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SESSÃO ORDINÁRIA 30 DE AGOSTO DE 2022
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Marco Amaral, 1º Secretário
Aos trinta 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, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras. Dando início à
29ª Sessão Ordinária, de 30 de agosto de 2022. Eu solicito à vereadora Raquel Auxiliadora
que proceda a chamada dos Srs. Vereadores. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Boa tarde, presidente Roselei Françoso. Atenção, vereadores, para a chamada. Vereador
André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Azuaite Martins de França. Bira. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente. Bruno
Zancheta. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presente. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Cidinha do Oncológico. Dé Alvim, presente. Dimitri Sean. Djalma Nery.
Elton Carvalho, presente. Gustavo Pozzi, presente. Lucão Fernandes. Malabim, presente.
Marquinho Amaral, justificou. Paraná Filho. Professora Neusa. Raquel Auxiliadora, presente.
Robertinho Mori, presente. Rodson Magno, presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Roselei Françoso,
presente. Sérgio Rocha. E Tiago Parelli, justificou. Vou ler as duas justificativas. "Sr.
Presidente, justificativa. Venho por meio desse justificar minha ausência na sessão ordinária
desta terça-feira por ter conseguido uma consulta médica na cidade de Araraquara e,
posteriormente, também passarei por um exame. Certo de sua costumeira atenção, de Vossa
Excelência, aproveito a oportunidade para expressar os meus sinceros cumprimentos e votos
de apreço e consideração. Atenciosamente, Marco Antonio do Amaral, vereador Marquinho
Amaral." "Prezado presidente, cumprimentando cordialmente, dirijo-me a Vossa Senhoria a
fim de justificar a minha ausência na data do dia 30 de agosto de 2022, terça, a partir das 15h,
no Plenário da Câmara Municipal de São Carlos, para a 29ª Sessão Ordinária por motivos de
saúde. Certo de uau compreensão, aproveito a oportunidade para reiterar protesto de estima e
consideração. Atenciosamente, vereador Tiago Parelli." São 11 vereadores presentes, Sr.
Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereadora Raquel. Havendo
número regimental, eu declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos
nossos trabalhos. Em pé, cantaremos o Hino Nacional e o hino a São Carlos. [Execução do
Hino Nacional Brasileiro]. [Execução do Hino de São Carlos]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Eu solicito ao vereador Rodson Magno do Carmo que profira a leitura da
Bíblia. VEREADOR RODSON DO CARMO: Leitura do Salmo 75, Do Mestre de cantos
Não Destruas: "Nós te louvamos, ó, Deus. Nós te louvamos, pois o teu nome está de perto
narrando as tuas maravilhas. Quando eu tiver determinado, eu mesmo julgarei com retidão.
[ininteligível] a terra todos seus habitantes... ao mesmo firme nas suas colunas. Eu disse aos
arrogantes: 'Não seja arrogante'; aos ímpios: 'Não levante a fonte nem ergam... afrontem com
orgulho, e não falem com o pescoço em posição de arrogância, porque não é do oriente, nem
do ocidente e nem do deserto das montanhas que Jesus vem como juízo'. A um a Ele exalta; o
outro, Ele humilha, porque Jafé tem às mãos uma taça de vinho fermentado, cheio de mistura,
e faz todos beberem dele. É certo, desse vinho beberão todos os ímpios da Terra. Eu
proclamarei para sempre e farei a música de Deus de Jacó. Arranquei de todos os poderes dos
ímpios; os poderes dos justos se erguerão". Palavra do Senhor. PRESIDENTE ROSELEI
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FRANÇOSO: Muito bem. Eu solicito... Oi? VEREADOR LUCÃO FERNANDES:
[pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tá.
Perfeito, vereador Lucão. O senhor nos representa lá na reunião então, tá bom? Por gentileza.
O vereador...VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Gostaria de registrar a presença
da Professora Neusa. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Muito bem. Professora
Neusa, boa tarde. VEREADOR RAQUEL AUXILIADORA: E também do vereador Lucão
Fernandes. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Para que fique registrado, o vereador
Lucão irá representar essa Casa em uma reunião lá no CPP. Então, eu agradeço e peço que o
senhor sempre muito bem nos represente nesses atos oficiais. Muito obrigado. Então, eu peço
agora à vereadora Raquel Auxiliadora que proceda a leitura dos votos de pesar da semana.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Relação de votos de pesar: Luis Frederico
Gonçalves de Campos, Maria Helena Julian Bianchini, Marcos Bezerra da Silva, José
Pelegrini (sic) de Oliveira, Edméa Botter Ganci, Francisco Inacio, Maria de Jesus Salema da
Silva, Benedito Antonio do Prado, Shirley Aparecida Alvarenga, Luciana Aparecida Duarte,
José Desiderio, Maria Lidia Tosseto, Maria Aparecida Zampieri Vincentin, Silvana do Carmo
Carvalho, Jair Antonio Gonçalves, Valter Santana Pinho, Thereza Lopes Bossolan, Nair de
Almeida Leme, Orlando Lemes, Nereu de Carvalho, Marcos Antonio Gionimi, Bruno
Carneiro de Souza, Maria Aparecida Venancio Duarte, Maria Paulina de Freitas Medeiro,
Clair Vieira Tessarin, Sergio Ribeiro, Didimo da Luz, Gilberto Stanbeli Junior, Eliana
Aparecida Jeronymo Luchesi, Ivo Vittoretto, Maria Redondo, Eliana Aparecida de Oliveira,
Reinaldo Neves da Silva, Maria Yvone Martinez Fernandes, Maria Aparecida Marsiglia,
Nadir Pedro Lucato, Benedito Sanches, Ana Frutuoso Matielo, Grenan Busto, Maria
Aparecida Aizza Tonolio, Neusa Lucia Belonsi Boareto, Antonio Bosco de Lima, Antônio
Carlos Zambrano, Cleonice Aparecida Dias Ramos e Isaíra Sommer Orpinelli. Esses são os
votos de pesar, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado,
vereadora Raquel. Eu procurava aqui, mas, para não cometer injustiça, não vou deixar
registrado, na próxima semana a gente faz isso, mas é com pesar também, dando aqui nossas
condolências, nossos sentimentos à bibliotecária Patrícia, lá da Escola Dalila Galli, do seu
filho Rafael, pela passagem, né, falecimento do seu marido, que lutava aí contra um câncer.
Então, nossos sentimentos, viu, Patrícia, por essa notícia triste que nós tivemos no dia de hoje.
Eu solicito aos vereadores que puderem fiquem em pé para guardarmos um minuto de silêncio
em memória e respeito aos falecidos da semana. [um minuto de silêncio]. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Registrar a presença da vereadora Cidinha, do vereador Dimitri,
que também estão por aqui já e colocar desde já em votação a Ata da sessão ordinária do dia
16 de agosto de 2022. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado por unanimidade então, Baiano. Você viu? Vereadora Raquel já assina,
né? Bom, na sequência, solicito à vereadora Raquel a leitura das proposituras da semana.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Relaciono abaixo o número de proposições
apresentadas pelos vereadores e vereadoras entregues a esse setor para serem apreciadas na
29ª Sessão Ordinária, a realizar-se no dia 30 de agosto de 2022: quatro projetos de lei
ordinária, 41 requerimentos, uma indicação, oito moções, em um total de 54 proposições, Sr.
Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereadora Raquel, eu peço que
registre também a presença on-line do vereador Djalma Nery. Eu consulto os Srs. Vereadores,
das proposituras lidas pela nobre vereadora Raquel Auxiliadora, se há solicitação de destaque
para alguma das proposituras. Não havendo solicitação de destaque, eu coloco em votação. Os
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vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Então, todas
as proposituras da semana estão aprovadas. Nós temos aqui na Casa solicitação de
prorrogação de prazo para diversos requerimentos. Então, gente, nós temos aqui, vamos votar
já, a prorrogação de prazo para o Requerimento 2.025, (processo nº 2933/22) do nobre
vereador Paraná Filho, que "solicita cópia integral dos processos de compra direta da
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento". Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão...ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então... É, vamos chamar aqui, porque... Bom,
então voltando aqui à votação. Há alguns pedidos de prorrogação de prazo. Nós temos o
Requerimento nº 2.025, de autoria do nobre vereador Paraná Filho, que "solicita cópia integral
de todos os processos de compra direta da Secretaria Municipal de Agricultura e
Abastecimento". Eles solicitam prazo, a prorrogação de prazo, teve aqui uma resposta...
diretor do Departamento de Procedimentos Licitatórios... Eu vou pedir à vereadora Raquel
Auxiliadora... Porque são muitos processos, são muitos processos que foram solicitados, e há
uma justificativa do diretor do Departamento de Licitação, que coloca aí uma dificuldade para
atender esse pedido no curto espaço de tempo, ou melhor, no espaço de tempo de 15 dias, tá?
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: "Prezado senhor, encaminhamos o presente
para informar que para atender os requerimentos em epígrafe foi necessária a solicitação para
o Departamento de Tecnologia da Informação as informações. Em virtude do volume de
informações, houve a necessidade de abertura de uma ordem de serviço (Ordem de Serviço
299 e Ordem de Serviço 303) junto à empresa gestora do sistema de gerenciamento da
administração para que providencie o relatório contendo as solicitações de compra direta com
o nome do fornecedor, número de empenho e o número de processos de pagamento. Dessa
feita, para atendermos o requisito, solicitamos dilação do prazo para tal. Nos colocamos à
disposição para eventuais esclarecimentos e mais informações, aproveitando o ensejo para
renovar os protestos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Hicaro Alonso,
diretor do Departamento de Procedimentos Licitatórios." PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Encaminhamento de votação solicitado pelo nobre vereador Paraná Filho para
o Requerimento 2.025 (sic), de autoria do vereador. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr.
Presidente, Srs. Vereadores, população que nos acompanha, as pessoas que estão aqui
também nos acompanhando no Plenário dessa Casa. Sr. Presidente, eu acho que a gente não
tem que entender como uma afronta o pedido de prorrogação de prazo, até porque é
regimental. Só que tem um detalhe, Sr. Presidente: mais de 20 requerimentos meus sendo
devolvidos dessa forma, eu não acho razoável isso. Um requerimento, vamos lá, dois
requerimentos... mas mais de 20 requerimentos, Sr. Presidente. Quer dizer, será que todas as
secretárias não puderam responder os meus questionamentos, que são tão iguais. Exatamente
são as mesmas perguntas. A justificativa inclusive, Sr. Presidente, não se aplica ao caso. Tem
requerimento aí dizendo que vai emitir um relatório de um sistema. Eu não pedi relatório de
sistema, eu pedi cópia de processo. Será que a prefeitura, ela não consegue me mandar uma
cópia de um processo? Não é razoável, Sr. Presidente. Se fosse um requerimento, eu aceitaria.
Se fosse dois requerimentos, eu aceitaria. Agora, me devolver 20 requerimentos, pedindo
prazo para me responder mais de 20 requerimentos? Sr. Netto Donato, o senhor começa já
dessa forma? Poxa vida. E a gente é chato, a gente é ranzinza, "nossa, o Paraná é difícil".
Como eu sou difícil? Vocês estão me devolvendo 20 requerimentos. É o cerceamento... o meu
direito de fiscalizar. O meu direito não, minha obrigação, meu dever de fiscalizar vocês. Se
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vocês não conseguem me mandar cópia de um processo, vocês conseguem o quê? Então, Sr.
Presidente, eu gostaria de pedir a colaboração dos vereadores para que não aceitasse essa
prorrogação de prazo, porque é cópia de processo. É só isso. Eu não estou pedindo para eles
ficarem duas horas escrevendo resposta para mim, não. É cópia. Então, eu encaminho, Sr.
Presidente, pela rejeição do prazo extra para resposta desses requerimentos. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. Eu coloco em votação. Não sei se eu entendi mal, mas há
um pedido de votação nominal? Então, eu coloco em...VEREADOR PARANÁ FILHO:
[pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Votação
nominal solicitada pelo nobre vereador Paraná Filho. Eu peço à vereadora Raquel Auxiliadora
que proceda a chamada dos Srs. Vereadores. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Atenção para a chamada dos Srs. Vereadores. Vereador André Rebello. VEREADOR
ANDRÉ REBELLO: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Azuaite
Martins de França. Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Presente.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Bruno Zancheta. Cidinha do Oncológico.
VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Presente. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Dé Alvim. Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Djalma Nery, presente on-line. Elton
Carvalho. Gustavo Pozzi. Lucão Fernandes, justificou. Malabim, presente. Marquinho
Amaral, justificou. Paraná Filho, presente. Professora Neusa. Raquel Auxiliadora, presente.
