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SESSÃO ORDINÁRIA 23 DE AGOSTO DE 2022
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Marco Amaral, 1º Secretário
Aos vinte e três dias do mês de agosto de 2022, às quinze horas, no plenário “Dr. Antonio
Stella Moruzzi” da Câmara Municipal, realizou-se a presente sessão ordinária.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Muito boa tarde. Eu inicio... Antes de solicitar a
chamada, vereador Marquinho Amaral, dando aqui uma explicação pelos motivos do atraso
dessa sessão. Infelizmente, nós tivemos a queima de um aparelho que sai... que permite a
saída do som para os equipamentos externos da Câmara Municipal, mas, graças a Deus, aqui,
o apoio da nossa equipe técnica, do Emilio, do Chico e do Gabriel, a gente conseguiu
substituir o aparelho provisoriamente até que chegue o novo. Então, após as devidas
explicações, solicito ao vereador Marquinho Amaral que proceda a chamada dos Srs.
Vereadores. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador André Rebello.
VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereador Azuaite. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Presente. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Bira. Vereador Bruno. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereadora Cidinha.
Vereador Dé Alvim. Vereador Dimitri Sean, presente. O vereador Bira está atendendo no
gabinete, está presente na Casa. Vereador Djalma Nery. VEREADOR DJALMA NERY:
Presente.VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Elton Carvalho.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente on-line. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Presente on-line. Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Lucão Fernandes, presente. VEREADOR
LUCÃO FERNANDES: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Malabim,
presente. Marquinho, presente. Paraná Filho, presente. Professora Neusa. Profa. Raquel.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Presente. Prof. Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTINHO MORI:
Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Rodson. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereador Dé
Alvim. VEREADOR DÉ ALVIM: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Presente, chegando aqui na Casa. Vereador Roselei Françoso. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Vereador
Sérgio Rocha, presente. Vereador Tiago Parelli. VEREADOR TIAGO ORLANDI
PARELLI: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. São 19
vereadores presentes.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador
Marquinho Amaral. Havendo o número regimental, eu declaro aberta a presente sessão. Sob a
proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Em pé, cantaremos o Hino Nacional e o hino
a São Carlos. Vamos lá, gente? Opa, perdão. [Execução do Hino Nacional Brasileiro].
[Execução do Hino de São Carlos]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Solicito ao
nobre vereador Gustavo Pozzi que proceda a leitura da Bíblia. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Sr. Presidente, eu gostaria de anunciar a presença do vereador Rodson.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Marquinho. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Ele havia respondido, desculpa. Melhor falar duas vezes do que
nenhuma, né, Rodson? [risos]. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Muito bem. Eclesiástico:
"Não confiar na aparência. A sabedoria da humildade o faz levantar a cabeça e sentar-se entre
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os grandes. Não elogie um homem por sua beleza e não despreze alguém por causa de sua
aparência. A abelha é pequena entre os seres que voam, mas o que ela produz é o que há de
mais doce. Não se envaideça por causa de suas roupas, nem se torne soberbo nos dias de
glória, pois as obras do Senhor são admiráveis, mas ficam ocultas diante dos homens. Muitos
soberbos acabam por ficarem sentados no chão, e a coroa deles foi entregue a outro alguém,
no qual antes nem se pensava. Muitos poderosos foram profundamente desprezados, e muitos
homens ilustres caíram em mãos dos outros." Palavras do Senhor. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Gustavo. Solicito ao vereador Marquinho
Amaral que proceda a leitura dos votos de pesar da semana. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Relação dos votos de pesar da semana: Sra. Vera Maria Villani Pugliesi,
Sebastiana Gonçalves, João Petrucelli, Adalgiza Martins Perroni, Ana Lúcia Souza do
Nascimento, Valderez Zago Terroni, Alice de Oliveira Dutra, Michel Aparecido de Medio,
Maria Antunes Lopes da Silva, Lino Aparecido de Oliveira, Aparecido Veronesi, Ivone
Aparecida Pereira Ramos, Luzia de Lima Cardozo, Olga Izaura de Araújo Nobrega, Luis dos
Santos Rios, João Baptista Coelho Neto, Jarbas Wanderlei Emiliano, José Carlos Rosa Cleto,
Iolanda Franco de Oliveira Barbosa, Eulalia Dulce Fernandes Alonso da Silva, Joabes Lima
da Silva, Janete Lara Bortolin, Lais da Silva Silveira, Ana Isabel de Lourdes Moraes, a Sra.
Benta Aparecida Basso Pitella, Silberto Antônio Barbosa, Luiz Ricardo Mendonça, Helena
Minetto, Iraci Lanceloti, Elza Pereira, João Fracola, Marcilio Bertoleti, Jonas Marini, Izidoro
Castilho, Apparecida Paschoalino de Oliveira, Izabel da Costa, Isaira Orpinelli, Lourival
Fernandes, Albertina Castilho Bertini, José Donizete da Silva, Maria José Lopes Jacyntho, e
José Pilegi de Oliveira. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador
Marquinho Amaral. Os que puderam, por gentileza, fiquem em pé para guardamos um minuto
de silêncio em memória dos falecidos da semana. [um minuto de silêncio]. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: É, nós temos...VEREADOR PARANÁ FILHO: [pronunciamento
fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: A Ata? VEREADOR
PARANÁ FILHO: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Posso pôr. A gente já tinha conversado aqui, mas... Eu solicito... Srs.
Vereadores, nesse momento eu coloco em votação a Ata da sessão ordinária de 9 de agosto de
2022. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovada Ata de 9 de agosto de 2022. Solicito ao vereador Marquinho Amaral que proceda a
leitura das proposituras da semana. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sr.
Presidente, número de proposições apresentadas pelos Srs. e Sras. Vereadores entregues ao
setor de protocolo e arquivo da Câmara Municipal para serem apreciadas na 28ª Sessão
Ordinária, do dia 23 de agosto: requerimentos, 21; indicações, três; moções, seis; totalizando
30 proposições apresentadas pelos ilustres vereadores e vereadoras. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Eu consulto os Srs. Vereadores se há solicitação de destaque para
algumas das proposituras apresentadas. Não havendo solicitação de destaque, eu coloco em
votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovadas as proposituras da semana. Cadê? Eu... Nós havíamos conversado aqui da
possibilidade da gente suprimir o expediente falado em decorrência, infelizmente, do atraso
que ocorreu devido à queima do aparelho de saída. Os vereadores que estavam presentes aqui
se manifestaram favoravelmente à supressão do expediente. O vereador Paraná está
solicitando que eu coloque em votação a supressão. Então... Nominal. Então, eu peço, por
gentileza...VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, questão de ordem.
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PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Questão de ordem solicitada pelo nobre vereador
Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: É que, na verdade, Sr. Presidente, esse
atraso, no meu ponto de vista, que se deu por questões técnicas, que é algo totalmente comum,
pode acontecer, não pode prejudicar, no meu ponto de vista, o andamento da sessão. Se nós
tivermos que estender um pouco mais a sessão, pelo menos da minha parte não tem nenhum
problema. O que eu tenho para falar, as coisas que eu tenho que trazer aqui, eu não consigo
falar no meu tempo de partido, até porque a gente não pode aqui franquear um desvirtuamento
dos assuntos que devem ser tratados na explicação pessoal e no tempo de partido. Eu vou falar
da Guarda Municipal no tempo de partido? Eu vou falar da educação no meu tempo de
partido? Eu acho que, assim, a gente vai cometer uma gafe regimental aqui se a gente permitir
isso. Nós temos muitas coisas para falar, Sr. Presidente. Eu não tenho problema. Se eu chegar
na minha casa meia-noite, não tem problema nenhum. Eu estou trabalhando, sendo muito bem
remunerado pela população, então ficar mais uma hora, mais duas aqui, para mim, não tem
problema nenhum. Então, eu gostaria, Sr. Presidente, que não fosse suprimido o expediente
falado. VEREADOR MALABIM: Pela ordem, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Pela ordem solicitada...VEREADOR MALABIM: Sr. Presidente, tem uma
alternativa. Aqueles que foram favoráveis à supressão vão abrir mão do seu tempo e aquele
que tem a sua fala, que já tinha a fala para trazer aqui hoje, ele usa a fala dele e fala também.
Eu acho que isso aí não é problema, não. Quem foi a favor da supressão, como eu, abro mão
da fala, ou a Raquel, entre outros, e aquele que tiver a sua fala já programada aí certinho, que
use o tempo regimental e fale. Isso aí não é problema, não. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Eu agradeço a vossa manifestação. Eu também não me oponho de conduzir
dessa forma se todos estiverem de acordo. Tudo bem? Vamos lá. Primeiro vereador inscrito...
Pois não, vereador Azuaite. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Só gostaria de alertar a
Mesa para condução dos trabalhos, passando essa proposta do vereador Malabim, que existe
um tempo regimental. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sim. VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: Então, dentro desse tempo regimental, as pessoas abrindo da palavra,
qual é o tempo regimental limite que será estabelecido? PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Nós vamos manter o mesmo tempo previsto no nosso regimento, tempo de
cinco horas. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Até às 17h? PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Não, não. O tempo total de até cinco horas da sessão. É isso que o senhor
perguntou? Das falas? ORADOR NÃO IDENTIFICADO: Das falas. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Não, encerrando, não havendo interesse por parte do vereador de
se manifestar, nós entramos em votação. Vai rodar a lista. VEREADOR AZUAITE
FRANÇA: Não é isso que eu...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Uma hora e meia,
até uma hora e meia. É isso que ele quis dizer, não é isso, Prof. Azuaite? VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: Que seja, vai. Não é isso, mas tudo bem. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: O senhor não quer encaminhar, por gentileza, para que a gente entenda?
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Não, é só saber de que forma a sessão vai ser
conduzida. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tá. VEREADOR AZUAITE
FRANÇA: Porque se seguir a lista, em qualquer... Normalmente, as pessoas podem abrir mão
da palavra. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Isso. Exatamente. VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: Toda sessão tem gente que abre mão da palavra. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Isso. Essa...VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Então, o tempo
do expediente será...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: De uma hora e meia, até uma
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hora e meia. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: De uma hora e meia? PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Isso. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: É isso.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É isso. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Tá
ok. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, vamos lá. Já estamos contando, né?
Vereador Dimitri Sean, vai falar? GRANDE EXPEDIENTE - INSCRIÇÃO DE
ORADORES - VEREADOR DIMITRI SEAN: Sr. Presidente, boa tarde. Boa tarde aos
demais colegas vereadores, às pessoas que nos ouvem, a todos que aqui ou à distância estão
ouvindo essa sessão. Sr. Presidente, eu quero falar do canil municipal. Quero voltar ao
assunto que já trouxe aqui diversas vezes. Primeiro porque a castração, que é uma ação que é
muito importante para o controle populacional, que é uma ação que ajuda a diminuir os
abandonos, os maus-tratos, precisa acontecer em grande escala no município. Isso é realmente
algo muito importante. E preciso reconhecer que houve avanços, existiram avanços nesse
setor, porque na gestão aí... nesse mandato para cá foi contratada uma ONG, uma empresa
terceirizada, não é mais só o canil municipal responsável por essas castrações, como sempre
foi, como sempre ocorreu. E a minha crítica de alguns meses para cá, de um tempo bom para
cá, é que o canil não estava castrando, e eu dizia: Olha, uma frente importante, que sempre
funcionou, que teve ali a sala cirúrgica reformada, que não está sendo utilizada em todo o seu
potencial para castração. Mas avanços ocorrem, e entendo a dificuldade administrativa da
prefeitura de andar e avançar, mas o que eu quero trazer é um assunto seguinte: que uma vez
que tenha começado a castração também no canil, então que agora exista mais de uma frente
de castração, isso é muito importante para tentar dar escala ao número de cirurgias que são
feitas no município, surgiu um outro problema, né, que é a forma como as pessoas, ou as
protetoras... Porque a castração lá pelo canil, ela está sendo direcionada, voltada mais para as
ONGs protetoras, e não para o cidadão, que deve se cadastrar através lá do site da prefeitura.
Mas o que acontece? Nós temos, claro, a população, as protetoras nos seus perfis mais
variados, diversos, algumas jovens, algumas que estão há mais tempo na proteção dos
animais, e uma crítica, uma reclamação, uma demanda, na verdade, recorrente que eu tenho
recebido é a forma como as protetoras precisam agir para poder cadastrar, fazer parte, se
integrar lá do sistema que é utilizado para castrar. E eu reconheço... Estava falando hoje com
algumas pessoas da administração e eu reconheço que é muito importante que haja um
controle mesmo, uma fila para que não haja preferências, privilégios. Então, se tem uma fila,
se tem um número de vagas definido, se tem um controle, se isso é público, isso é muito
positivo. Eu fiquei muito feliz de conhecer esse sistema. Me parece que até há uma exigência
do Ministério Público sobre esse assunto, porque não pode ser... Ah, chego lá, converso, e aí
castro meu bicho. Não seria razoável dessa forma, o poder público precisa ser imparcial.
Agora, o problema que eu estou enrolando aqui para falar é o seguinte: só se disponibilizou o
método eletrônico, digital, de Internet, para fazer esse cadastro. Embora seja para nós, para
mim, acho que para a maioria de nós, seja muito acessível usar um e-mail, um site, temos que
reconhecer que não é acessível para todos. Sei que a gente está em 2022, a gente está em São
Carlos, a capital da tecnologia, mas muitas pessoas, em especial as de mais idade, podem ter
uma familiaridade menor do que nós temos com esses meios digitais. Então, a minha
sugestão, o meu pedido, fica para que, claro, esse cadastro continue sendo feito, para que
essas vagas sejam respeitadas, para que haja uma fila, mas não há mal nenhum que, além da
forma eletrônica, digital, por Internet, de cadastro, que haja uma forma analógica, vamos
dizer, no velho sistema, no jeito antigo de se fazer as coisas. Não estou dizendo que quem não
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pode cadastrar pela Internet que vai ter uma fila à parte, vai furar fila, que vai chegar e
conversar, e vai castrar e vai resolver. Não estou dizendo isso. Elas têm que do mesmo jeito
fazer parte dessa fila, e respeitar a ordem para castrar os bichos que... não são delas, né,
bichos que elas protegem e ajudam a cuidar na cidade, mas que ela possa pessoalmente, então,
ir até o canil municipal, se ela não tem acesso à Internet ou se não tem facilidade no uso
dessas ferramentas, e que lá haja quem auxilie a cadastrar, a colocar... se é um site, se é um email, então que preencha ali para as pessoas que de mais idade podem ter dificuldade. E não é
porque a pessoa tem mais idade que ela vai ficar de fora então, não é por isso que não vai
poder ter o acesso igual às demais protetoras. Então... Ou que, se presencialmente for difícil
ali para o trabalho, para o andamento, para o trabalho do canil, que haja um contato
telefônico, que haja uma alternativa. O que eu estou dizendo é isso, que haja uma alternativa
para quem tem dificuldade de utilizar o meio digital, que possa, sim, fazer parte, cadastrar,
dizer dos bichos que cuida, de onde são as colônias, o que protege e o que faz para que não
fique restrito, o problema é esse, que não se segregue. Eu sei que, às vezes, a gente fala disso,
fala: "Mas esse cara, esse Dimitri, é maluco? Está falando que alguém não tem um e-mail, que
não acessa à Internet?". Eu sei que, para a maior parte de nós, temos facilidade para usar essas
ferramentas e é algo que faz parte do nosso dia a dia, mas acredite... Quem não acredita, peço
que acredite: há pessoas de mais idade que têm dificuldade, sim, e algumas delas me
procuraram para dizer: "Olha, eu liguei lá no canil para verificar como funciona e me
disseram que a única forma é através desse site, e-mail", pessoal às vezes nem sabe a
distinção muito bem entre site e e-mail, "e eu não consigo, eu não sei, eu não tenho", a pessoa
de uma idade maior do que a nossa e tem... e relatou essa dificuldade. E ela cuida dos bichos,
ela tem direito do mesmo jeito. Eu disse para ela: Olha, você tem que entrar na fila, como
todo mundo, não tem que haver uma preferência. Mas tem que ter um meio então, se você tem
essa dificuldade, de entrar na fila. Tem que ter uma alternativa, tem que ter uma forma de que
essa pessoa também seja atendida. Não pode ser digital a única forma. Pode ser a forma
preferencial? Pode, mas não pode ser a única, até porque a gente vê que em muitas coisas a
gente pugna exatamente pelo contrário. Por exemplo, marcar consulta. Faz sentido, para mim,
que marcar a consulta no postinho, na UBS, que fosse digital, que fosse pela Internet, não
precisa ir lá no postinho, andar, se deslocar até o local para a pessoa poder fazer isso. Me
parece que hoje, com os meios de comunicação que a gente tem, é muito acessível que
houvesse um aplicativo para que a pessoa... "Ó, um clínico geral, minha unidade de referência
é aqui do São Carlos 8, tal, pronto, cadastrei, meu CNS é esse". Pelo aplicativo no celular ali
na hora marcou consulta, já aparecem as próximas datas disponíveis para consulta com
médico para... Tudo bem. É Muito razoável que acontecesse, seria muito bom que isso tivesse
sido implementado em toda A rede. Agora, quando isso acontecer, e eu espero que venha A
acontecer, não pode tirar a pessoa ir direto lá no postinho para marcar consulta, NÉ? A forma
digital, eletrônica, não pode ser a única, não pode substituir a forma tradicional de se marcar
uma consulta ou de se agendar uma castração, não é isso? Então, tem que haver acessibilidade
para todos, o que não está acontecendo hoje na forma de cadastro das pessoas que precisam
castrar seus animais aqui em São Carlos. É isso, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado. Eu... Antes de passar a palavra ao próximo orador, eu queria pedir
ao vereador Rodson Magno do Carmo que assumisse a presidência. Eu não estou me sentindo
muito bem, e eu peço licença para me retirar, tá bem? [troca de presidência]. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Desejando melhoras para o presidente dessa Casa, vereador Roselei
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Françoso, dando seguimento à sessão ordinária, o próximo vereador, vereador Djalma Nery,
por até dez minutos. Vereador Djalma Nery? Rodolfo, por gentileza, pode ver se o vereador
está no corredor? Ele queria... Está atendendo munícipe? Não está? Próximo vereador
inscrito, vereador Elton Carvalho, por até dez minutos. Vereador Elton? Vereador Elton, o
senhor pode, por gentileza, ligar o microfone? Vereador Elton, não está on-line. Próximo
vereador inscrito, vereador Gustavo Pozzi, por até dez minutos. O senhor está com a
palavra.VEREADOR GUSTAVO POZZI: Boa tarde a todos, vereadores, vereadoras,
público que nos assiste presencialmente e também que nos acompanha nos seus lares. Bom,
eu tenho dois assuntos que, ao meu ver, são de suma importância, e eu preciso trazer nesta
Casa na tarde de hoje. O primeiro deles é... Eu estive semana passada na Secretaria de Saúde
solicitando a reativação da farmácia da UBS da Redenção, uma vez que as obras naquele local
estão avançadas e o telhado já foi todo trocado, agora só falta pintar, tem o último acabamento
lá para ser feito, mas não chove mais dentro da unidade básica na Redenção. Então, já poderia
receber novamente a farmácia, que a ausência da farmácia na UBS da Redenção traz um
transtorno à população do bairro Boa Vista, Redenção, Medeiros e toda essa... da grande...
vamos pensar assim, da grande região lá, de 80 mil pessoas, faz falta. Que isso esteja perto da
população. Então, eu fiz essa solicitação para a secretária de Saúde, e me foi prometido que
isso iria ser feito, mas quero aqui deixar registrado que, infelizmente, até a data de hoje, ao
meio-dia, quando transitava por lá, ainda isso não havia ocorrido. Então, aqui eu faço um
apelo e peço novamente, agora publicamente, agilidade na reativação da farmácia na UBS da
Redenção. Bom, segunda parte da minha fala: eu não poderia deixar aqui de tratar sobre a
nomeação do secretário de Governo agora, Netto Donato, porque vou... Eu acredito que
muitos de vocês receberam pela imprensa essa notícia, e, em certa medida, eu recebi essa
notícia com estranheza, devo confessar para vocês. Eu acredito que o convite poderia ser
feito, acredito que a administração municipal faria... poderia fazer o convite. O que me trouxe
estranheza não é o convite da administração municipal em conversar... em trazer o Netto
Donato para a administração como secretário de Governo, mas me estranha ele ter aceitado.
