma. Então, esse é o meu
posicionamento diante desse projeto. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado,
vereador Lucão Fernandes. O próximo vereador inscrito para discussão do projeto é o nobre
vereador Paraná Filho. Pelo tempo regimental de cinco minutos. VEREADOR PARANÁ FILHO:
Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, população que nos acompanha, imprensa aqui
também. Sr. Presidente, falando exclusivamente da segunda gestão do Airton, com o passar do
tempo, passou, se tornou essa administração, esse governo, essa composição uma composição
especializada, eles conseguiram, com o passar do tempo, se especializar em criar caos para vender
solução. Vocês já perceberam que aqui existe uma constante, já há muito tempo, "Olha, se a gente
não passar os R$ 5 milhões da agricultura, vai faltar merenda", "Olha, se a gente não votar o
processo hoje, vai faltar médico". Vocês perceberam que essa turma aí se especializou em criar
problema para vender solução? Vocês já perceberam que o que eles mais fazem é empurrar batata
quente, jogar responsabilidade pela inoperância, incompetência deles nas nossas mãos, nas nossas
costas? Eu fui obrigado a escutar semana passada uma pessoa da saúde que veio aqui... pressionar,
constranger essa Casa dizendo o seguinte: "A população vai falar aí que se faltar médico a culpa é de
vocês". A culpa é minha? Mas, como assim? Eu não ganhei eleição para prefeito de São Carlos. Eu
não estou sabendo. Se eu ganhei, se alguém aqui ganhou, está no lugar errado. Eu não assumi
Secretaria de Saúde. Não sou responsável. Responsável são os incompetentes que estão lá e que
deixam tudo para a última hora propositalmente. Propositalmente. Isso é com a merenda escolar, isso
é com a contratação de médicos, isso é com tudo. Essa turma que está aí se especializou em roubar,
constranger, acharcar. Esses são especialistas em fazer isso. E que horas nós, Câmara Municipal,
vamos dar um basta nisso? Até quando nós vamos ser culpados de todos os problemas da cidade? Há
quanto tempo não se faz um concurso público para contratação de profissionais da área da saúde?
Quantas contratações já fizeram irregularmente com essa Omesc? "Ah, mas agora não vai ser mais
Omesc, Omesc vai sair", será que é por que já estão acertando com uma outra OS de Barretos? Que
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vai dar a mesma mesada para alguns da prefeitura. Espero que ninguém aqui dessa Casa esteja
participando disso. Porque ontem já tive denuncia séria, grave de que uma Organização Social da
cidade de Barretos já está acertada com algumas pessoas da cidade para assumir o lugar da OS. Quer
dizer, a 'merda' continua a mesma, vai mudar só as moscas que vão estar ali. Então, quer dizer, como
é que pode uma cidade como São Carlos viver refém de ladrões, de mafiosos, de corruptos e
corruptores, e uma Câmara composta de 21 vereadores... Esses dias eu estava... eu não sei em que
bairro eu estava e alguém falou assim para mim: "Nossa, Paraná, mas essa composição atual da
Câmara é bem fraquinha também, né?" Eu falei: Não. Eu acho que uma das composições mais
qualificadas que nós já tivemos na história de São Carlos. O que há de advogado, de professor, de
funcionário público que tem aqui, nunca vi antes. É uma das composições da Câmara mais
qualificadas. Então, eu só não consigo entender até quando nós vamos suportar isso. Srs. Vereadores,
eu não consigo, eu não consigo votar esse processo favoravelmente. Eu não consigo. Eu não quero
que o meu nome esteja marcado na história da nossa cidade como um cara que pactuou de forma
consciente com isso que estão fazendo. Essa história de ficar vindo aqui na tribuna e falar: "Mas se a
gente não votar vai faltar médico". É isso mesmo que eles querem que a gente fale. Só mandam os
processos ao afogadilho, em cima da hora, justamente para nos constranger. Infelizmente, o que está
sendo feito na nossa cidade ultimamente é um atendado sem precedentes. Srs. Vereadores, nós-- SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode concluir, tá? VEREADOR PARANÁ
FILHO: Srs. Vereadores, nós estamos... acabamos de instaurar uma CPI para investigar um suposto
esquema em família para direcionar uma licitação de R$ 53 milhões para uma empresa de Jundiaí.
Srs. Vereadores, nós estamos prestes, eu acho que até amanhã nós iremos entrar com uma
impugnação da licitação dos radares porque é absurdo o que estão fazendo ali. Só um pateta, um
idiota para não ver que eles estão tentando direcionar para uma empresa supostamente ligada ao Sr.
Carneirinho. É mais uma situação que eles criaram a dificuldade para vender a facilidade agora.
Porque o crime configurado já está na questão dos radares. A situação da Omesc, supostamente, ela
precisa ser investigada por supostamente pagar suborno para agentes políticos da prefeitura. Os
secretários que por lá passaram nessa gestão têm que responder por terem assinado nota, atestado,
plantões que não foram realizados. E nós temos testemunhas lá dentro já que glosaram as notas. Nós
temos razões suficientes para entender que a nossa cidade precisa ser libertada da mão de pessoas
que não merecem jamais ocupar um cargo público. E eu não estou falando, Sr. Presidente, eu não
estou nem falando do Sr. Airton Garcia, que nesse momento ele não sabe nem que dia é hoje. Ele
não sabe nem onde ele está. Eu acho que a população de São Carlos deveria saber, merecia saber que
ontem o Sr. Airton Garcia passou o dia em um leito de UTI. Sabia disso, Raquel? Sabia disso,
Bruno? Sabia disso, Lucão? Sabia, Malabim? Sabia, Jotinha Ribeiro, que o nosso prefeito passou
ontem o dia em um leito de UTI, e muito provavelmente, hoje, ainda está nesse momento? E por que
escondem essas informações, Sr. Presidente, da população? Ele é o nosso prefeito, nós elegemos ele.
Eu votei nele. É o nosso prefeito. A população tinha direito de saber que ele está mal, que não está
bem, que está hospitalizado. A Câmara Municipal devia saber, mas a Secretaria Municipal de
Comunicação, a pedido certamente da primeira-dama, esconde essa informação. E é graças a esta
impossibilidade física e mental do prefeito que gatunos, 'carneirinos', falo também, que gatos,
carneiros, borboletas e outros bichos mais estão avacalhando com a nossa cidade, sujeitando e
humilhando e constrangendo os poderes constituídos. Sr. Presidente, o meu encaminhamento é para
votar não nesse processo. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador
Paraná. O próximo vereador inscrito é o vereador Robertinho Mori Roda pelo tempo regimental de
cinco minutos. Se precisa de um tempinho a mais, todos eles estão tendo essa... mas eu peço que a
gente não ultrapasse aí o tempo. Se precisar, a gente abre uma exceção. Como foi aberto ao vereador
Marquinho, vereador Paraná, tá bem? VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sr. Presidente, Sras.
Vereadoras, Srs. Vereadores, população que nos acompanha. Farei o possível para estar dentro dos

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Recepção, Expedição e Registro de Documentos Oficiais
cinco minutos. É claro e notório essa queda de braço que está havendo com os poderes Legislativo e
Executivo. Isso é claro e notório e não dá para negar, tá certo? Eu só acredito que nessa queda de
braço votar contrário a esse projeto é uma perda muito grande para a população. Eu acho que essa
Casa, da forma com que o vereador que antecedeu colocou aqui a capacidade, o potencial que tem
essa Casa, daria muito bem em relação a esses R$ 53 milhões, outros milhões que vão para qualquer
outro, ou para o esporte ou para a cultura ou para a fazenda ou para qualquer outra entidade ou para
qualquer outra secretaria, essa fiscalização e essa queda de braço, que a gente pudesse, realmente,
estar colocando um ponto final, se está havendo realmente todas essas acusações. Que a gente vê aí
um problema sério, vê. Mas eu encaminho favorável, até mesmo por conta do problema. Essas
pessoas que estão enfrentando, todas essas pessoas, Marquinho, que estão passando por situações
que entendem perfeitamente que eles não querem saber se é a prefeitura ou se é a Câmara. Eu acho
que vou votar favorável e confesso a toda a população, a minha votação, na outra sessão que eu votei
contrário, eu me arrependi. Me arrependi e vou votar favorável. Gostaria que essa Casa, com
consciência, mas com consciência em relação à saúde. Cada um de nós temos como fiscalizar, cada
um de nós temos como ver todas essas acusações que estão sendo feitas aqui. Esses R$ 9 milhões
têm como ser fiscalizados. Esses R$ 53 milhões. Vamos aprovar? Não vamos aprovar? Vamos ver
aquilo que a gente possa (sic) realmente fazer para cooperar com a saúde em nosso município. Eu
acho, nesse momento, que essa queda de braço não faz bem para a saúde da cidade. Que se está
realmente na UTI, entendeu, poderíamos cooperar e colaborar. Porque cada um dos senhores recebe
ligações em relação a alguém que está... Cada um dos senhores e cada uma das senhoras recebe
ligações pedindo apoio para alguém que está enfermado. Eu vou nessa linha do vereador Lucão,
entendendo realmente a necessidade, Lucão, de aprovar, e dar liberdade. Mas esse voto de confiança,
que é para a saúde da cidade de São Carlos, não é para Carneirinho, não é para Edson Fermiano, não
é para o prefeito Airton, não é para a primeira-dama, não é para ninguém, para secretária. É para a
saúde, realmente, da cidade. Eu sou um dos que não recebe muito, mas a gente sabe aqui de
vereadores que recebem constantemente o apoio, para que pudesse aprovar uma hérnia ou qualquer
outro tipo, ou oncologia ou qualquer outro tipo. Para quem está enfermo, eles não querem saber
dessa queda de braço, que é claro e notório. É claro e notório essa queda de braço entre os poderes.