Robertinho Mori. Rodson Magno. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Roselei Françoso. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente. Sérgio
Rocha. E Tiago Parelli, justificou. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É, deixa eu só
verificar...VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Dez vereadores presentes.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Só um segundo, por gentileza, porque caiu aqui a
internet e eu não estou conseguindo visualizar o vereador Djalma Nery. Dúvida quanto à
participação dele. Não, agora entrou. Agora deu. Então, eu estou vendo aqui agora o vereador
Djalma Nery, se ele puder abrir a câmera aí... Ih, caiu de novo mesmo. O que será? Voltou,
voltou. Voltou. Instável. VEREADOR PARANÁ FILHO: Questão de ordem, Sr. Presidente.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Questão de ordem solicitada pelo nobre vereador
Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr. Presidente, eu não sei exatamente
quantos requerimentos de minha autoria estão na mesma situação, mas eu gostaria, até para
que a gente pudesse economizar o tempo aqui, fazer uma votação englobada. Então, quem
aceita prorrogar uma, aceita prorrogar o resto também, porque são todos do mesmo conteúdo.
Então, se for possível...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É, eu consulto aqui... Vou
pedir para consultar o nosso regimento, se é possível a gente votar dessa forma, tá, englobado,
para não viciar o processo e não trazer problema para nós, mas poderíamos... Peço aí,
Rodrigo, por gentileza, se é possível votar englobado, tá? E peço também ao vereador Djalma
Nery, se for possível, para que ele abra a câmera do... Obrigado, vereador Djalma. Só para a
gente poder fazer o processo de votação aqui, tá? Então, nós vamos votar esse nominalmente.
Eu solicito à vereadora Raquel Auxiliadora que proceda a chamada... a chamada não, a
votação. Os vereadores favoráveis...ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento
fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Oi? Não, não, englobado não.
Nós estamos verificando no regimento se é possível. Se for possível, os próximos a gente vota
englobado, está bem? É só para não perder tempo aqui, a gente tocar o serviço, está bem?
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VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Isso. Eu... O requerimento que está sendo votado
nesse momento é o requerimento... Não é esse. Cadê o requerimento? VEREADOR
PARANÁ FILHO: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: É. É esse aqui, né? É o Requerimento 2.025, do vereador Paraná Filho, que
"solicita cópia integral de todos os processos de compra direta da Secretaria Municipal de
Agricultura", tá? O Hicaro Alonso encaminhou um documento aqui falando que tem que pedir
para o sistema de gestão, já foi solicitado, mas não veio a resposta. Então, o vereador Paraná
Filho fez o encaminhamento pela rejeição do pedido, e eu estou solicitação à vereadora
Raquel...SR. RODRIGO CLAYR VENÂNCIO: Não há previsão regimental.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não há previsão regimental, então nós votaremos
um a um, tá bem? Então, eu solicito à vereadora Raquel Auxiliadora que proceda a votação
para dilação de prazo. Os vereadores favoráveis à prorrogação de prazo digam "sim", os
contrários digam "não". VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Vereador André
Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Não. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Azuaite Martins de França, ausente. Bira. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Não. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Bruno Zancheta.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Bruno Zancheta. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Zancheta. Cidinha do Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Não. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Dé Alvim. Dimitri
Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Não. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Djalma Nery. VEREADOR DJALMA NERY: Não.
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Não. Djalma Nery vota não. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Elton Carvalho, não. Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Não.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Não. Lucão Fernandes, ausente. Malabim.
VEREADOR MALABIM: Não. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Não.
Marquinho Amaral, justificou. Paraná Filho, não. Professora Neusa. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Não. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Raquel
Auxiliadora, não. Robertinho Mori, não. Rodson Magno, não. Roselei Françoso, no exercício
da presidência, não vota. Sérgio Rocha. E Tiago Parelli, justificou. Foram 13 vereadores
contrários, nenhum favorável, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Então, está rejeitada a prorrogação de prazo do Requerimento 2.025, de autoria do nobre
vereador Paraná Filho. Dando sequência... Colocar a folha aqui já, já assinar isso. O segundo
processo... Pessoal, eu peço atenção dos nobres vereadores. A justificativa do diretor de
Departamento de Procedimentos Licitatórios é exatamente a mesma, tá, em razão do sistema
que fornece esses relatórios. Então, eu coloco em votação, é votação nominal, ao
Requerimento 2.032, (processo nº 2940/22) de autoria do vereador Paraná Filho, que "solicite
cópia integral de todos os processos de compra direta da Secretaria Municipal da Pessoa com
Deficiência e Mobilidade Reduzida. Os vereadores favoráveis à dilação de prazo digam
"sim", os contrários digam "não". VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Vereador
André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Não. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Azuaite Martins de França. Bira. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Não. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Bruno. VEREADOR
BRUNO ZANCHETA: Não. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Cidinha do
Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Não. VEREADORA
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RAQUEL AUXILIADORA: Dé Alvim. Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN:
Não. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Djalma Nery.
PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: O vereador Djalma caiu do sistema. Se ele voltar, a gente
chama...VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Elton Carvalho. VEREADOR
ELTON CARVALHO: Não. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Gustavo Pozzi.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Não. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Não. Lucão Fernandes, justificou. Malabim. VEREADOR MALABIM: Não.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Não. Marquinho Amaral, justificou. Paraná
Filho. VEREADOR PARANÁ FILHO: Não. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Não. Professora Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Não. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Raquel Auxiliadora, não. Robertinho Mori, não. Rodson
Magno. VEREADOR RODSON DO CARMO: Não. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Não. Roselei Françoso, no exercício da presidência, não vota. Sérgio
Rocha. E Tiago Parelli, justificou. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereadora
Raquel, para não haver prejuízo, o vereador Djalma conseguiu voltar. Eu solicito a
manifestação do vereador Djalma, se vota favorável à dilação de prazo ou contrário.
Contrário. Então, vota não também o vereador Djalma Nery. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Não. Foram 14 votos contrários, nenhum favorável. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Então, está rejeitado o pedido de dilação de prazo do
Requerimento 2.032, de autoria do nobre vereador Paraná Filho. Próximo. Pode ser. Pode ser.
Para ganhar tempo, há uma sugestão aqui. SR. RODRIGO CLAYR VENÂNCIO:
Encaminhamento. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É. Faz o encaminhamento, por
gentileza, Dimitri, porque isso... Vereador Dimitri fará o encaminhamento...VEREADOR
DIMITRI SEAN: Pela ordem, Sr. Presidente. Não sei se é possível pelo regimento.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Claro. VEREADOR DIMITRI SEAN: Ao invés
de votar nominalmente cada um deles - claro, se o vereador propositor, também, dos
requerimentos concordar -, que se faça por aclamação aqueles... O senhor vai perguntar os
que são a favor da dilação? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: E manifestando-se os
contrários, exatamente. VEREADOR DIMITRI SEAN: Se não houver problemas, claro. É
para o bom andamento da sessão da Câmara. Obrigado. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Perfeito. Então, obrigado, vereador Dimitri, pela nobre contribuição. Isso,
realmente, a gente ganha tempo. Então, vamos lá. VEREADOR DIMITRI SEAN:
[pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu vou... É,
os contrários se manifestam, tá? Então, só levantar a mão, está bem? SR. RODRIGO
CLAYR VENÂNCIO: Votação nominal. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Os
contrários se manifestam, os favoráveis permaneçam como estão. Está sendo gravado, todo
mundo será filmado para que não haja dúvida. ORADOR NÃO IDENTIFICADO:
[pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Isso. Eu
vou fazer a pergunta, vocês vão entender, tá? Então, em votação o Requerimento
2.034,(processo nº 2942/22) de autoria do nobre vereador Paraná Filho, que "solicita cópia
integral de todos os processos de compra direta da Secretaria Municipal de Educação". Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários, tá bem?
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Não, é assim, ó. Vamos lá. Os que são favoráveis à manifestação
se manifestam... É isso? SR. RODRIGO CLAYR VENÂNCIO: Não. PRESIDENTE
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ROSELEI FRANÇOSO: É porque...SR. RODRIGO CLAYR VENÂNCIO: Não, os
favoráveis...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Os favoráveis à dilação de prazo
permaneçam como estão, os contrários à dilação se manifestam. É isso mesmo. SR.
RODRIGO CLAYR VENÂNCIO: Levanta a mão quem é contra. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Tá bom? Levantam a mão se manifestando, tá? Então, vamos lá, ó:
os vereadores favoráveis à dilação de prazo permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Quem é contra levanta a mão, é isso aí, tá? Quem é contra levanta a mão. Então,
está aprovado por aclamação pela maioria dos Srs. Vereadores. SR. RODRIGO CLAYR
VENÂNCIO: Rejeitada a prorrogação. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Rejeitada
a dilação de prazo, tá bem? Isso. Então, vamos lá, ó: agora, é o Requerimento 2.040,
(processo nº 2948/22) de autoria do nobre vereador Paraná Filho, que "solicita cópia integral
dos processos de compra direta da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Ciência,
Tecnológica e Inovação". Os favoráveis à dilação do prazo permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Então, também está rejeitada a dilação de prazo, pela maioria
dos Srs. Vereadores, ou a totalidade. O Djalma já deixou uma mãozinha levantada aqui para
os demais também. Em votação o Requerimento 2.041, (processo nº 2949/22) de autoria do
nobre vereador Paraná Filho, que "solicita cópia integral de todos os processos de compra
direta da Secretaria Municipal de Obras Públicas". Os vereadores favoráveis à dilação
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Não, não pode... É, todo mundo
levantou a mão aqui. Então, está... O Djalma já está com a mão levantada lá direto agora.
Então, está rejeitado o prazo. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do
microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não, tem 20. Requerimento 2.047,
(processo nº 2955/22) de autoria do nobre vereador Paraná Filho, que "solicita cópia integral
de todos os processos de compra direta da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito". Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Gente, vamos
prestar atenção aqui. Manifestando-se os contrários. Então, está aprovado. Aprovado não, está
rejeitada a dilação de prazo. Dimitri, não me confunda, hein, Dimitri? Está rejeitada pela
maioria dos Srs. Vereadores. O Requerimento 2.043, (processo nº 2951/22) de autoria do
vereador Paraná Filho, que "solicita cópia integral dos processos de compra direta da
Secretaria Municipal de Saúde". Olha a votação do requerimento. Os vereadores favoráveis à
dilação de prazo permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Rejeitada a
prorrogação de prazo. Requerimento 2.044, (processo nº 2952/22) de autoria do nobre
vereador Paraná Filho, que "solicita cópia integral de todos os processos de compra direta da
Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social". Em votação, Srs. Vereadores. Os
vereadores favoráveis à dilação de prazo permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Então, está rejeitada também, pela ampla maioria dos Srs. Vereadores, a dilação de
prazo de 15 dias para responder o referido requerimento. Requerimento 2.045, (processo nº
2953/22) de autoria do vereador Paraná Filho, que "solicita cópia integral de todos os
processos de compra direta da Secretaria Municipal de Serviços Públicos". Votação do
Requerimento 2.045. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Então, está rejeitado também o Requerimento 2.045. Requerimento 2.046,
(processo nº 2954/22) de autoria do nobre vereador Paraná Filho, que "solicita cópia integral
de todos os processos de compra direta da Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e
Renda". Em votação o Requerimento 2.046. Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Rejeitado o Requerimento 2.046. Requerimento 2.048,
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(processo nº 2956/22) também de autoria do nobre vereador Paraná Filho, que "solicita cópia
integral de todos os processos de compra direta da Secretaria Municipal de Cidadania e
Assistência Social". Em votação o Requerimento 2.048. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado... rejeitado o
requerimento. A gente acostuma, né, Neusa? Né, Paulinho? A gente acostuma aprovar tudo,
agora está rejeitando, né? Requerimento 2.090, (processo nº 3022/22) de autoria do vereador
Paraná Filho, que "solicita informações referentes à contratação da empresa Verones
Infraestrutura Urbana Eireli, Processos 23.618/2018". Os vereadores favoráveis à prorrogação
do Requerimento 2.090 permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Rejeitado o
Processo 2.090. Requerimento 2.033, (processo nº 2941/22) de autoria do nobre vereador
Paraná Filho, que "solicita cópia integral de todos os processos de compra direta da Secretaria
Municipal de Comunicação". Em votação o Requerimento 2.033. Os vereadores favoráveis à
aprovação da dilação de prazo do Requerimento 2.033 permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Rejeitado o Requerimento 2.033. Tem muito ainda, Rodrigo?
Requerimento 2.036, (processo nº 2944/22) de autoria do nobre vereador Paraná Filho.