Isso me causa estranheza, porque nós vimos nas propagandas políticas que o Netto
participava... E aqui eu quero... de antemão, tenho um respeito muito grande pela pessoa do
Netto Donato, uma pessoa que considero pessoa do bem, mas que, infelizmente, nesse
momento, acho que faz um erro na sua carreira política, se assim podemos dizer, que ele havia
somado ou pensando sobre essa questão... Por que eu falo em um erro? O chefe de governo é
aquele que faz a intermediação com a Câmara Municipal, e nós estamos aí... É notório que
existe um descompasso entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. E eu acredito que o
erro do Netto está aí, em acreditar que seria ele... possível da parte dele tentar fazer essa
intermediação, uma vez que uma das pessoas que eu conheço na política, que tem muita
habilidade em conversar com o Parlamento, que é o Dr. Edson Fermiano, renunciou à função
por várias coisas. E eu não sei, com todo respeito ao Netto, eu não sei qual é a diferença no
tratamento que deram ao Dr. Edson quando estava no comando da secretaria e qual... como é
que vão atender o Netto agora. Dr. Edson, eu acredito que saiu porque ele não tinha mais
rédea na mão. Eu pergunto: será que o Netto vai ter? O Netto vai se colocar na função de
obediente das vontades do quinto andar? O Netto vai se submeter a uma carreira política que
ele venha aí galgando? Foi o segundo colocado na eleição municipal por duas vezes. Ele vai
se submeter ao quinto andar e vai fazer o que for pedido? Independente da sua ideologia,
independente do seu caráter, ele vai se submeter a essas vontades? Isso que me preocupa. Será
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que ele vai ter autonomia? Ele me ligava ontem, não tenho... ele me ligou ontem, não tenho
problema nenhum em dizer, atendi por uma questão de respeito à pessoa dele, que eu
considero. Eu convivi com ele na legislatura passada, uma pessoa do bem. Mas me espanta a
postura dele de aceitar agora essa função em um dos momentos mais delicados que a nossa
cidade passa na questão política. Eu acredito que Netto Donato erra ao aceitar. Nós temos
vários problemas, e que não está na pessoa do secretário, seja quem for ocupar a cadeira de
secretário. O problema está no relacionamento do quinto andar com essa Casa. O problema
está... aqui eu não quero usar palavras duras, mas o problema está em algumas pessoas
estarem mandando na cidade sem terem sido eleitas e que... Eu não queria acreditar que o
Netto vai se submeter a essas forças que hoje tem no quinto andar. Me causou estranheza essa
aceitação dele, porque eu acredito que o Netto perde com a ida à prefeitura. Não vejo força
política e, que me perdoe o meu amigo Netto Donato, não vejo força política a ele para
conseguir fazer aí essa interlocução entre os poderes, porque uma das pessoas que eu admiro
muito, o Dr. Edson, começou a ser minado. O que me garante que não vão fazer isso com ele?
Ele vai ser apenas um despachante da vontade do quinto andar? É preocupante, Netto. Falo
isso... E ontem eu falei para você que a sua atitude era uma loucura. Falei para você: Olha,
não sei se é o caminho certo. E aqui eu tenho que externar essa questão. Eu acho que o Netto,
se ele tem pretensões políticas para um dia ser prefeito da cidade de São Carlos, porque eu
acredito que ele quer isso, ele erra ao entrar na Secretaria de Governo nesse momento. Desejo
sorte a ele - ele vai precisar de muita - e faço aqui também um apelo: reflita, meu amigo. Não
é vergonha, não é vergonha rever as nossas ações. Mas eu acredito piamente que essa sua
ação pode comprometer o seu futuro político. E aqui minhas palavras são as palavras de um
amigo que o considera. Mas eu acredito, vamos dizer assim, não quero fazer alusão a um
barco furado, porque a administração ainda tem aí o seu tempo de vida, os dois anos e pouco,
no máximo, eu não acredito que Netto Donato possa desempenhar um trabalho para fazer a
diferença nesse momento. Quem cortou o diálogo entre o Poder Legislativo e o Executivo não
foi o Poder Legislativo. Quem começou a interromper os diálogos incessantemente foi o
Executivo. E como acreditar agora que o Netto vem para fazer esse diálogo? Falta um pouco
de confiança nesse momento, e eu acredito que o Netto não vai conseguir restabelecer essa
confiança entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. É com muito pesar que dirijo essas
palavras ao Netto Donato, porque eu acredito que um dia ele poderia chegar a ser prefeito,
não sei em que momento, se é na próxima ou na outra, mas acredito que ele dá um passo para
trás ao aceitar esse convite para ser secretário do Governo do município nesse momento em
que nós estamos. Muito obrigado. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Próximo
vereador inscrito, vereador Lucão Fernandes. E antes de eu passar a palavra para o vereador
Lucão Fernandes, eu gostaria que ficasse de pé o Prof. Bráulio, que está nos visitando, Lucão,
você que conhece, um dos maiores artilheiros que o Grêmio São-carlense já teve. Hoje é seu
aniversário. Gostaria de cumprimentar, Bráulio, a consideração que eu tenho pela sua pessoa.
Meus parabéns, que Deus possa te abençoar, que você continue essa pessoa brilhante que
você é. Seja sempre bem-vindo ao nosso Parlamento. Está com a palavra o nobre vereador
Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Boa tarde, nobre vereador Rodson
Magno, que está presidindo essa sessão. Cumprimentar os meus colegas vereadores, as
vereadoras desta Casa, população que nos assiste em casa, população que está aqui, em nosso
Plenário. Vereador Rodson, quem não gosta muito do Bráulio é o Getúlio, que jogava... Hein,
Bráulio? Eu estou falando para ele que o Getúlio não gosta muito de você. [risos].
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VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Veio jogar... O São Paulo veio jogar aqui em São
Carlos, e o Bráulio deu tanto nó no Getúlio, coitado, que ele perdeu até o rumo da capital. E o
Bráulio, no auge, judiou muito do Getúlio. Então, eu quero parabenizar mais uma vez essa
grande pessoa, um amigo não só meu, mas da minha família, tem uma grande consideração
dos meus irmãos, você sabe o quanto que eles te querem bem, Bráulio. Sr. Presidente, Srs.
Vereadores, população que está nos acompanhando, as comissões desta Casa carregam sobre
seus ombros grande responsabilidade com os processos que são encaminhados para
apreciação e, possivelmente, para votações. E a Comissão de Saúde, eu vou falar
particularmente daquela que eu estou, inclusive presidindo, que tem a vereadora Cidinha, o
vereador Sérgio Rocha que fazem parte, nós tivemos uma reunião importante na prefeitura
aproximadamente quase dois meses atrás, e nessa reunião estava o prefeito municipal
acompanhado da primeira-dama do município, Dra. Rosaria, secretária de Saúde, chefe de
gabinete Carneirinho, Vanderval e funcionários da Saúde, do Planejamento e também da
Secretaria da Fazenda. E ali a gente pôde avaliar a situação da saúde naquela época, naquele
momento, e a grande preocupação que eu levava para aquela reunião, que não é uma
preocupação da Comissão de Saúde, e é uma preocupação desta Casa de Leis, que era de
contratos que estavam vencendo, me parece que um deu para fazer aditamento, outro acho
que expirou, não sei o que aconteceu, processos licitatórios de solicitações da Secretaria da
Saúde que estavam parados também naquele setor de licitações, e nós fizemos ali vários
posicionamentos da comissão e mostrando as nossas preocupações enquanto Comissão de
Saúde, que a gente acaba respondendo e a gente... Quando eu digo nós da Comissão de Saúde,
nós temos que trazer aqui informações de tudo aquilo que a nossa comissão acaba
deliberando. E naquela tarde, eles ficaram, vereador Bira, de comunicar à comissão dos
passos que iriam tomar depois daquela reunião, e até a presente data nós não fomos
informados de nada. Então, naquela reunião eu até me dirigi bastante à Dra. Rosaria, porque a
gente não sabia a quem se dirigir, falar a verdade para você. A gente sabe do problema sério
que o prefeito está passando no momento, e eu me recorri também bastante a ela e pedi
soluções a ela, que fizesse esse povo trabalhar para que medidas fossem tomadas para a
resolução desses problemas. Os processos licitatórios... Até agora, Dra. Rosaria, eu não tenho
nenhuma informação... Execução do contrato da Omesc que expirou, um foi aditado, o outro,
não, eu não tenho, vereador Marquinho Amaral, até a presente data nenhuma posição daquilo
que foi feito. Então, pelo que a gente...VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Que data
que o senhor solicitou, vereador? VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Aproximadamente
dois meses atrás. Então, a gente percebe, como o vereador Gustavo, que passou aqui por essa
Tribuna, a gente analisa o desrespeito, a falta de consideração, uma vez que essa comissão
sempre se colocou à disposição para buscar meios e caminhos de soluções e problemas. Nós
nunca fomos obstáculo. Nós nunca nos colocamos como adversários, né? Até aquele
momento, vereador Marquinho, eu sempre fui defensor... de que eu estava no governo, fazia
parte do governo. O meu partido foi enxotado do governo, sempre foi enxotado, e nas
palavras que diziam que nunca gostaram do MDB. Nunca gostaram do MDB. Mas mesmo
com essas palavras, a Comissão de Saúde se colocava ali representando a população e
representando esta Câmara Municipal. Nada para o campo pessoal eu trago. As coisas do
campo pessoal ficam no campo pessoal. Entre um poder e outro existe uma população que
tem que ser assistida, e nós temos que ter essa sabedoria para tratar esse tipo de assunto. A
população não pode ser castigada por problemas de poderes, de forma alguma. Então, eu fico
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aqui no aguardo, buscando essas respostas. Nós percebemos as viaturas lá do Samu
sucateadas. Recurso tem, você não vê compra. Então, uma infinidade de coisas que a gente
vai cobrando, vai cobrando, vai cobrando, e a gente acaba cansando de tudo isso. Vereador
Gustavo passa por essa Tribuna e fala da estranheza da nomeação do ex-candidato a prefeito
Netto Nonato, do qual eu defendi, fui candidato, defendi o nome dele por tudo o que ele
representa, a pessoa do Netto Donato. Para mim, foi espanto. E para o senhor é estranheza,
para mim, espanto. Por que eu digo espanto? Porque eu tive uma missão aproximadamente
um ano antes da reeleição do prefeito Airton Garcia quando não existia Edson Ferraz, e nós
conversamos com o ex-secretário na prefeitura, e que hoje não está mais, da possibilidade
naquele momento de uma composição do Netto com o Airton Garcia. O Netto talvez sairia
como candidato a vice-prefeito do Airton Garcia. E eu fui incumbido dessa tarefa. Isso aqui é
coisa minha, minha com ele, não foi falado em Tribuna nenhuma. E eu intermediei essa
possibilidade naquela época e conversei bastante com Netto dessa possibilidade. E por que o
espanto? Porque naquele momento ele falou para mim que, de nenhuma maneira e de
nenhuma forma, ele faria composição com Airton Garcia. Por isso o espanto agora. Por isso
esse espanto. Só isso. Eu estou espantado com essas decisões. Mas é pessoal, cada um toma as
suas decisões, são escolhas que a gente faz na nossa vida. São escolhas. Então, me causou
muito espanto essa decisão de aceitar no momento, que como Gustavo falou aqui, difícil.
Difícil. Que habilidade para o ex-secretário de Governo não lhe faltava. Habilidade.
Conhecimento? Não lhe faltava. Respeito desta Casa? Nunca lhe faltou. Dr. Edson Fermiano.
E tentou de todas as maneiras. Mas o que a gente percebeu até aquele momento é que não
dependia dele. Não estava mais sob a sua responsabilidade o controle das decisões entre um
Parlamento e outro, entre uma Casa e outra. As decisões vinham de outros lugares, que até
momento a gente não sabe exatamente de onde. Mas foi perdendo força. E agora eu faço essa
mesma pergunta: vem com poder? Vem com poder de fazer as transformações? E as
transformações precisam começar de lá. Tem muitas coisas lá que precisam ser mudadas,
modificadas, porque toda... praticamente todos os partidos que andaram juntos na reeleição do
prefeito foram enxotados para fora, foram colocados de escanteio para fora, foram todos
desvalorizados. Uai, que me corrija se eu estiver mentindo alguma coisa, gente. Nós vestimos
a camisa. No meu santinho, na minha propaganda, sempre esteve Airton Garcia, tanto de
televisão, nas ruas, todos os meus papéis, e também de todos os partidos que fizeram a
composição de sua reeleição. Eu não estou criticando aqui novas conquistas com novos
partidos. Eu acho que é muito importante. Quanto mais somar, mais partido estiver junto, a
possibilidade de fazer um grande governo é maior ainda, mas se tem que modificar alguma
coisa, tem que começar por lá. A missão primeira desse secretário, que eu tenho respeito por
ele, é iniciar as mudanças por lá. Tem que começar as mudanças por lá. Está aqui, ó, o
desrespeito com essa comissão. Nós fomos lá para ajudar, para mostrar que os contratos
estavam vencendo com a Omesc, e hoje a gente... e sempre falei que a gente não vive sem a
Omesc. Precisamos desses profissionais inseridos nessa Omesc que estavam dando suporte
para todo o nosso sistema de saúde. E um dos contratos acabou. Hoje nós vamos votar, por
exemplo, a Lei 16.000 [interrupção no áudio]. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: O
senhor pode usar a palavra, vereador. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Vai votar a Lei
16.000, mas ela não vai suprir as necessidades, principalmente da Secretaria de Saúde. Não
vai. Porque nós debruçamos em várias reuniões e apontamos números que poderiam, vereador
Marquinho, números que poderiam estar próximos de uma realidade, de um bom atendimento
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no setor de saúde. Está muito aquém. Foi enviado para o departamento pessoal. Mas muito
aquém. O secretário Dante falou que teve que fazer um grande corte para poder mandar para
esta Casa. Então, a deficiência no setor de saúde ainda é grande. E vou dizer uma outra coisa
aqui: vai precisar de suporte, se não dessa Omesc, de outras... de outra para dar suporte. Para
dar suporte. Nós não vamos conseguir contratar os números suficientes de médicos, de
auxiliar de enfermeiros, de...PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Veterinários.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Veterinários. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Fiscais de tributos. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: De farmácia aí,
é...PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Farmacêuticos. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Farmacêuticos. Nós não vamos conseguir. O bom é que, aprovando a lei, já
vai poder contratar os que já estão... os concursos que estão em vigência, mas precisa marcar
urgentemente um novo concurso público para tentar suprir parte da necessidade, mas depois
vai ter que ter suporte de uma Omesc, sei lá o nome que se dá, para completar o número de
profissionais para serem inseridos na saúde pública. Muito obrigado. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Agradeço as palavras do nobre vereador Lucão Fernandes e passo a
palavra para o nobre vereador Malabim. Vereador Malabim? Próximo vereador inscrito,
vereador Marquinho Amaral por até dez minutos. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Sr. Presidente em exercício, primeiro-vice-presidente desta Casa, vereador Rodson, Sras. e
Srs. Vereadores, pessoas que nos acompanham no Plenário desta Casa na tarde de hoje,
pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Câmara, pela Rádio São Carlos,
que transmite as nossas sessões. Nós ouvíamos atentamente as falas dos vereadores que nos
antecederam. Quero saudar o Marcos, da Acorde, e, na sua pessoa, parabenizar a entidade
pelo belo trabalho que realiza em nossa cidade, e nós ouvíamos atentamente a fala dos
vereadores que nos antecederam. E a fala do vereador Gustavo Pozzi e a fala do vereador
Lucão Fernandes fizeram com que eu ali sentado na mesa de primeiro-secretário, com muita
honra, do meu presidente Roselei Françoso, que um filme voltasse um pouco à minha cabeça
e que eu me lembrasse da eleição do ano de 2013 para a presidência desta Casa de Leis. Era
final do ano, estávamos no final de novembro e dezembro, e eu coloquei o meu nome à
disposição para disputar a presidência do Legislativo. Naquele momento, o prefeito eleito, que
era do meu partido, PSDB, ele tinha assumido, pasmem, senhores, um prefeito assumir,
vereador André Rebello, um prefeito assumiu o compromisso com o vereador de que ele seria
o próximo presidente da Câmara. Uma interferência absurda, ridícula, vergonhosa, e, graças a
Deus, não se consumou. Nós fomos até as últimas consequências, fizemos a nossa campanha
e obtivemos, de 21 votos, nós obtivemos os 20 votos, inclusive do candidato... que era o
candidato do prefeito na época para ser o presidente da Casa. E o primeiro partido que veio
me apoiar foi o MDB. Nós nos reunimos - naquela época tinha o vereador Ditinho, o vereador
Freire, o vereador Lucão, a vereador Laide -, nós nos reunimos na sala da vereadora Laide, e
naquele momento o MDB fechou comigo os quatro votos, eu tinha mais dois companheiros
no PSDB, totalizamos sete votos e fomos atrás dos demais, até atingirmos 16. Quando o
prefeito eleito viu que ele não tinha mais condições de reverter, ele tentou, a qualquer custo e
a qualquer preço, reverter a situação, procurando vereadores, fazendo propostas. O pai do
vereador Paraná era vereador na época, e ele se lembra bem. E naquele momento que nós
estávamos na sala da Laide adentrou à sala o Antônio Donato Netto, por quem eu tenho uma
grande amizade, um grande respeito e um grande carinho, que é uma amizade histórica
porque o meu pai foi vereador com seu avô, e o meu pai, em todas as eleições que o Antônio
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Donato disputou para deputado, tanto estadual como a última que ele disputou para federal,
em 1986... Inclusive, eu tenho várias fotos desses momentos, e já mostrei para o Netto. Então,
nós temos uma amizade de família, que eu espero que a política nunca abale essa amizade. E
quando o Netto adentrou à sala, e o Lucão é testemunha, nós... eu cheguei para o Netto e falei:
Netto, o Barba perdeu as eleições. E o Barba era diretor da prefeitura. E ele falou assim: "Eu
estou desempregado". Eu bati no ombro dele, se eu estiver mentindo, vereador Lucão me
corrija, bati no ombro dele e disse: Se eu ganhar as eleições para presidência da Câmara, você
será o nosso diretor jurídico desta Casa. No dia 1º de janeiro de 2013, onde está sentado o
vereador Rodson, eu anunciei quem seriam as pessoas que iriam trabalhar comigo. Anunciei o
Rodrigo Venâncio como diretor, anunciei o Paulo Bolzan como diretor financeiro, que era da
cota do PT o Rodrigo, o Paulo Bolzan, anunciei o Eduardo Cotrim, que era da cota do PMDB,
e anunciei o Antônio Donato Netto, e disse: O Antônio Donato é da minha cota pessoal como
presidente e vai trabalhar, vai ser o meu homem de confiança durante os dois anos que eu for
presidente desta Casa. Quando resolvi fazer o meu sucessor e apoiar o vereador Lucão
Fernandes para presidir esta Casa em detrimento até naquele momento a um pedido do Dr.