Eu não quero fazer parte. Apoio a todos os pares. A todos, a todos em relação a todas as
fiscalizações e acredito nos pares. Mas nesse momento, nesse momento, independe se é Omesc ou
quem seja, nós estamos aqui para fiscalizar. E se já tem duas ou três CPIs, que abra a quarta, a
quinta, a sexta. E que realmente leve essa CPI até o final. Porque estou há 20 anos nessa Casa, eu
nunca vi uma CPI dar certo, tá certo? Então, eu vou pedir aos pares a possibilidade, que a gente
possa estar votando a favor. A favor da saúde, a saúde da cidade de São Carlos. Obrigado. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Questão de ordem solicitada pelo nobre vereador Paraná
Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, é apenas utilizar desse instrumento a título
de informação, para dizer que eu já vi dezenas de CPIs darem certo, já vi várias ações de
improbidade sendo propostas por meio de CPI. Dizer que eu já disse aqui na semana passada que há
o inquérito policial proposto pedido pelo Ministério Público, por meio de um inquérito civil do
Ministério Público, que se iniciou com a CPI da merenda, que foi proposta pelo vereador Gustavo
Pozzi. O processo está andando, várias pessoas já estão sendo ouvidas, e haverá indiciados nessa
situação. Então não é verdade que nunca viu uma CPI dar certo. Até porque a fala de um
parlamentar, de um próprio parlamentar falar isso é constrangedor para o próprio Legislativo. É uma
afronta ao nosso trabalho. Então eu gostaria somente de registrar esse fato, que é só procurar, só
querer que vai achar. Que nós temos, sim, várias CPIs que deram cedo, culminaram em ações de
improbidade. E mais, e que estão tramitando na Justiça, Ministério Público, na delegacia, na DIG. O
vereador que fez a fala pode procurar o Dr. João que lá está, sim, né? Então isso aqui... não é em vão
o nosso trabalho. Mas, Sr. Presidente, gostaria de fazer um pedido a Vossa Excelência, eu trouxe
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aqui uma informação de que desde ontem o prefeito Airton Garcia encontra-se na UTI de um
hospital. Sendo ele o nosso prefeito, o gestor da nossa cidade, administrador, e sendo a Câmara
Municipal um Poder Legislativo constituído no município que fiscaliza o Executivo, eu peço a Vossa
Excelência que tente contato com a prefeitura, com o Executivo, para confirmar a informação, e até
o término dessa sessão informar a população e também aos nobres parlamentares, que vários me
procuraram preocupados com essa situação, se procede a informação de que o nosso prefeito nesse
momento encontra-se internado em um leito de UTI. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Vereador Paraná, eu já pedi aqui ao nosso secretário-geral que faça contato com o chefe de gabinete
do prefeito, ou até mesmo com o nosso secretário municipal de Governo, para poder informar essa
Casa do real estado de saúde do prefeito, para que a gente possa também, além de ter conhecimento,
comunicar à população, à imprensa do real estado do prefeito, tá? Mas eu agradeço aí a intervenção
de Vossa Excelência. E providência já está sendo tomada aqui. Tão logo eu tenha a informação, eu
faço questão de eu mesmo... vereador Elton tem-- VEREADOR PARANÁ FILHO: Questão de
ordem, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Questão de ordem.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, um órgão de imprensa da nossa cidade, Cidade
ON, já noticiou que procede a informação. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então,
com a informação, ele já está em casa, vereador Elton está falando. Acho que esse assunto...
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Está internado ainda? Está bem. Então, por favor, Rodrigo Venâncio,
entre em contato lá com a prefeitura para que a gente possa ter conhecimento. Questão de ordem
solicitada por Vossa Excelência. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Questão de ordem. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. O senhor tem a palavra. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Obrigado. Então, eu peço desculpas aos pares em relação. O que acontece
é que várias CPIs nessa Casa não deram certo. Então, por força de expressão, eu acabei colocando
que todas, não são todas, tá certo? Mas muitas não foram para a frente. Muito obrigado. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu não quero debater esse assunto, mas eu queria me
manifestar em torno desse assunto e da valorização que nós temos que dar ao Poder Legislativo.
Não, não, sim, sim, sim. Eu vou só explicar. Calma, vereador Robertinho. Porque eu entendo que as
CPIs, elas são um grande instrumento de fiscalização das minorias, e o vereador Robertinho Mori,
talvez na sua expressão, acabou colocando de uma forma que algumas CPIs, como ela tem o objeto
investigatório, investigativo, é natural que, em algumas, a gente tenha conclusão efetiva pelo dolo ou
pela ofensa aos princípios da administração pública, e outras não. Então é natural que a gente faça
um processo, caminhe com ele e tenha a imparcialidade de dizer: Olha, houve dano ao erário, houve
advocacia administrativa, houve crime de responsabilidade. De igual maneira, a mesma
imparcialidade para dizer: Não houve dano. Não houve... apenas uma questão de formalidade. É um
erro administrativo. É natural. Então, eu acho que a gente podia encerrar esse assunto aqui, dizer que
a CPI é um instrumento que dá certo, sim, e que pode também ter conclusões diversas daquilo que às
vezes a acusação nos traz. Vereador Elton Carvalho pelo tempo regimental de até cinco minutos para
discutir o projeto. O Malabim? VEREADOR ELTON CARVALHO: Sr. Presidente, vereadores,
vereadoras. Sr. Presidente, eu acho que a discussão e a votação desse processo hoje, ele entra em N
fatores. A minha preocupação maior é que logo que eu assumi o primeiro mandato, em 2017, estou
no meu segundo mandato, a gente enfrentou uma crise na nossa saúde com duas UPAs fechadas. E
isso, independente da incompetência ou ingerência ou o que aconteceu que chegou neste momento,
chegou nessa responsabilização de nós vereadores termos que votar um projeto ou não para a
abertura de uma licitação, que cabe aqui dizer bem claro, não é a continuidade da Omesc, é a
abertura de uma licitação para contratação de empresas de médicos. Eu também sigo a linha da
vereadora Raquel, do vereador Lucão, sou totalmente contra a privatização da saúde. A Omesc, sim,
salvou por várias vezes de UPA não fechar? Salvou. Teve aí a sua grande importância no 'covidário'?
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Teve. Mas nós temos que pensar também nas pessoas que estão na lista de concurso público. Na
terça-feira, Sr. Presidente... a Lei 16.000 chegou nessa Casa que dia, Sr. Presidente? SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: A Lei 16.00 chegou na segunda-feira. VEREADOR
ELTON CARVALHO: Então, a Lei 16.000 está na Casa desde segunda-feira. Vai passar pelas
comissões? Vai passar pelas comissões. E eu acredito e peço ao Sr. Presidente que na terça-feira que
acabou nosso recesso, terça-feira, nós vamos estar aqui em sessão, todos os vereadores, que a Lei
16.000 seja aprovada aqui nessa Casa, para contratação de mais 70 profissionais da saúde, onde
existe o concurso de auxiliar de enfermagem, onde existe o concurso de técnico de enfermagem e
onde existe o concurso de enfermeiro. Vai ser mais de 30 enfermeiros contratados, mais de 30
técnicos de enfermagem, eu acho que 14 auxiliares de enfermagem. Então, a Lei 16.000 está na
Casa. Foi morosa para chegar na Casa? Foi. Teve dificuldade com a antiga secretária? Teve.
Vereador Lucão apontou por várias vezes quantas mudanças tinham que ter na Lei 16.000 aqui
durante a audiência pública que foi proposta por esse vereador. Então, assim, a minha preocupação,
eu, vereador Lucão e vários vereadores que estavam aqui no mandato passado, sabemos a
dificuldade que foi encontrar, ficar com duas UPAs fechadas, por ano, né, vereador Lucão? Por ano.