"Solicita cópia integral do processo de compra direta da Secretaria Municipal de Fazenda". Os
vereadores... Em votação o Requerimento 2.036. Os vereadores favoráveis à dilação de prazo
ao Requerimento 2.036 permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Rejeitado o
Processo 2.036. Requerimento 2.049, (processo nº 2957/22) de autoria do vereador Paraná
Filho, que "solicita cópia integral de todos os processos de compra direta da Secretaria
Municipal de Infância e Juventude". Em votação Requerimento 2.049. Os vereadores
favoráveis à dilação de prazo do Requerimento 2.049 permaneçam como estão, manifestandose os contrários. Rejeitado o Requerimento 2.049. Requerimento 2.042, (processo nº
2950/22) de autoria do vereador Paraná Filho, que "solicita cópia integral de todos os
processos de compra direta da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão". Em votação o
Requerimento 2.042. Os vereadores favoráveis à dilação de prazo ao Requerimento 2.042
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Rejeitado pela maioria dos nobres
vereadores. Requerimento 2.039, (processo nº 2947/22) de autoria do vereador Paraná Filho.
"Solicita cópia integral de todos os processos de compra direta da Secretaria Municipal de
Habitação e Desenvolvimento Urbano". Em votação o Requerimento 2.039. Os vereadores
favoráveis à dilação de prazo ao Requerimento 2.039 permaneçam como estão, manifestandose os contrários. Gente, agora é o seguinte. Olha só, eu peço atenção dos vereadores para que
a gente... Passando o olho aqui, eu não vi esse... não dá para saber se é a maioria, tá? Então,
eu peço que vocês levantem a mão ou permaneçam como estão, tá? Então, está rejeitado. Só
para deixar o contraste aqui, rejeitado o Requerimento 2.039. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: [pronunciamento fora do microfone]. SR. RODRIGO CLAYR
VENÂNCIO: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Só falta mais dois. O Requerimento 2.038, (processo nº 2946/22) do nobre
vereador Paraná Filho, que "solicita cópia integral dos processos de compra direta da
Secretaria Municipal de Governo". Então, em votação o Requerimento 2.038. Os vereadores
favoráveis à dilação de prazo ao Requerimento 2.038 permaneçam como estão, manifestandose os contrários. Rejeitado o Requerimento 2.038. Requerimento 2.037, (processo nº
2945/22) de autoria do vereador Paraná Filho, que "solicita cópia integral de todos os
processos de compra direta da Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas". Em votação o
Requerimento 2.037. Os vereadores favoráveis à dilação de prazo ao Requerimento 2.037
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permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Está rejeitado o Requerimento 2.037.
O último processo, o Requerimento 2.035, (processo nº 2943/22) de autoria do nobre
vereador Paraná Filho, que "solicita cópia integral dos processos de compra direta da
Secretaria Municipal de Esporte e Lazer". Em votação o Requerimento 2.035. Os vereadores
favoráveis à dilação de prazo ao Requerimento 2.035 permaneçam como estão, manifestandose os contrários. Rejeitado o Requerimento 2.035. Poxa vida. Então, eu solicito ao nosso
secretário-geral, Rodrigo Venâncio, que faça contatos com o secretário de Governo Netto
Donato solicitando que a prefeitura forneça as informações no prazo regimental de 72 horas.
Questão de ordem solicitada pelo nobre vereador Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ
FILHO: Sr. Presidente, gostaria somente de agradecer todos os vereadores pelo apoio nessa
situação, que eu acho que é relevante porque senão as nossas prerrogativas parlamentares
estarão prejudicadas. Mais de 20 requerimentos. É como eu falei aqui, se fosse alguns
requerimentos, tudo bem, mas todos... Eu acho que é ultrajante para o trabalho de um
parlamentar. Então, agradeço a todos os Srs. Parlamentares e Sras. Parlamentares. E quero
aqui também, Sr. Presidente, só já destacar que a resposta que veio, que foi a mesma para
todos os requerimentos, ela não condiz com os pedidos. O Sr. Hicaro, que é chefe da licitação,
ele está dizendo que ele está solicitando um relatório junto ao Giap, e eu não pedi nenhum
relatório, eu pedi cópia dos processos. Foi isso que eu pedi. Então, se vier esse relatório,
estará contrariando aquilo que eu pedi. Eu não pedi o relatório, eu pedi cópia dos processos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito, vereador
Paraná. Ainda assim, que fiquem registradas as palavras do nobre vereador Paraná, mas que
faça contato o Rodrigo Venâncio, nosso secretário-geral, e reitere o pedido do nobre vereador.
Vai acompanhar on-line? ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do
microfone]. GRANDE EXPEDIENTE – INSCRIÇÃO DE ORADORES - PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. Então, eu convido o nobre vereador Rodson Magno do
Carmo para que faça uso da palavra no tempo regimental de até dez minutos. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Boa tarde, Sr. Presidente, vereadores, vereadoras. Primeiramente,
gostaria de começar a minha fala para falar a respeito da licitação daqui da nossa cidade, que
enfrenta vários problemas, vereadora Raquel. A questão... Consegui uma emenda de R$ 600
mil para que fossem comprados os aparelhos auditivos, e, infelizmente, teve problemas...
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu peço ao Plenário, aos vereadores, a atenção,
vereadora Neusa, vereador Bira. Só para que fique registrado, o vereador está na Tribuna.
Então, eu peço a atenção de Vossas Excelências para que ele possa se manifestar.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Muito obrigado, Sr. Presidente. Problemas esses
enfrentados lá na Secretaria de Fazenda. Gostaria aqui de fazer um pedido para o Mario,
secretário da Fazenda, uma pessoa que eu respeito muito, tenho muito apreço pela sua pessoa,
para que tome uma atitude de uma vez por todas nessa questão da licitação. Foram R$ 600 mil
de emendas parlamentares para que comprasse esses aparelhos auditivos, e, infelizmente, deu
problema na licitação, demorou muito tempo. Nós temos também um pedido de mais de um
ano e meio para as lixeiras lá do CDHU, que faz dois anos já que a gente pede e até agora,
Mario, nada de sair essa licitação. Várias outras licitações que estão com problema lá no seu
departamento. Eu não sei se é falta de completar funcionário, o que está acontecendo, Mario,
mas aí fica esse recado, Mario, para que você possa... para mudar essa situação, que toda vez
que a gente pede alguma coisa para a prefeitura, que a gente faz algum requerimento, sempre
o problema recai sobre a licitação. Realmente, é o problema na licitação ou não é o problema
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na licitação? Então, eu pediria para a Glorinha, do pessoal da Comunicação, que está nos
ouvindo que passasse esse recado para o Mario, para que entrasse em contato com o nosso
gabinete para ver de uma vez por todas, para a gente tentar resolver esse problema. São mais
de mil pessoas que estão na fila esperando um aparelho de surdez, e, infelizmente, houve
outro problema, problema de documento, de burocracias, e até agora teve que parar de novo, e
essas pessoas estão esperando, e várias outras licitações que estão aí paradas no seu
departamento, que estão com algum problema, Mario. Então, eu gostaria de entender
perfeitamente o que realmente está acontecendo. Você sempre foi uma pessoa atenciosa com
a gente. Então, eu gostaria que você nos explicasse e tentasse resolver esse problema, porque
é um problema sério. Quando uma licitação não é bem-feita, a licitação, ela para, para toda
uma prefeitura. Fazer um pedido também para a Secretaria de Meio Ambiente, através do
Porto, que vocês possam mandar lá um recado para o Porto, as lixeiras lá do CDHU até agora
para coleta seletiva, há muito tempo a gente pedindo, e a gente sabe... Até quando nós vamos
ter que esperar? Já se passaram dois anos, e cada hora é uma coisa, e a coisa não anda. Então,
eu gostaria de uma resposta concreta. Desejar boas-vindas ao novo secretário de Governo, o
Netto Donato, que está aqui presente, e fazer um pedido, Netto, para você, para que esses
andamentos desses pedidos que os vereadores 'façam', que o senhor consiga colocar os trilhos
nos seus caminhos e consiga fazer a prefeitura andar, porque isso é bom para a cidade e é bom
para todos. Então, fazendo aqui uma moção de congratulações para a Unicep da nossa cidade,
que hoje completa 50 anos, fazendo bodas de ouro, Professora Neusa, a senhora que
acompanhou o trabalho, 50 anos formando pessoas, formando mentes. Você imagina,
começou lá desde a época da Asser, começou no Diocesano, família Ienco com a família
Braga. Quero desejar aqui muito sucesso para vocês nesses 50 anos, esse império em pé até
hoje. Que Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês possam estar aí mais 50 anos para a
frente. Desejo sucesso para vocês. A gente sempre que acompanha, presidente, as formaturas
da Unicep, a gente sempre é convidado para estar presente, todos os formandos que hoje tem
no mercado de trabalho... O vereador Bruno estava lá na última formatura, a sua esposa se
formou. Então, hoje a Unicep completa 50 anos. Quer fazer uso da palavra, vereador?
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Um aparte, vereador Rodson. Quero...VEREADOR
RODSON DO CARMO: Pois não. Fique à vontade. VEREADOR BRUNO ZANCHETA:
Parabenizar a Unicep, Universidade Central Paulista, pelo trabalho, né? Mais do que formar
profissionais para o mercado de trabalho, nós estamos formando cidadãos. Acho que esse é o
recado. Participamos juntos lá na última formatura, você tem razão, a minha noiva se graduou
como advogada, já passou na OAB também, enfim. Então, acho que o mais importante, de
novo, é a formação profissional, qualificação profissional, mas, mais do que isso, a formação
de cidadãos, e a Unicep tem, sem dúvida nenhuma, durante esses 50 anos, um legado com a
cidade de São Carlos. Então, parabenizar as famílias, os mantenedores. Eu estive
recentemente lá com o Luis Felipe Braga conhecendo um pouquinho melhor a estrutura do
hospital veterinário. Então, eu acredito que é isso. A Unicep, sem dúvida nenhuma, faz parte
da história de São Carlos. Muito obrigado. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O
senhor me dá um aparte também? VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu também... de igual maneira, eu queria iniciar
cumprimentando Vossa Excelência por trazer aqui hoje os cumprimentos a uma entidade que
forma pessoas, que qualifica pessoas para o mercado de trabalho, e pessoas competitivas,
Bruno, né? Você falou da sua namorada, noiva, que se formou como advogada, e eu tive a
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oportunidade também de estudar nessa faculdade, e junto comigo naquele ano acho que uns
30 advogados se formaram. E todos os anos a Unicep coloca centenas de profissionais no
mercado de trabalho. Recentemente, eu participei também de uma formatura maravilhosa,
sábado passado, lá no Hotel Nacional Inn, onde tinha ali centenas de pessoas recebendo o
cartucho, recebendo o diploma. Então, foi uma formatura muito bacana. Então, eu quero
deixar os meus cumprimentos também a toda a direção da faculdade, Universidade Central
Paulista, Unicep, na pessoa do David Braga, do Marcello, que é o novo diretor lá, e também
do... Marcello, [ininteligível] Rodrigo, David Braga. Isso aí. VEREADOR RODSON DO
CARMO: David Braga. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Isso, tá bem? Então,
parabéns, e, realmente, receba nossos cumprimentos aqui de toda a Casa pelo trabalho
magnífico que a Universidade Central Paulista, a Unicep, faz para a nossa sociedade.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Então, está dado o recado, né, parabenizando mais
uma vez 50 anos da Unicep. Hoje, eu tive o prazer de participar da inauguração, vereadora
Neusa, da subestação da CPFL Jardim Bethania. Para quem não sabe onde fica, fica ali atrás
Swiss Park. Ela vai gerar energia para mais da metade da cidade. Estive lá representando o
presidente desta Casa, vereador Roselei Françoso, e fui muito bem recebido pelo presidentegeral da CPFL, e no dia 30 de... próximo dia 30 de outubro vai ser inaugurada a segunda
subestação para mais potências de energia para a nossa cidade, para que não aconteça a queda
de energia como está acontecendo na nossa cidade. Isso é um investimento em volta de R$ 16
milhões, energia essa que vai ajudar a nossa cidade, a iluminar a nossa cidade, nossa cidade
que tem crescido há muito e muito tempo. Essa questão de energia é muito importante, porque
sem energia tudo... a situação para um país, para uma cidade. Pois não, vereadora.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Parabéns por ter participado, das suas colocações.
Eu espero que essas vantagens adquiridas para o município através da CPFL não venham
encarecer mais aquele canhotinho, que é a fatura da CPFL, que deixa a gente a ver navios de
vez em quando. VEREADOR RODSON DO CARMO: É, não é fácil, não. Então, está dado
o recado, Sr. Presidente. Muito obrigado, e uma boa tarde a todos. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Rodson, aproveitando o senhor na Tribuna, eu peço que
o senhor me substitua para que eu possa fazer uso da palavra. [troca de presidência].
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Próximo vereador inscrito, presidente desta Casa,
vereador Roselei Françoso. Está com a palavra por até dez minutos. [troca de presidência].