Edson Fermiano, que gostaria de... que eu o sucedi, ele queria me suceder, ele gostaria de ser,
e acabou abrindo mão para o vereador Lucão, para que tivesse essa oportunidade. E na
conversa que nós tivemos na minha sala, que leva o nome de Emílio Fehr, presidente por 11
vezes desta Casa, eu pedi para o Lucão, e os vereadores que lá estavam pediram para Lucão,
que o Netto fosse mantido como diretor jurídico desta Casa. Eu ia ser candidato nas eleições
de 2016 a prefeito - é isso? Não pude ser porque o meu filho, pequeno ainda, teve um
problema sério na vista no meio do mês de julho, que eu teria que decidir e ele teve que passar
por uma cirurgia. E eu disse para o Netto aqui na sala, e o Lucão era presidente, se eu não me
engano, na época da Câmara... em 16, o Júlio César era o presidente, nós dissemos para o
Netto... falei: Netto, se o eu não for o candidato do PMDB a prefeito, você será o nosso
candidato. Cumpri com Netto naquele momento. E quando o Netto perdeu as eleições em
2016, eu falei para o Netto, abraçando ele, falei assim: Eu estou junto com você nas eleições
de 2020. Saí do MDB a contragosto dos membros do partido, fui para o PSDB, retornei ao
PSDB, e o Rodson é testemunha, participou das reuniões, para apoiar o Netto Donato. Por
quê? Porque ele dizia... E eu a par da amizade também familiar que eu tenho com Airton
Garcia, eu via que o Airton não tinha quadros para fazer uma boa gestão, e o Netto tinha um
quadro melhor, o Netto estudou, o Netto se preparou para ser um prefeito preparado, um
prefeito estudado, um prefeito com novas ideias, um prefeito com uma mentalidade na
Fundação Getúlio Vargas. E nós apoiamos o Netto as duas vezes, cumprindo o compromisso.
Tinha uma proposta inclusive do PP, do Mariel Olmo, meu amigo Mariel Olmo, para ser o
candidato a vereador, tínhamos a proposta de continuar no MDB, tínhamos a proposta de
outros partidos para ir para outros partidos, eu disse: Não, palavra dada tem que ser palavra
cumprida. E aí, eu disse ontem, quando me perguntaram, e quero aqui dizer na Tribuna, que
eu fiquei decepcionado e que eu disse que ele traia, sim, não ao cidadão Netto Donato, mas o
candidato Netto Donato, traia e traiu aquelas pessoas que queriam um novo modo de
administrar a cidade, aquelas pessoas que por duas vezes, Professora Neusa, o colocaram
como segundo colocado nas eleições. E quando o Airton ganhou eleição na segunda vez, o
Airton me procurou e falou: "Convide o Netto para assumir um cargo no meu governo". O
Netto disse: "Eu não assumo jamais. Eu não participo disso que aí está, porque tem pessoas
que não são sérias". Ele disse para mim na mesa de oito lugares que o senhor conhece,
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vereador Lucão, no fundo da minha casa, onde estavam sentados o meu filho e a minha
esposa, que ele não participaria do governo porque lá tinham pessoas corruptas [interrupção
no áudio]. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Pode concluir, vereador. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Tinha pessoas corruptas e tinha pessoas que não estavam
preparadas e que não são... não eram honradas para ocuparem cargos públicos. Ele que olhe
nos meus olhos, olhe no olho do meu filho de 13 anos, olhe no olho da minha mulher e diga
se eu não estou dizendo a verdade. Então, por isso que eu digo e repito: houve uma traição aos
eleitores, houve uma traição aos apoiadores, que sequer ele consultou. O PSDB... Eu não
estou mais lá, mas a minha mulher é uma das afiliadas ainda. Eu tenho bons amigos, tenho
dois grandes irmãos lá, o vereador Rodson e o deputado Lobbe Neto, que é meu grande
parceiro, o deputado, está todo final de semana ou eu na casa dele ou ele na minha casa, ou
estamos tomando uma cerveja juntos. Então, o PSDB não se resume somente a quatro ou
cinco pessoas. Ele não perguntou para as pessoas... O vice-prefeito dele, Marco Penteado,
nunca foi procurado sequer para ter uma opinião ou para ele caminhar junto na dificuldade.
Perdeu eleição junto. Simplesmente deu um pé na bunda do Marco Aurélio Penteado. Então,
eu volto a dizer: não tenho nada pessoal, muito pelo contrário. Eu gosto muito do Netto, eu
tenho um carinho enorme pelo Netto, e ele sabe disso, mas eu não posso concordar que ele
venha a assumir um governo que está manchado e que está cheio de corrupção, um governo
onde tem várias CPIs instaladas. E eu quero que ele venha, sim, a esta Casa, porque eu quero
dar o dossiê para ele, já que ele disse hoje na rádio, vereadora Raquel, que ele está assumindo
para mudar, que justamente ele foi convidado pelo prefeito Airton para fazer... só para
terminar, vereador Rodson. Que ele queria fazer as mudanças necessárias. Não foi isso,
vereadora Raquel, que ele disse? Então, eu quero mostrar para ele, porque ele está agora...
Muita gente boa, os melhores foram... tem gente boa ainda, muita, na prefeitura, mas os
melhores foram jogados na lata do lixo, foi papel como jornal usado jogado como eu joguei
agora. E aí, ele se juntou... E eu não quis citar nomes na... o que ele falou na mesa de casa,
mas ele se juntou agora àqueles que representam e são sinônimos, na prática, de tudo aquilo
que ele falou na sagrada mesa na minha residência. Portanto, eu digo e repito: o político Netto
Donato foi e é um traidor da população de São Carlos. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Próximo vereador inscrito, vereador Paraná Filho. Vereador Paraná, não se
encontra no Plenário. Próximo vereador inscrito, professora... Quase o senhor fica para trás,
hein? VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras,
população que nos acompanha aqui, também em suas casas. Eu... Sr. Presidente, eu ouvindo a
fala dos nobres vereadores Gustavo Pozzi, Lucão Fernandes, Marquinho Amaral, eu digo a
Vossas Excelências... Um ficou espantado, o outro ficou chocado, o outro ficou chateado. Eu
simplesmente só constatei o que eu sempre achei do Netto Donato: um político sem
expressão, sem qualidade, sem personalidade, que sempre foi carregado pelo vereador Lucão,
vereadora Laide, vereador Marquinho, um imprestável politicamente falando. Não estou
falando da pessoa do Netto. Acho que ele é uma pessoa do bem, acho que é um pai de família
do bem, acho que é cumpridor das suas obrigações, acho que é um bom advogado, mas não
serve para política. Para política, primeira coisa: você tem que ter personalidade. Você tem
que ter palavra. Personalidade ele não tem, nunca teve. Ele sempre foi um pau-mandado do
partido dele. Sempre. "Vai para lá, Netto", ele vai. "Vai para cá, Netto", ele vai. "Fica aqui.
Agora você dá a patinha. Agora você rola. Agora você deita". Sempre foi um político sem
qualidade, sem personalidade própria. Sempre foi um pau-mandado. Então, para mim, o que...
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O que de novo aconteceu com o Netto Donato? Nada. Só mostrou quem ele é de verdade. O
que eu vou esperar de um político que, em uma campanha eleitoral, fala que vai reduzir a
tarifa do ônibus de R$ 4,10 para R$ 2,00? O que eu vou esperar desse cara? Ele é sério?
Vamos lá, políticos que estão aqui, que avaliam os projetos de lei que vêm constantemente
para essa Casa, que votaram no subsídio do transporte coletivo, que votam, toda terça-feira,
dezenas de processos, que sabem, que conhecem do funcionamento da máquina, é sério um
político que fala que vai reduzir a tarifa do ônibus para R$ 2,00? Não é sério. Esse político
não é sério, esse político não merece o meu respeito, e, estou dizendo aqui, como político não
tem o meu respeito, não tem a minha admiração. E ele disse em uma entrevista hoje na Rádio
Jovem Pan que ele estaria ingressando no governo Airton justamente para implantar as coisas
que ele gostaria de implantar. Poxa. Pois bem, olha, está aí a oportunidade. A população não
está aguentando pagar mais quatro e tanto na passagem de ônibus. Quer pagar R$ 2,00, Netto.
Olha aí a oportunidade para você mostrar por que veio. Porque, veja bem, na altura do
campeonato, sai Edson Fermiano e entra Netto Donato. Olha, gente, eu não sei se é para rir ou
se é para chorar. Qual articulação política que o Netto fez até hoje na vida dele? Qual?
Nenhuma. Diga-se de passagem, Sr. Netto Donato teria muito que explicar de como é que ele
pagou a dívida eleitoral dele. Muita gente aqui sabe como é que ele pagou a dívida eleitoral
dele. Muita gente sabe. De repente, o Ministério Público Eleitoral deveria saber também como
é que ele pagou a dívida de campanha dele, né, Sr. Netto? O senhor devia explicar para a
população como o senhor fez para pagar a sua dívida. Agora, o senhor assume sem ter
dialogado com nenhum vereador dessa Casa... Hoje é a sessão subsequente à portaria de
nomeação. O que um secretário de Governo faria, vereador Lucão Fernandes? O que um
secretário de Governo faria? Estaria aqui hoje conversando com os vereadores. "Olha, eu sou
o Netto Donato, estou aqui intermediando a relação entre Legislativo e Executivo". Era para
estar aqui, e não está. Começou mal, Netto Donato, começou mal, mostrando que você não
serve para a política. Com certeza é um ótimo advogado; para a política, o senhor não serve.
O senhor não serve. E o senhor frustrou, na verdade, a expectativa de muitos eleitores da
cidade que viam em você uma segunda opção, porque o senhor foi a segunda opção nas duas
últimas eleições, o senhor foi o segundo colocado em 2016 e o senhor foi o segundo colocado
em 2020. Mas o eleitor hoje que não via no Airton uma boa opção, via no senhor, hoje vê que
o senhor é mais um que senta no colo do Airton, é mais um que foi lá e: "Olha, eu fui
candidato a prefeito, eu tinha uma proposta, mas eu acabei me rendendo aqui a essa questão
do poder", enfim. De qualquer forma, eu gostaria muito de estar enganado com relação ao
senhor. Gostaria, inclusive, já que o senhor tem essa função de intermediar essa relação
Legislativo e Executivo, de conversar com os secretários de Governo. O secretário de
Trânsito, o Sr. Paulo Luciano, alguém tem que explicar para ele que ele não é secretário, ele
está secretário, e o mínimo que ele deveria fazer é tratar os vereadores com respeito, porque
as demandas que a gente passa para a Secretaria de Transporte não são minhas. Nós estamos
pedindo um totem ali próximo do shopping, ele responde a gente com uma falta de educação,
malcriação, com uma soberba, com uma arrogância. Tem mais de dois meses que eu pedi para
ele fazer isso e nem o processo abriu ainda. Irresponsável, incompetente, soberbo. Diga para o
Sr. Paulo Luciano, Sr. Netto Donato, que ele não é obrigado a gostar de mim, até porque
pouca gente gosta de mim mesmo, mas ele tem que me respeitar como vereador porque a
demanda que eu estou levando não é para colocar o totem na minha casa. Avisar o Sr. Samir
Gardini, que eu tive muita consideração e muito respeito para ele, que o vestiário, Sr. Lucão

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo

Fernandes, que eu mandei mais de R$ 200 mil para construir para os guardas municipais... Ele
não precisava ir lá fazer uma entrega formal e aparecer em um vídeo comigo dizendo: "Olha,
quero aqui agradecer o vereador Paraná, que mandou emenda". Ponto. Ele não precisava me
abraçar, ele não precisava pegar no colo, ele não precisava falar que eu sou bonito. Era só ele
ter a hombridade institucionalmente: "Eu, secretário de Segurança Pública, Samir Gardini,
estou te agradecendo, Paraná, pela emenda que você mandou, que propiciou a reforma de um
vestiário e a construção de um novo". Ponto. Nem isso o Sr. Samir teve a coragem de fazer,
nem me ligar para falar isso. Ele teve que terceirizar a comunicação; ligou para uma pessoa
dizendo que ele não poderia aparecer comigo no vídeo porque ele tem medo de ser exonerado
no outro dia. Pelo amor de Deus, Samir. O senhor é tenente-coronel, aposentado da Polícia
Militar, uma história brilhante. Como é que o senhor pode agora, o senhor já com essa idade
avançada que o senhor está, o senhor acabar com o seu nome, passar a fazer um papel de
bundão, de pelego, de puxa-saco, de pessoa minúscula, que não tem o mínimo de hombridade.
O que é isso? O que vale mais: o seu caráter ou o seu cargo? Meu caráter vale mais, Samir,
porque eu não tenho preguiça de trabalhar. Se eu não for vereador, eu faço qualquer coisa.
Sou advogado. Advocacia não está dando? Vou ser vendedor, vou ser motorista, vou dizer
qualquer coisa. Agora, como é que pode o senhor sujar o seu nome fazendo um papel
ridículo? Não pode aparecer comigo em um vídeo porque o senhor tem medo de ser
exonerado? A que governo o senhor está trabalhando, a quem o senhor está servindo, que lhe
coloca uma imposição dessa? Nada do que o senhor combinou comigo o senhor cumpriu até
hoje. Nada. Os produtores rurais, que destinaram mais de R$ 100 mil para a entrega de uma
viatura para o patrulhamento rural... Onde está, Sr. Samir Gardini, o patrulhamento rural?
Onde está? Será que está servindo? Sem contar a Duster que foi enviada, que hoje está sendo
usada pelo GAM, duas caminhonetes S-10 foram enviadas para o senhor. O senhor sabe onde
está, Sr. Samir Gardini? Está aqui, ó. Onde estão as viaturas do patrulhamento rural? Fazendo
blitz para fiscalizar escapamento de moto. É para a Patrulha Rural, Samir. É para a Patrulha
Rural, não é para fiscalizar escapamento de moto. Olha aqui: mais operações com as viaturas
que foram doadas para o patrulhamento rural em desvio de finalidade, de função. Olha mais
aqui. É para isso que o estado deu essas duas viaturas, Samir? Enquanto isso, o produtor rural,
que pouco ou nada pede para essa prefeitura, está lá sendo assaltado, sendo roubado, não tem
segurança nenhuma. Aqui, ó, patrulhamento rural fazendo ronda escolar? Está certo isso aí,
Samir? Convênio que [interrupção no áudio]. PRESIDENTE RODSON DO CARMO:
Pode concluir, vereador. VEREADOR PARANÁ FILHO: O convênio que o senhor assinou
com o governo do estado, o senhor assinou e estava dizendo que o senhor pode fazer ronda
escolar com a viatura da Patrulha Rural? Sr. Samir, eu mandei... faz meses que eu mandei
para o senhor emenda parlamentar para fazer o georreferenciamento da região da Conde do
Pinhal, até hoje nada. Eu sempre fui um defensor, e continuarei sendo, da guarda, mas não do
senhor, que se mostra uma pessoa pequena, que se mostra uma pessoa falsa, de duas caras,
que não merece o respeito que eu sempre tive pelo senhor. Quando o senhor precisou passar
os processos da guarda aqui, fui eu e a vereadora Raquel que encabeçamos. Não tínhamos
dificuldade para passar os processos naquele momento, e a vereadora Raquel sempre aqui em
cima, e o senhor faz uma coisa dessa comigo? Continuarei sendo defensor da guarda, não
desse comando arbitrário desse coronel que o senhor colocou como comandante chamado
Michael Yabuki, que persegue os guardas, que prejudica, que usa do seu poder para perseguir
aqueles que não gostam dele ou que ele não gosta, entre outras coisas que a gente já está
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investigando e o senhor até sabe o que é. Então, Sr. Netto Donato, converse bastante com o
Samir. De repente, né, quem sabe? Converse bastante com o Paulo Luciano, converse com a
Wanda, converse com a Jôra. Jôra, inclusive, que nós vamos conversar com ela nesse mesmo
Plenário daqui uns dias de novo. Tem muita coisa para explicar, né? Então, Sr. Netto Donato,
eu acho... Eu assistindo... Só para finalizar, vereador Rodson, desculpe a insistência, vereador
Lucão Fernandes, jogador de futebol de muito tempo. Eu estava assistindo ao jogo do
Flamengo e Palmeiras, e o Flamengo precisava ganhar do Palmeiras, entrou com o time
reserva no primeiro tempo; no segundo, colocou os melhores jogadores porque precisava dar
o abafa, precisava resolver a situação, colocou Gabigol, Arrascaeta, Pedro... Governo Airton
está fazendo ao contrário. Tirou os bons, tirou os bons, quando estava tranquilo, e agora, na
hora do problema, coloca os porcarias? Complicado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Próxima vereadora inscrita, vereadora Professora
Neusa por até dez minutos. A senhora está com a palavra, vereadora. Do Jesuíno de Arruda
para o Brasil. É, essa vereadora não é brincadeira, não, bem. De Torrinha, né?
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Boa tarde a todos, boa tarde aos que estão on-line,
aos que estão presentes - vejo amigos aqui, sejam bem-vindos, adorei vê-los -, aos meus
amigos, colegas vereadores. Vou estar falando mais perto desse trem aqui. É o seguinte:
muitos de vocês vieram aqui e colocaram a situação da... Sabe aquela música: "Laranja
madura na beira da estrada está bichada, é, ou tem marimbondo no pé". Aqui está cheio de
marimbondo, porque está caindo laranja madura para caramba, né? Estão fazendo uma troca,
uma roleta-russa. Agora, veja a comparação que o nosso querido vereador, que falou antes de
mim aqui, o Paraná, sobre a situação que ele usou do Flamengo e Palmeiras, que eu assisti
porque eu sou palmeirense, né, e saí feliz, porque manteve uma boa distância. O que eu queria
dizer? Realmente, fico observando isso. Bom, eu fiz um resuminho para não chegarem e
falarem assim: "A professora vai, fala com emoção e não chega lá". Primeiro, quero
parabenizar a fala do vereador Dimitri com relação às castrações. Eu venho falando desde o
primeiro ano aqui, desde 2021, no início, quando eu comentei sobre a situação de estar
realizando o cadastro acessível principalmente às pessoas que não têm como fazer esse
cadastro on-line. Uma, porque às vezes não tem nem onde fazer, outra porque não sabe mexer
com tecnologia. Não é só pessoas de idade; são jovens que não sabem, pessoas que moram na
periferia e não têm. Então, é uma situação que a gente continua na luta, estamos juntos, não
desisto na luta pelos seres iluminados que não têm a sua própria voz. Continuamos. E nós
continuamos sendo largados, a periferia, como se nada existisse. Um abandono total, uma
falta de atendimento. As pessoas ligam, não são atendidas, muitas vezes se dirigem lá e não
têm a informação que deveria ter para a pessoa... "procura tal, faz isso". Não. Ela é sempre
deixada a Deus dará e nada se faz. A segunda coisa que eu anotei aqui é sobre a situação que
eu vejo que ocorreu esse final de semana, mais propriamente dito na madrugada de ontem. O
que aconteceu? Uns conhecidos meus de uma querida amiga, que sempre batalhou por muitas
pessoas lá na Vila Izabel, cuidou muito tempo do padre Antônio Tombolato, ela apresentou
quadro de AVC com necessidade de um atendimento rápido. Foi levada até a UPA, e não
conseguiram determinar, voltou para casa com a pressão reduzida, novamente teve, e o que
acontece? Ligam: "Neusa, por favor, se conseguir dar uma ajuda. A Eliana Lucchesi está com
um problema feio". O que acontece? Liguei para todos que eu podia conhecer, pedi se podiam
autorizar, porque não era uma coisa urgente, era urgentíssima, porque era AVC, né? E
conseguiu a vaga e chamar. O que acontece, Rodson, que você está se colocando agora como
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presidente aí? É o seguinte: sabe o que acontece, Rodson? Ela consegue a vaga, ela precisa do
transporte específico, que é a ambulância. Onde está? Samu. Samu está sucateado. A
população está jogada às traças. Não adianta... Conserta-se aqui, conserta-se lá. Nós estamos
largados, largados a Deus dará. Porque a ambulância... Eu liguei, não cito o nome nem sob
tortura, falou assim: "Professora, eu sei da sua urgência, só que nós estamos tendo que atender
quem está na rua, que não está sendo atendido em uma UPA", Profa. Raquel. Sabe qual que
me deixa mais triste? A pessoa vai para a UPA porque é urgente, e não tem... quando
consegue a vaga, ser levado. Ela pediu, era 20 para às 20h quando saiu a vaga, já podia estar,
ela foi levada para a Santa Casa às 23h45, um quadro gravíssimo, em oração... Hoje, eu
estou... Às vezes, eu brinco, mas volta a ideia: a Eliana está por milagre. Apresentou um
quadro de AVC isquêmico quase generalizado. Morte, bem dizer, cerebral. Eu não acredito.