Então, se foi ingerência, incompetência, nós, vereadores, vamos pagar o pato de não votar isso aqui
em última hora, hoje, e segunda-feira a UPA Santa Felícia, a UPA Aracy estiverem fechadas,
realocando servidores públicos para a UPA Vila Prado, como assim aconteceu em 2017. Quem vai
pagar? A população. Eu não estou aqui falando hoje gestão, se está errado ou não. Porque falhas
tiveram, sim. Mas a minha preocupação é maior, é aquela população do Grande Aracy ficar sem uma
UPA Aracy, a população de todo o lado do Santa Felícia ficar sem uma UPA. Porque a gestão da
saúde já sinalizou, não só eu, esse vereador, acredito que o vereador Lucão também, não foi,
vereador Lucão Fernandes? Se não votar esse processo pode ser que feche uma UPA segunda-feira.
E como é que nós vamos ficar? Se a saúde já tem várias reclamações todo dia de filas de espera, e
nós aqui sempre cobramos a contratação de mais médicos, de mais profissionais de enfermagem, é
difícil. Nós sabemos que o concurso público, ainda nem saiu o edital para contratação de médico.
Então esse processo aqui é para abrir o processo licitatório para contratação de profissionais, de
médicos. Então a minha preocupação hoje, Sr. Presidente [interrupção no áudio]. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pode complementar, por favor. VEREADOR ELTON
CARVALHO: Só para concluir, Sr. Presidente. Então a minha preocupação... Eu sou totalmente
contra a privatização da saúde, mas nós também não podemos deixar hoje de ter duas portas de UPA
abertas, independente de governo ou não, independente de incompetência de gerências ou não,
independente... ninguém me ligou hoje para perguntar se eu vou votar favorável ou não, eu vou pela
minha consciência de que nós podemos perder duas portas de UPA abertas. E vamos cobrar terçafeira a aprovação da Lei 16.000 e a contratação imediata de auxiliar, técnico e enfermeiro. E a
abertura desse concurso público também, que precisa passar a Lei 16.000 para a abertura de
contratação de concurso, por concurso público, de médico para a nossa cidade. Muito obrigado. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Elton. Quero pedir ao nobre vereador
Marquinho Amaral, nosso primeiro-secretário da Mesa Diretora. Nós recebemos aqui um
comunicado da assessoria de imprensa da prefeitura e também de alguns órgãos de imprensa sobre o
estado do prefeito e gostaria que o vereador Marquinho Amaral procedesse à leitura. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Comunicado: "O prefeito Airton Garcia teve uma crise hipertensiva,
precisou se internar para fazer exames em acomodações devidamente adequadas para que pudesse já
realizar também o tratamento rotineiro de diálise. O quadro foi momentâneo. O prefeito está bem e
receberá alta médica ainda hoje. Seguindo no hospital particular da cidade apenas para realizar mais
uma etapa da diálise", informou a diretora de comunicação da prefeitura, a Glória. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Marquinho Amaral. Dando
prosseguimento às discussões do projeto, eu convido o nobre vereador Malabim para fazer uso da
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palavra, na discussão do projeto. VEREADOR MALABIM: Bom dia, presidente. Bom dia, Srs.
Vereadores, Sras. Vereadoras, todos que nos acompanham, que nos ouvem, um bom dia.
Lamentavelmente, nós chegamos a este ponto e nós passamos aí parte do mandato passado cobrando
a respeito da Lei 16.000 vir para esta Casa. A Prefeitura tem uma grande responsabilidade nessa
questão. Toda essa questão de problemas que estamos passando. Por quê? Porque se estivéssemos
aqui... já aprovado esta Lei 16.000, que a prefeitura manda ela para cá com mudanças que precisam,
com alterações que precisam, possibilitando, né, presidente, possibilitando a contratação de
profissionais para a área da saúde. Nós não estaríamos aí com tantos problemas aí agora, com OS,
com Omesc, enfim. Eu entendo todas as falas que nós tivemos aqui. Se há rastros de maldade aí para
o meio, de contratações de OS, enfim, o que nós temos que fazer é cumprir o papel de fiscalizador.
Fazer terceirização, é claro que nós não queremos isso de forma nenhuma. Temos que valorizar.
Temos que valorizar os trabalhadores concursados que nós temos e que a prefeitura contrate mais
para dar o suporte que a saúde precisa. Nós temos aqui a Comissão de Saúde, composta aí pela
Cidinha, pelo Lucão, pelo Sérgio Rocha também, que faz um bom trabalho. E tem o Elton que não é
da comissão, o Bruno, enfim, todos os outros. Aqui eu acredito que não tem... as pessoas falam
assim: "Malabim, você... qual é tua bandeira?". Eu não tenho bandeira. Bandeira é a cidade.
Bandeira são todos os setores da cidade que necessitam do apoio do vereador. Essa é a bandeira. Por
exemplo, eu não tenho, assim, vínculo com a Secretaria de Saúde, como muitos vereadores aqui têm.
Mas todas as emendas que eu busquei em Brasília, que foram mais de R$ 5 milhões, em seis anos,
R$ 6 milhões, aproximadamente. A maioria dos R$ 5 milhões foram para saúde. Foi pensando em
cirurgia eletiva, foi para a gente ter um melhor atendimento em vários setores da parte da saúde.
Então, eu acho que todos os vereadores têm a preocupação com a saúde. E se nós fecharmos as
portas para todos os projetos que vêm aqui, relacionados à Secretaria de Saúde, nós vamos estar
prejudicando e muito a população. Esse é o entendimento, é o meu entendimento como vereador.
Esta é a situação. Agora, nós não podemos também, Sr. Presidente, esta Casa tem que também
levantar a questão aqui. Nós estamos... vamos aprovar, no caso, se for assim aprovado, quase R$ 9,5
milhões. Agora, o que nós não podemos aceitar, Sr. Presidente, Roselei Françoso, é a questão de
pessoas ligarem para a gente que estão em uma UPA, das 7h até 14h sem atendimento, vereador
Bruno. Isso é que não dá para aceitar. Se aprova R$ 9 milhões, R$ 10 milhões para a saúde, para
contratação de OS. E aí, vem pessoas das 7h, 8h, e 14h não teve atendimento. É isso que é
inadmissível. É essa a questão. Não é a aprovação da verba. O que não é admissível é essa situação.
É isso que nós não podemos aceitar de forma nenhuma, por parte do Poder Executivo e suas
contratadas. Isso é que nós não podemos aceitar. É vergonhoso. Nós vimos aqui, aprovamos R$ 9,5
milhões, e daqui um mês tem pessoa ligando: "Ó, vereador Malabim, eu estou aqui, cheguei 9h e
agora é 15h, eu não fui atendido ainda. Só tem um médico aqui. O outro faltou e não deu satisfação.
O outro entrou de férias e não colocaram outro no lugar". São essas questões que nós não podemos
aceitar de forma nenhuma. Isso, sim, é vergonhoso. E outra questão, que eu queria dizer ao Poder
Executivo, tenho certeza que o Dr. Edson Fermiano está me ouvindo neste momento, como ouve e
assiste a todas as sessões, estão boicotando, vereador Lucão, a Secretaria de Esporte. Eles pediram
800 mil de suplementação, porque tem que pagar Bolsa Atleta, viagem de time de futebol, dar uma
atenção para a parte esportiva da cidade de São Carlos. E eles, por picuinhas, de briga [interrupção
no áudio]. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode concluir, por favor.
VEREADOR MALABIM: Por causa de picuinhas, porque o secretário é ligado a este ou aquele.
Aí, não manda verba para a secretaria. Vem R$ 5 milhões para a Agricultura; é dez para a Saúde,
para todos os lugares. E o princípio básico para ter saúde é o esporte. É um dos alicerces para vida,
para ter uma saúde digna, boa, é a parte esportiva. Agora, por causa de picuinhas, boicotar uma
secretaria que precisa, e que não é tanta verba assim, para vários atendimentos, como já citei aqui.
Tem equipes de futebol da cidade de São Carlos que vão ficar sem [ininteligível], porque não tem
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verba. Não tem verba, não tem suplementação. E já foi pedido pela secretaria há mais de 30 dias,
quase 60 dias. Então, nós estamos aqui para ajudar? Estamos para ajudar. Mas essas picuinhas
atrapalham e prejudicam quem? Os Srs. Vereadores? Não. A população. As pessoas. Então, nós
estamos aqui pensando em um bem maior. Qual é o bem maior? A população de São Carlos. São as
pessoas que confiaram em cada vereador que está aqui. Essa é a questão. Muito obrigado, Sr.
Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Malabim. Eu só
quero complementar informação lida aqui pelo nobre vereador Marquinho Amaral, que acabou de
nos chegar. Porque, em paralelo à leitura, eu tinha solicitado ao nosso secretário-geral que entrasse
em contato com o chefe de gabinete e com o secretário de Governo. Então, o Rodrigo falou com o
chefe de gabinete, o José Espírito Santo, o Carneirinho. E ele informou também que ele está na UTI
porque a máquina de hemodiálise da Unimed encontra-se na UTI, tá? Então, ele foi internado para
fazer a hemodiálise para baixar essa crise que o prefeito sentiu aí nos últimos dias, está bem? Então,
dando prosseguimento, o próximo vereador inscrito é o vereador... Agradecer ao Carneirinho por
informar à Casa. Era um pedido do nobre vereador Paraná Filho e dos demais vereadores, então... E
desejar aí, com certeza, melhoras para o quadro do prefeito, de recuperação, pronta recuperação.