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Rodson, vereadora Raquel, vereadora
Cidinha, vereadora Neusa, colegas vereadores, muito boa tarde. Eu quero cumprimentar
também o público aqui presente, quero cumprimentar a imprensa que nos acompanha e a
população que acompanha essa sessão no canal aberto, em canal fechado, pela Rádio São
Carlos 1.450 AM e pelas nossas plataformas digitais. Quero aproveitar a oportunidade e
cumprimentar a CPFL pelo investimento que fez na ordem R$ 16 milhões - é isso, né,
vereador Rodson? -, um aumento significativo na capacidade de megahomes para poder, de
fato, abastecer a cidade de São Carlos com energia, para que a energia chegue a todos os lares
da cidade de São Carlos, pelo menos na região oeste da cidade, onde foi implantada a nova
subestação. Então, eu acho necessários esses investimentos, penso que em outras regiões da
cidade, onde nós recebemos constantemente aqui reclamações de queda de energia, também
possam receber o mesmo investimento. Nós tivemos, recentemente, aqui uma Audiência
Pública, salvo engano chamada pelo nobre vereador Paraná Filho, e nesta Audiência Pública
foram relatadas, de fato, muitas quedas de energia, queima de aparelhos de várias pessoas
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aqui da cidade de São Carlos. Então, é importante, sim, reconhecermos esse investimento,
mas também registrar a necessidade, que todas as regiões da cidade merecem este
investimento para poder garantir uma condição maior de oferta de energia a todos os lares.
Em paralelo a isso, eu penso que vem contribuindo muito para a produção de energia as
usinas fotovoltaicas, que muitas pessoas vêm colocando em suas residências. Então, há uma
troca, na verdade, de energia solar com energia elétrica, produzida aí através dos nossos
mananciais, uma energia limpa, não tenho dúvida nenhuma, e as pessoas acabando
aproveitando isso que nós temos pelo menos 11 horas por dia, né, que é fruto divino desse sol
maravilhoso que cobre todo o nosso país pelo menos 11 horas diariamente. Isso colabora
significativamente com a produção de energia. Quero registrar também que hoje pela manhã
nós tivemos uma reunião com a Secretaria Municipal de Educação e também com mães da
região leste da cidade, ali a região do Jardim dos Coqueiros, onde nós fomos reivindicar o
período integral para as nossas crianças. Nós temos ali, Eder, uma quantidade de crianças
bastante significativa, poucos equipamentos públicos, nós temos ali o Cemei Bento Prado, nós
temos ali o Cemei Antonio Cotrim, nós temos Cemei Antonio de Lourder Rondon e também o
Marli de Fátima Alves ali no São Carlos 8, e temos ainda, no Jardim Tangará, uma Emeb, mas
é um bairro que vem crescendo significativamente e demandam... são pais que trabalham no
período diurno, né, e as escolas, na verdade, estão com a proposta de oferecer apenas o
período regular para algumas fases do ensino: fase 4, fase 5 e fase 6. Essa reunião eu entendo
que foi produtiva porque nós construímos ali uma possibilidade de utilizarmos de uma
entidade que tem ali no local, uma vez que a Escola Bento Prado, ela não dispõe de espaço
físico suficiente para atender toda a demanda do bairro em período integral. Nós buscamos,
nós estamos, na verdade, em tratativa, nesse momento, com a ONG São Pedro Julião,
conhecida como Aspe, para ver se a gente consegue ter um projeto de contraturno escolar para
atender aquela comunidade. Não é a melhor solução, mas é a solução. Mas aproveitando esse
meu pronunciamento na tarde de hoje, eu quero aproveitar para cobrar também a prefeitura no
sentido de garantir as ampliações das escolas. A secretária nos disse lá que há... na verdade,
essa escola está sendo solicitada pelo Painsp. E aí, eu quero sugerir que não espere o Painsp,
porque o Painsp vai liberar esse recurso só o ano que vem, e a gente está acompanhando a
execução financeira, orçamentária e financeira, da Secretaria Municipal de Educação e nós
sabemos muito bem que nós temos recurso da Quota Salário-Educação que não está sendo
utilizado pelo município, até porque toda a concentração de recursos fonte 1 tem que ser
aplicado no ensino para poder dar os 25%. Eu sugeriria que - sugiro, aliás - faça essa licitação
com recursos próprios do município, até para ajudar na aplicação do ensino, dos 25%, que é o
limite mínimo constitucional. Então, é uma proposta que eu faço aqui, e gostaria que a
Secretaria Municipal de Educação agilizasse essa licitação, porque, realmente, há uma
demanda aparente naquela região. Tanto é que as três escolas inscritas no Painsp são daquela
região. É o Paulo Freire, é o Bento Prado e é o Antonio Cotrim. Tem recurso próprio, não
aplica no ensino, está tendo dificuldade. O melhor investimento que se faz nesse momento é
utilizar o recurso que nós já temos tanto do Fundeb quanto da manutenção de
desenvolvimento do ensino, e não havendo possibilidade com esses recursos, a Quota SalárioEducação, que já deve estar próximo de R$ 20 milhões aplicados na conta da Secretaria
Municipal de Educação e não é utilizado. Pois não, vereadora Raquel. PRESIDENTE
RAQUEL AUXILIADORA: Um aparte, por favor. Obrigada, Sr. Presidente. Queria
parabenizá-lo pela reunião e me solidarizar também com as várias mães que nos procuraram
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nas últimas semanas em busca de vaga de creche para suas crianças, né? Isso já tem... vários
vereadores estão falando, acenando que também têm essa demanda. E um exemplo que
chegou para mim hoje: em uma escola três professoras poderão ficado adidas - o que é isso?
Elas vão ficar sem sala de aula - com uma lista de espera de 30 crianças. Como a gente
explica isso, presidente, se a gente tem professor disponível e não há... e criança na lista de
espera, e a Secretaria de Educação não abre essas salas? Então, é urgente esse reordenamento
e o cumprimento da resolução do Conselho Municipal de Educação, que determina um
número de crianças a cada sala, e com o detalhe das crianças da educação especial, que
precisam ser cumpridos para o ano que vem. Obrigada. VEREADOR ROSELEI
FRANÇOSO: Imagina, vereadora Raquel. Eu que agradeço a contribuição. Eu também
recebi da presidente do conselho do Fundeb... Conselho Municipal de Educação, desculpa, da
nossa amiga Conceição, preocupada com essa questão. É uma questão, realmente, relevante e
que merece o seu registro aqui nessa tarde. Eu quero aproveitar e dizer também que me
incomoda muito o fato da gente ainda discutir nesta Casa a jornada do professor P3. Professor
P3, todos nós sabemos, que eles conseguiram demonstrar aqui, na Justiça comum, melhor, na
Vara da Fazenda Pública, e também no Tribunal de Justiça, e por... mais uma vez um recurso
especial foi negado no Tribunal de Justiça, dando razão à Justiça de Primeiro Grau, a Vara da
Fazenda Pública, garantindo aos professores a hora-aula de 50 minutos. Então, nós estamos
aguardando ansiosamente o projeto de lei vir a essa Casa. Quero deixar registrado que é o tipo
de matéria que esta Casa, por se tratar de uma matéria privativa do Poder Executivo, esta Casa
não pode apresentar alteração na legislação. Eu soube que hoje houve uma reunião com o
secretário Dante, que por não... por mais de uma vez, eu diria até por dezenas de vezes, já se
manifestou favorável a essa questão. Também conversei aqui com o nosso procurador-geral
do município, Dr. Ricardo, que também se manifestou favorável a essa questão. Paralelo a
isso, eu aguardo o projeto de lei, e não tenha dúvida que eu farei a conversa, vários vereadores
aqui já estão convencidos da necessidade de se cumprir a sentença judicial, pois sentença
judicial não se discute se cumpre. Então, para isso, nós temos que alterar a legislação. Eu ia
falar mais sobre um outro assunto, mas eu vou parar por aqui, dentro do meu prazo
regimental. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada, presidente Roselei. E
agora com a palavra, pelo expediente de dez minutos, vereador Sérgio Rocha, por favor.
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: Quero cumprimentar nesse momento a vereadora Raquel,
que está na presidência desta Casa, cumprimentar os demais vereadores aqui presentes,
população aqui presente, população que nos ouve em casa, meu boa tarde. Ouvindo a fala dos
nossos vereadores nessa sessão, na sessão para trás, eu fico aqui pensando: Onde nós vamos
parar? Todos os departamentos, todas as secretarias, com problema. Secretaria de Educação
com problema; Secretaria de Saúde nem se fala, a demanda está assustadora: gente na fila,
gente reclamando, gente precisando de um remédio de alto custo, de um esparadrapo,
precisando de uma saúde, precisando de um exame, e as coisas não andam na cidade de São
Carlos. A gente chega nos bairros, a cobrança é grande, presidente, vereadores. Então, a
gente... O vereador é o para-choque da administração. É cobrança, cobrança, cobrança, e as
coisas não acontecem. A gente fica aqui martelando o tempo todo, cobrando em reunião,
cobrando nosso secretário, e só promessa, só mentirada e só enrolação. Não está enrolando
vereador; está enrolando a população, pagador de imposto, pessoal que contribui, que está lá
com o carnê de IPTU pagando os impostos em dia e não tem nada em troca. Eu quero aqui
trazer um assunto... Já foi cobrado por essa Casa, por vários vereadores, por mim... A Neusa
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sabe, Neusa, semana várias pessoas pedindo socorro ali no... naquele bairro ali do Gonzaga,
Monte Carlo, bairro Madre Cabrini, Vila Conceição, mais de cinco anos... está intransitável
aquele bairro. Secretário Mariel já há mais de dois anos prometendo fazer aquele recape, e
não acontece, enganando o povo de São Carlos, enganando a população daquela região. Nós
votamos aqui nessa Casa mais de quatro, cinco meses autorizando a prefeitura mais de R$ 15
milhões, endividando o município, para fazer recape, e as coisas não acontecem. Secretário
Mariel, que essa pasta do recape deveria estar à mão da Secretaria de Obras Públicas, mas,
infelizmente, é o senhor que está cuidando dessa parte do recape. O que deve o senhor cuidar,
o senhor não está cuidando, o senhor não dá conta, que é o cemitério abandonado, que é boca
de lobo abandonada, cheia de lixo, entupida, daqui a pouco chega a chuvarada, não tem boca
de lobo, o pessoal reclamando. Tudo é buraqueira na rua, não tem mais grade, é buraco para
todo lado e boca de lobo. Vários bairros precisando do tapa-buraco e do recape e as coisas não
acontecem, secretário Mariel. Estou cobrando aqui o que o pessoal nos cobra no dia a dia. É
onde nós temos que gritar é aqui nessa Tribuna. Não dá mais para tolerar o que está
acontecendo ali na Madri Cabrini. O senhor tem prometido mais de dois anos; três, quatro
meses o senhor disse que ia fazer um recape ali, e nada acontece. Deixa de ser mentiroso,
deixa de ser enganador. Nesses dez anos que nós estamos aqui, que eu estou nessa Casa há
dez anos, eu posso falar: é um passa pano no secretário de Serviços Públicos, então para mim
é o pior secretário que passou durante esses cinco anos nesta Casa, que é o Sr. Mariel. É cinco
anos cobrando praça suja, matagal, lixo na cidade, zona rural, que era responsabilidade,
passou para Agricultura; ecoponto, que era responsabilidade do Sr. Mariel, terceirizou o
ecoponto e, hoje, o ecoponto recebe o material que eles quiseram. Chega lá na porta, olha em
cima do caminhão, observa, "esse material nós não podemos receber". Vai jogar onde? Na
próxima esquina? Na esquina mais perto, Sr. Mariel? Não dá para tolerar. É cinco anos
cobrando aqui o recape, cobrando o tapa-buraco, e não acontece. Praça abandonada, praça
suja, matagal para todo lado, e o secretário querendo tomar conta do recape, que é um dever
da Secretaria de Obras Públicas. O dever do senhor, Sr. Mariel, é tapa-buraco, que o senhor
não está dando nem conta de fazer o tapa-buraco na nossa cidade, que é fazer o recape. São
R$ 15 milhões que essa Câmara... Nós estamos fazendo a nossa parte. Essa Casa fez a sua
parte; no passado, foram R$ 50 milhões de empréstimo. Agora, foram mais R$ 15 milhões.
Cadê? E nada acontece, vereador Bruno. Não acontece. Sai na rua, pessoal chiando, mas chia
com razão, fica bravo com razão, porque nós não temos gestão. Secretariado ruim. Ruim. Não
sabe por que está ali. Ali tem que ser pessoa que sabe trabalhar, que põe a mão na massa, que
vai para a rua, que vai para os bairros, que vai para as praças, que vai para a periferia ver o
que está acontecendo, mas não sabe o que está acontecendo. Então... Eu não ia nem falar aqui
hoje, eu estava aqui pensando, mas a cobrança foi tão grande essa semana que eu sentei aqui,
falei: Não, tem que cobrar, eu tenho que puxar a orelha. É o dever nosso. Nós fomos eleitos,
nós somos os representantes da população, nós estamos aqui falando em nome do povo de
São Carlos. Gente que está não dá. Não dá para tolerar mais. Não dá para segurar corda, não
dá para segurar corda para cabrito pastar. E esta Casa não pode segurar corda. E eu não vou
segurar corda para a cabritada pastar. Tem que trazer a corda pertinho, no cabresto. É o que a
gente vai fazer, é o que eu vou fazer. Este vereador não vai segurar corda para cabrito pastar.