Eu acredito em milagre. Eu peço ajuda, estou pedindo em oração, mas o que mais me revolta
é duas ambulâncias no Samu atendendo uma cidade de 250 mil. "Ah, o vereador Bira
conseguiu ambulância", "o vereador Bruno conseguiu...". E aí, cadê as licitações? Tudo se
demora. Eu lembro que o Lucão colocou aqui o fato das licitações, principalmente da saúde,
Marquinho, de estarem sendo atendidas, e nada. Tudo se demora. Tudo. Sabe, eu entrei aqui,
eu pensei... eu falava: Esses vereadores não estão com nada, né, Sérgio? Não foi isso que você
comentou? "Você entrou aqui, professora, achando que nós...". Agora, eu estou vendo. Você
nada, nada, nada, nada, e o que acontece? Nada. E aí, lá fora estão xingando vereador. Você
pode ir lá brigar. "Olha, bem, caminha com o governo que você tem". Governo? Que
governo? Um governo que troca, sabe, laranja bonita por laranja podre. As coisas estão
acontecendo... Faço jus no que vocês falaram, como o Gustavo Pozzi, o Lucão, veio aqui o
Paraná. Eu acho assim: todo mundo sabe o lado que eu toco, todos vocês sabem. Não adianta
querer me mudar, trocar, falar: "Neusa...". Não, todo mundo sabe. Também sabem quem eu
defendo, quem eu vou defender e as minhas ideias. Eu sou assim. O que eu não admito é uma
pessoa mudar de bandeira pelo quê? Qual é o fato? O que fez essa mudança? Então, aí eu vejo
assim: traíra. Traíra. Mais ainda eu me sinto chocada uma situação que eu enfrento... que eu
entrei aqui para lutar também pelo esporte, pela educação, pela cultura. Eu vejo um absurdo
que está ocorrendo. Nem vou citar do estado, que eu sou meia chateada com uma situação,
mas, vejam, gente, a Secretaria de Esporte tem um secretário interino que está também
absorvendo a Secretaria de Comunicação. [risos]. VEREADORA PROFESSORA NEUSA:
O cara é valente. Mais ainda: tira um diretor que há anos está na Secretaria de Esporte, que é o
Fabiano Lourenço, que batalhou, deu o sangue, principalmente regionais, jogos abertos... "Ah,
mas para que o esporte?". Fiquem sabendo que o esporte é cultura, o esporte tira das drogas, o
esporte evita muitas casas de ser roubadas, tá, porque não vira bandido; vira um cara, vira
uma pessoa... Nós chegamos... O esporte não é elitizado. O esporte busca as crianças, os
jovens, traz para ele um modo de sonhar com um mundo melhor, que nesse país está difícil.
Está difícil. Nós acreditamos em uma situação. É chocante, fico indignada. Simplesmente tirar
uma pessoa que, sabe, prestou, fez toda a prestação de contas de ter jogos abertos, sabe
segurar jogos abertos em inúmeras cidades, prestação de contas e tudo o mais, entregou
perfeito. Tiram o cara porque não querem o Fabiano lá e colocam o Marcos lá não sei das
quantas, não sei o que ele vai fazer. Isso é um absurdo. As secretarias que... estão paradas, a
cidade está parada. Será que a população não enxerga a situação que a gente está vivendo por
uma briga entre Executivo e Legislativo com uma situação vergonhosa que a nossa cidade
está passando? Ah, você, Neusa... O que eu vou perder? Não tenho mais nada para perder. Eu
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tenho para lutar. E a minha luta continua pelos ideais, pelas coisas honestas, que quem me
conhece sabe como eu sou. Eu... Naquele dito popular da minha cidade é assim: eu dou uma
boiada para não entrar em uma briga - uma só, viu, gente, porque é pouco ainda, é muito até
para mim -, mas pode dar dez que eu não saio da briga fácil. A outra situação que eu quero
falar é sobre a situação que continua um desespero. Hoje, eu recebi do advogado... de um dos
advogados que tentam ajudar lá do Nova São Carlos: cortaram a luz de um monte de família,
de cidadãos. Tudo bem, eles estavam com gatos. Vejam, eles não conseguem levar poste, eles
não conseguem asfalto, eles não consigam levar o ônibus até [interrupção no áudio].
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Pode concluir, vereadora. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Eu vou concluir em uns dois minutinhos, tá? Eles não conseguem
ter o transporte, eles têm que andar cerca de dois quilômetros, são mais de 20 crianças. Então,
eu vejo uma situação assim: tudo o que se trata na periferia, tudo o que não influencia é
deixado de lado. Uma: saúde. Como o prefeito colocou, "eu quero cuidar da minha saúde, eu
procuro o Einstein, eu procuro os melhores hospitais". Ah, que legal. Você quer cuidar da
saúde? Você procura... O prefeito é legal, né? Ele tem dinheiro para procurar tudo. E os
coitados que necessitam do SUS, do Samu, do atendimento? Educação, saúde em São Carlos
está uma 'M-E-R-D-A'. A gente não pode como vereadora falar 'merda'. Eu vou falar 'merda'.
É isso. Uma boa tarde a todos. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Próximo vereador
inscrito, vereador Robertinho Mori por até dez minutos. VEREADOR ROBERTINHO
MORI: Sr. Presidente Rodson, ora preside a sessão, Sras. Vereadoras, Srs. Vereadores,
população que nos acompanha. Cumprimentar a todos os presentes, parabenizar ao Bráulio
pelo seu aniversário, Bráulio, muita paz, muita saúde, desejar aqui as boas-vindas para o
amigo, para o irmão Edgar(F), Dr. Edgar(F), junto com a esposa, a doutora também, são
médicos em Matão, estão aqui nos visitando. Seja bem-vindo, viu? Eu foco em um trabalho
da Semana da Pessoa com Deficiência do dia 21 ao dia 28 de agosto. Nós temos várias
apresentações, inclusive da Secretaria da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida, da
Lucinha, vários eventos. Hoje mesmo, Marquinho, nós temos, comemorando os 60 anos da
Apae e 30 anos da banda da Apae, nós temos uma apresentação no Teatro Municipal às
19h30, e amanhã, também, às 15h, onde poderia estar fazendo no comunicado à Casa, eu já
faço um convite a toda a população, faço um convite a todos os presentes. Estamos marcando,
juntamente com os vereadores Bruno Zancheta e o Bira, Ubirajara Teixeira, uma Audiência
Pública para tratar sobre esses assuntos no dia 29. Estava marcada para o dia 30, na próxima
terça-feira, Cidinha, mas, a exemplo do que aconteceu hoje, para evitar problema na sessão e
a gente ter dificuldade de cumprir o horário, a gente então vai fazer essa sessão, uma
Audiência Pública no dia 29 para tratar sobre o assunto, sobre o tema, em especial mobilidade
urbana. E também a gente vê que foi destinado à Apae de São Carlos, por este vereador,
recursos para fazer o primeiro módulo, o segundo módulo e o terceiro do autista. Mas não
basta isso. Nós não podemos ter somente o espaço físico e não termos uma parceria. E olha
que ainda aumentaram-se 60 pessoas, 60 autistas, para Apae de São Carlos e 30, trinta e
poucos no total de cem autistas um novo convênio juntamente também com a Acorde. Mas
não basta. Não basta. Nós temos, hoje, muitas pessoas com laudo de autistas e precisamos,
porque a escola regular não tem condições. Nós estamos com dificuldade até para as aulas
regulares. Essa pandemia, esses dois anos, com as pessoas em casa, infelizmente, sem... Quem
tinha quatro anos, hoje está com seis, está entrando no primeiro ano, e dois anos acostumado
ali com o celular, a televisão. Muito difícil. E com a saúde especial... com a educação
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especial, pior ainda. Então, será debatido isso, onde pode realmente chegar a um denominador
onde o município poderia estar avançando um pouco mais. A Cidinha, que é da área de saúde,
o Bira e o Bruno, que também são da comissão, e a gente vê o trabalho incessante de todos
vocês, aliás, de todos os pares dessa Casa quando é... Hoje mesmo está passando aqui uma
subvenção para Acorde de São Carlos de emendas dos Srs. Vereadores. Eu quero enaltecer e
parabenizar a Secretaria Municipal de Educação, que proporcionou na manhã do dia 20, no
sábado, uma belíssima festa do folclore. Eu tive a honra de ser o propositor da Lei nº 20.832,
agora, de 2022, onde tivemos lá quase 2 mil pessoas na Fesc de São Carlos. Não tinha celular
com a garotada, nós tínhamos lá pipa, peão... todo o tipo de brincadeira saudável, onde foi
muito feliz... das 9h às 15h, uma festa muito importante. Ontem foi o Dia do Folclore,
aniversário de Araraquara também, né, uma festa gigantesca. Gigantesca. Essa é a quinta festa
do folclore na cidade de São Carlos. Quando eu estava na Cultura, teve em 2014, teve em
2015, depois 2017 e 2018 também teve essa festa. Foram duas na Fesc, uma no São Carlos 8,
naquele CEU das Artes e uma no Bicão. Essa estrutura que foi montada, juntamente com a
secretaria, enalteceu o trabalho da Fesc também, Marquinho, Azuaite, um trabalho... o apoio
de todos... a Secretaria de Trânsito com os amarelinhos. Foi uma festa, realmente, com mais
de 40 ônibus com crianças descendo lá fora, os pais... Então, foi uma festa muito bonita.
Gostaria de enaltecer e parabenizar todo o trabalho da Profa. Wanda juntamente com a sua
equipe. Eu achei muito importante isso aí e quero, se Deus quiser, dar continuidade.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Eu queria só um aparte, vereador. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Pois não, Marquinho. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Só para parabenizar Vossa Excelência. Eu não podia estar presente porque eu não podia tomar
o sol nem a poeira...VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sim. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Como foi lá no campo da Fesc, mas nós ficamos sabendo da sua
festa, eu vi alguns vídeos, algumas fotos inclusive no Facebook do vice-prefeito, do Edson
Ferraz, e quero parabenizá-lo e também fazer coro a Vossa Excelência, porque quando é para
criticar, nós temos que criticar. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sem dúvida.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Mas todo esse empenho que Vossa Excelência
teve na festa, eu também tive da Profa. Wanda, de várias outras secretarias, no Dia do Brincar,
que, inclusive, Vossa Excelência foi lá como maestro da Apae, voluntário que é, e esteve lá
participando daquela bonita festa que nós fizemos lá no Parque Veraldo Sbampato, conhecido
como Parque do Bicão. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Bicão. Obrigado,
Marquinho. É, realmente, foi uma festa muito bonita. Quer dizer, hoje nós temos duas na
cidade, poderemos até ter três. Lá foram só... não tivemos nada, nada, nada que não fosse
ligado ao folclore realmente. Foi uma festa muito bonita. A Associação de Arte de São Carlos
doou 380 pipas, fora a oficina que tinha lá. Então, eram mais de 400 pipas que foram doadas à
sociedade. Então, uma festa muito bonita. Eu gostaria de aproveitar esse pouco tempo que eu
tenho de desejar ao Netto Donato um trabalho profícuo. Nós vimos agora, recentemente...
Quem poderia imaginar que o Geraldo Alckmin ia se juntar com o Lula. Entendeu? Então, a
política é muito dinâmica. Eu acho que, diante os acontecimentos, eu acho que se ele for bem,
se a prefeitura for bem, eu acho que quem vai bem é a cidade de São Carlos. Eu entendo,
respeito o posicionamento de todos os vereadores, de todos. O meu pensamento, a minha
forma de pensar é desejar que você, uma pessoa preparada, isso nós não podemos negar, uma
pessoa que passou por esta Casa, uma pessoa que foi do jurídico dessa Casa... Eu não posso,
não posso, não posso negar que é competente. É uma pessoa...VEREADOR AZUAITE
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FRANÇA: Um aparte. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Pois não, vereador Azuaite.
VEREADOR AZUAITE FRANÇA Só para resgatar uma notícia. Uma notícia não, um fato
histórico. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Pois não. VEREADOR AZUAITE
FRANÇA: Sem nada a ver com o Netto Donato e Airton, mas tem tudo a ver com o Lula e
Alckmin. No período de redemocratização, subiram no mesmo palanque Getúlio Vargas e
Luís Carlos Prestes. Vargas havia mandado Olga Benário, mulher de Prestes, para o campo de
concentração na Alemanha, onde ela deu à luz a uma filha, que é Anitta Leocádia, e morreu
no campo de concentração. Então, em nome da democracia, em nome da liberdade, em nome
da justiça, em nome do povo brasileiro, tem que haver compreensão para se caminhar junto.
Por isso, Lula e Alckmin estão juntos nesse projeto. Obrigado pelo aparte. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Eu que agradeço ao aparte. E não falei de forma... criticando. O
Alckmin, mesmo uma pessoa que eu sempre gostei, uma pessoa que eu sempre tive como uma
pessoa de confiança, mas é, realmente, muito estranho, a exemplo do que o nobre vereador...
que eu não sabia dessa história. É algo realmente [interrupção no áudio]. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Pode concluir, vereador. VEREADOR ROBERTINHO MORI:
Obrigado. Para muitos, não alguns, que não entendem o mecanismo da política, a exemplo da
Professora Neusa, que agora mesmo ainda o Sérgio Rocha brincou: "Você lembra que ali
você criticava e achava que você poderia...", entendeu? Porque o vereador, quando ele entra,
parece um soldado achando que vai acabar com todos os bandidos da cidade, entendeu?
Espera um pouquinho ali. Você não mexe ali, você não mexe ali, não pode... entendeu? Olha,
eu acho que se for honesto e fizer um trabalho para o povo, que eu acredito que a maioria dos
Srs. Vereadores... pelo menos eu vejo dessa forma, eu acho que está de bom tamanho. As
divergências existem, entendeu? Então, por isso eu quero acreditar no Netto Donato pela sua
competência. Algumas pessoas que às vezes entram no governo não posso falar a mesma
coisa, mas o Netto Donato é uma pessoa competente, independente do partido, do que
prometeu, o que não prometeu, a gente vê a insatisfação de alguns pares do partido, que aí é
outra coisa, mas eu acho que como competência, como pessoa do bem, eu acredito que veio a
somar no governo do Airton Garcia. Muito obrigado. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Encerrando o expediente falado, passo agora para o vereador Azuaite de França...
perdão, professor, Prof. Azuaite Martins de França, comunicado à Casa. Depois, o próximo
vereador, vereador Djalma Nery, comunicado à Casa. VEREADOR AZUAITE FRANÇA:
Sr. Presidente, Srs. Vereadores. Tenho dois comunicados para serem feitos. Um deles diz
respeito à visita que a secretária Wanda Hoffmann e a sua equipe fizeram à Comissão de
Educação desse Legislativo na semana que passou. Em função daquela reunião, nós vamos
estar agendando uma reunião entre a tecnologia da informação da Secretaria Municipal de
Educação e da Diretoria de Ensino de São Carlos, porque há necessidade de haver um
entrosamento, uma linguagem comum entre os dois sistemas. Há questão de dois anos... dois
anos não, há questão de um ano e tanto providenciamos uma conversa da TI da Diretoria de
Ensino com a secretária Wanda para fazer esse entrosamento. Não foi feito nada de que eu
tenha tido notícia. Agora, há necessidade de se fazer um decreto, e nós precisamos conhecer
os detalhes, e, nesses detalhes, as condições técnicas da Secretaria Municipal de Educação. E
não sei se o software que o município tem consegue dialogar com o sistema do estado, porque
a lista de espera da prefeitura [interrupção no áudio]. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Por favor, o som do vereador. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: E a lista de
espera do estado tem que ser a mesma. E a propósito disso, a secretária diz que quer discutir
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uma agenda que ela traz aqui para a comissão. Eu quero pedir aos Srs. Vereadores que me
ajudem, ajudem a comissão, a preparar uma lista também da agenda de assuntos que nós
temos que tratar com a secretária da Educação, porque em todos os encontros que nós
tivemos, seja nesta casa, em Audiência Pública, seja em outros locais, parece que se criou um
clima de litígio de não entendimento. Eu insisto no diálogo, é bom que as pessoas insistam no
diálogo, mas também ninguém pode ser feito de bola de pingue-pongue para ir de um lado, ir
do outro, sem resolver nada. Se a secretária tem a sua agenda, o povo de São Carlos, através
dos seus vereadores, da sua Comissão de Justiça, tem a sua agenda também. Então, que os
Srs. Vereadores nos ajudem a construir a agenda da Câmara para discutir com a secretária
Wanda. Esse é o primeiro comunicado. Tenha paciência comigo, Sr. Presidente. Segundo
comunicado. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: O senhor pode falar à vontade,
vereador. Só levantei aqui para te ouvir. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Obrigado.
Segundo comunicado: na próxima terça-feira, às 10h, haverá uma sessão solene aqui neste
Plenário para homenagear o diplomata Victor Luiz do Prado, que estará recebendo o título de
Cidadão Honorário de São Carlos. Victor Luiz do Prado é natural de São Carlos, é de família
de São Carlos, estudou em São Carlos, cursou o Instituto Rio Branco, em Brasília, é
diplomata, ocupou cargos importantíssimos na Organização Mundial do Comércio, e nada
mais justo do que a sua terra, a sua cidade, reconhecer o seu trabalho, o seu esforço
dignificante e aproveitar o seu talento e o seu relacionamento para impulsionar São Carlos em
direção ao destino que o povo dessa cidade quer. Então, eu quero, aproveitando essa
oportunidade, conclamar todos os Srs. Vereadores para que estejam presentes nesta sessão da
terça-feira, às 10h, aqui e também convidar toda a população de São Carlos, pessoal que
estiver disponível, para vir a esta sessão, que eu reputo muito importante. Para os senhores
terem uma ideia, eu pretendia fazer também uma conferência, um debate amplo com o Victor
Luiz do Prado. Não vai ser possível dessa vez, vamos agendar em um outro momento, mas
quando eu falei disso para algumas pessoas, o secretário do Planejamento de Campinas falou:
"Me passa a data que eu vou lá"; o vice-prefeito de Salinas, em Minas Gerais: "Me passa a
data que eu vou lá"; e outras pessoas;;; um ex-senador: "Me passa a data que eu vou lá".