Então, eu quero convidar, agora, o vereador Sérgio Rocha para fazer uso da palavra, discutindo o
projeto pelo tempo regimental de até cinco minutos. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sr.
Presidente, Srs. Vereadores aqui presentes, população que nos ouve, meu bom dia. Nós estamos aí
em um projeto polêmico, projeto que deveria ter vindo para essa Casa, vereador, presidente da
Comissão de Saúde, uns dois, três meses atrás, e vem no recesso para a gente votar esse projeto. E eu
sempre fui contra a terceirização, privatizar. Eu acho que qualquer empresa que vem fazer um
serviço para o Poder Público, e também na saúde, o cara vem para ter lucro, ele vem para ganhar. É
uma empresa, ele vem para encher o bolso de dinheiro. Ele não está aí preocupado com a população
da nossa cidade, população de São Carlos. O cara pensa no bolso dele, Lucão. Porque eu vejo aí a
falta de gestão da secretaria municipal e da prefeitura. A saúde, há 50 anos para cá, quem tocou foi a
Secretaria de Saúde. Foi com recurso próprio. Chegou no momento, agora, que todo mundo quer
terceirizar a saúde, quer terceirizar ecoponto, quer terceirizar o cemitério, quer terceirizar o passeio...
o zoológico, tudo, tudo. Isso é falta de gestão, é falta de competência, é gente que não tem
responsabilidade com o povo da cidade de São Carlos. Em todos os municípios que tiveram OS,
pode acompanhar, foi canal de corrupção, foi canal para desviar o dinheiro público. Ninguém está
preocupado com saúde, essas empresas que vêm tomar conta da saúde. Quem tem que tomar conta
da saúde é a Secretaria de Serviço. É a Secretaria de Saúde que tem que cuidar da saúde. Não tem
que terceirizar nada. Se a OS contrata médico, a secretaria tem poder também de contratar médico.
Esse lucro que essas terceirizadas estão tendo, que está colocando no bolso. O cara vem aqui, disse
que teve prejuízo. Teve nada. Estão enchendo o bolso de dinheiro. Esse é o começo. Se começar a
dar corda, daqui um ano, dois anos, três anos, o cara vira... vira uma corrupção só. Vira... pensa só
no dinheiro, e o povo morrendo em casa, com falta de remédio, com falta de um exame, com a falta
de cirurgia. Todos os dias eu recebo reclamação, Sr. Presidente, pedindo ajuda, pedindo socorro. E a
saúde sempre está do mesmo jeito. A saúde recebe bilhões de reais para ser investidos, infelizmente,
a população, aí, morrendo na fila, precisando de um exame. Mas quero aqui dizer, Sr. Presidente da
Comissão de Saúde, que eu faço parte, mas pela população que está sofrendo em casa, que está
precisando de recurso e está precisando de remédio, precisando de uma cirurgia, precisando de
atendimento. Eu vou votar nesse projeto de hoje. Não vou falar não. Mas eu tenho uma preocupação
muito grande com essas organizações sociais, com essas OSs que estão aí e que estão vindo de fora.
Eu sou contra. Se passar nessa Casa, eu voto contra. E, pelo menos, tem alguma situação que não
passa aqui nessa Casa. Mas tudo o que vier aqui, eu vou votar contra. Mas hoje, nesse projeto, pela
saúde, pela população que está sofrendo, eu sou obrigado a votar a favor desse projeto. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu solicito ao vereador Elton Carvalho que tome assento

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Recepção, Expedição e Registro de Documentos Oficiais
aqui na presidência, que eu também gostaria de discutir o projeto. [troca de presidência] SR.
PRESIDENTE ELTON CARVALHO: Com a fala, o presidente da Casa, Roselei Françoso, por
cinco minutos. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Muito bom dia, Srs. Vereadores, Sras.
Vereadoras. O projeto que está em discussão é o Projeto de Lei nº 412, de autoria da Prefeitura
Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar
na Prefeitura Municipal de São Carlos, no valor de R$ 9.442.705,96". Eu quis discutir esse projeto,
após ouvir diversos colegas falarem a favor do projeto, a favor, contra o projeto. E eu confesso,
assim, que eu estava ali ouvindo, bastante dividido. Primeiro, que eu quero deixar muito claro: a
Prefeitura Municipal de São Carlos precisa resolver os seus problemas. E não é resolver os seus
problemas contratando empresas terceirizadas. Me recordo quando eu venci as eleições, em 2017,
juntamente... 2016, e assumi, tomei posse no dia 1º de janeiro de 2017. O prefeito Airton Garcia
também tomou posse no mesmo dia. E nós tivemos longos meses no ano de 2017 com esse mesmo
problema, falta de médico na prefeitura de São Carlos, falta de médicos na Prefeitura Municipal de
São Carlos. De igual maneira, eu vim nessa Tribuna e elogiei a saída temporária, que foi encontrada
para resolver o problema da ausência de médicos nas nossas UPAs. Vocês lembram do RPA, recibo
de pagamento de autônomo? Que foi cassado, praticamente, pela Justiça, porque não podia, porque
era uma coisa habitual? E o que nós precisamos combater, nesse Legislativo, são essas
habitualidades que se perduram no tempo. A Prefeitura Municipal de São Carlos tem por obrigação
fazer concurso público. E nós tivemos a secretária Helena, que segurou esses concursos, eu acho que
10 de abril de 2018, venceram, praticamente, todos os concursos públicos na prefeitura de São
Carlos. Todos, Bruno. Eu gritei aqui, falei a data, 10 de abril de 2018. Nós estamos em julho de
2022. Então, eu não quero também... estou falando sobre isso porque eu entendo que o ordinário da
prefeitura é o concurso público. E por que estou voltando a falar nesse assunto? Porque, atualmente,
a prefeitura descobriu uma forma de terceirizar, sim, de privatizar, de entregar os serviços na mão
das OSs. Então, você contrata médico, tudo bem, é uma dificuldade, porque a prefeitura paga mal, a
prefeitura não valoriza o trabalhador, não aumenta o salário, e o salário não é atrativo, por isso é que
não tem médico na nossa rede municipal, correto? Agora, nós estamos com problemas, Serjão, nós
não temos enfermeiro, nós não temos motorista trabalhando no transporte sanitário, pela terceirizada.
Eu acho que tem sete ou oito farmacêuticos. E eu não estou falando mal desses profissionais. Quero
deixar isso registrado. São profissionais que, graças a eles, a rede está funcionando. Só que isso não
é o normal de uma administração pública. Então, eu quero deixar registrado que nós recebemos a
secretária municipal de Saúde aqui, a Jôra. Ela explicou para nós essa situação. Realmente, ela está
em um mato sem cachorro. Ela não tem o que fazer se a gente não aprovar esse projeto na tarde de
hoje. Eu vou dizer a tarde, porque daqui a pouco, a gente vira aqui a tarde já. Se a gente não aprovar,
no dia 23, cessa, rompe, acaba a relação contratual com a atual empresa. E a prefeitura não terá
tempo hábil para fazer o processo licitatório, que caminha paralelamente a essa dispensa prometida
de três meses. Então, eu quero dizer que se empatar essa votação, eu quero pedir perdão aqui aos
meus colegas. Não digo nem perdão, mas eu quero justificar a situação, porque eu entendo a
dificuldade que nós estamos passando. Não é culpa dessa Casa de forma alguma. O que não posso
aceitar é a faca no pescoço, dizendo que é o Legislativo. Que eu dei uma data aqui, 10 de abril de
2018, não se faz concurso público na prefeitura de São Carlos. Então, dando aqui mais um voto,
Marquinho. Se por acaso, chegar a essa situação [interrupção no áudio]. SR. PRESIDENTE
ELTON CARVALHO: Para concluir, Sr. Presidente. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Eu
serei obrigado a votar favoravelmente. E já antecipo aqui minha justificativa, porque, realmente, eu
não aguento mais ligações de pessoas, todos os dias, pedindo para nós, porque faltou o médico,
porque não tem médico, porque não tem enfermeiro, porque não tem isso, não tem aquilo. E a vida
das pessoas está difícil. Então, três meses, para quem já está aí há quatro anos, praticamente, é um
prazo razoável. Mas que a prefeitura faça a licitação como deve ser feito. E que esta Casa fique de
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olho bem aberto, bem aberto, e fiscalize mesmo. Porque se tiver treta, tem que ser denunciado. O
tempo acabou, Sr. Presidente Elton Carvalho, o senhor é intolerante, o senhor não deixa eu concluir
a minha fala. Eu quero aqui manifestar o meu repúdio-- [risos] SR. PRESIDENTE ELTON
CARVALHO: Pode concluir, Sr. Presidente. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: A Vossa
Excelência, porque eu gostaria de concluir a minha fala, dado a relevância desse projeto para o bem,
para o interesse da coletividade. Obrigado. SR. PRESIDENTE ELTON CARVALHO: O senhor
sempre terá tempo para falar aqui, Sr. Presidente. Com a fala, vereadora Neusa. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Bom dia ainda. Então, é uma discussão que eu vejo vários, aqui, dos
meus colegas colocarem uma situação que eu estou vivenciando há um ano e sete meses, uma
quebra(F) de braço, como o Robertinho Mori. Uma discussão, em um sentido que 90% das ações,
esse Legislativo perdeu nessa quebra(F) de braço. Por quê? Pelo fato de o governo manipular as
peças. Sempre foi assim. E eu não sabia. E aí a gente vai conhecendo, as pessoas vão ser atendidas
de acordo com o que elas fazem em relação ao Executivo. Cada vereador será atendido? Eu, ontem,
estava P da vida, não vou falar 'puta', porque eu já fico P da vida, mas acabei de falar. É a situação
assim, liguei inúmeras vezes no canil, ninguém atende. Liguei para o Sr. Fernando pedindo ajuda,
tem um monte... Aí eles falam assim: "Faça protocolo, a gente vai atender". Que protocolo? Você faz
protocolo, ninguém atende. Isso é uma parte. É uma vergonha a situação de saúde dos animais. Olha
só, os animais não têm voz. Imagina a situação de saúde do ser humano que grita, grita, pede
socorro. E o que acontece? A situação que ocorre aqui, como foi colocado também pelo vereador,
meu colega, o Malabim. Só que eu vou colocar uma coisa também importante, muita gente fala
assim: "Ah, mas dar dinheiro para o esporte, para quê?". Vai te catar. Porque, muitas vezes, o esporte
tira de um monte de problemas que hoje vocês estariam gastando o triplo. Tira da rua muitas
crianças. Trabalha com a disciplina. Trabalha com a educação. Que aliás, a educação aqui em São
Carlos também está na UTI, pedindo socorro, como a saúde. Votar um processo aqui... eu também
me sinto incomodada pela situação de quantidade de pessoas que me procuram no atendimento.