É só isso, vereadora, por hoje. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada,
vereador Sérgio Rocha. Agora, com a palavra vereador André Rebello pelo expediente de dez
minutos. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Obrigado, vereadora Raquel, presidente em
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exercício. Vereador Sérgio, o senhor está certo. A gente está aqui e tem que cobrar, tem que
ficar de olho, tem que ficar em cima e, às vezes, até oferecer ajuda para o governo, tá? Estou
falando isso porque o governo recebeu uma ajuda, e eu não acho justo. Eu não acho justo. O
padre Robson domingo passado, nesse último domingo, ele falou no final da missa, na hora
dos recados, que ele tinha alugado uma casa para atender a população que estava precisando
de atendimento de saúde mental. E, vereadora Cidinha, vereador Sérgio Rocha, que são da
Comissão de Saúde, são grandes batalhadores desse tema, e não é justo tirar, às vezes, o que
seria da paróquia... o que seria não, que é da paroquia para fazer o que o governo não faz, tá?
Mas já que o poder público está recebendo essa ajuda, eu queria falar que aproveite e faça de
forma muito boa, ajude então para que o padre Robson possa fazer de forma muito eficiente
aquilo que ele está se propondo a fazer. E eu estou aqui pedindo ajuda, pedindo ajuda para a
Comissão de Saúde dessa Casa e para os demais pares, para que a gente possa ter um olhar
pela saúde mental na nossa cidade. Nós estamos precisando, e eu tenho certeza que eu vou
receber esse respaldo da Comissão de Saúde e dos demais vereadores, tá? Foi protocolado
hoje o Requerimento 2.391, que pede explicações para a Secretaria de Saúde a respeito desse
tema. Secretária Jôra, estamos prontos para ajudar. O padre Robson, de forma muito nobre,
está querendo ajudar. Vamos nos unir para que a gente possa fazer o melhor para a nossa
cidade e atender as pessoas que realmente estão precisando. Sra. Presidente, muito obrigado
pelo expediente. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Nós que agradecemos e
parabenizamos também o padre Rodson pela fala perfeita que fez e pelo trabalho que
desenvolve na paróquia. Com a palavra agora, vereador Bruno Zancheta pelo expediente de
dez minutos. Por favor, vereador. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Boa tarde,
vereadora Raquel, que preside nesse momento essa sessão, vereadores, população que nos
acompanha. Cito aqui no Plenário, em nome dessas duas pessoas, meu amigo Wander Japa e
Eder, o Mauro, enfim, em nome dos três cito todo mundo que está nos acompanhando aqui.
Bom, tenho alguns temas para trazer. Eu vou focar nos principais e depois utilizo a explicação
pessoal para o restante. O primeiro deles, eu vou insistir no tema do hospital-escola. Nós
temos o hospital, que é o hospital universitário da Ufscar, o HU, que é uma referência na
região. O hospital-escola atende, vereador Sérgio Rocha, toda a nossa região e é referência.
Então, é daí que nós temos que partir essa discussão. Por que não voltar a atender a população
24 horas? Qual é a dificuldade de reabrir as portas do hospital-escola? Diante desse quadro,
eu estive em Brasília, Ministério da Saúde, Ministério da Educação e na Ebserh. Por que
Ministério da Educação? Ministério da Educação é quem faz o contrato, a formalização
contratual com a Ebserh, que é Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é quem gere
o hospital-escola. Nós não podemos admitir que um hospital que é referência - e vou insistir
nisso - não atender de portas abertas. "Por que você está dizendo isso, vereador Bruno?". Eu
estive recentemente na UPA do Cidade Aracy e acompanhei um plantão todo lá. Principal
dificuldade relatada pelos servidores: nós temos um expressivo número de crianças que
procuram principalmente - se nós olharmos as três UPAs - a UPA do Cidade Aracy. Então,
essa demanda poderia ser atendida pelo hospital-escola. Nós temos centro de referência, nós
temos um setor de pediatria que poderia atender e absorver muito bem essa demanda lá.
Então, se o hospital-escola atendesse 24 horas pelo menos o setor de pediatria já auxiliaria de
forma ímpar o município. Então, eu levei essa demanda à Brasília, tenho, claro, contactado
também alguns deputados para que nós possamos, juntos, lutar em relação a isso. Além da
reabertura das portas do hospital-escola, que é fundamental, nós precisamos de um novo
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centro de nefrologia. Por que um novo centro de nefrologia? Em contato com a secretária
Jôra, o município, a Santa Casa não tem dado conta de absorver demanda que precisa. Hoje,
nós temos mais de 25 pessoas aguardando tratamento e sendo atendidas em outras cidades.
Então, já há um consenso - isso palavra da secretária de Saúde Jôra, inclusive que me pediu
para que levasse essa demanda à Brasília -, já há um consenso entre o hospital-escola e a
Secretaria de Saúde para a implantação desse centro. Então, o primeiro passo já está dado; o
hospital-escola já aceitou absorver a demanda, segundo passo foi dado. Agora precisa do aval
da Ebserh, precisa da formalização contratual. De novo, nós sabemos a dificuldade das
pessoas que precisam utilizar esse centro de nefrologia. Está aqui o suplente de vereador, mas
que milita nessa área, que tem um trabalho nessa área, o Wander, ele sabe o que eu estou
dizendo, a dificuldade que as pessoas enfrentam. E você imagina se locomover, como tem
pessoas de São Carlos se locomovendo para Araraquara para fazer o tratamento. A Santa Casa
tem atendido, mas ela não dá conta porque a demanda é muito grande. VEREADOR
SÉRGIO ROCHA: Você me cede um aparte, Bruno? Bruno, é importante Vossa Excelência
tocar nesse assunto. Quando a Ebserh toca um órgão do governo federal, que é uma
terceirizada que toca a Saúde, ele recebe bilhões para tocar a saúde. Os caras querem ter lucro,
lucros e lucros, não querem responsabilidade, eles não querem atender a população porque
para ele está muito cômodo receber bilhões de reais do governo federal. Todo o custo é da
secretaria... é do Ministério da Educação que paga, porque ali é uma escola, é... Então, eles só
estão contratando um monte de funcionários... Não tenho nada contra funcionário. Hoje, o
hospital universitário deve ter mais de 20... 20 vezes mais funcionários que uma UPA da Vila
Prado e atende menos que a UPA da Vila Prado. É onde está indo o nosso caminho, a nossa
saúde da cidade de São Carlos. Estão querendo vender a saúde, querendo terceirizar a saúde,
colocar a saúde na mão de pessoas, de terceiros para tomar conta da saúde. Vai piorar muito
mais. O cara quer ganhar em dinheiro, a empresa que vem para ganhar dinheiro. Não veio
para cuidar do povo. Eles querem encher o bolso e a população que se dane. Então, isso nós
temos que cuidar na cidade de São Carlos, não deixar que a nossa saúde seja vendida na
cidade de São Carlos. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Muito obrigado pela
contribuição, vereador Sérgio Rocha. É isso. Quero destacar: nós temos ali no hospital-escola
profissionais de qualidade, de excelência, mas eles precisam atender a população de portas
abertas, senão não adianta nada. Nós temos um grande time, um excelente time de futebol,
mas que não joga. Aí não tem serventia nenhuma, né? Então, nós precisamos que o hospitalescola reabra as portas 24 horas para que a população possa ser atendida. E quem gere o
hospital-escola hoje? O vereador Sérgio Rocha colocou, é a Ebserh. Repito: destaco o
trabalho realizado pelos servidores do hospital-escola, mas atender apenas de forma
referenciada não dá, não pode. Nós não podemos aceitar isso. E retomando o assunto que eu
estava propondo e dizendo, sobre a questão da nefrologia. Nós temos com o hospital-escola já
uma parceria, e agora a Ebserh precisa destravar para a coisa acontecer. A secretária me
posicionou que já há uma concordância do hospital-escola, e então nós precisamos destravar.
E é isso que eu tenho tratado em Brasília, um novo centro de nefrologia para, além de
desafogar a Santa Casa, os nossos pacientes possam ser atendidos com dignidade, com
respeito. É isso. De forma muito simples, é isso. Então, nós estamos pleiteando a reabertura
do hospital-escola 24 horas, pelo menos o pediátrico, e a implantação de um novo centro de
nefrologia lá no hospital veterinário, que isso é de fundamental importância. Um outro tema
que eu queria trazer na tarde de hoje é sobre as nossas ambulâncias do Samu. Eu tenho sido
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procurado por uma série de servidores, pessoas da área da saúde, sobre as nossas ambulâncias,
e hoje eu vou tratar desse tema de forma primária. Eu tenho elaborado uma planilha, e depois
eu vou trazer viatura por viatura a situação de cada uma delas, cada uma das viaturas, mas já
adiantando: tem viaturas que estão na rua que está vazando óleo, tem viaturas que estão na rua
foram... voltaram do conserto na sexta, no sábado quebrou de novo com o mesmo problema.
Eu trouxe um tempo atrás aqui uma denúncia, inclusive levei ao Ministério Público, do Sits,
vereadora Raquel também acompanhou um pouco, e é uma vergonha o que aconteceu lá, e
continua acontecendo. E vou trazer em breve a do Samu. Hoje, eu só estou pincelando, mas já
estou adiantando: nós temos viaturas nas ruas da cidade transportando nossos pacientes em
estado precário, mesmo com todo esforço dos servidores. Mesmo com todo o esforço dos
servidores. Viaturas que têm mais de 12 anos, viaturas que estão vazando óleo, viaturas que
voltam do conserto e quebram no outro dia com o mesmo problema, viaturas que estão na
manutenção já há algum tempo. Nós não estamos brincando de fazer saúde. Nós precisamos
ter respeito pelas pessoas. E nada contra a pessoa da manutenção, até nem converso, não estou
lidando com pessoas aqui, nada pessoal. Estou falando de qualidade de prestação de serviço
público. Só isso. E não sou eu que estou reclamando; são pacientes e são servidores. Então,
muito em breve eu vou trazer aqui um resumo de cada viatura, viatura por viatura, e o que nós
temos hoje funcionando. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Bruno, ontem eu
participava do programa da Jovem Pan, e um cidadão, Maicon(F) está sempre participando do
programa, ele trouxe lá uma questão bastante difícil para o Samu: a ambulância que estava no
Samu fez a manutenção, no dia seguinte ela estava na mesma oficina mecânica porque houve
vazamento de óleo. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: É o que eu relatei aqui.
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Então, é uma questão que, realmente, eu quero fazer
coro com a fala de Vossa Excelência para que os gestores dos contratos tenham mais cuidado,
mais atenção, que fiscalize esse tipo de manutenção, porque essas ambulâncias são... a
manutenção não é barata, não, é caríssimo, na verdade, e nós estamos vendo aí o dinheiro da
manutenção, de fato, ir para o ralo. Então, mais para reiterar aí a fala de Vossa Excelência, tá?
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Muito obrigado. E é bom destacar, eu tenho algumas
limitações, claro, eleitorais, então não vou citar nome de algumas pessoas, mas tem uma
conquista do vereador Bira de uma ambulância, tem uma conquista do nosso mandato de
ambulâncias, enfim. Então, tem coisas que vão chegar, mas, mais do que isso, o problema é
agora, o problema está imposto. E aí, os servidores também relatam: "Olha, eu tenho medo. E
se acontece alguma coisa?". Viatura com problema no freio... Mas eu vou trazer depois com
calma tudo isso. Hoje era só para pincelar esse assunto, que eu julgo ser muito importante, e
eu não poderia deixar de falar ele aqui hoje. Quero agradecer o presidente Roselei pela
contribuição, vereadora Cidinha acho que vai trazer esse tema aqui também da saúde ou um
outro tema, mas, enfim, nós não podemos brincar de fazer saúde, não podemos deixar essas
viaturas nas condições que elas estão nas ruas e, muitas vezes [interrupção no áudio].
PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Por favor, pode concluir. VEREADOR
BRUNO ZANCHETA: Muitas vezes a demora na manutenção. Uma coisa é certa, uma coisa
é fato: esse Legislativo está de olho. Um abraço.
PRESIDENTE RAQUEL
AUXILIADORA: Obrigada, vereador Bruno. Agora, com o pente de dez minutos, vereadora
Cidinha do Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Boa tarde, Sra.