Vejam a importância que tem a presença de alguém que trabalhou por muitos anos na OMC e
a contribuição que pode dar. Então, eu espero que a minha cidade reconheça os méritos e
esteja aqui no dia 1º, terça-feira, às 10h. Muito obrigado. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Próximo vereador inscrito a usar a palavra, vereador Djalma Nery por até três
minutos. Comunicado à Casa. VEREADOR DJALMA NERY: Boa tarde, Sr. Presidente,
Rodson Magno. Boa tarde, vereadores, vereadoras, população que nos assiste. Eu pedi esse
comunicado à Casa breve para que eu pudesse falar rapidamente sobre um evento lastimável,
lamentável, que ocorreu ontem aqui em São Carlos. Não consegui usar o tempo da Tribuna
Livre para poder falar sobre o assunto, mas eu não poderia deixar de comentar. Ontem,
estivemos na praça da Quinze de surpresa, eu nem sabia que o deputado Eduardo Bolsonaro
estaria em São Carlos, me informaram de última hora, ia inclusive para Araraquara participar
das festividades, na última hora soube que ele estava aqui. Parei inclusive para cobrá-lo de
uma promessa de campanha que ele fez para São Carlos com destinação de recursos, dinheiro
de emenda. Depois, soube que o ex-secretário de Saúde esteve também na praça cobrando o
mesmo deputado e que foi recebido de forma grotesca pelo mesmo. Eu vi pelos vídeos... Eu
cheguei, já havia ocorrido o fato, inclusive com palavras de baixo calão. E cheguei em uma
abordagem, pelo menos sem ofensa, sem palavrão, provocativa, sim, não tenho por que
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esconder isso, mas de forma saudável perguntando: Deputado, 10 mil votos o senhor obteve
em São Carlos. O que o senhor fez para a nossa cidade? E isso foi o suficiente para disparar
uma ação de violência contra a minha pessoa. Ele estava cercado de seguranças, capangas, sei
lá quem eram aquelas pessoas, que fisicamente foram me empurrar, me coagir. Esse é o tipo
de coisa inaceitável no Brasil todo, em São Carlos, em qualquer lugar, e, infelizmente, eu
passei por isso ontem. Claro que eu fiquei muito alterado com a situação, felizmente, estava
filmando, filmei, coloquei na internet, porque essas pessoas têm que ser expostas, esse tipo de
crime de intimidação não pode acontecer com nenhum cidadão, muito menos com um
político, com um parlamentar, com um vereador. E eu quero deixar aqui o meu repúdio, Sr.
Presidente. São Carlos não pode aceitar esse tipo de coisa. Os políticos, inclusive nós,
existimos para sermos cobrados pela sociedade, claro, sem ofensas, mas de maneira incisiva
quando é necessário. [interrupção no áudio]. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: O
senhor pode concluir. VEREADOR DJALMA NERY: Sim, Sr. Presidente. Se alguém me
aborda na rua e me pergunta assim: "Djalma, o que você fez para São Carlos?", como me
perguntaram ontem, eu falei: Tenho 400 proposições protocoladas no site da Câmara, 30
projetos de lei, emendas aqui, acolá. Venha conhecer o meu trabalho. E não aquilo que
aconteceu ontem, a pessoa não dialogar, atacar, ofender, humilhar e criar uma situação
inclusive que coloca em risco a segurança das pessoas. E é por isso que a gente tem que virar
a página da história do nosso país, isso tem que acabar, a gente não pode normalizar esse tipo
de coisa. Deixo aqui o meu repudio, Sr. Presidente, e tenho certeza que todos os colegas e
colegas compartilham desse repúdio do que aconteceu ontem. Obrigado. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Quero fazer das palavras do nobre vereador, como vice-presidente
dessa Casa, assistindo os vídeos que foram passados pela internet, este vereador muito
respeitoso, um lorde como pessoa, que eu tenho uma admiração muito grande, ele e o Sr.
Palermo, que pertence ao partido do senhor, que foram, vereadora Raquel, inteiramente
agredidos com palavras de baixo calão. Um deputado teve quase... não, teve um milhão de
votos e não teve a pachorra de mandar uma ambulância para o Samu da nossa cidade. O
vereador apenas, vereador Robertinho, foi cobrar, cobrar, o deputado a respeito da ambulância
para a nossa cidade e foi agredido. É muito fácil agredir, como o vereador disse, que estava
cheio de capanga, protegido. Venha sem capanga. Dinheiro pago pelo povo. O senhor deveria
respeitar então a moção de repúdio dessa Casa contra o senhor, porque o senhor deveria ter
respeitado o vereador, o senhor deveria ter respeitado o ex-secretário Marcos Palermo, que foi
agredido porque pediu uma resposta. Sequer R$ 1,00 o senhor mandou para a cidade. E eu
faço um apelo à população que vota nessa cidade. As eleições estão chegando. A gente tem
que abrir o olho para esses forasteiros que vêm na nossa cidade pedir voto, e nada. E nada. Foi
lá na praça escondido, achando que ninguém ia ver. "Vamos lá mais uma vez para a gente ver
se a gente leva 10 mil votos". Esses 10 mil votos tiraram o deputado Lobbe do páreo, e vem
aqui incomodar. Aqui não é sua terra, essa terra tem dono. É o povo de São Carlos, e tem que
ser respeitado o vereador. O vereador não caiu de paraquedas. Este vereador foi o vereador
mais votado nas últimas eleições, obtendo 3 mil votos, 3 mil pessoas que confiaram no seu
trabalho. Ele foi lá para pedir, deputado, para uma ambulância, para socorrer algumas
pessoas, sendo que podia até ser o senhor precisando de uma ambulância para ser socorrido
por uma ambulância. Lamentavelmente, uma moção de repúdio dessa Casa contra o senhor
pela sua atitude imoral pela cidade de São Carlos. Então, São Carlos repudia essa atitude sua.
Muito obrigado, vereador. [aplausos]. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Peço ao
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secretário desta Casa, vereador Marquinho Amaral, que faça a chamada dos Srs. Vereadores
para que nós possamos fazer o acordo de Pauta. Já foi feito? Me perdoe. Por favor, suspenda a
sessão por até cinco minutos para que nós possamos fazer o acordo de Pauta. [sessão
suspensa]. [sessão reaberta]. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Muito boa tarde.
Dando início à sessão ordinária do dia 23 de agosto de 2022. Peço ao vereador Marquinho
Amaral, primeiro presidente (sic) desta Casa, que faça a chamada dos Srs. Vereadores.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vamos lá à chamada, segunda chamada.
Vereador André Rebello. Está presente on-line, né? PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: André Rebello, presente on-line. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereador Azuaite, presente. Vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA:
Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Bruno. VEREADOR
BRUNO ZANCHETA: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereadora
Cidinha, presente. Vereador Dé, presente. Vereador Dimitri Sean, presente. Vereador Djalma
Nery. VEREADOR DJALMA NERY: Presente. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Presente. Vereador Elton Carvalho. Presente on-line o Elton? PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Elton Carvalho, presente on-line, Sr. Secretário. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Presente on-line. Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Lucão Fernandes,
presente. Malabim, presente. Marquinho Amaral, presente. Paraná Filho. VEREADOR
PARANÁ FILHO: Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente.
Professora Neusa, presente. Profa. Raquel. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Presente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Robertinho Mori.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Presente. Rodson.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Presente.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Presente. Roselei Françoso, justificou ausência.
Vereador Sérgio Rocha. Sérgio Rocha? Vereador Tiago Parelli. São 18 Srs. Vereadores
presentes. ORDEM DO DIA – PROCESSOS EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL
– ÚNICA DISCUSSÃO - PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Muito obrigado, Sr.
Secretário. Eu peço a atenção de todos os vereadores, que a gente vai fazer a votação dos
requerimentos de urgência especial. Atenção, Srs. Vereadores. Requerimento 3.530,
"manifesta congratulação à secretária municipal de Educação e toda a equipe pelo movimento
cultural realizado em comemoração ao Dia do Folclore". Autoria do vereador Robertinho
Mori. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, e se manifestando
os contrários. Aprovado. Requerimento 3.531, autoria do vereador Azuaite Martins de França,
"manifesta repúdio à conduta antidemocrática e truculenta do deputado Eduardo Bolsonaro
contra o secretário municipal Marcos Palermo". Pois não, vereador. VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: Votação nominal. PRESIDENTE RODSON DO CARMO:
Votação nominal pedida pelo nobre vereador Azuaite Martins de França. Por favor, secretário,
Srs. Vereadores, Malabim, Sérgio VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Votação
nominal. Vereador André Rebello. Está on-line, Sr. Presidente. Vota sim ou não?
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Não está on-line. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Não? PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Eu acho que há algum
problema na internet. Não está on-line. Não está. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereador Azuaite. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Sim. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Sim. VEREADOR
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MARQUINHO AMARAL: Vereador Bruno. Vereador Bruno? Vereadora Cidinha.
VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Sim. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Dé Alvim. VEREADOR DÉ ALVIM: Sim. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Dimitri Sean. Dimitri Sean? Vereador Djalma.
VEREADOR DJALMA NERY: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador
Elton. Está on-line? PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vereador Elton, não? Sim.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vota sim, vereador Elton. Vereador Gustavo.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Eu voto pela abstenção. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Absteve. Vereador Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES:
Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Malabim. VEREADOR
MALABIM: Abstenção. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Marquinho
Amaral, sim. Vereador Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sim. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Sim. Vereadora Professora Neusa. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Sim, sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereadora
Raquel. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Robertinho. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sim.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Rodson, no exercício da presidência,
não vota. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Sim, sim. Ah, não voto, mas se
votasse...VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Roselei, justificou ausência.
Vereador Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Não. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vota não. Vereador Tiago Parelli. Doze vereadores votaram sim,
um vereador votou não e dois vereadores se abstiveram de voto. PRESIDENTE RODSON
DO CARMO: Então, aprovada a moção de repúdio. Srs. Vereadores, por favor, eu peço
silêncio para que eu possa dar continuidade à sessão. Vereador Malabim. Então, está aprovada
a manifestação de repúdio contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Dando continuidade aos
projetos de urgência, Processo 3.381, Projeto de Lei Ordinária 435. Emenda: "altera o
dispositivo da Lei Municipal 20.554, de 28 de dezembro de 2021, e dá outras providências".
Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, e se manifestando os contrários.
Aprovado. Projeto de Lei 454. (processo nº 3234/22) Ementa: "altera o dispositivo da Lei
20.540, de 27 de dezembro de 2021, e dá outras providências". Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, e se manifestando os contrários. Aprovado. Projeto de Lei
455.(processo nº 3235/22) Ementa: "altera o dispositivo da Lei Municipal 20.451, de 27 de
dezembro de 2021, e dá outras providências". Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, e se manifestando os contrários. Aprovado. Projeto de Lei 457, (processo nº 3237/22)
"altera o dispositivo da Lei Municipal 20.453, de 27 de dezembro de 2021, e dá outras
providências". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, e se manifestando os
contrários. Aprovado. Projeto de Lei 456, (processo nº 3236/22) "altera o dispositivo da Lei
Municipal 20.542 de 27 de dezembro de 2021". Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, e se manifestando os contrários. Aprovado. Projeto de Lei 452. (processo nº 3232/22)
Interessado: Roselei Françoso, que "altera o dispositivo da Lei Municipal 20.539, de 27 de
dezembro de 2021, e dá outras providências". Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, e se manifestando os contrários. Aprovado. Projeto de Lei 475(processo nº 3369/22) .
Interessado: vereador Marquinho Amaral. "Altera a Lei 20.741, de 20 de maio de 2022". Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, e se manifestando os contrários. Aprovado.
Projeto de Lei 476, (processo nº 3371/22) Prefeitura Municipal de São Carlos, "altera
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dispositivos da Lei Municipal 13.839, de 3 de julho de 2016, que dispõe sobre as políticas
municipais ao atendimento ao direito da criança e do adolescente, do Conselho Tutelar e do
Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, e dá outras providências". Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, e se manifestando os contrários. Aprovado. Projeto de
Lei 473, (processo nº 3363/22) prefeitura municipal, "altera dispositivo da Lei Municipal
18.290, de 18 de outubro de 2017, e dá outras providências". Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, e se manifestando os contrários. Aprovado. Com a palavra, vereador
Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Questão de ordem.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Questão de ordem, vereador Robertinho Mori.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Eu pergunto a Vossa Excelência junto aos pares...
Tem os familiares aí da Profa. Emery e também tem aí a Yára que estão aguardando a
votação. Então, eu pergunto aos pares se a gente poderia estar fazendo alteração... a inversão,
alteração aí na Pauta. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Estão de acordo, vereadores,
com a inversão da Pauta? Está feito. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Pode ser?
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Por favor então. Muito obrigado a atenção de
todos. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Obrigado. Obrigado. PROCESSOS EM
REGIME DE TRAMITAÇÃO COMUM – ÚNICA DISCUSSÃO - PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Então, a gente vai colocar em votação. Eu pediria para que a nobre
vereadora Raquel Auxiliadora assumisse a presidência para que eu possa fazer a leitura do
nome da Praça Emeb Profa. Emery.(processo nº 3028/22) [troca de presidência].
PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Com a palavra, vereador Rodson.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Muito obrigado, Sra. Presidenta. Muito boa tarde,
vereadores e vereadoras, população que nos acompanha. Hoje, um dia de muita alegria para a
minha pessoa. A gente... Com os meus 41 anos de vida, tive o privilégio, muitos aqui sabem
da minha história, de conhecer, eu peço que fique em pé a família da minha querida Profa.
Emery, que todos fiquem de pé, seus filhos, genros e noras. Profa. Emery era muito amiga do
Prof. Azuaite Martins de França e do nosso querido Robertinho. Profa. Emery foi uma das
fundadoras da Apae de São Carlos e foi minha professora na segunda série, no ano de 1992,
na Escola Bispo Dom Gastão. "Denomina-se de Emery Alice Carlos Ferreira a Cemei, ao
Centro de Educação Infantil, localizado na Rua Alberto Lazoni, sem número, no bairro Jardim
Tortorelli. Emery Alice Carlos Ferreira nasceu no dia...". Me desculpe. "Emery Carlos
Ferreira nasceu no dia 10 de abril de 1939 na Cidade de São Carlos. Filha do Sr. Armando
Carlos e a Sra. Emília Pereira dos Santos Carlos, tendo como irmãos Elide Aparecida Carlos e
Antônio Carlos". Para quem não lembra do Antônio Carlos, é o famoso Totó. "Foi casada
com o Sr. Brasilio Antônio Ferreira, onde teve os seus cinco filhos: Bráulio - um dos
melhores artilheiros, aqui presente -, Bráulio Antônio Ferreira, minha querida Emilinha,
Carmem Emília Ferreira Bertolino, minha querida Jaqueline Ferreira, o Sr. Breno Tadeu
Ferreira e a Sra. Daniela Maria Ferreira. Mas ficou viúva aos 37 anos. No ano de 1959,
estudou no Colégio São Carlos e se formou como professora. Já no início de 1960, iniciou as
suas atividades ao magistério da Apae de São Carlos, sendo uma das pioneiras nessa nobre
missão, onde atuou até o ano de 1976. Concomitante com as atividades na Apae, também
ingressou no magistério do estado de São Paulo, atuando como professora na fazenda, na
região de São Carlos, enfrentando péssimas estradas, lamas e inúmeras dificuldades dividias e
precárias para chegar a dar aulas. Após esse longo período na fazenda, por mérito, iniciou as
suas atividades como professora no Grupo Escolar Bispo Dom Gastão - onde eu tive o prazer
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de estudar -, onde trabalhou até a sua aposentadoria. Desempenhou a sua atividade também na
Fundação Educacional de São Carlos e no Teatro Municipal Dr. Alderico Vieira Perdigão.
Meses após a merecida aposentadoria, infelizmente, veio a falecer no dia 27 de setembro de
1990, onde encerrou a caminhada terrestre com apenas 51 anos de idade. Até os dias atuais a
família é surpreendida com relatos emocionantes de agradecimentos dos seus alunos". A D.
Emery, para quem teve o privilégio de conhecer sabe do que eu estou falando... Eu tive...
passei muito pouco tempo ela sendo minha professora, e, no velório, no seu enterro, onde foi
na sua residência, ali na 24 de Maio, vereador Azuaite, que o senhor conhece muito bem, que
ela falava muito bem de você, do vereador Robertinho, eu tive o prazer de conhecer os seus
filhos, que estão aqui, que me deram carinho, que me deram aconchego, uma palavra de amor,
me ensinaram a ser uma pessoa de bem na sociedade. E eu quero aqui, em meu nome e da
Câmara Municipal, fazer esse agradecimento a todos vocês por tudo o que vocês fizeram por
mim, por tudo o que vocês construíram e me tornar esse homem que eu sou hoje. Eu agradeço
por vocês terem participado, desde, Bráulio, daquele conselho, aquele prato de comida, a
Jaqueline com seus puxões de orelha, o Breno com as suas palavras de carinho, a Dani com a
sua palavra dizendo: "Vai em frente, você vai vencer". Essa foi a família que me acolheu
desde pequeninho, umas também... Então, eu quero agradecer e desejar que Deus abençoe a
cada um de vocês. Está feita essa justa homenagem à nossa querida Profa. Emery, que eu
quero aqui, por favor, Gabriel, que a Câmara pegue...[aplausos]. VEREADOR RODSON
DO CARMO: E que onde ela estiver, ela possa descansar em paz. Eu peço o respeito de
todos os vereadores que a gente possa ficar um minuto em silêncio em sua memória. [um
minuto de silêncio]. VEREADOR RODSON DO CARMO: Peço à Sra. Presidenta desta
Casa, por favor, que faça a chamada... a votação nominal dos Srs. Vereadores. Muito
obrigado. [aplausos]. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Votação nominal. Vereador
André Rebello. Está on-line? PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Sim.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vota sim. Vereador Azuaite. VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Bira.
VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereador Bruno. Vereadora Cidinha. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Sim.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Dé Alvim. VEREADOR DÉ ALVIM:
Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Dimitri Sean. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Djalma.
VEREADOR DJALMA NERY: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador
Elton está on-line? Vereadora Raquel. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Elton?
Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Elton, sim. Vereador Gustavo Pozzi.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sim.
Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Sim. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Malabim. VEREADOR MALABIM: Sim. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Marquinho Amaral, sim. Paraná Filho. PRESIDENTE
RAQUEL AUXILIADORA: Ausente. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereador... vereadora Professora Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Sim,
com muito orgulho. [risos]. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereadora Profa.
Raquel, no exercício da presidência, não vota. Vereador Robertinho Mori. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Com certeza. Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereador Rodson. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. VEREADOR
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MARQUINHO AMARAL: Parabéns, viu, vereador Rodson? Vereador Roselei Françoso,
justificou ausência. Vereador Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Tiago Parelli, também justificou
ausência. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... 17 vereadores votaram sim,
nenhum vereador votou não e não houve abstenção. [aplausos]. PRESIDENTE RAQUEL
AUXILIADORA: Aprovado, aprovado o Projeto de Lei 435, que "denomina Emery Alice
Carlos Ferreira o Cemei", que é o Centro Municipal de Educação Infantil, "à Rua Alberto
Lanzoni, sem número, no bairro Romeu Tortorelli". Parabéns, vereador Rodson. Parabéns a
toda a família. Que mais uma professora seja homenageada na nossa cidade, que essa, sim, é a
vocação da nossa cidade, homenagear professores, a educação. Parabéns. Peço... Comunicado
à Casa do vereador Paraná e já peço para o vereador Rodson retornar. Então, em regime de
votação o Projeto de Lei Ordinária 437, (processo nº 3055/22) que "denomina Praça Yára
Pitner da Silva, localizada no Jardim Alvorada". Peço a gentileza do vereador Robertinho
Mori para ler a biografia da homenageada. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sra.
Presidenta Raquel Auxiliadora, vereadores, vereadoras, população que nos acompanha. Com
muita honra, também venho a essa Tribuna para poder homenagear uma pessoa maravilhosa,
uma pessoa que, infelizmente, aos 33 anos de idade deixou sua família, deixou a todos que
amava muito. Nós temos aqui, na ocasião, hoje... o doutor era noivo dela, filha de um
comerciante aqui da cidade de São Carlos, o Roberto Luiz da Silva, da farmácia, e uma pessoa
do bem. "Projeto de lei. Denomina a Praça Yára Pitner da Silva, localizada no Jardim
Alvorada. O prefeito municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal aprovou e
ele promulga e sanciona a seguinte lei: A praça pública localizada entre a Rua Dra. Fabiana
Porta Morasco e Avenida Francisco Pereira Lopes, no Jardim Alvorada, passa a denominar-se
Praça Yára Pitner da Silva. Yára Pitner da Silva, nascida em 20/6/1983, no município de São
Carlos, filha de Roberto Luiz da Silva e Ana Pitner da Silva. Yára Pitner da Silva graduou-se
em fisioterapia pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Atuou como
fisioterapeuta na clínica Oficina do Corpo, Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de São
Carlos e Universidade Federal de São Carlos, a UFSCar. Yára teve sua vida ceifada em 12 de
janeiro de 2016, devido a um câncer generalizado, com apenas 33 anos de idade, ficando aqui
entre nós através de seus trabalhos publicados e exemplo de amizade terna, dedicação,
devoção e profissionalismo, tendo realizado diversos, mas diversos, trabalhos com a
comunidade, sempre buscando aperfeiçoamento pessoal para o tratamento de diversos males
do corpo. Cursos complementares". Eu vou ler aqui, não tem 10% dos cursos que essa moça
fez. "Intensive Cadillac, Chair and Barrels, Pilates Core Training with Bosu and Props, Pilates
para Crianças, Redução (sic) Postural Global, Intensive Mat-Plus, Biofotogrametria, Método
Maitland Membros Superiores Produtos Médicos, Método Maitland Coluna Cervical e
Torácica, Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva, Biomecânica Articular, Hidroterapia,
Controle Social e Descentralização do DST e AidsS e Orientação para Cédito", e muitos
outros cursos de aperfeiçoamento essa moça fez. Eu conheci-a por consideração muito grande
e afinidade com a família; o Roberto é meu irmão e ela minha sobrinha. Uma pessoa de
coração. Então, com certeza, está com Deus. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que só fez
o bem, tanto ela como a família. Então, eu deixo aqui esse legado, essa praça com o nome.