Quantidade de pessoas que falam assim: "Neusa, eu fui dispensada", "Neusa, eu tive um problema,
que eu respondi por tal pessoa, e eu fui dispensada". Está faltando gente para atender. São mais de
75 no concurso, e nada de chamar. Gastou-se dinheiro para realizar concurso. Primeiro, era desculpa
da pandemia, né, Lucão, presidente da Comissão de Saúde? Primeiro é a pandemia, e a pandemia
continua. Agora até a varíola do macaco está solta aí. Devia dar varíola do macaco na mão desses
filhos da mãe que passa a mão no dinheiro público da maioria das pessoas que estão sofrendo, que
pagam os impostos. Pagam e sustentam esses lacaios filhos da mãe que estão surrupiando. E eu
tenho que discutir um projeto que vai um dinheiro para atender as pessoas. Será? Será que vai?
Quantos nossos votamos de projeto aqui, Lucão, em relação à saúde? Quantos? Quantas vezes você
falou da licitação? Colocar as situações da saúde em primeiro, porque o povo urgia. Eu estou
aprendendo. Eu vou começar a gritar como muitos aqui, e falar: Ó! Estou de saco cheio de escutar no
meu ouvido assim: "Professora, vai com o governo que a senhora vai ser atendida". Volto a repetir: o
governo foi quem me elegeu. Foi o povo. O povo está precisando. Aliás, todos vocês aqui são
responsáveis por uma cota do povo. Não é o dinheiro que a gente recebe como vereador, é dormir e
botar a cabeça no travesseiro com a consciência tranquila. Esse fato, eu durmo, o que eu não durmo é
com um monte de pedido que eu não consigo resolver. Desde que eu iniciei aqui, estou pedindo uma
atenção, um pouquinho que seja, para a saúde dos animais, R$ 40 mil foram colocados. Isso é uma
vergonha. Por que não tira os cuidados dos animais e manda, realmente, para a Secretaria de Saúde?
Que nós estamos perdendo cerca de 600, 700 mil de ajuda do governo em relação aos animais? Por
que está na Secretaria de Serviços Públicos? E não me atendem [ininterrupção no áudio]. SR.
PRESIDENTE ELTON CARVALHO: Para concluir. VEREADORA PROFESSORA NEUSA:
Para concluir. Se você... porque, ó, aí, eu mato um de vocês. Outra coisa, eu estou escutando,
escutando, escutando. Vou falar uma coisa: não sei. Como eu presenciei aqui a reunião com a Jôra,
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com a turma do... com a Isa, da saúde, da necessidade... Eu fico, assim, abismada, porque, como o
Malabim colocou, o corte de lugares que necessitam também. E, hoje, a urgência de votar. E os
outros que foram tirados por causa dessa quebra(F) de braço com o senhor, que eu andei pedindo
votos. Não foi como muitos vereadores aqui que chutaram o traseiro dele, e hoje pagam pau. Eu fui
pedir votos para ele. Se ele está doente, é uma judiação fazer... Cuida, trata. É uma falta de respeito
com a pessoa mais importante no Poder Executivo, que se chama Sr. Airton Garcia. Eu penso,
Raquel, do voto contra, a todos que colocaram; eu penso no voto a favor pela situação do que eu
estou recebendo de informações de um monte de gente. E estou, assim, perdida. Eu vou fazer que
nem muitos fazem aqui na hora da votação. Eu vou virar quiabo. Eu vou sumir. Muitos de vocês
fazem isso, quando precisa de votação. Já vi todo mundo saindo, vai tomar seu cafezinho, e não vota.
Eu vou fazer isso. Ó, população, a professora quer que vocês sejam atendidos, mas está difícil. Olha,
todo mundo aqui sabe certinho o que falar: "Olha, a são tontona". Eu me sinto impotente de tanta
'merda', como o Marquinho Amaral falou. Eu não vou limpar 'cocô' de ninguém. Trabalho que nem
uma condenada e não sou vista assim. É isso aí, tá? Estou na decisão, se eu saio, se voto. SR.
PRESIDENTE ELTON CARVALHO: Com a fala, vereador Dé. E assumindo a presidência,
vereador Roselei Françoso. [troca de presidência] SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Vereador Dé Alvim, peço licença a Vossa Excelência, até para corrigir aqui uma informação, a
respeito da Lei 16.000, tá? Nós fomos verificar onde estava, aqui na Casa, em que condições estava,
e nós verificamos, ele não chegou junto com os demais processos, na última segunda-feira, conforme
eu informei para o Elton Carvalho. Eu conversava com a prefeitura, na segunda-feira, e eles
disseram que encaminhariam junto. Eu disse: Nós não vamos votar a 16.000 na extraordinária.
Então, a prefeitura segurou o processo lá porque faltava um estudo de impacto. E nós ligamos lá. Ele
saiu da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas. Foi para a Fazenda para fazer o
impacto. E deve ser encaminhado para essa Casa nessa tarde. Deve. É informação que me passaram.
Não vem-- VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Pela ordem, Sr. Presidente. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Por favor. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Ele foi publicado no Diário Oficial, inclusive, que ele passará pela Comissão do Plano de Carreira
amanhã, ainda, na administração. Então, ainda, lentamente, tramitando dentro da prefeitura. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. Então, agradeço a informação da vereadora
Raquel. Eu acho que essa discussão, na comissão, ela é salutar. Ela é importante para que o projeto
chegue a essa Casa em consonância com as discussões que foram feitas com o sindicato, com a
categoria, com a comissão. Então, é importante, tá? Nós temos pressa? Temos pressa, mas chegar
destoado também é ruim. Nós vamos perder tempo, depois, nas comissões aqui. Então, é bom que a
prefeitura encaminhe o projeto, mas seguindo aí o rito que foi pactuado com o sindicato, com a
comissão, enfim, com todos os responsáveis. Dé, obrigado pela paciência aí, pela interrupção, pelo
tempo. E passo a palavra a Vossa Excelência para a discussão do referido projeto. VEREADOR DÉ
ALVIM: Sr. Presidente, vereador Roselei, vereadores, população que nos acompanha. Primeiro, Sr.