Presidente, colegas vereadores, vereadora Neusa, pessoal que está aqui no Plenário, pessoal
que está assistindo na TV. Em primeiro lugar, eu queria falar sobre uma conquista que eu
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tenho certeza que virá para São Carlos, que é a construção do AME cirúrgico, que tem uma
área doada próximo ao HU, e na semana retrasada o pessoal da Jovem Pan estava em um
almoço no Palácio dos Bandeirantes, e o Rodrigo Garcia anunciou nesse almoço que São
Carlos terá o AME cirúrgico com oncologia e com nefrologia. E, inclusive, eu quero
agradecer aos colegas aqui, porque tinha um impasse, tinha pessoas querendo que fizesse ali
no... onde é o DR hoje, e todos os vereadores assinaram uma moção de apelo aqui na Câmara
para que fosse construído em uma área de 5 mil metros doada próximo ao HU. Isso daí vai ser
um legado que nós todos dessa Câmara, o próprio... o pessoal que está na gestão hoje, o
prefeito Airton, tudo, vai ser um legado muito grande que nós vamos deixar para a nossa
população. Isso é uma das coisas que eu fico feliz por estar acontecendo. E outra
situação...ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].
VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Hã? ORADOR NÃO IDENTIFICADO:
[pronunciamento fora do microfone]. VEREADORA PROFESSORA NEUSA:
Posso...VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Não. Isso daí eu estou em
trabalho, o Roselei é testemunha, não é campanha, não, que isso daí... Há quanto tempo que
nós estamos lutando por essa causa? VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Um
aparte...VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Porque o AME de Américo
Brasiliense, que é a nossa referência, não está comportando mais, e tem pessoas que são
encaminhadas para o AME de lá, de Américo, passam por uma consulta lá e depois ficam na
fila aguardando cirurgia lá. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Cidinha, posso fazer
um aparte? VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Pode. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Quero parabenizar da sua generosidade de distribuir a todos,
porque a luta especificamente por esse AME... Eu vi você passando, conhecendo o seu
trabalho na luta por esse espaço. E eu torço para que isso se realize. E agradeço você dispor a
todos nós, porque eu sei o quanto você procurou, eu estava na primeira reunião, onde
novamente você veio a requerer. Parabéns, Cidinha. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Inclusive, o nosso AME aqui está pequeno o espaço físico, nós... é pago
aluguel, e onde será construído o novo AME vai colocar as duas juntas, os dois AMEs juntos,
porque... como o coordenador do AME fala, que quem... tem o diagnóstico no AME onde está
hoje, na Avenida Sallum, e ele é encaminhado para fazer uma cirurgia, ele falou que fica
triste, porque ele é obrigado a encaminhar para a Secretaria de Saúde, e esse paciente entra em
uma fila, e só Deus sabe quando ele vai ser recuperado. Então, por isso que eu falo, não é
campanha, e eu corro atrás, sim, independente de política, independente de voto.
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Cidinha, você me dá um aparte? VEREADORA
CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Dou. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Eu quero
cumprimentar a vereadora Cidinha. Eu estou aqui na Casa desde 2013, juntamente com a
vereadora Cidinha, vereador Rodson - vereador Gustavo também é de 2013 ou não? De 16,
né? -, e a gente... o vereador Dé esteve aqui em 2013, e a gente acompanha a luta da senhora
tanto para o oncológico quanto para essa demanda do AME cirúrgico. Então, eu quero
cumprimentá-la. Essa demanda... Eu acompanhei a senhora em algumas reuniões, teve uma
outra reunião que nós tivemos junto com a Santa Casa com vereador Lucão Fernandes, salvo
engano, representando a Comissão Permanente de Saúde dessa Casa, junto com o secretário
de estado da Saúde. Então, ele deixou muito claro que se a DRS, juntamente com a nobre
vereadora, apresentasse a demanda... A senhora já tinha conseguido o terreno naquela ocasião,
tudo documentado, de uma organização, assim, enorme. Então, é uma luta da senhora em prol

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo

da saúde de São Carlos, tanto a questão da oncologia, uma demanda também antiga da
senhora, em relação à questão da locação lá da casa, né, importante demais para poder
garantir o atendimento. E, vereadora Neusa, e aí eu quero fazer, assim, um elogio de fato para
a vereadora Cidinha, porque eu... um familiar meu utilizou o serviço de radioterapia lá no
Centro Oncológico, Cidinha, um serviço, Gladys, de excelência. Todos os pacientes de São
Carlos e da região são muito bem atendidos. E me comprometi com o Dr. Flávio que eu
falaria com a senhora e que daqueles recursos que nós temos para serem destinados à saúde,
eu estaria à disposição para somar com a senhora, para ajudar tanto a radioterapia quanto a
quimioterapia, que faz um trabalho ímpar, de excelência e que é reconhecido estadualmente,
vai, para não falar nacionalmente, porque eu usei e pude comprovar o carinho, a atenção, o
zelo e a dignidade que os pacientes possuem. E eu digo que esse trabalho é fruto do trabalho
da senhora, que desde 2013, anterior a 2013, como funcionária pública, já fazia, mas posterior
a isso, quando assumiu o mandato dedicou todos os dias da sua vida a essas causas para
garantir o tratamento digno às pessoas. Parabéns, vereadora Cidinha. VEREADORA
CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Obrigada, gente. Inclusive, Roselei, eu tenho aqui... Nós
estamos cobrando da Secretaria de Saúde o repasse de R$ 1,2 milhão que está lá, que é para a
construção do ambulatório oncológico, que até agora não saiu esse dinheiro. E eu estou
sentindo isso, que é uma questão política, porque tem outras emendas que vieram na mesma
situação que aquela, que veio como fonte 5, e conseguiram transformar em fonte 1, e nós
votamos nessa Casa o que foi pedido...ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento
fora do microfone]. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: O remanejamento.
Então, agora... desde quando a gente está correndo atrás? O senhor já participou comigo em
reuniões, o senhor está ciente disso, tem mais vereadores participando, o Lucão, o Sérgio
Rocha também, só que esse dinheiro não acontece, e agora nós estamos tendo reuniões
frequentes na Santa Casa e nós estamos precisando, e a Santa Casa pagou para fazer todo o
documento lá para a planilha de custo do ambulatório, só que esse dinheiro não está
chegando. Nós temos medo de perder o projeto que foi feito lá. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Mais um aparte. Eu acho um absurdo isso, presidente Roselei e
Raquel, que está interina na situação, e minha querida amiga, colega e uma das três mulheres
aqui que... Bate aí! Essa situação é imperdível, porque são vidas. São vidas. Até quando vai
misturar a situação de política, que eles vivem até hoje essa situação de sem-vergonhice, e não
salvam a vida? Você tem toda a razão. Começa a brigar aí, Cidinha, abrir a boca para esse
pessoal, que não é brincadeira. Se você conseguiu isso, tem que brigar, sim, para vir. São
vidas que estão sendo contadas. Eu perdi essa semana uma das amigas... triste, por uma
situação de não ter transporte adequado nessa cidade. Onde está o dinheiro? VEREADORA
CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Então, é muito triste o que está acontecendo nessa
situação. Inclusive, o vereador Lucão... nós temos reunião na Santa Casa depois de amanhã, e
eu não... infelizmente, eu não poderei estar presente, mas eu vou pedir para o Lucão ir me
representar, e vai o pessoal do meu gabinete também, porque não é justo o que estão fazendo.
Eu não admito, porque, afinal, não é coisa... é coisa de mais de dois anos que está lá, e na
época veio para a cidade R$ 2 milhões, uma parte foi usada para a covid e o restante está lá
ainda. Eu estou aguardando. Agora, eu tenho a situação da saúde mental. Como o André
falou, nesse final de semana tinha três pacientes na UPA, dois na Santa Felícia, outro lá na
UPA... uma senhora na UPA da Aracy, aguardando leito. Tem um senhor que chegou lá no
dia 23, foi jogado na Cross às 15h15, e depois ficou... foi transferido para a Santa Casa ontem,
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[interrupção no áudio]. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Pode concluir,
vereadora Cidinha. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Do dia 23 ao dia 27
ele ficou na UPA e foi transferido mais ou menos 18h, 17h30. Em que condição esses
pacientes estavam lá na UPA, e precisando de um leito psiquiátrico? E tem apenas quatro
cidades que acolhem esses pacientes. Tem uma senhora - ela me autorizou a falar o nome -,
D. Isabel, que saiu na rede social, tudo, chegou, foi jogada no Cross dia 24/8 às 13h43. Ela vai
ser transferida hoje, a partir das 16h, para Taguatinga. Então, eu acho um absurdo do dia 24
até hoje... Olha a situação. Eles não têm alimento, não têm como tomar banho lá na UPA,
ainda os próprios funcionários penalizados com a situação do... eles pedindo ajuda para a
gente também. Eu cheguei a ligar... Nesse final de semana, gente, eu liguei para o pessoal da
DRS, liguei para o pessoal da Cross, implorando para que saíssem essas vagas. Tem outra que
ficou... uma senhora que ficou quinta, ficou sexta também na UPA, depois foi transferida...
Ainda a Santa Casa, ela não tem leito psiquiátrico, mas acolheu essa paciente lá. Então, eu
apelo, gente... E saiu de lá para encaminhamento para o Caps. Não tem psiquiatra. E hoje
ainda quem ajudou no caso dessa D. Isabel... eu pedi ajuda para o Thiago, lá da Secretaria de
Saúde, que ele trabalhou no Caps, ele nos ajudou também nessa situação, que a gente tem que
pedir, né, ele falou... e ele está sendo transferido... a senhora para Ibitinga agora, às 16h. Mais
uma coisa que nós estamos pedindo é sobre o transporte fora do domicílio. Está tendo muita
reclamação nas emissoras de rádio, nos gabinetes dos vereadores, porque o que está sendo...
Por exemplo, assim, o paciente está indo para fora, ele não está indo de livre e espontânea
vontade; ele vai porque o tratamento dele é a referência no município. Por exemplo, quem vai
para Rio Preto, quem vai para Ribeirão Preto, não foi porque ele quis. Então, nós temos que
dar esse suporte para o paciente. E tem muitos deles que a Secretaria de Saúde não tem
condição, não está oferecendo o transporte, tem uns que nós temos que implorar, pedir pelo
amor de Deus, e tem outros que mandam o paciente ir por meios próprios e que depois eles
dão uma ajuda de custo. E eu tenho aqui a planilha. Eu vou... Deixa eu só falar, por exemplo,
assim, ó: São Paulo, fica... o custo real é R$ 360,00, o reembolso é de R$ 130,00; Ribeirão
Preto, por exemplo, que vai muita gente, fica em R$ 150,00, é reembolsado R$ 60,00. E outra
coisa: antigamente ia uma van no período da manhã, ou um micro-ônibus, e depois voltava no
horário de almoço, e chegava outro lá no período da tarde, logo depois do almoço, e voltava à
noite. Hoje tiraram essa van ou esse... vai uma só de manhã, e o paciente tem que ficar lá o dia
todo. E tem motorista que chegou a comprar o almoço ou o lanche porque a mãe não tinha
condição, não tinha dinheiro para comer, que é revoltante. Então, [interrupção no áudio].
PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: [ininteligível]. Uhum. Pode concluir.
VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Pedindo para... a possibilidade de acertar
esses valores, sabe. Eu sei que os funcionários estão amarrados lá, falam que muitas vezes não
têm dinheiro para suprir tudo, mas eu estou fazendo esse apelo. PRESIDENTE RAQUEL
AUXILIADORA: Samu. Uhum. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: E
quanto ao Samu, o que eu ia falar...PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: O Bruno
já...VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: O Bruninho já falou, tá?
PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Uhum. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Muito obrigada. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Nós que
agradecemos, vereadora Cidinha. Inclusive, acho importante a sua fala, tantos temas
relevantes aí para a saúde do município que está já há muito tempo pedindo socorro. Então,
pelo expediente de dez minutos, vereador Dé Alvim, por favor. VEREADOR DÉ ALVIM:

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo

Presidente, vereadora Raquel neste momento presidindo a sessão, vereador Dimitri, vereador
Lucão, vereador Bira, população que nos acompanha, imprensa presente. Sr. Presidente, eu
quero aqui hoje... Sabemos dos investimentos na região sul da cidade, sabemos o trabalho que
tem feito naquela região, mas hoje precisamos cobrar, e quero aqui fazer o... Estive
conversando e quero agradecer, que esteve presente nesta Casa hoje, o novo secretário de
Governo, o Netto Donato, se colocando à disposição independente de CPI, independente de
comissão processante, para a cidade andar. Eu acho que isso que é o importante, se colocar à
disposição no diálogo entre a Câmara e o Executivo. Eu disse para ele que eu estou muito
preocupado com a situação lá do Vida Nova São Carlos, daquela Unidade de Saúde da
Família, que está parada, e quebra a porta, e rouba o fio, e não consegue pôr para funcionar.