Essa praça... Já foi acertado então com o município que eu estarei destinando um recurso de
emenda parlamentar para a gente colocar lá somente aparelhos para ginástica, para que a
gente possa fazer jus ao nome dessa pessoa maravilhosa. Sra. Presidente, eu gostaria que
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pudesse estar sendo feita votação nominal, fazendo um favor. Muito obrigado.
PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Nós que agradecemos, vereador Robertinho
Mori. Então, votação nominal, Sr. Secretário Marquinho Amaral, por favor. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Pois não, minha presidente. Presidente. Vereador André
Rebello. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: [pronunciamento fora do microfone].
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vota sim. Vereador Azuaite, justificou ausência.
Vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Sim. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Bruno. Vereadora Cidinha. VEREADORA
CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador
Dé Alvim. VEREADOR DÉ ALVIM: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereador Dimitri Sean. Dimitri Sean? PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA:
Ausente do Plenário. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador Djalma.
VEREADOR DJALMA NERY: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vereador
Elton. Está on-line? PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Vereador Elton, sim.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Vota sim. Vereador Gustavo Pozzi.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL:
Vereador Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Sim. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Vereador Malabim. Malabim? Vereador Marquinho vota sim.
Vereador Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sim. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Sim. Vereadora Professora Neusa, sim. Raquel, no exercício da
presidência, não vota. Votaria sim. Robertinho Mori, sim. Parabéns, vereador. Vereador
Rodson. Vereador Roselei, justificou ausência. Vereador Sérgio Rocha. VEREADOR
SÉRGIO ROCHA: Sim. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sim. Vereador Tiago,
justificou ausência. Quatorze vereadores votaram sim, nenhum não e não houve abstenção.
PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada, vereador Marquinho. [aplausos].
PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Aprovado o Projeto de Lei 437, que
"denomina Praça Yára Pitner da Silva, localizada no Jardim Alvorada". Nosso carinho e nossa
solidariedade aos familiares aqui presentes, nossa emoção também compartilhada com vocês.
Então, retornando... Comunicado à Casa do vereador Paraná, por favor. VEREADOR
PARANÁ FILHO: Sra. Presidente, eu gostaria de comunicar esta Casa que nós apresentamos
Requerimento de número 2.346, (processo nº 3360/22) que "solicita instauração de Comissão
Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar fornecimento irregular de medicamentos de
alto custo, bem como os fornecidos pelo Remume através da Secretaria Municipal de Saúde
ao Sr. Prefeito municipal, bem como a utilização indevida por ele em proveito próprio e de
sua esposa, Rosaria Ébili Mazzini Cunha, de bens e serviços públicos de 1º de janeiro de 2021
até a presente data". Sra. Presidente, esse pedido de abertura de instauração de Comissão
Parlamentar de Inquérito conta com 15 assinaturas. O número mínimo seria sete, nós temos
mais que o dobro. Então, gostaria, Sra. Presidente, se possível, solicitar a leitura integral desse
pedido de CPI. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Sim, por favor. Eu peço ao
nobre vereador Marquinho Amaral que faça a leitura do pedido de abertura de CPI nessa
Casa. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: "Requerimento. Solicita a instauração de
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o fornecimento irregular de
medicamentos de alto custo, bem como os fornecidos pelo Remume através da Secretaria
Municipal de Saúde ao Sr. Prefeito municipal, bem como a utilização indevida por ele e em
proveito próprio e de sua esposa Rosaria Ébili Mazzini Cunha de bens e serviços públicos de
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1º de janeiro de 2021 até a presente data pelo prazo de 90 dias, prorrogáveis se preciso for.
Considerando que este vereador recebeu denúncias reiteradas de funcionários da Secretaria
Municipal de Saúde dando conta de que naquela Secretaria há um esquema de facilitação e
beneficiamento no fornecimento de medicamentos de alto custo ao Sr. Prefeito municipal em
detrimento do restante da população; considerando que, segundo a denúncia, tais pedidos
eram feitos pela médica e esposa do Sr. Prefeito municipal, Dra. Rosaria Ébili Mazzini
Cunha, diretamente à secretária Jôra Teresa Porfírio, que agilizava, facilitava e, inclusive,
fazia a entrega dos medicamentos diretamente à Sra. Rosaria em sua residência - sua casa,
desculpem - e em seu escritório particular, procedimento que não é utilizado para o restante
da população; considerando que tal denúncia traz também a informação de que funcionários e
veículos da Prefeitura Municipal de São Carlos por várias vezes foram utilizados para retirar e
transportar tais medicamentos até a casa e escritório particular do Sr. Prefeito, repisasse, o que
não é feito para o restante da população; considerando que tais... há materialidade nos fatos
denunciados, mormente pela prova material acostada aos autos de outra CPI já em andamento
nesta Casa de Leis e que evidenciam o cometimento de improbidade administrativa, peculato
e crime político administrativo, é que: requeiro, após as formalidades regimentais e da lei
orgânica do município, a instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para
investigar o fornecimento irregular de medicamentos de alto custo, bem como os fornecidos
pelo Remume através da Secretaria Municipal de Saúde ao Sr. Prefeito municipal, bem como
a utilização indevida por ele e em proveito próprio e de sua esposa, Dra. Rosaria Ébili
Mazzini Cunha, de bens e serviços públicos do dia 1º de janeiro de 2021 até a presente data
pelo prazo de 90 dias, prorrogáveis se preciso for. Ademais, requeiro tudo quanto for
necessário para o bom andamento e assessoramento desta CPI, conforme dispõe o art. 95, §
6º, do nosso Regimento Interno. São Carlos, 19 de agosto de 2022". Assinam vários
vereadores, o vereador Paraná Filho como autor, e vários vereadores que assinam a presente
proposição. São os vereadores...PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: [ininteligível].
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: São os vereadores: Paraná Filho, Lucão
Fernandes, Roselei Françoso, Raquel Auxiliadora, Djalma, Professora Neusa, Prof. Azuaite,
Dimitri, Marquinho Amaral, André Rebello, Cidinha do Oncológico, Gustavo Pozzi, Bruno
Zancheta, Tiago Parelli e Rodson Magno do Carmo, totalizando 15 Srs. Vereadores.
PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada, vereador Marquinho Amaral. Então,
tendo as assinaturas necessárias, requerimento para abertura da Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) para investigar o fornecimento irregular de medicamentos de alto custo
fornecidos pelo Remume através da Secretaria Municipal de Saúde ao prefeito municipal,
bem como a utilização indevida por ele e em proveito próprio e de sua esposa, Rosaria Ébili
Mazzini Cunha, de bens e serviços públicos do dia 1º de janeiro de 2021 até a presente data.
Sendo admitida, a Câmara seguirá os procedimentos regimentais para dar prosseguimento à
CPI, à abertura da CPI. Então, na Ordem do Dia, vamos para a votação dos projetos. Tem dois
vereadores depois inscritos para comunicado à Casa. Então, em regime de votação, Processo
1.459/2022, Projeto de Lei 166, que "autoriza abertura de crédito adicional suplementar na
Secretaria Municipal de Serviços Públicos no valor de R$ 20 mil para o custeio da secretaria,
conforme emenda parlamentar do vereador Sérgio Rocha". Os que puderem... Os vereadores...
Cadê? Gente, é a primeira vez que eu estou fazendo isso, tá? Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestam-se os contrários. Aprovado por unanimidade. Agora
achei. Achei. [risos]. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Processo de lei
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1.461/2022, Projeto de Lei 168, que "autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar na Secretaria Municipal de Serviços Públicos no valor de R$ 15 mil, emenda do
vereador Bruno Zancheta, para manutenção da iluminação pública com recursos oriundos de
anulação de dotação orçamentária de fonte 1". Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Pela ordem,
Sra. Presidente.
PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Sim? VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: Eu posso pedir a minha saída? Pois eu tenho um compromisso
agora, às 19h.. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Sim. VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: E vou representar o presidente Roselei em um evento.
PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Sim, vereador Marquinho Amaral, deferido o
seu pedido. Peço ao vereador Rodson Magno do Carmo que me ajude aqui na secretaria da
Casa. Processo de lei 1.463, Projeto de Lei 170, que "autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito adicional suplementar na Secretaria Municipal de Educação no valor de R$ 25 mil
para atender as seguintes despesas: R$ 11 mil, do vereador Bruno Zancheta, para compra de
utensílios de cozinha e brinquedos para o Cemei Prof. Bento Prado de Almeida Ferraz Junior;
no valor de R$ 3 mil, também do vereador Bruno Zancheta, para compra de utensílios de
cozinha e brinquedos no Cemei Renato Jensen; mil reais, do vereador Dimitri, para compra de
utensílios de cozinha no Cemei Olivia de Carvalho; valor de R$ 10 mil do vereador Roselei
para compra de brinquedos de polietileno e ferro/madeira para o parque do Cemei Helena
Dornfeld com recursos oriundos de anulação de dotação orçamentária de fonte 1". Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado.
Processo 1.572/2022, Projeto de Lei 190, "autoriza a abertura de crédito adicional
suplementar na Secretaria Municipal de Serviços Públicos no valor de R$ 60 mil de emenda
parlamentar do nobre vereador Bira para revitalização das praças com recursos oriundos de
anulação de dotação orçamentária de fonte 1". Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Processo 1.604/2022, Projeto de Lei 196,
"autorização de abertura de crédito adicional suplementar na Secretaria Municipal de Obras
Públicas no valor de R$ 2.592,52 para honrar com as despesas decorrentes do reajuste do
contrato de terceirização do serviço de limpeza". Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Processo 1.650/2022, Projeto de Lei 206,
"altera os dispositivos da Lei 16.000/2012, que dispõe sobre o plano de carreiras e salários e
estrutura de governança de carreira dos servidores públicos da administração pública
municipal direta e indireta, e dá outras providências". Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. SR. RODRIGO CLAYR
VENÂNCIO: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE RAQUEL
AUXILIADORA: Ah, sim. Vamos só retificar uma questãozinha aqui. Como esse projeto
trata de servidores públicos municipais, a gente tem uma alteração aqui regimental do
vereador Paraná, que exige votação nominal. Então, solicito ao vereador Rodson a votação
nominal. VEREADOR RODSON DO CARMO: Atenção, Srs. Vereadores, para a terceira
votação nominal dessa noite. Vereador André Rebello. Sim ou não? Sim. Vereador Azuaite
Martins de França. Por favor, presidenta, o vereador Bira gostaria de saber o que está sendo
votado. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: É a alteração da Lei 16.000.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Ubirajara... Desculpa, vereador Azuaite
Martins de França. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Ausente do Plenário.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Ausente do Plenário. Vereador Bira. VEREADOR
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UBIRAJARA TEIXEIRA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador
Bruno Zancheta. Vereador Bruno? Vereadora Cidinha do Oncológico. VEREADORA
CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim.
Vereador Dé. VEREADOR DÉ ALVIM: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Sim. Vereador Dimitri Sean. Vereador Dimitri? Sim? Desculpa, sim? Sim. Vereador, sim.
Vereador Djalma Nery. Vereador Djalma? Vereador Elton Carvalho. Por favor, vereador
Elton está on-line? Sim? Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Sim.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Lucão Fernandes. VEREADOR
LUCÃO FERNANDES: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador
Malabim. Vereador Malabim? Ausente do Plenário. Vereador Marquinho Amaral, ausência
justificada. Vereador Paraná Filho, sim. Vereadora Professora Neusa. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereadora
Raquel Auxiliadora, no exercício da presidência, não vota. Vereador Robertinho Mori. Sim.
Vereador Rodson, sim. Vereador Roselei Françoso, ausência justificada. Vereador Sérgio
Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Sim. Vereador Tiago Parelli, ausência justificada. Presidenta, 13 vereadores votaram sim e
nenhum ao contrário. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Então, aprovado o
projeto de lei que altera a Lei 16.000/2012, que dispõe sobre o plano de carreiras e salários e
estrutura de governança dos servidores públicos da administração pública municipal direta e
indireta". Grande avanço que essa Câmara Municipal faz nesse momento aprovando essa
alteração, e que venham logo os concursos públicos e a reposição dos servidores que a gente
tanto precisa. Se eu pudesse votar, com certeza votaria sim. Então, em regime de votação
Processo nº 2.052/2022, Projeto de Lei 265, do interessado vereador Azuaite Martins de
França, que "dispõe sobre a responsabilidade das empresas loteadoras que atuam no
município de São Carlos para recuperação asfáltica dos loteamentos, e dá outras
providências". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Processo nº 2.406/2022, Projeto de Lei 313. Interessado: prefeitura
municipal, que "autoriza abertura de crédito adicional suplementar na Secretaria Municipal de
Obras Públicas no valor de R$ 1.774.000,00 para despesas com a contratação de empresa de
engenharia para execução de galerias de águas pluviais na Rua Gastão Vidigal, na Lagoa
Serena, utilizando-se, para tanto, de recursos oriundos de anulação de dotação orçamentária
dos encargos gerais no município (principal da dívida contratual resgatado)". Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Processo nº 2407/2022,
Projeto de Lei 314. Interessada: Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza abertura de
crédito adicional suplementar na Secretaria Municipal de Fazenda no valor de R$ 452.050,00
para obra e reforma na UPA da Vila Prado, bem como para aquisição de cinco veículos para
uso nas unidades de saúde, no DGCA, sendo que os recursos são provenientes de anulação de
dotação orçamentária". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se
os contrários. Processo 2.567/2022, Projeto de Lei 335. Interessada: Prefeitura Municipal de
São Carlos. "Autoriza abertura de crédito adicional suplementar na Secretaria Municipal
Especial de Infância e Juventude no valor de R$ 443.712,00 para contratação de formação
continuada dos conselheiros tutelares, sendo que o recurso é proveniente de anulação de
dotação orçamentária". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se
os contrários. Aprovado. Processo nº 2.605/2022, Projeto de Lei 348. Interessada: Prefeitura
Municipal de São Carlos, que "autoriza abertura de crédito adicional suplementar na
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Secretaria Municipal de Obras Públicas no valor de R$ 106.399,87 para contratação de
empresa de engenharia para reforma do Centro Municipal Lauriberto José Reys, Centro da
Juventude. Para tanto, serão utilizados recursos oriundos de anulação de dotação orçamentária
da Secretaria Municipal Especial de Infância e Juventude". Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Processo nº 2.606/2022, Projeto de
Lei 349. Interessada: Prefeitura Municipal de São Carlos. "Autoriza abertura de crédito
adicional suplementar na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social no valor
de R$ 23 mil, sendo R$ 20 mil para aquisição e instalação de sistema de monitoramento de
segurança, conforme emenda parlamentar do nobre vereador Lucão Fernandes, e de R$ 3 mil
para aquisição de equipamentos de monitoramento para ajudar na vigilância do bairro Santa
Mônica, conforme emenda parlamentar da nobre vereadora Professora Neusa". Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Processo nº 2.638/2022,
Projeto de Lei 356, de autoria do vereador Roselei Françoso, que "denomina de Mário Sérgio
Dotto o prédio da Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social". Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Projeto aprovado.
Processo 2.644/2022, Projeto de Lei 354, de autoria da prefeitura municipal, "autoriza
abertura de crédito adicional suplementar na Secretaria Municipal de Obras Públicas no valor
de R$ 30 mil, a ser destinado à Delegacia Seccional da Polícia de São Carlos para elaboração
do projeto básico de engenharia, objetivando a reforma do antigo prédio que abrigou o 26º
Ciretran de São Carlos, conforme emenda do nobre vereador Lucão Fernandes". Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Projeto
aprovado. Processo 2.708/2022, Projeto de Lei 381, de autoria da Prefeitura Municipal de São
Carlos, "autoriza abertura de crédito adicional suplementar na Secretaria de Obras Públicas no
valor de R$ 16 mil para a execução da emenda parlamentar da nobre vereadora Raquel
Auxiliadora para projeto de requalificação urbana no bairro Vila São José". Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Processo
2.709/2022, Projeto de Lei 3.821, de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, "autoriza
abertura de crédito adicional suplementar na Secretaria Municipal de Esportes e Cultura no
valor de R$ 84 mil, sendo R$ 14 mil destinado a compras de materiais esportivos, referente à
emenda do nobre vereador Rodson Magno do Carmo, e de R$ 70 mil para realização de
eventos esportivos, conforme emenda parlamentar da nobre vereadora Professora Neusa". Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o
projeto. Processo 2.714, Projeto de Lei 387, de autoria da prefeitura municipal, "autoriza
abertura de crédito adicional especial na Fundação Educacional São Carlos no valor de R$
600 mil para realização de despesas com obrigações patronais. Para tanto, serão utilizados
recursos oriundos de anulação de dotação orçamentária da própria entidade". Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Projeto aprovado.