Presidente, quero aqui deixar bem claro à vereadora que me antecedeu, que ela disse que tem
vereador que não ajudou o prefeito Airton e paga pau. Primeiro, o meu mandato não paga pau nem
para prefeito, nem para vereador e nem para o mandato de qualquer outro vereador dessa Casa. Cada
mandato tem sua prerrogativa, cada vereador tem seu trabalho. E o Executivo tem suas decisões, e
são poderes independentes. O Executivo tem o seu poder; o Legislativo, o seu poder; e o Judiciário,
o seu poder. Então, primeiro, eu não vou ser conduzido pela fala de uma vereadora. E só estou
dizendo que eu vou votar a favor desse processo de hoje, independente de A, B, C ou D devido à
situação da saúde, que tenho criticado, todo o momento, na Tribuna dessa Casa. Dos 50 leitos do
hospital-escola prontos, que não funcionam; da pediatria pronta que não funciona. Agora, OS, se é
de A, B, C, D, para mim, não importa. O importante... nós estamos aqui para fiscalizar e temos a
prerrogativa para fazer isso. E também trazer mais um comunicado a Vossa Excelência: o prefeito já
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está de alta, já está indo fazer o seu tratamento de hemodiálise. E dizer que as pessoas, Sr. Prefeito,
não podem confundir um processo que é importante, nesse momento, para a cidade, com fala de
outros vereadores. Então, quero dizer para Vossa Excelência aqui, com muita tranquilidade, que eu
jamais vou interferir no mandato de algum vereador dessa Casa. Jamais. Eu acho que cada mandato
aqui foi eleito pelo povo. Cada mandato, aqui, tem... como se fala? Foi diplomado pela Justiça
Eleitoral. E nós temos, aqui, o mandato para tirar até 2024. Então, a minha fala vem no sentido
seguinte, Sr. Presidente: eu quero comunicar a Vossa Excelência que nos próximos dias, eu estou
comunicando o afastamento desta Casa para eu cuidar da pré-candidatura a deputado estadual. Mas,
em nenhum momento, aqui, eu vou atacar o vereador A, o vereador B, o vereador C. Seja de partido
qual for. Ele faz aquilo que a consciência dele manda. Ele age conforme ele acha que tem que agir.
No meu mandato, sou eu e a população que me deu a oportunidade de estar aqui de volta, e vou agir
com a minha consciência, com muita tranquilidade. Então, as pessoas que usam dessa Tribuna para
dizer que aqui tem paga-pau, para dizer que aqui tem puxa-saco. Não é verdade. A gente vota com a
nossa consciência, com muita tranquilidade. Eu não ajudei o prefeito Airton Garcia mesmo. Eu
ajudei o candidato a prefeito Deonir Tofollo. Andei nos quatro cantos da cidade de São Paulo. E
quando vim para cá, vim no compromisso de continuar ajudando a cidade de São Carlos. Vim no
compromisso de ajudar os projetos importantes para a nossa cidade. Eu acho que esse projeto é um
projeto importante. Por isso, vereador Lucão, que tem o meu apoio nessa manhã, ainda, de hoje, tem
o meu apoio. Agora, eu vir aqui A, B, C ou D por criticar, para jogar... isso daí não vou fazer nunca.
Vou votar com a minha consciência. Era isso, Sr. Presidente, que eu vou votar com muita
tranquilidade nessa manhã de hoje, um processo tão importante para que nós possamos continuar
avançando na saúde da cidade de São Carlos. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Pela
ordem. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem solicitado pela nobre vereadora
Neusa Golineli. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Eu aprendi, desde quando me conheço
por gente, que quando você não quer e não tem provas do que se fala, você cita o que você conhece.
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Professora Neusa. Só peço que a senhora se atente a
pela ordem. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Isso. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: A questão de ordem. Gostaria que a senhora... VEREADORA PROFESSORA
NEUSA: Então, pela ordem, respondendo ao vereador que antecedeu. Que em modo algum, eu
ataquei. Sirva a carapuça para quem serve. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Muito
obrigado, Professora Neusa. É porque ele não citou o nome da senhora, então, na verdade.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Pela ordem, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem, agora, sim, vereador Raquel Auxiliadora. Que a senhora se
atente também à questão de ordem. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Eu acho que eu
vou fazer um comunicado à Casa então... SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Comunicado à Casa. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Para me atentar melhor ao
objetivo do expediente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Comunicado à Casa.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Então, eu gostaria de comunicar a essa Casa que pelo
projeto que está em discussão aí, nós temos dois processos licitatórios que vão começar a andar. O
650/2022, que é o processo para contratação dos tais médicos, teve início dia 1º de abril. E todos nós
sabemos que vai vencer agora em julho, dia vinte e poucos de julho. Quer dizer, em 1º de abril, que a
prefeitura resolveu começar a pensar em resolver o problema dos médicos. O da equipe multi, Srs.
Vereadores, começou a tramitar na prefeitura dia 2 de junho. Junho. Sendo que o contrato termina
dia 26 de julho. De tanto... Comissão de Saúde, vereador Lucão, Cidinha estão aqui, cobrando.
Então, a gente precisa deixar aqui claro que esse projeto mostra a incompetência desse governo em
resolver. Porque não vai dar tempo. Todo mundo sabe que uma licitação não se faz em 15 dias.
Então, não será essa Casa culpada ou inocente de ter ou não médico nessa cidade. Porque é o
governo Airton Garcia que não abriu a licitação em tempo suficiente. Independente desse projeto que
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a gente vai votar hoje. Então, queria deixar bem claro a incompetência e o projeto do governo Airton
Garcia de continuar terceirizando a nossa saúde municipal. VEREADOR ELTON CARVALHO:
Sr. Presidente, votação nominal. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Questão de ordem
solicitado pelo nobre vereador Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente,
existe uma dúvida regimental que eu acho que é pertinente para que nós não possamos cometer uma
gafe histórica aqui nessa Casa. Como é conhecimento de todos, um projeto rejeitado por essa Casa
só pode voltar à Pauta na sessão legislativa subsequente. Ou seja, no outro ano. Há uma dúvida em
relação a esse processo, posto que, aparentemente, esse já foi rejeitado por essa Casa na Sessão
Extraordinária anterior. Dessa forma, o que eu gostaria de pedir a Vossa Excelência? Que solicite à
serventia dessa Casa que traga o outro projeto que foi rejeitado, para que a gente possa avaliar se
trata-se do mesmo conteúdo ou não. Gostaria que Vossa Excelência pudesse solicitar que viesse o
processo a esse Plenário. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Paraná, já estamos em
contato com o nosso departamento jurídico, através do nosso secretário-geral, solicitando o
encaminhamento do processo anterior, para que a gente possa verificar. Então, para não-VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Pela ordem, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Pela ordem solicitado pelo vereador Marquinho Amaral. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Nós não podemos votar os demais projetos? SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Era essa a sugestão. Tem mais um projeto só-- VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: E depois nós... SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Que é o
projeto de resolução de... Nós vamos inverter aqui, tá? Tudo bem? Então, eu vou consultar os Srs.
Vereadores. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários
quanto à inversão do processo. Então está aprovada a inversão do projeto. Então eu coloco, nesse
momento, em votação... VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Nominal, Sr. Presidente. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Votação nominal. O Projeto de Resolução nº 8, de
autoria da Câmara Municipal de São Carlos, que "encerra o recesso parlamentar da Sessão
Legislativa de 2022". Votação nominal. Os vereadores favoráveis digam sim, os contrários digam
não. Vereador Marquinho Amaral, pode proceder à votação nominal. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sim. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Sim. Vereador Azuaite justificou ausência. Vereador Bira está on-line,
Sr. Presidente? SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Bira. Está nos ouvindo,
Bira? Vereador Bira está ouvindo? Sim, vereador Bira votou sim. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Bira, sim. Vereador Bruno. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Sim.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereadora Cidinha. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Dé Alvim.
VEREADOR DÉ ALVIM: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Dimitri
Sean. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Dimitri Sean. Sim. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Djalma Nery. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Sim, ao fim do recesso. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sim. Vereador Elton.
VEREADOR ELTON CARVALHO: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sim.
Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Lucão. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Sim. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Malabim. VEREADOR MALABIM: Sim. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Marquinho, sim. Vereador Paraná Filho. Paraná Filho? SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sim.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sim. Vereadora Professora Neusa. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Profa. Raquel.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Robertinho Mori. Sim. Rodson. Está on-line, Sr. Presidente? SR. PRESIDENTE ROSELEI
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FRANÇOSO: Vereador Rodson Magno do Carmo. Vereador Rodson Magno, está nos ouvindo?
Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sim. Vereador Roselei não vota. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Se eu votasse, com certeza, votaria sim. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Tiago Parelli justificou ausência. Dezoito Srs.