Ele me disse que agora, com a aprovação da Lei 16.000, ele vai conversar com o Dante para
abrir o concurso o mais rápido possível para contratar a mão de obra para aquela unidade de
saúde funcionar. É a nossa preocupação, porque é um bem público que está ali parado, aquela
população daquela região do Grande Cidade Aracy, Planalto Verde, Vida Nova São Carlos,
ali, ela tem um teto de família para atender. Eu tenho a certeza que ela vai atender uma boa
parte do Planalto Verde, uma boa parte do Vida Nova São Carlos, pegando uma parte do
Jardim Presidente Collor. Então, é de grande importância que essa Unidade de Saúde da
Família venha a funcionar, e o Netto se comprometeu em falar com o Dante para que abra o
concurso o mais rápido possível, para abrir os editais para contratar a mão de obra. Eu quero
aqui agradecer a presença dele nesta tarde, que esteve aqui na sala da presidência, recebeu os
vereadores, se colocou à disposição. Isso é muito importante. Então, vereadora, a gente está
andando por aí, a gente vê as coisas acontecendo, e nós, ultimamente... Eu fui pego de
surpresa outro dia por uma nota pelo partido Solidariedade nos jornais e na imprensa. Uma
nota que dizia do nosso presidente, o qual eu tenho um respeito muito grande, Deonir Tofollo,
que não faz parte da atual administração. E é verdade. O governo Airton nunca convidou o
Solidariedade para fazer parte da base do governo. O Solidariedade é um partido grande, é um
partido que tem deputados federais, deputado estadual, e tem o nosso presidente a nível
nacional Paulinho da Força. O partido Solidariedade é o partido que eu ajudei a construir com
muito esforço desde 2013, e eu nunca questionei em nenhum momento de alguns forasteiros
que passaram pelo Solidariedade e foram embora para outro partido, e nós construímos o
partido pegando assinatura por assinatura desde 2013. E o prefeito, ele tem a liberdade de
convidar pessoas do Solidariedade, do MDB, do PSDB, de outros partidos, e cabe a elas
analisarem se devem ocupar o cargo ou não. Eu apoio o prefeito Airton pelo meu mandato,
Dé Alvim, or tudo o que ele tem feito pela cidade de São Carlos: a iluminação de LED toda lá
no Grande Cidade Aracy, o parque linear que foi construído no Grande Cidade Aracy, o
trabalho que foi feito junto à Rumo aqui na região sul da cidade, o pontilhão, o Parque São
José, que está pronto para receber todo o asfalto daquela região, e outras obras importantes
que estão programadas para acontecerem nessa cidade. Agora, é lógico que tem dificuldades
em muitos setores, em muitas regiões, e nós temos que cobrar. Então, hoje eu vim aqui fazer
uma cobrança daquela Unidade de Saúde da Família que está parada lá no Vida Nova São
Carlos. Então, dizendo do Solidariedade, é um partido que nós lutamos muito para construir
desde 2013, e muita gente na rua construindo o partido. Aí me disseram: "Qual partido o
senhor era, vereador?". Eu era do PT, junto com o vereador Roselei, junto já com a vereadora,
hoje, Raquel. Eu tenho muito orgulho, porque as pessoas falam... Eu tenho um respeito muito
grande pelo ex-prefeito Newton Lima, e todos sabem disso, tenho um grande respeito e um
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carinho pelo ex-prefeito Oswaldo Barba. E as pessoas podem falar o que quiserem. Eu sempre
vou ter respeito pelas pessoas e pelas amizades que construí ao longo da minha vida política.
Não é com notas em jornais, com notas de repúdio, que vai me abalar. Vou continuar fazendo
a minha trajetória, como sempre fiz, dentro da lealdade, da ética e do trabalho. Respeito muito
Deonir, e quando convidei ele para ser presidente do partido, ele aceitou com muita
tranquilidade; quando convidei ele para ser candidato a prefeito, ele aceitou a ser candidato a
prefeito pelo Solidariedade. E ele tem o meu respeito, tem o respeito da minha família, e eu
tenho a certeza que eu fui lá em São Paulo, lutei e disse: Olha, precisamos de uma mulher
candidata a deputada federal na cidade de São Carlos. E ela, esposa do Deonir hoje, é
candidata a deputada federal pelo Solidariedade. Tenho a certeza que eles fizeram o mesmo
comigo. Tenho a certeza que eles foram em São Paulo, lutaram para que nós possamos
colocar a nossa candidatura à disposição da cidade também. Tenho a certeza que eles fizeram
força, uniram forças, foram lá, falaram com o deputado federal, falaram com o deputado
estadual, disseram: "Nós precisamos também fazer uma coligação forte em São Carlos,
precisamos de um estadual". Tenho a certeza que não fizeram diferente disso. Fizeram
exatamente o que eu fiz: pediram para lançar um federal aqui na nossa região, na nossa
cidade, porque a região central está carente de um deputado federal, está carente de um
deputado estadual. Não podemos pedir e bater na porta lá de São Paulo para buscar recursos
de fora. Então, com muita tranquilidade, vereador Malabim, eu faço parte do executivo do
Solidariedade, sou do partido Solidariedade com muito orgulho. Quando construímos junto
com o Paulinho da Força esse grande partido, eu convidei vários amigos, já fez parte comigo
do Solidariedade a minha amiga, hoje vereadora Cidinha, já fez parte outros e outros amigos
da cidade de São Carlos, como Jorge Carrara, que agora voltou para o Solidariedade. Então,
eu tenho muito orgulho. E as pessoas confundem: "Tem racha no Solidariedade?". Não. Eu
tenho um carinho enorme pelo Deonir. Pessoa maravilhosa, empresário, uma pessoa que gera
emprego na cidade de São Carlos, tem vontade de concorrer as próximas eleições. Eu tenho a
certeza que ele conduz o nosso partido com muita tranquilidade. E ele disse na nota que o
partido Solidariedade não faz parte da base aliada. E é verdade. O que faz parte aqui de apoio
e sustentação é o vereador Dé Alvim, não é o Solidariedade, o qual... Eu faço parte do
Solidariedade, tenho orgulho e tenho um apoio do deputado federal, do Executivo nacional,
do Executivo estadual, que tem todo o apoio aqui na cidade de São Carlos através do meu
mandato, o Deonir tem todo o meu apoio, ele sabe disso. Então, talvez muitas pessoas
pensam, criticam e falam: "Foi você que indicou Ana Paula Vaz para ser secretária?". Eu
disse: Olha, Ana Paula Vaz é uma professora, uma pessoa que tem a sua história, uma pessoa
pós-graduada principalmente na área da educação. Quem sou eu para interferir na vida das
pessoas? Ana Paula Vaz é minha primeira suplente aqui da Câmara Municipal de São Carlos.
Quem a convidou foi o prefeito Airton Garcia, e cabe a ela se fosse assumir ou não. Ela não
tem que consultar o vereador Dé Alvim, não tem que consultar o Solidariedade, não tem que
consultar o amigo. Ela tem que consultar ela e a família dela. E ela aceitou. Eu tenho a certeza
que ela vai fazer um grande trabalho, porque é uma pessoa preparada, é uma pessoa que tem
um respeito muito grande por onde ela passa, pelas escolas onde ela dá aula, um carinho dos
seus alunos e, outra coisa, uma pessoa que tem ao seu lado o seu noivo, um dos maiores
juristas, autor da Lei Pelé, Sr. Heraldo Panhoca, e tem aqui na Câmara, nesta Casa, o seu pai,
que já vereador desta Casa, Bruno Panhoca, um grande advogado, que foi advogado no
Corinthians Futebol Clube por mais de dez anos. E quando ela consultou ele, se o prefeito a
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convidou, ele deu todo o apoio para ela. Então, eu quero dizer isso aqui, presidente e vereador
Malabim, com muita tranquilidade: eu não interfiro na vida das pessoas; eu interfiro na vida
da minha família. É na vida da minha família que eu dou pitaco, é na vida das minhas duas
filhas [interrupção no áudio]. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Pode concluir,
vereador. VEREADOR DÉ ALVIM: Não é na vida das pessoas porque é minha amiga,
porque faz parte do Solidariedade, porque eu tenho um convívio que eu tenho que dar pitaco
na vida dela. Quem decide a vida dela, o futuro ou agora, o momento, é ela, não é o vereador
Dé Alvim. Então, com muita tranquilidade, eu venho aqui porque eu tenho um respeito muito
grande pelo presidente do Solidariedade, Deonir Tofollo, e é uma nota que ele fez, e eu tinha
que dar esse esclarecimento hoje aqui à nossa população, porque é uma pessoa extraordinária,
do bem, o Deonir, e eu tenho a certeza que ele não fez nada em nenhum momento para
prejudicar ou atingir este vereador. Era isso, presidente, na tarde de hoje. PRESIDENTE
RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada, vereador Dé Alvim. Vereador Djalma acho que caiu
aqui da internet, não estou vendo. Djalma, vereador Djalma, vereador Elton, que estão
atendendo nos gabinetes, será que eles virão? Vereador Gustavo Pozzi? Acho... Gustavo
Pozzi também deve estar atendendo no gabinete. Então, eu passo a palavra ao vereador Lucão
Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Muito boa tarde, nobre vereadora Raquel,
que na tarde de hoje está presidindo e conduzindo com muita maestria essa sessão,
cumprimentar as demais vereadoras desta Casa, os meus colegas vereadores, pessoas que nos
acompanham de casa, aqui no Plenário. Muito boa tarde a todos. Ontem, eu estive na
prefeitura. A Comissão de Saúde vem recebendo muitas denúncias de falta de insumos, de
falta de medicação, e nós estivemos na prefeitura justamente para tratar desse assunto. E ali
pudemos confirmar que existe uma infinidade de processos em andamento, processos
licitatórios, e alguns que eles me justificaram foi que as empresas não estão tendo a
medicação para fornecer para a prefeitura municipal. Eu lamento uma situação dessa, porque
a gente precisa trabalhar com reservas quando se trata de medicação para hospitais, quando se
trata de medicação para UPAs, e nós temos acompanhado ao longo dos anos e,
principalmente, nesta pandemia, um aumento muito grande, e agora nós acabamos ficando
desguarnecidos de medicação. E o que mais me preocupa é a falta de profissionais também. E
essa preocupação, nobre vereador André, a Comissão de Saúde tem acompanhado
atentamente, e nós temos procurado, eu, a vereadora Cidinha, vereador Sérgio Rocha... Nós
sempre nos colocamos à disposição da secretaria, nós sempre nos colocamos à disposição da
prefeitura para ajudar. Nós vivemos hoje um momento de turbulência entre os poderes, né?
Há um certo distanciamento entre os poderes, e esse distanciamento, esse abismo que foi
criado, eu digo, com certeza, que não foram motivos levados por este Parlamento,
principalmente pela Comissão de Saúde. Nós separamos os problemas porque entendemos
que entre uma Casa e entre a outra existe uma população que nós precisamos dar uma
assistência. Alguns meses atrás, e não me recordo quanto tempo, nós estivemos aqui nesse
mesmo palco atendendo uma solicitação do padre Robson, que naquele momento ele
mostrava uma preocupação muito grande com os psiquiatras e com os psicólogos, porque nós
estávamos saindo, e ainda estamos, de um problema gravíssimo, que é a covid. A covid não
só levou vidas embora, não só mutilou famílias pela ausência desses familiares; a covid
deixou muitas sequelas, muitas sequelas, e povo tem ficado desassistido nessas sequelas, e
muitas delas sequelas que eu digo gravíssimas. A minha foi um problema na perna, a minha
foi um problema de esquecimento, e eu passei a usar mais os papeis e anotar mais as coisas,
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passei por psicólogos, estou tomando ainda medicação, mas muitos não têm esse acesso, e
quando têm o acesso encontram uma estrutura que não funciona. E o padre Robson usou essa
Tribuna aqui naquela tarde e mostrou a preocupação, porque entre os seus fiéis existia uma
quantidade de pessoas precisando desses profissionais, e já clamava naquele momento
atitudes da prefeitura, e esta comissão, juntamente com o vereador André, vereador Gustavo
Pozzi, vereador Bruno também na época e os demais companheiros vereadores, nós
apontamos para a prefeitura essa necessidade. Agora eu volto a presenciar um vídeo onde esse
grande condutor de vidas espiritual, diante de seus fiéis, ele mostra novamente a preocupação
e aponta a falta de ginecologistas e outras coisas, faz um desabafo, que a população não está
sendo assistida por aquilo que ela tem mais de direito, mais de direito, que é a saúde pública.