Processo 2.835/2022, Projeto de Lei 404, de autoria da nobre vereadora Cidinha do
Oncológico, que "dá nome de José Carlos Amato à Rua 24 do loteamento residencial Salto do
Monjolinho". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Projeto aprovado. Processo 2.882/2022, Projeto de Lei 408, de autoria do vereador
Roselei Françoso, que "dá nome de Antônio José Reimer à Rua 9 do loteamento residencial
Salto do Monjolinho". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Projeto aprovado. Processo 2.900/2022, Projeto de Lei 414, de autoria da
Prefeitura Municipal de São Carlos, "autoriza abertura de crédito adicional suplementar na
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Secretaria Municipal de Esportes e Cultura no valor de R$ 27 mil, sendo R$ 10 mil de
emenda parlamentar do vereador Marquinho Amaral, R$ 2 mil do vereador Tiago e também
R$ 15 mil do vereador Tiago, para compra de material esportivo (uniformes) e recursos para o
esporte e o Departamento de Artes e Cultura com recursos oriundos de anulação de dotação
orçamentária". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Projeto aprovado. Processo 2.901/2022, Projeto de Lei 415, autoria da prefeitura
municipal, "autoriza abertura de crédito adicional suplementar na Secretaria Municipal de
Educação no valor de R$ 5 mil de emenda parlamentar do vereador Bruno Zancheta para
construção de quiosque no parquinho do Cemei Teresa Rispoli Massei com recursos oriundos
de anulação de dotação orçamentária de fonte 1". Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, manifestando-se os contrários. Projeto aprovado. Processo 2.902/2022, Projeto
de Lei 416, de autoria da prefeitura municipal, "autoriza abertura de crédito adicional
suplementar na Secretaria Municipal de Segurança e Defesa Social no valor de mil reais do
vereador Bruno Zancheta para aquisição de lanternas noturnas e spray de pimenta à Guarda
Municipal com recursos oriundos de anulação de dotação orçamentária". Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando contrários. Projeto aprovado. Processo
2.903/2022, Projeto de Lei 417, de autoria da prefeitura municipal, "autoriza abertura de
crédito adicional especial na Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social no valor
de R$ 13.727,98 para aprimoramento técnico da gestão municipal do Cadastro Único para
programas sociais do governo federal com recursos oriundos de dotação orçamentária de
fonte 2". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Projeto aprovado. Processo 2.904/2022, Projeto de Lei 418, de autoria da prefeitura
municipal, "autoriza abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 174 mil para a
Fundação Pró-Memória, para atendimento das leis 20.610/2022 e 20.787, também de 2022,
que tratam da revisão geral anual e reajuste dos salários dos servidores da administração
direta e indireta. Para tanto, serão utilizados recursos oriundos de excesso de arrecadação". Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Projeto
aprovado. Processo 2.974/2022, Projeto de Lei 421, de autoria da prefeitura municipal,
"autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 190 mil na Secretaria
Municipal de Segurança Pública e Defesa Social para compra de sprays, cartucho de spray,
gás de pimenta, munição de arma de fogo e colete balístico para a Guarda Municipal. Para
tanto, serão utilizados recursos oriundos de anulação de dotação orçamentária da própria
secretaria". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Projeto aprovado. Processo 3.002/2022, Projeto de Lei 424, de autoria da prefeitura
municipal, "autoriza abertura de crédito adicional suplementar na Secretaria Municipal de
Serviços Públicos no valor de R$ 30 mil de emenda parlamentar do vereador Malabim para
serviços e melhorias nos bairros com recursos oriundos de anulação de dotação orçamentária fonte 1". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Projeto aprovado. Processo 3.005/2022, Projeto de Lei 427, que "autoriza a doação de
esteiras elétricas no valor de R$ 9,8 mil para a academia do 38º Batalhão da Polícia Militar do
Interior, sediado no município de São Carlos". Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Projeto aprovado. Processo 3.085/2022, Projeto de Lei
450, de autoria da prefeitura municipal, "autoriza abertura de crédito adicional suplementar na
Fesc (Fundação Educacional de São Carlos) no valor de R$ 9 mil para realização de oficinas
educativas do projeto de requalificação urbana do bairro Vila São José, conforme emenda
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parlamentar da vereadora Raquel Auxiliadora". Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Projeto aprovado. E o Processo 3.248/2022, Projeto de
Lei 460, de autoria da prefeitura municipal, "autoriza abertura de crédito adicional
suplementar na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social no valor de R$
200 mil, para enfrentamento das demandas assistenciais geradas pelo coronavírus, sendo
recursos oriundos de anulação de dotação orçamentária - fonte 1". Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Projeto aprovado. Processo, agora,
de decreto, né, de tramitação comum, de única discussão: PROCESSO DE DECRETO EM
REGIME DE TRAMITAÇÃO COMUM – ÚNICA DISCUSSÃO - Processo 2.521/2022,
Projeto de Resolução nº 07, de interessado o vereador Djalma Nery, que "instituí a Frente
Parlamentar Antirracista, e dá outras providências". Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão manifestando-se os contrários. Processo aprovado. Por fim, nosso último projeto
dessa noite, Processo 2.428/2022, Projeto de Lei 320, de autoria do nobre vereador Gustavo
Pozzi, que "institui o Dia Municipal do Nascituro, da Vida e Contra o Aborto em 8 de
agosto". Para discussão do projeto, o vereador Gustavo Pozzi tem dez minutos. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Obrigado, Raquel. Só fazer uma correção. Não é 8 de agosto, é 8 de
outubro, tá? PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: É que está no meu resumo... Ah!
VEREADOR GUSTAVO POZZI: O Rodson também cometeu a mesma gafe.
PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: É. Desculpa. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Agora, [ininteligível] do projeto está aqui: "Institui o Dia Municipal do Nascituro, da
Vida"...PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Agosto, é. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: "Contra o Aborto em 8 de outubro", ok?
PRESIDENTE RAQUEL
AUXILIADORA: Tá. É, é que aqui está ainda 8 de agosto. Desculpe. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Tudo bem, mas... Está perdoada. Muito bem. Antes de começar a falar
do projeto, eu acho importante a gente tratar do conceito de nascituro. Nós temos na cultura
comum que nascituro é a criança que nasceu. Se perguntar para as pessoas: "O que é o
nascituro?". "É quem acabou de nascer". Mas o nascituro é aquela vida que ainda não nasceu.
Então, o projeto já começa com essa expectativa, de proteger a vida que ainda não nasceu.
Não é um projeto que institui meramente o dia contra o aborto, mas é a proteção da vida que
não nasceu e a proteção da sua vida em plenitude, não só no que tange aquela vida que está
dentro da mãe. Aqui eu falo vida, quero ressaltar isso, porque quando se fala no embrião que
já se formou, não entendo isso como uma expectativa de vida, eu não entendo isso como uma
potência de vida que possa vir a ser [ininteligível] em ato. Eu já entendo que, com a
concepção, existe vida. E por isso, essa vida deve, sim, ser protegida. Essa vida deve, sim, ser
muito protegida, porque lá tem o inocente que não pode reivindicar pelos seus direitos, lá tem
o inocente que está desprotegido, e nós que nascemos temos que proteger essa vida. Então,
essa é uma preocupação que, para mim, é muito cara. O que eu percebo hoje na sociedade? Eu
percebo que existe uma cultura do descartável; não serve, eu jogo fora. Só que a vida não
pode ser inserida nessa consciência do descartável. Não pode ser simplesmente desprezada.
"Ah, eu não queria esse filho, então simplesmente vou eliminá-lo". Eu percebo que nós temos
aí um perigo moral muito grande quando dizemos: "Ah, não é vida". E nesse momento, desse
perigo moral que existe nesse momento, nós vemos um indefeso, uma criança que poderia ter
nascido e que, se nós não fizermos nada, nós teremos aí uma vida que foi ceifada pelo simples
fato de: "Eu não desejava". Muitas vezes se alega a liberdade da mulher, e eu não acredito que
o aborto deva ser defendido por essa virtude, porque a mulher não perde a liberdade. Agora,
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instituir o aborto para que: "Não, ela pode fazer o que quiser". É uma vida. Nenhuma
civilização do mundo pode criar legislação contra a vida. Isso é um princípio que nós
encontramos em todos os documentos do mundo. Toda legislatura do mundo defende a vida.
E como faz para burlar isso, os países que têm liberação do aborto? Fala: "Ali não tem vida".
Porque sabe que a vida deve, sim, ser protegida. E é um constrangimento dizer: "Aí tem vida,
mas a mulher tem que ter o direito de tirá-la quando desejar". Então, eu vejo uma
preocupação, um desarranjo moral contra uma criança indefesa. E falo criança de propósito,
porque, para mim, vai ser uma criança. E o que eu percebo... Eu gosto, Rodson, de seriado.
Quando eu tenho tempo, eu assisto seriado, e tem um seriado que é interessante, Ozark. A
trama não tem nada a ver com aborto, não tem nada... só que em um dado momento o marido
e a esposa estão conversando no carro, e a mulher anuncia para o marido: "Olha, estou
grávida". Ele: "Nossa, que legal". Aí ela pergunta para o marido: "E o que vamos fazer?
Vamos ter?". Quando eu vi essa cena em um seriado norte-americano, me ficou muito mais
claro do que já era antes, que existe uma propaganda de massa pró-aborto. E essa corrente
vem crescendo porque quem é a favor realmente da vida não se manifesta. Esse projeto tem
essa finalidade: acordar a consciência, acordar a consciência pela vida. E eu não falo em
expectativa de vida. Eu falo que quando houve a concepção já existe vida, porque a ciência
não se... Tem alguns que falam: "Não, até a 12ª semana não é vida". A ciência não provou que
lá não tem vida. E aí passa a ser uma discussão filosófica que ameaça a vida de um inocente.
Nós temos hoje na concepção social uma defesa muito grande não só pela vida, mas também
ao meio ambiente e aos animais. Mas, Sérgio, você imagina... Você quer ser massacrado? Vai
em um local, em uma praia, onde é protegido por lei e pisa em um ovo de tartaruga. Dá BO.
Agora, tem algumas situações que o aborto não causa estranheza, não causa revolta. Mas o
ovo da tartaruga traria uma repercussão mundial: "Nossa, aquela pessoa pisou no ovo da
tartaruga". E eu não consigo banalizar a morte. Lá na barriga daquela mãe tem um inocente,
uma vida frágil que precisa de proteção. Todos sabem que eu sou religioso, todos sabem que
eu sou católico, mas isso não é uma discussão religiosa. Isso é uma discussão de prevalência
da vida. Já diria o filósofo inglês John Locke: "A vida é um direito inalienável". Nenhuma
legislação do mundo poderia ser contra a vida. E é por isso que na nossa cidade carece dessa
reflexão, carece dessa reflexão para que nós possamos fazer a consciência das pessoas
acordarem, e não banalizar. Isso não é um discurso político. Isso é uma valorização da vida.
Me assusta quando alguns estatutos defendem muito mais o meio ambiente, os animais e
colocam lá que é favorável à vida. Muito obrigado.
PRESIDENTE RAQUEL
AUXILIADORA: Nenhum outro vereador inscrito para defender o projeto. Então, os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Ah, o vereador
Gustavo Pozzi pediu votação nominal. Por favor. Então, por favor, vereador Rodson, votação
nominal. VEREADOR RODSON DO CARMO: Atenção, Srs. Vereadores, para a quarta
votação dessa noite. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Votação nominal. Deu?
VEREADOR RODSON DO CARMO: Certinho. Vamos lá. Vereador André Rebello.
PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Sim. Vereador Azuaite Martins de França. Vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Bruno Zancheta.
Vereadora Cidinha. Vereador Dé. VEREADOR DÉ ALVIM: Sim. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Sim. Vereador Dimitri Sean. Vereador Dimitri? Vereador Djalma Nery.
Vereador Elton. O vereador está on-line? Não. Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR
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GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Lucão
Fernandes. Vereador Malabim. Vereador Marquinho Amaral. Vereador Paraná Filho.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Sim. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim.
Vereador Paraná Filho, sim. Vereadora Raquel Auxiliadora, no exercício da presidência, não
vota. Vereador Robertinho Mori. Vereador Rodson, sim. Vereador Roselei Françoso, ausência
justificada. Vereador Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Sim. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Sim. Vereador Tiago Parelli. Desculpa, professora, pulei a senhora.
Me perdoe, tá? Professora Neusa. Vereadora Professora Neusa? VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR RODSON
DO CARMO: Não? Hã? VEREADORA PROFESSORA NEUSA: [pronunciamento fora
do microfone]. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não. Sete vereadores votaram sim e
um contrário, Sra. Presidenta. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Projeto
aprovado, mas gostaria de registrar, no exercício da presidência eu não voto, mas, se eu
votasse, votaria junto com a companheira Neusa, não, tá? VEREADORA PROFESSORA
NEUSA: Explicação pessoal. Nem preciso ir no púlpito. O que eu gostaria de estar
explicando para o Gustavo Pozzi, não desmerecendo a fala e a emoção com que ele colocou,
eu voto pelas situações de que eu vivo em relação... como mulher, entendeu, Gustavo? Não
que eu sou contra a vida. Ao contrário, eu sou a favor à vida. Quando a gente julga a
necessidade, muitos... Eu acho de muito machismo julgar direcionado e usar Deus para isso,
me desculpe, porque, para mim, eu sou católica, eu sou... sigo as religiões. Que eu penso
assim: Deus é bondade. Então, tudo tem um porquê. Só por isso. Eu queria justificar, Gustavo,
não contrariando seus pensamentos e nem os seus... que há possibilidade... Do que eu já vi...
Eu perdi uma amiga assim. Eu perdi uma amiga que não poderia ter o neném, ela teria que
fazer o aborto, mas pelo... nem gosto de citar, porque a família quis que ela tivesse, e veio a
falecer ela e o bebê. Então, a gente julga as coisas de uma linha só. Por isso que eu quero
dizer, viu, Gustavo?
PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Pelo amor de Deus, a gente [ininteligível].
PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada, Professora Neusa. Então, agora,
encerrada a Ordem do Dia, temos um comunicado à Casa do vereador Rodson, por favor. Ah,
o Paraná primeiro? Então, comunicado à Casa do vereador Paraná. VEREADOR PARANÁ
FILHO: Sra. Presidente, eu quero comunicar a essa Casa que eu solicitei que fosse
convocado para uma reunião aqui nessa Casa o Sr. Dante José Nonato, que representa a
Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas, a Sra. Wanda Aparecida Machado Hoffmann,
secretária municipal de Educação, e também o representante do Sindspam para tratar de
assuntos relacionados às horas excedentes trabalhadas pelos servidores municipais da
educação. Os professores estão sendo convocados para trabalhar nos sábados para compensar
horas de trabalho que, segundo a Secretaria de Educação, não teriam sido trabalhadas por elas,
pelas professoras, professores, o que eu discordo, e nós gostaríamos de convocar aqui então
Dante Nonato, a Profa. Wanda e também o Sindspam para a gente discutir e esclarecer melhor
essa situação, que, no meu ponto de vista, está sendo prejudicial aos professores, estão
pagando por algo que eles não tiveram nenhuma culpa, eles estiveram a todo tempo à
disposição da secretaria, e isso gerará prejuízos aos cofres públicos futuramente. Quero dizer
também... comunicar também que nós estamos reconvocando o secretário municipal de Meio
Ambiente, Ciência e Tecnologia, Sr. José Galizia Tundisi, para comparecer a essa Casa para
prestar esclarecimentos quanto à contratação da empresa SG Soluções Científicas. Nós já
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tínhamos feito uma convocação anteriormente, ele apresentou um atestado dizendo que estava
doente, mas, finalizando, então esse tempo de recuperação da saúde do Prof. Tundisi, nós
estamos insistindo aqui que ele possa vir aqui trazer os esclarecimentos necessários a essa
Casa. Muito obrigado.
PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Agradecemos,
vereador Paraná. Agora, comunicado à Casa do vereador Rodson? Explicação, né? Então,
pelo tempo do partido, Professora Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Bom,
venho agora... já uma... já adiantando, hoje o dia começou mais tarde, né, mas pela posição,
representando o Cidadania, quero também fazer aqui o repúdio ao que aconteceu ontem, a
situação com os vereadores e candidatos, um a deputado estadual, outro a deputado federal,
que é o Djalma Nery e o Marcos Palermo. Eu achei absurdo o comportamento de uma pessoa
que se diz parte de ser parlamentar. Primeiro que ele não faz a parte parlamentar; ele agride,
né? Ele é simplesmente um energúmeno. Enfim, era isso que eu queria falar nesse sentido.
Outro: presidente da Câmara, que eu fico muito orgulhosa de ver uma mulher, nós vamos ter
que dar um rebento aqui. [risos]. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: E a todos os
vereadores, quero parabenizar... até o Tello está aqui, o que ele fez em uma região que
necessita de eventos assim, que é o Antenor. Ele fez aquela disputa de rolimã em uma região
onde deu para participar famílias, crianças. E isso traz... É o esporte - Tello, parabéns -, é o
esporte trazendo uma ação social que junta e não separa, né? Parabéns. Foi nesse último
domingo. Era isso que eu queria comunicar, o meu repúdio e parabenizar um amigo, tá bom?
Um abraço a todos. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada, Professora
Neusa. Que bom, né, uma mulher na presidência, uma mulher no palanque. Está ótimo.
[risos]. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Agora, pelo tempo do partido,
vereador Dé Alvim por cinco minutos, por favor. VEREADOR DÉ ALVIM: Presidente,
vereadora Raquel, vereador Rodson, vereador Bira, vereador Paraná, vereadora Neusa,
população que nos acompanha. Eu quero aqui, no tempo do partido, desejar boa sorte ao novo
secretário de Governo, Netto Donato. Eu acho que é uma pessoa que eu tenho respeito muito
grande. Sei da sua competência, sei do seu trabalho que exerceu aqui na Câmara quando
ocupou o cargo, que trabalhava aqui como jurídico desta Casa, também sei da sua
competência, do seu trabalho, quando trabalhou de diretor de departamento na Secretaria de
Governo. Então, quero desejar boa sorte a ele. É uma pessoa que eu tenho uma admiração
muito grande como pessoa, tem o meu respeito como cidadão. Eu acho que é uma pessoa
muito e muito bem quista na cidade de São Carlos. Eu quero aqui desejar boa sorte a ele.
Sabemos que não é difícil, mas também sabemos que não é fácil. Sabemos que tem toda
competência e todo talento para desempenhar um bom trabalho. Eu acho que quando você
vem com intuito de ajudar a cidade é o que é mais importante. Eu não estou aqui para discutir
o que vai acontecer ou deixar de acontecer. Eu acho que o diálogo é o mais importante, e eu
acho que o Netto veio nesse intuito de abrir o diálogo, canal de diálogo, com a Câmara
Municipal de São Carlos para que a cidade continue avançando. Eu acho que independente de
CPI, independente de comissão processante, a cidade precisa andar. Eu acho que esse é o
papel do nosso secretário de Governo, Rodson, uma pessoa que eu tenho um respeito muito
grande. Jamais você vai ver aqui... talvez... Eu sei que no campo das ideias, talvez muitos
vereadores não concordam com o que eu estou falando, mas nós temos que discutir no campo
das ideias, não as pessoas. E eu estou aqui hoje falando com todo respeito, pelo tempo do
partido, pelo respeito que eu tenho pela pessoa do Netto Donato, pelo seu profissionalismo,
pelo advogado que é e pela sua competência. Eu não tenho dúvida que é uma pessoa
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preparada, é uma pessoa competente e tem todo respeito, principalmente da população da
cidade de São Carlos. Então, era isso, vereadora Raquel. Não tenha dúvida que nós vamos
fazer de tudo aqui para manter o diálogo com a Câmara Municipal, o diálogo com secretário
de Governo Netto Donato para que as coisas possam continuar andando na cidade de São
Carlos, independente das outras coisas que estão andando aqui na Câmara. PRESIDENTE
RAQUEL AUXILIADORA: ... vereador Dé. Agora, pelo tempo do partido, vereador
Rodson. Por cinco minutos, por favor. VEREADOR RODSON DO CARMO: Boa tarde,
Sra. Presidenta, Raquel Auxiliadora, que conduziu muito bem na presidência desta Casa.
Gostaria de fazer coro à palavra do vereador Dé, desejar aqui ao presidente do meu partido, o
Netto Donato, que ele tenha muito sucesso aí nessa nova empreitada da vida dele. A vida é
feita de escolhas, e as escolhas a gente... se vai dar certo ou se vai dar errado, o futuro vai
dizer. Eu acho que a gente tem que lutar pela nossa cidade, pela cidade de São Carlos, e é isso
que o PSDB está fazendo, trabalhando para melhorar a vida das pessoas. Então, Netto, que
Deus possa te abençoar, abrir sua mente e te iluminar para que você possa fazer bom mandato
junto à Câmara Municipal e fazer um bom trabalho pela nossa cidade. Muito sucesso.
PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada, vereador Rodson. Agora, pelo
expediente da explicação pessoal, vereador Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO:
Sra. Presidente, Srs. Vereadores, população que nos acompanha. Eu quero aqui, nesse
expediente de explicação pessoal, falar um pouco mais sobre aquilo que eu disse no Grande
Expediente, no expediente falado, na verdade, em especial do que eu falei sobre a Secretaria
Municipal de Segurança Pública, sobre a Guarda Municipal. Sra. Presidente, todos aqui,
vocês, são testemunhas do quanto eu defendo a Guarda Municipal, de quanto eu já defendi
aqui o tenente-coronel Samir Gardini, o quanto nós temos nos empenhado para que a Guarda
Municipal seja uma instituição melhor a cada dia. No entanto, Sra. Presidente, é inegável a
nossa decepção frente a algumas coisas que acontecem. A má-utilização das viaturas do
patrulhamento rural... Me lembro, inclusive, que o vereador Bira esteve no ato de entrega
dessas viaturas, e, vereador Bira, foi uma grande... foi com festa que os produtores rurais
receberam a notícia que a cidade ia receber essas duas camionetes. Mas eles não sabiam que
essas viaturas do patrulhamento rural iam ser utilizadas para ronda escolar. Eles não sabiam
que essas camionetes iam ser utilizadas para fazer fiscalização de escapamento de moto. Não
é para isso. Qual é o respeito ao produtor rural? Nenhum. O que o produtor rural pede, Bira?