Vereadores votaram sim, nenhum não. E não houve abstenção. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, vereador Marquinho Amaral. Quero apenas justificar do que trata esse
projeto que nós acabamos de votar. O projeto que suspende o recesso parlamentar a partir do dia 22
de julho de 2022. Nós tomamos essa decisão em decorrência da quantidade de processos que se
encontra na Casa. E, também, nós estamos fazendo, em duas semanas de recesso, a 5ª Sessão
Extraordinária, então há demanda por parte do município, há uma cobrança corriqueira por parte, até
dos vereadores, dadas as relevâncias dos projetos que tramitam nessa Casa, nas comissões
permanentes. Então, nós decidimos aqui, em comum acordo com os parlamentares, suspender o
recesso parlamentar do ano de 2022. Nós retornaríamos às sessões ordinárias no próximo dia 2 de
agosto. Praticamente, não tivemos o recesso. Então, para evitar maiores problemas, a análise das
comissões e o trabalho da Casa, nós estamos suspendendo o recesso através da aprovação da
totalidade dos vereadores presentes nesta manhã, aqui no Plenário da Câmara Municipal. Então, na
próxima terça-feira, dia 26, salvo engano, eu vou confirmar aqui. Só um segundinho, por favor. Eu
vou suspender a sessão. Na próxima terça-feira, nós teremos já a Sessão Ordinária realizada pela
Câmara Municipal. E, com certeza, as comissões devem exarar os pareceres dos processos que estão
na Casa. Amanhã a gente faz a convocação para a realização da Sessão Ordinária na próxima terçafeira. Eu peço ao Gabriel e ao Emílio a suspensão da sessão, para que a gente possa atender aqui à
solicitação do nobre vereador Paraná Filho no que tange à aparência ou o objeto que nós estamos
votando em torno desse processo da saúde. Questão de ordem solicitada pelo nobre vereador Paraná
Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, o fato é que houve um projeto enviado pela
prefeitura na sessão anterior, com o valor de doze milhões e alguma coisa. A prefeitura teve
reprovado esse projeto por essa Casa. Agora, em uma manobra jurídica, ela somente desentranhou
esses valores, transformou esse projeto, que foi rejeitado, em dois, e devolveu para a Câmara. Porém,
as suplementações continuam as mesmas; as fichas a serem suplementadas, as mesmas; a finalidade
da suplementação, as mesmas. Então, a minha dúvida jurídica é: uma vez que o mérito, o conteúdo
desses processos já foi rejeitado por essa Casa, nós podemos somente, pelo desentranhamento e pela
alteração do número do processo, voltar a reavaliar isso, nessa mesma Sessão Legislativa? Então,
gostaria de pedir a Vossa Excelência, inclusive, que seja reunido e convocado os presidentes das
Comissões de Finanças e Orçamento e, principalmente, Constituição e Justiça, e mais do que isso,
também o auxílio jurídico dessa Casa, na pessoa do Legislativo, para que possa exarar um parecer o
mais rápido possível, porquanto que, nesse período, essa sessão deveria ficar suspensa. E gostaria
também de dizer a Vossa Excelência que no caso de entendermos que esse fato anula a possibilidade
de votação desse projeto, que estará atingindo, também, prejudicado outras votações que nós já
fizemos aqui nessa manhã. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Paraná Filho,
ao realizar a questão de ordem, imediatamente, entramos em contato com o nosso jurídico, nós
estamos aguardando aqui, por isso que eu estava suspendendo a sessão, até que a gente discuta isso,
juridicamente, com a nossa procuradora, também com o nosso diretor jurídico dessa Casa, quanto à
legalidade da votação da matéria em discussão nesse momento. Então, eu peço a suspensão do
processo. Vereador Malabim. Pela ordem, solicitada pelo nobre vereador Malabim. VEREADOR
MALABIM: Agora, está. Só para registro: a vereadora Raquel pediu o desmembramento dos
processos na Sessão Extraordinária anterior. E se esse tem problema, os outros dois que nós
votamos, que estavam junto, também têm. [falas sobrepostas] SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Exatamente... é exatamente sobre isso que nós estamos tratando, tá, Malabim? Então,
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por isso que nós estamos chamando nosso departamento jurídico para analisar isso, está bem?
[sessão suspensa] [sessão reaberta] SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Solicito ao nosso
primeiro-secretário, vereador Marquinho Amaral, que proceda à chamada dos Srs. Vereadores.
Quero só justificar aqui, mas pode fazer... Chamada dos Srs. Vereadores. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador André Rebello, presente. Vereador Azuaite justificou
ausência. Vereador Bira está presente on-line. Vereador Bruno, presente. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereadora Cidinha, presente.
Vereador Dé Alvim, presente. Vereador Dimitri Sean, presente on-line. Vereador Djalma Nery.
VEREADOR DJALMA NERY: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente online. Vereador Elton. VEREADOR ELTON CARVALHO: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Gustavo, presente. Vereador Lucão. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Malabim.
VEREADOR MALABIM: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador
Marquinho, presente. Vereador Paraná. VEREADOR PARANÁ FILHO: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereadora Neusa. Professora Neusa. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Professora Neusa estava aqui na presidência... VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Profa. Raquel. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTINHO
MORI: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Rodson, presente on-line.
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente on-line VEREADOR RODSON DO
CARMO: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Roselei presente. Sérgio
Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Presente. Tiago justificou ausência. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Só registrando,
eu acho que perdi aqui durante a chamada. Registrar a presença também do vereador Djalma Nery,
tá? VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Dezoito vereadores presentes. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Havendo número regimental, daremos prosseguimento ao processo, aqui,
de votação. Uma vez que todas as lideranças já discutiram o projeto. E após a interrupção, o pedido,
a questão de ordem solicitada pelo nobre vereador Paraná Filho, nós nos reunimos aqui, na Sala da
Presidência com o nosso departamento jurídico e também todas as lideranças aqui representadas. E
chegamos no entendimento que há algumas diferenças do processo, e que nos habilita, de acordo
com art. 180 do nosso Regimento dar continuidade ao processo de votação, tá bem? VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Solicito votação nominal. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Votação nominal solicitada pela nobre vereadora Raquel Auxiliadora. Os vereadores
favoráveis à aprovação do projeto que remaneja R$ 9.442.705,96 à Secretaria Municipal de Saúde
digam sim; os contrários digam não. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador André
Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereador Azuaite justificou. Vereador Bira. Vereador Bira. Vereador Bruno. VEREADOR
BRUNO ZANCHETA: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereadora Cidinha.
VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereador Dé Alvim. VEREADOR DÉ ALVIM: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereador Dimitri. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Djalma. VEREADOR DJALMA NERY: Não. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Djalma, não. 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, não. Vereador Paraná Filho.
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VEREADOR PARANÁ FILHO: Não. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Não.
Professora Neusa. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Professora Neusa. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Raquel Auxiliadora. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Não. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTINHO
MORI: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Rodson. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Vereador Rodson. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador
Rodson, sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Roselei, no exercício da
presidência, não vota. Vereador Sérgio Rocha. Vereador Tiago Parelli justificou a ausência. Doze
vereadores favoráveis, e quatro vereadores contrários. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Então, está aprovado o Projeto de Lei nº 412, de autoria da Prefeitura Municipal de
São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito especial e um crédito adicional na
Prefeitura Municipal de São Carlos, no valor de R$ 9.442.705,96". Aprovado. Eu abro neste
momento a possibilidade de justificativa de voto. Peço aos Srs. Vereadores que façam a inscrição
durante a fala. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Questão de ordem, Sr. Presidente. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Comunicado à Casa? Durante o comunicado à Casa do
nobre vereador Robertinho Mori Roda. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Pela ordem, Sr.
Presidente. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sr. Presidente. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Pela ordem, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Só um
segundinho. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Só um segundinho, eu acho que tem alguém me chamando no on-line aqui. Peço que
repita. Tive a impressão de ter ouvido alguém no on-line solicitando pela ordem, é isso?
VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: É o vereador Bira. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Vereador Bira. Oi, vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA:
Registrar minha presença. Tinha caído a Internet. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Ah, o vereador Bira está justificando que caiu durante o processo de votação. Mas gostaria de
justificar a presença dele. Então, está justificado, viu, vereador Bira? Muito obrigado. VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA: Tá bom, presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Agora, sim, o senhor tem a palavra. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sr. Presidente, foi
votado a... só a respeito do... SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Por favor, o senhor
pode-- VEREADOR ROBERTINHO MORI: Do deputado... o cancelamento-- SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Só um segundinho, viu, Gustavo. Eu te dou atenção.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Gustavo, só um minutinho, o cancelamento do recesso, no
qual votei favorável. Sr. Presidente, só se atentar, como já conversamos, que nós teremos na... foi...
já havia marcado, previamente, uma Audiência Pública em relação à poluição sonora, tá certo, e a
perturbação do sossego público, com a presença aqui da Promotoria, da Polícia Militar e todos os
órgãos de segurança da cidade, bem como alguns comerciantes. Então, que a gente pudesse tentar
conservar essa audiência na terça-feira, às 18h30. Uma vez que já foi feito o convite a todos. Muito
obrigado. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Robertinho, eu quero concordar
com a fala de Vossa Excelência. Até porque esta Audiência Pública estava agendada previamente.
Foram convidados, todas as autoridades, Ministério Público. Então, na terça-feira, a gente vai manter
o acordo de Pauta às 14h, e vamos ver se a gente chega no entendimento de suprimir, de repente,
nesse momento, o expediente falado. A gente combina, como a gente fez outras vezes, pela
excepcionalidade da audiência marcada às 18h30. Para não haver prejuízo, a gente vota os processos,
e depois, a gente garante declaração de voto, outros expedientes. Mas a gente tenta chegar em um
acordo para a supressão do expediente falado na terça-feira. VEREADOR ROBERTINHO MORI:
Obrigado pela compreensão. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: A gente tenta o acordo.