Ele pede duas coisas: segurança no campo e estrada. Nada mais. Você não vai ver, Profa.
Raquel, um produtor rural pedindo cesta básica, pedindo remédio. Nada disso. Ele trabalha,
ele se vira. Ele gera o seu sustento da sua terra. E nem o mínimo a gente pode dar. Como é
que eu vou falar que a gestão da guarda está indo bem? Dez Sanderos novos. Dos dez,
vereadora Raquel, só três estão funcionando, outros setes estão baixados. Está tudo bem na
Guarda Municipal? Quanto é investido no guarda municipal? Muito pouco ou quase nada.
Fizemos agora o investimento nos vestiários para poder dar uma boa gestão, e o secretário de
Segurança Pública, coronel Samir Gardini, sabe, em uma atitude mesquinha, pequena, que
mostra a falta de brio, falta de... enfim, mostra uma atitude de pessoa pequena, que eu achava
que ele não era, mas o que tem sido feito para a guarda? Quanto é investido em capacitação
dos guardas? Nada, exceto para aqueles que são chegados do comandante Michael Yabuki,
comandante truculento, autoritário, perseguidor. E eu estou dizendo aqui, eu estou dizendo,
vereador Paraná Filho, estou dizendo que o Sr. Comandante da Guarda Municipal é tudo isso.
E isso sempre às vistas do coronel Samir Gardini, que eu não sei o que vocês dois têm um
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com o outro. Não deve ser coisa pequena, porque para ter tanta... para o Michael ter tanta
proteção do Sr. Samir Gardini, alguma coisa deve ter esquisita nisso aí. E nós vamos ter que
descobrir em algum momento. Eu verifiquei um banco de uma viatura da Guarda Municipal,
Bruno, os guardas municipais trabalhando o dia inteiro, vereador Sérgio Rocha, sentando em
cima de um ferro. E eu sei que o vereador Bruno Zancheta ofereceu emenda parlamentar, eles
recusaram a emenda dizendo que iam locar os carros. Poxa vida, nós estamos com dez
Sanderos seminovos, mas os bancos já estão ferrados. Os guardas têm que ficar sentados o dia
inteiro em uma viatura sentando em cima de um ferro. O vereador Bruno ofereceu emenda,
não aceitaram, disseram que iam locar os carros. Que locação? Cadê essa locação? Cadê esses
carros que iam ser locados? E vai enfiar esses dez Sanderos novos onde? Coronel Samir
Gardini, passou da hora do senhor ser chamado na responsabilidade aqui também, que até
hoje o senhor só ouviu elogio, é coronel daqui, é Samir daqui, é de lá. Acabou. Pessoas que
agem como o senhor age, gente que age como pessoa pequena, como pessoa que não tem brio,
pessoa que não tem hombridade, como o senhor agiu comigo, então o senhor não pode mais
ser tratado com a forma que o senhor estava sendo tratado aqui. E nós temos, Sr. Samir
Gardini, que começar a investir no guarda. É a mesma coisa, vereadora Raquel, quando a
mulher faz aniversário e o marido chega com um ferro de passar roupa para ela. É o que vocês
estão fazendo com os guardas municipais [interrupção no áudio]. PRESIDENTE RAQUEL
AUXILIADORA: Para concluir, vereador Paraná, por favor. VEREADOR PARANÁ
FILHO: Está dando uma viatura? Deram viatura, mas não cuidaram da condição da viatura.
De dez viaturas, vereador Bruno, sete estão baixadas. Detalhe: e o nosso magnânimo,
ilustríssimo, o máximo, o mega, o alfa e o ômega Michael, ele tem que ter ainda uma viatura
só para ele. Uma viatura só para o Michael. Se ele vier aqui na Câmara e ficar dez horas aqui
na Câmara, a viatura fica dez horas parada. Está certo isso, vereador Bira? Enquanto isso, tem
um Jetta que foi dado pela Câmara Municipal de São Carlos para a Guarda Municipal que fica
enfiado lá dentro da sede do Tiro de Guerra, que usa muitíssimo pouco. E muitas vezes,
vereador Sérgio Rocha, está utilizado de forma equivocada, para levar gente para ministrar
curso em outras cidades. E a gente já sabe quem é dono dessa empresa de segurança, o que é
incompatível, vereadora Raquel, com o cargo de uma certa pessoa que está lá, um alto cargo
de confiança na Secretaria Municipal de Segurança Pública. Isso é motivo de investigação do
Ministério Público. Então, acabou, Samir Gardini. Acabou. Já que o senhor quer tratar as
pessoas com insignificância, já que o senhor não tem hombridade, o senhor vai ser tratado de
igual forma. Não terá dias fáceis aqui, não. Nós vamos cobrar à altura, à altura, essas
lambanças que vocês vêm fazendo. Agora, vocês querem... Dez carros que vocês compraram
e não dão conta de cuidar dos dez carros? Os carros são seminovos. Essa é a ótima gestão que
o senhor está fazendo frente à secretaria, coronel Samir? Lamentável. PRESIDENTE
RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada, vereador Paraná. Agora, o último inscrito para
explicação pessoal, o vereador Ubirajara Teixeira, nosso querido Bira. VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA: Boa noite, boa noite a todos os presentes, amigos, pessoal que
está em casa e nos acompanha, vereadora Raquel, presidente essa noite, Professora Neusa. Na
minha explicação pessoal de hoje, quero falar do secretário de Governo, Netto Donato, que
assumiu hoje praticamente, dar as boas-vindas a ele. Eu me lembro em 2019, Raquel, que eu
fiquei aqui por 32 dias, todos os vereadores me recepcionaram muito bem, me acolheram, e,
na época, o Netto era advogado aqui da Câmara, né, Baiano? E foi uma pessoa também que
me acolheu, me abraçou, me deu umas palavras, e eu não poderia deixar também de desejar a
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ele as mesmas palavras. Uma boa sorte, bom trabalho. A gente vê... conhece o trabalho do
Netto como advogado, como pessoa, e eu respeitosamente, ouvindo a fala dos meus amigos,
Gustavo, Paraná, todo mundo que citou o Netto, respeitando sempre as falas dos meus amigos
aí, que sempre têm suas opiniões, eu gosto de respeitar muito, eu, com 47 anos, Gustavo, ouvi
a sua fala, achei... A gente nunca vê de tudo, né, principalmente na política. Mas eu... para
mim, já não é mais novidade nada, porque... Alguém citou do Lula com o Alckmin. Eu vi o
Rubinho com o Belo, e o Altomani já se formando. Uma amiga minha do... agora,
recentemente, que a gente está vendo, uma amiga minha bem próxima encontrou o Newton
Lima, já adiantou que a Marina está com ele. Então, qual seria a novidade do Netto no
governo? Nenhuma. Surgiu nos bastidores - nada contra ninguém, estou falando todos os
burburinhos -, nos bastidores aí da prefeitura, por aí, professora, que poderia ser o Julio
Soldado, que poderia ser o Guilherme Rezende, que poderia ser Júlio César Pereira de Souza.
Então, alguém tinha que ser. O Netto aceitou a proposta. Tenho certeza que algum desses que
eu citei, vereadora Raquel, viu, vereador Dé, Rodson, algum desses que citei, alguém ia torcer
o queixo; não ia ser diferente com o Netto. Mas na minha humilde opinião... Eu respeito meus
amigos, acho que estou aprendendo muito nesse um ano e meio dentro da Câmara, eu aprendi
a ouvir bastante, a dar chance para eu melhorar, para eu mudar. Uma coisa que... O Netto me
ligou ontem, eu só falei para ele: Sem ferramenta a gente não trabalha. Foi o que eu falei, né,
que foi o que... Citaram aí que o doutor... acho que foi o vereador Paraná, né, muito bem
citado, e foi porque não tinha ferramenta. Então, você pode ter certeza, se o Netto não tem a
ferramenta, ele também não vai trabalhar. Qual ferramenta? Autonomia de tentar resgatar a
confiança da Câmara, dos vereadores, mas, assim, respeitando todo mundo, que a Câmara tem
que ser respeitada. Aqui, são vereadores eleitos pelo povo, nós ouvimos os quatro cantos da
cidade, nós sabemos de todas as dificuldades, e a gente só vem passando dificuldade com
secretariado. Até esse tempo atrás nós não tínhamos secretária de Saúde, nós não tínhamos
onde recorrer. Hoje, nós não temos de governo. Agora temos. Então, eu vou dar a chance para
ele. Vou procurar conversar, vou procurar levar a demanda da cidade, e quem vai fazer
avaliação dele é ele mesmo através da prova. Então, respeitando todos os vereadores, todas as
formas que estão acontecendo, a todos os acontecimentos, mas não vejo mais novidade na
política. É um casamento que eu esperava que nem aconteceria. A vantagem do Netto com
Airton é que não tem processual. Agora, brigas políticas na hora do calor, vai sempre ter, né?
Então... Aqui não sou advogado do Netto nem do Airton. O que eu quero desejar é boa sorte
para nós e para a cidade, para poder ajudar. O Netto é uma pessoa fácil [interrupção no
áudio].
PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Para concluir. VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA: Obrigado, presidente. Então, o Netto é uma pessoa fácil de
conversar, e isso já é um caminho bom. Então, ele vai ter que nos ouvir e trazer resultado para
mostrar para essa Casa que vai ser diferente. Que não está fácil, mas... Se fosse fácil ninguém
queria também, né? Ninguém queria... Todo mundo queria, né? [risos]. VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA: Eu queria. Falar: Ó... Então, é uma situação complicada. Então,
tem que tirar o chapéu de ele assumir em uma situação dessa, que não está de brincadeira.
Mas, desde já, uma boa sorte ao secretário de Governo Netto e que Deus o ilumine.
PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada, vereador Bira. Agora sim, gente, o
último vereador inscrito dessa noite. [risos]. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: O
Bira era o penúltimo. É, o Bira era o penúltimo vereador inscrito. Agora, o último vereador
inscrito, o mais jovem dessa Casa, bem lembrado, vereador Bruno Zancheta. Por favor, cinco
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minutos para explicação pessoal. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Boa noite,
presidenta Raquel. Boa noite, vereadores, vereadoras, população que nos acompanha. Bom,
trazer alguns temas muito breves aqui na noite de hoje. Primeiro deles - o chefe de gabinete
da Secretaria da Pessoa com Deficiência está aí, Rafinha, conhecido popularmente como
Rafinha -, divulgar um pouquinho da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, destacar o
trabalho do Rafinha, da Lucinha, da Mariluz, que é a secretária. Daqui a pouco nós estaremos
lá no Teatro Municipal, um evento muito bacana, uma amostra cultural dos alunos da Apae.
Então, eu acredito que é isso. Sou presidente aqui da Comissão da Pessoa com Deficiência,
junto com o vereador Bira e o vereador Robertinho. O nosso papel, Rodson, é ser instrumento
de auxílio. Então, eu acredito que é isso que a comissão tem feito, buscado auxiliar, mesmo
com toda a correria, são muitas demandas ao mesmo tempo, mas o nosso papel aqui é trazer
esses temas, que são temas de fundamental importância. Recentemente, divulgamos,
estivemos lá em Brasília com a senadora... a equipe da senadora Mara Gabrilli, que nos
recebeu, solicitando um veículo adaptado para a cidade. É assim que as coisas acontecem.
Então, eu quero agradecer o trabalho dos vereadores também, vereador Bira e vereador
Robertinho. E é assim, quando nós unimos coisas, as coisas acontecem. Então, divulgar, mais
uma vez, a Semana Nacional da Pessoa om Deficiência Intelectual e Múltipla, um trabalho
que está sendo realizado pela Secretaria da Pessoa com Deficiência de São Carlos, né? São
mais do que comemorações, acredito que é importante a comemoração, a simbologia é muito
importante, mas o trabalho de trazer muitos temas que não são trazidos no dia a dia, esse
trabalho que a Apae faz, que a Acorde faz, que todas as entidades... a ONG Espaço Azul,
enfim. Acredito que esse é o nosso papel, trazer temas para o Legislativo que muitas vezes
sequer eram discutidos. Outro tema que eu queria tratar na noite de hoje, eu muito pouco falo
disso... Por mais que nós sejamos políticos, eu acho que tem muita coisa, enfim, que não cabe
ser discutida aqui, até briga pessoal que não cabe, não soma em nada, mas desejar também
boa sorte para o Netto. Eu não vou discutir aqui se a atitude dele foi errada, se foi certa, até
porque não sou eu que tem que julgar, quem vai julgar é a população, é ela que vai decidir se
a atitude dele foi certa ou foi errada, e as urnas. Respeito a opinião dos vereadores, mas eu
vou falar da pessoa Netto que eu conheço. O Netto é uma pessoa muito competente, passou já
por essa Casa, tem uma folha de serviços prestados nessa Casa. Então, eu quero destacar o
trabalho do Netto como pessoa. Como político, se a decisão dele foi certa, se ela foi errada,
isso aí é o tempo quem vai mostrar, e mostrar para ele, não sou eu quem tem que julgar.
Primeiro que eu não sou Deus e, segundo, que não sou quem decide as decisões dele. É o
Netto quem decide, e ele arca o que é certo ou o que é errado. Mas destacar aqui... desejar boa
sorte para o Netto. O Netto é uma pessoa muito competente, não quero também ficar
comparando com outro que saiu ou com o outro que vai entrar. Isso aí não interessa, já
passou. A vida nossa... não temos que ficar olhando para o retrovisor, tem que olhar para a
frente. Então, desejar boa sorte para o Netto. De novo, estou falando aqui da pessoa Netto,
que foi duas vezes candidato. E não é à toa. Ninguém é segundo colocado, ninguém tem mais
de 20 mil votos em todas as eleições que o Netto disputou para o prefeito. Então, destacar
isso. De novo: decisão política foi ele quem tomou, ele vai arcar e a população que vai falar se
está certo ou não, não sou eu. Eu quero desejar boa sorte como secretário. Espero que ele
atenda às expectativas, Rodson, espero de verdade, porque é pessoa competente, e isso
ninguém pode discutir. Então, desejar boa sorte ao Netto, uma pessoa - de novo, não estou
discutindo política aqui, estou discutindo a pessoa -, é uma pessoa que eu tenho muito
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carinho. Respeito a opinião dos vereadores, opiniões que foram até divergentes à minha, está
tudo certo, mas, novamente, desejar boa sorte ao Netto. O último tema que eu queria trazer na
noite de hoje é a questão dos ecopontos. Desde o início do meu mandato eu visitei - fiz a
última visita a semana passada - todos os ecopontos da cidade. Nós temos seis ecopontos,
cada um em um ponto distante. E o ecoponto é descarte de material, descarte correto, são
pequenos descartes, enfim. E o que eu pude detectar são algumas mudanças que nós
precisamos realizar. Por exemplo, o ecoponto do Cidade Aracy, o espaço já é muito pequeno,
nós precisamos ampliar o espaço. Enfim, são demandas pontuais, vereador Rodson, que
precisam ser realizadas. Mas o que fica de sugestões... e isso eu estou colocando aqui na
Tribuna, mas eu vou levar, já até conversei com ele, mas vou levar pessoalmente ao secretário
Mariel, é que nós não temos ecoponto, por exemplo, nos distritos. Tanto Água Vermelha,
quanto Santa Eudóxia, as pessoas não têm uma possibilidade para realizar esse descarte
correto. E nós sabemos, né, a construção civil é um setor no Brasil que tem crescido cada vez
mais, e as pessoas, muitas vezes, elas mesmas... ali no seu dia a dia, elas constroem, elas
quebram, elas fazem, e aí tem alguns tipos de materiais que eles precisam ser descartados de
forma correta, e o ecoponto é para isso. Por exemplo, em Santa Eudóxia e Água Vermelha,
nos nossos dois distritos, as pessoas não têm onde descartar esse material. Então, fiz as visitas
em todos os ecopontos da cidade, Jardim Medeiros, Ipanema, Paulistano, enfim, Cidade
Aracy, Vida Nova, porém, o que eu pude detectar nessas visitas é que os nossos distritos...
Para finalizar, presidente. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Sim, por favor,
finalize. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: É que nos nossos distritos as pessoas sofrem,
porque não tem um local adequado e correto para fazer o descarte desses materiais, como nós
temos nos bairros que eu acabei de citar. Então, eram esses três temas que eu queria trazer.
Finalizar, mais uma vez, a minha fala, desejando, vereador Rodson, de todo o meu coração,
boa sorte ao Netto, que é uma pessoa que eu tenho um carinho, é uma pessoa que eu sei das
dificuldades que ele vai enfrentar, mas, de novo, ele é competente. Espero de verdade que ele
tenha autonomia. Muito obrigado. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Nós que
agradecemos, vereador Bruno. Antes de pedir a chamada final para o vereador Rodson, eu
queria lembrar aqui, vereador Rodson, nosso primeiro-vice-presidente dessa Casa... Tem um
lema no movimento feminista que quando uma sobe puxa a outra. E hoje o senhor fez isso
comigo, né? A gente só aprende fazendo. Então, eu agradeço a sensibilidade do senhor em
deixar eu conduzir a parte da votação dos projetos, né, vereador Bruno? A gente precisa... a
gente está aqui em nosso primeiro mandato, aprendendo, e que bom que tem vereadores que
são solidários e nos ajudam a aprender também nesse momento, né, Professora Neusa. Então,
meus agradecimentos. VEREADOR RODSON DO CARMO: Eu que agradeço. São Carlos,
uma noite muito feliz, uma mulher presidindo a sessão da Câmara. A senhora está de
parabéns, conduziu muito bem. E é assim: a senhora pode ser a futura presidente dessa Casa
também, como todos aqui têm o direito de se candidatar e ser presidente, e é assim que
começa, devagarinho. Daqui a pouco a senhora já é presidenta dessa Casa. Muito sucesso.
PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: É isso. Presidenta. [risos]. PRESIDENTE
RAQUEL AUXILIADORA: Com certeza. Professora Neusa, por favor. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Então, quero parabenizar, fiquei muito orgulhosa. Eu estava
olhando aqui uma do... 'Tchu-tchu-ca' do Centrão, você já sabe quem é. [risos].
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Por isso que eu nem... Ainda bem que aqui não
tem centrão. Parabéns, Raquel. Fico muito feliz.
PRESIDENTE RAQUEL
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AUXILIADORA: Obrigada, companheira. Então, chamada final dos Srs. Vereadores, por
favor. VEREADOR RODSON DO CARMO: Chamada final dos Srs. Vereadores. Vereador
André Rebello. Vereador Azuaite. Vereador Ubirajara, o Bira. Vereador Bruno Zancheta.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Cidinha do Oncológico. Vereador Dé. Vereador Dimitri. Vereador Djalma Nery. Vereador
Elton Carvalho. Vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Lucão Fernandes. Vereador Malabim.
Vereador Marquinho Amaral. Vereador Paraná. Vereadora Professora Neusa. Vereadora
Raquel Auxiliadora. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Presente. Vereador Robertinho Mori. Vereador Rodson, presente.
Vereador Roselei Françoso, ausência justificada, desejando melhora para o presidente dessa
Casa, que ele esteja bem. E vereador Sérgio Rocha. Vereador Tiago Parelli. PRESIDENTE
RAQUEL AUXILIADORA: Então, também desejamos melhoras aí para o nosso presidente,
vereador Roselei Françoso. E, sob a proteção de Deus, dou como encerrada essa sessão. Boa
noite. Eu, Maria Cristina Roque Novaes Keppe
, lavro a presente ata, que após lida
e achada conforme, será devidamente assinada.