Estou registrando aqui, na tentativa, porque a gente precisaria que todos os parlamentares chegassem
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nesse entendimento. VEREADOR MALABIM: Sr. Presidente, gostaria de fazer um comunicado à
Casa rapidinho. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Comunicado à Casa solicitado pelo
nobre vereador... VEREADOR MALABIM: É que hoje tem Sessão Solene a partir das 19h30, aqui
nessa Casa, onde eu estarei dando título de Cidadão Honorário ao comendador Charles dos Santos.
Então, todos estão convidados. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Malabim,
já aproveito aqui, não é expediente para isso. Mas justificar a Vossa Excelência que eu também
tenho uma reunião marcada para hoje à tarde. E talvez, eu não consiga chegar em tempo. Mas a
Câmara já designou alguém que fará-- VEREADOR MALABIM: O vereador Dé Alvim vai vir
fazer... SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O Vereador Dé Alvim está... VEREADOR
MALABIM: Estará aí na presidência. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Assumindo
essa presidência. Quero agradecer ao vereador Dé Alvim pela colaboração habitual com a Mesa
Diretora dessa Casa. Viu, Dé, os meus agradecimentos. E sucesso aí ao comendador Charles, né?
Charles. Que ele tenha todo o respeito aqui dessa Casa. E que ele tenha sucesso aí na caminhada.
Vamos lá, então? Declaração de voto. Alguém? Ninguém se inscreveu? Vereador Paraná Filho,
declaração de voto. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente. Preciso justificar a razão pela
qual eu votei contrariamente a esse projeto de lei que autorizou suplementação de cerca de R$ 9
milhões para a Secretária de Saúde. Não é que esse vereador, população que nos acompanha,
entenda que a saúde do nosso município não precise de dinheiro. Mas não dá para aceitar situações
que são mascaradas e que têm o intuito único e exclusivo de deixar ainda mais ricas pessoas do
nosso município e de fora, de forma estranha à boa-fé, à legalidade, à constitucionalidade. Então,
não tem como eu pactuar com isso. Esse processo, ele está todo maculado. Eu tenho certeza, e eu
ainda tenho fé, eu ainda acredito no Tribunal de Contas do estado e ainda acredito no Ministério
Público estadual. Eu tenho certeza absoluta que não demora muito, muita coisa será esclarecida. E eu
aprendi uma coisa. Sim, sim; não, não. Está certo? No meu pensamento. Está certo? Está. Não está?
Não está. Não importa que é para a saúde, que é para a educação, que é para o idoso. Não importa.
Ou está certo ou não está. Não tem dois pesos e duas medidas. E esse processo não está certo. Então,
votei contrariamente. Sr. Presidente, acompanhei, inclusive, falando em saúde, acompanhei uma
reportagem do jornal Primeira Página, onde a majestade, Dra. Rosária, disse que tem muita coisa a
contar a essa Casa. E eu, sinceramente, fiquei muito preocupado com essa informação. Se a Dra.
Rosária tem muita coisa para contar a [interrupção no áudio]. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: O senhor pode concluir. VEREADOR PARANÁ FILHO: Inclusive, coisas pesadas,
segundo ela. Por que não disse antes? Se tem coisas pesadas acontecendo, faça como eu, vá à polícia,
vá ao Ministério Público. Por que está demorando tanto? Em um trecho, Sr. Presidente, da fala da
digníssima Sra. Primeira-Dama, ela disse o seguinte: "Estou ajudando o meu marido. Porque quando
vejo que tem coisa errada, não fico quieta". Não fica quieta quando vê que tem alguma coisa errada?
Que estranho, Dra. Rosália. Quando um ex-secretário de Saúde foi na sua casa para denunciar o
esquema que estava sendo tramado pelo Sr. Carneirinho, juntamente com o Sr. Joel, na contratação
de cirurgias oftalmológicas, por que a senhora ficou quieta? Que a senhora estava dizendo quando a
senhora vê coisa errada, a senhora não fica quieta. Nesse caso, a senhora ficou. O que aconteceu? A
senhora sabendo que tem um certo felino da administração municipal indo para propina de R$ 15 mil
em oficina mecânica e em padarias. A senhora sabe disso. Por que a senhora ficou quieta? A senhora
disse que não fica quieta. A senhora sabendo que toda e qualquer denúncia de corrupção desse
governo sempre passa pelo nome de dois animais, um carneiro e um gato. Por que a senhora ficou
quieta até hoje? O que acontece? Eu devo acreditar no que a senhora fala, ou não? Não sei se eu
acredito no que a senhora está falando, que a senhora não fica quieta. Ou a senhora está mentindo
descaradamente, ou a senhora está levando parte dessa propina. Ou a senhora está também sendo
beneficiada. Então, Sra. Rosália, um pouco mais de respeito com essa Casa. E o dia em que a
senhora estiver aqui, já vou lhe avisando, aqui não é a prefeitura municipal que a senhora manda e
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desmanda, não, tá? VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Questão de ordem, Sr. Presidente.
SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Questão de ordem, solicitada pelo nobre vereador
Ubirajara Teixeira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Sr. Presidente, eu queria registrar o
meu voto que bem na hora da votação, caiu a minha internet. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Vereador Bira, é o último processo que nós votamos, né? VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA: O voto dos R$ 9 milhões. SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: O senhor vai registrar o voto favoravelmente? Contrário? Porque já declarei aprovado
o projeto, Bira, eu acho que vai ser declaração apenas para as formalidades aqui, como se posiciona
o nobre vereador, mas eu não consigo alterar o placar, tá? Então, por favor, o senhor pode declarar,
sim, da mesma forma que eu fiz, eu não voto. Mas disse que se eu votasse, eu votaria-VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Sumiu o som, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Espera aí. Eu vou abrir o microfone aqui, viu, Bira. VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA: O senhor me ouviu, Sr. Presidente? SR. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Eu ouvi Vossa Excelência. Eu estava dizendo que... O senhor me ouve agora?
VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Está sem som, Sr. Presidente. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Eu ligo aqui e não ouve lá. Bira, você está me ouvindo? VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA: Agora, bem baixo. Eu queria registrar o meu voto. SR. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode registrar seu voto. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: O meu voto é sim. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Está registrado o
voto do Bira. Só peço, Bira, a compreensão, eu não posso alterar o resultado da votação, ainda que
prejudicado pela queda do sinal aí, mas, para a população, está registrado o voto de Vossa
Excelência, de igual maneira que ficou o meu registrado também, ainda não podendo votar, que se
votasse pela condição do projeto e das condições de saúde da cidade, eu também votaria
favoravelmente, tá bom? Muito obrigado. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Obrigado, Sr.
Presidente. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Imagina. Comunicado à Casa solicitado
pelo nobre vereador Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, gostaria de
comunicar a essa Casa que hoje protocolizei, junto a essa presidência, o Ofício nº 134/2022,
solicitando a convocação, em caráter de urgência, do secretário Sr. José Galizia Tundisi, secretário
municipal de Meio Ambiente e Ciência e Tecnologia e Inovação, para esclarecer denúncias que
foram, que vieram hoje a serem feitas no jornal da Jovem Pan, que foram denúncias que dão conta
de uma suposta relação, não sei que tipo de relação essa, entre este secretário e a empresa SG
Soluções. Denúncia essa que foi trazida pelo Wander Japa, assim conhecido popularmente, na cidade
e foi transmitido pela rádio Jovem Pan. Então, solicito a essa Casa, prezando pelo seu poder de
fiscalização. Nós temos que ter informações e esclarecimentos acerca dessa possível ligação. Então,
quero registrar esse pedido e solicitar a Vossa Excelência que providencie todos os meios possíveis
para essa reunião. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Paraná Filho, a hora em
que eu me ausentei da presidência, passei pelas falas do nosso secretário-geral, tive conhecimento do
conteúdo do pedido de Vossa Excelência. E, imediatamente, já pedi ao Rodrigo que entrasse em
contato para que a gente pudesse marcar essa reunião. Quero agradecer o ofício de Vossa Excelência
e também a representação feita pelo Wander Japa. Foi hoje, né, pelo que entendi, no jornal da Jovem
Pan. Meus agradecimentos por estar atento, vigilante à questão de moralidade e de legalidade na
nossa cidade. Muito obrigado, Japa. Chamada final dos Srs. Vereadores. Tudo bem, Lucão?
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vamos lá. Vereador André Rebello, presente. Azuaite,
justificou. Bira está presente on-line. Bruno. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Cidinha. Dé Alvim. VEREADOR DÉ ALVIM:
Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Dimitri. VEREADOR DIMITRI
SEAN: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente on-line. Djalma, on-line.
VEREADOR DJALMA NERY: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Elton
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Carvalho, presente. Gustavo. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Lucão. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Malabim, presente. Marquinho Amaral, presente. Paraná
Filho. Professora Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Profa. Raquel. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Robertinho Mori, presente. Rodson. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Rodson, presente on-line. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: On-line. Roselei, presente. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Sérgio Rocha, presente. Tiago, justificou a ausência. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Ubirajara Teixeira presente? VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. SR.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, perfeito. Então, está tudo certinho. Sob a proteção
de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão.-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-