Estava em uma reunião há poucos momentos, e ali falávamos de que forma que nós possamos
resolver, vereador Dimitri, ou, quem sabe, encaminharmos de uma forma para que tenhamos
uma esperança de dias melhores para sermos assistidos na saúde pública. E o que nós
falávamos naquele momento? É uma questão de escolha, é uma questão de decisão das
pessoas que têm o poder na mão de resolver esses problemas e dar direcionamentos. Ele
precisa fazer a escolha de fazer os investimentos na saúde pública. Não abandonar tudo, mas
centralizar a maior parte de recursos na saúde pública. Olha a quantidade que nós temos na
nossa cidade, a fila de cirurgias eletivas. É uma coisa absurda. VEREADOR RODSON DO
CARMO: O senhor me cede um aparte? VEREADOR LUCÃO FERNANDES: É uma
coisa absurda. Com muito prazer, vou ceder aparte para Vossa Excelência. Aí vocês me
perguntam: "Mas por que a gente não consegue avançar tanto?". Essa Câmara Municipal,
esses parlamentares correram atrás de recursos. Nós fomos buscar recursos e colocamos no
cofre público um quantitativo de mais de R$ 5 milhões para fazer os mutirões, vereador
Rodson, para ajudar a fila, que a gente pode até se dizer que está quase estacionada, está
encalhada, fica patinando, não anda, não deslancha. E vidas cada dia piores. Eu fui visitar um,
vereador Rodson, que a mulher quase não caminhava com uma perna e arrastava da outra,
falei: Mas o que aconteceu com a senhora? Falou: "Tive um problema nesse joelho, mas faz
tanto tempo que eu estou procurando ajuda para esse joelho que agora eu consegui, depois de
dois anos, eu vou operar esse joelho. Mas já estou na fila para operar o outro joelho que não
tinha nada". De tanto jogar o peso no outro, coitada, prejudicou o outro. Então, está na hora
daqueles que têm o poder, que têm uma caneta na mão e podem tomar decisões, que não
somos nós... Nós... não somos nós que podemos ter esse direito de tomar essa decisão. Nós
podemos ir lá acelerar, nós podemos arrumar dinheiro, nós temos poder de decisão? Não. Nós
somos do Legislativo. Agora, o Poder Executivo tem. Toma decisão de fazer investimento na
área da saúde. Pois não, vereador. VEREADOR RODSON DO CARMO: Quero aqui
parabenizar a fala de Vossa Excelência, eu que estou aqui vereador há mais de quase 12 anos
acompanhando o trabalho de Vossa Excelência. A questão da saúde é muito complicada,
vereador. Perderam a licitação, vereador, como o senhor bem disse, e a pura realidade.
Arrumei R$ 600 mil com o deputado federal para aparelho auditivo, e tiveram a pachorra de
perder a licitação, fazer uma licitação daquele jeito malfeito, e mais de 700 pessoas na fila,
vereador Lucão, esperando um aparelho auditivo, que agora vai ter que esperar que não sabe
mais quanto tempo. E desde que eu estou aqui vereador nessa Casa a mesma história da
saúde, a mesma história do cemitério. Então, eu quero aqui fazer um apelo para o novo
secretário de Governo, Netto Donato: nos ajude a resolver essa situação. Quantas vezes este
vereador e outros vereadores dessa Casa pediram clemência para a questão da saúde? Saúde é
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para hoje, para ontem, e não para depois. Muito obrigado. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Falava aqui o nobre vereador Paraná, que eu compartilhei [interrupção no
áudio].
PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Pode concluir, vereador.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Alô? Eu compartilhava o vídeo que Vossa
Excelência colocou do padre, e eu te falei um pouco sobre isso. Agora, existe também uma
outra preocupação, vereadora Raquel. Nesse encontro em que eu estive na prefeitura, eu
perguntei a respeito de um outro processo licitatório para a nova empresa, daquele que
terminou, e dentre as contratações de profissionais para dar continuidade no trabalho da
saúde, estava lá sendo solicitada, vereadora, a contratação de auxiliares lá de escritório, não
sei qual o nome que é. Isso aí. Auxiliar administrativo. Mas a lei foi aprovada aqui, e existe
concurso público para auxiliar. Então, essa Câmara aqui vai ficar atenta. Tem que primeiro ir
lá no concurso, contratar as pessoas que passaram, que prestaram concurso. Vamos esvaziar
aquela fila lá de pessoas que passaram pelo concurso para depois, sim, buscar apoio fora, ou
contratações fora, para a gente melhorar o sistema. E vamos logo soltar o concurso público
para todas as outras modalidades, pô! Nós não podemos ficar patinando, esperando,
demorando para fazer isso. Eu queria falar mais, vereador, mas, infelizmente, meu tempo
terminou. Muito obrigado pelo tempo excessivo.
PRESIDENTE RAQUEL
AUXILIADORA: Obrigada, vereador Lucão. Também faço coro à sua fala de convocação
dos servidores que fizeram o concurso e que estão aguardando, e que agora as vagas estão
abertas. Então, vamos parar com a terceirização e ter servidores de carreira na nossa
prefeitura. Agora, vereador Paraná Filho pelo expediente de dez minutos, por favor. [troca de
presidência]. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sra. Presidente, vereadora Raquel
Auxiliadora, demais vereadores e vereadoras dessa Casa, população que nos acompanha. Sra.
Presidente, eu ainda quero dar sequência nesse assunto relacionado à saúde e destacar aqui
uma fala importante que se deu durante uma cerimônia religiosa, acho que na Igreja São
Nicolau, onde o pastor Robson... desculpa, padre Robson Caramano, ele fez um apontamento
muito importante em relação a como a saúde de São Carlos anda. E, como nas próprias
palavras do padre, uma porcaria, uma saúde medíocre, sofrível como jamais antes vista. A
saúde de São Carlos, diga-se de passagem, nunca foi boa em nenhuma administração que eu
me lembre, mas também nunca foi tão precária. Hoje, Sr. Presidente, nós estamos reféns de
uma organização social chamada Omesc, que apresenta uma prestação de serviço falha, e se
não fosse esse status de refém que o município está, se fosse tratar da Omesc com os rigores
da lei, a Omesc jamais estaria prestando serviço em São Carlos ainda. E isso, Sr. Presidente,
eu quero até já adiantar aqui que eu tenho provas, provas, inclusive de que acertos foram
feitos até negociando orçamentos para que a Omesc continuasse. Organizações sociais de
outros municípios que tinham orçamento menor, propostas melhores para São Carlos não
foram contratadas porque não dava para trocar as organizações sociais porque iriam fechar as
UPAs. Ou seja, que vergonha para o município de São Carlos, que vergonha para a famosa
capital nacional da tecnologia, ficar refém de uma organização social. Em décadas não
conseguiram fazer concursos públicos com condições atrativas para que os médicos pudessem
prestar serviços na nossa cidade. Tivemos agora um pedido de demissão do Sr. Jobelino, um
médico lá da Vila Prado, da UPA Vila Prado, mais uma perda. Além da gente não conseguir
contratar médicos, os que nós temos, vereador Bira, nós perdemos. Por quê? Porque a saúde
de São Carlos é precária. Precária em estrutura, precária em condições, precária em
reconhecimento, precária em tudo que vocês possam imaginar. E não parece... não me parece,
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Sr. Presidente, que quem atualmente administra a nossa cidade está se importando com isso,
até porque, como ele bem diz, ele pode contratar lá com o Sírio-Libanês, Beneficência
Portuguesa, Albert Einstein, com os melhores médicos e os melhores hospitais do nosso país.
Tudo aquilo de bom e melhor que a medicina pode oferecer, ele pode comprar. Então, que se
dane o povo sofrido, que não tem essa mesma condição. É assim que eu penso que essa
administração mostra. Coloca lá uma secretária municipal de Saúde, me desculpe a franqueza,
que foi mais uma 'pau mandada' que colocaram na administração para servir os poderosos.
Inclusive, essa CPI que recentemente nós restauramos, vereador Serjão, irá mostrar isso.
Enquanto o povo sofrido tem que lá entrar em uma filinha, ir lá e pedir: "Pelo amor de Deus",
clemência, misericórdia, por um remédio de alto custo, o Sr. Prefeito municipal não precisa
nem pedir e eles vão entregar na casa dele com veículo oficial, Sr. Presidente. Se isso não é
crime, o que é? O que é? O pobre, o Sr. José, a D. Maria, lá do Santa Felícia, do Antenor
Garcia, do Presidente Collor, tem que ir lá pedir, abrir um processo, entregar a receita,
entregar o exame, aguardar análise. O prefeito, não. Ele já tem a listinha dele lá. Quando
chega, um funcionário liga para a Sra. Jôra: "Olha, os remédios do prefeito chegaram", vai um
funcionário, um motorista da prefeitura com um veículo oficial buscar na farmácia alto custo
e levar na casa do bonito. Pode isso, Arnaldo? Está certo isso? Essa é a cidade de São Carlos,
terra de ninguém, terra sem lei, terra do povo sofrido. Para eles, nada; para os poderosos,
tudo. Infelizmente. Mas, Sr. Presidente, infelizmente, essa situação lamentável não se dá
somente na área da saúde. O senhor, Sr. Presidente Roselei Françoso, é um profundo
conhecedor da área de educação, assim como o vereador Gustavo Pozzi, Professora Neusa e
outros vereadores. O senhor, vereador Roselei Françoso, conhece a história, a situação do
Cemei Maria Alice. Cemei Maria Alice, um dos maiores centros municipais de educação de
São Carlos, municipal, que encontra-se interditado desde fevereiro desse ano, até agora,
Professora Neusa, nem licitado foi para fazer a reforma, adequação da cozinha, que se
encontra interditada pela Vigilância Sanitária. Quando nós fomos lá, nós ficamos surpresos
com o número de fezes de ratos e ratos mortos que estavam naquela cozinha. E até naquela
época eu gravei um vídeo perguntando se a excelentíssima primeira-dama, se ela manda os
netos dela também para escolas onde a cozinha está infestada de ratos, que você chega lá tem
rato morto, tem fezes de rato em cima das panelas... Era assim a situação do Maria Alice. Até
hoje não foi resolvido. Mas, Sr. Presidente, nesse sábado, eu andando ali pelas ruas do Cidade
Aracy, eu encontrei alguns professores do Maria Alice, e eu falei: Mas o que vocês estão
fazendo aqui? "Ah, nós estamos compensando. A Secretaria Municipal de Educação está nos
obrigando a vir trabalhar nos sábados sob o argumento que nós estamos devendo horas letivas
aos alunos". O que significa isso, vereador Roselei Françoso, colocando em miúdos? Durante
o período em que a escola esteve interditada, obviamente que não houve aulas, até que
providências fossem tomadas, fossem enviadas essas crianças para outros locais e tal. Então,
em um determinado período, de fato, as crianças não tiveram aula. Pergunto: de quem foi a
culpa? Cabe ao professor fazer a manutenção predial das escolas? Não. Cabe a ele contratar
empresa para fazer manutenção? Não. Cabe a ele licitar? Não. De quem é essa
responsabilidade? Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Obras. Então,
por que os professores estão sendo penalizados, tendo que trabalhar aos sábados, sendo que
mesmo quando as escolas estavam interditadas, eles lá estiveram, estiveram à disposição? É
injusto, Sr. Presidente, o que estão fazendo com os professores. É humilhante. Eles estão
tendo que trabalhar em dobro. Isso vai resultar, certamente, vereador Lucão, em ações
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trabalhistas futuras. Que vai onerar sabe quem? O meu e o seu bolso, porque, no fim das
contas, quem paga pelas burradas do gestor público é a população, porque o dinheiro que está
lá no cofre da prefeitura que vai ser utilizado para pagar. Então, logo, nós todos vamos ter que
arcar esse prejuízo. Só que essa humilhação, Sr. Presidente, que os professores da rede
municipal de ensino estão submetidos é uma coisa que eu, na condição de vereador, me sinto
profundamente envergonhado e entristecido. Como uma cidade como São Carlos pode
admitir, pode aceitar uma secretária que faz isso com o professor? A culpa pelo Cemei Maria
Alice, pelo Bruno Panhoca e outras escolas estarem fechadas não foi do professor, foi da sua
incompetência, Profa. Wanda. E temos também que reconhecer por incompetência do Sr.
Nino Mengatti. A gente não pode também colocar só a culpa na Wanda e não reconhecer que
a gestão Nino Mengatti também deixou a desejar nessa questão de manutenção dos prédios. E
aí, além disso, eu vi que as professoras estavam ali conversando com um, conversando com
outro, falei: Vocês estão fazendo o quê? "Ah, nós estamos tentando captar alunos para se
matricularem nas escolas para que não haja o fechamento das salas, para que a gente não
precise... nós não fiquemos adidos". Eu não sou um profundo conhecedor dessa área,
mas...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Sem a sala de aula no exercício, no
calendário escolar, né? Então, ele fica sem a sala de aula efetiva, então ele fica ali adido, à
disposição da secretaria, para dar aula em qualquer outro local do município. VEREADOR
PARANÁ FILHO: Ou seja, fique jogado dentro da rede municipal que nem peteca. Joga para
lá, fica um dia aqui, outro dia lá e [interrupção no áudio]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: O senhor pode concluir. VEREADOR PARANÁ FILHO: Agora, Sr.
Presidente, o senhor me desculpe, mas é um desrespeito profundo e absurdo ao professor. Não
foi ele o culpado, Sr. Presidente, que as escolas estivessem fechadas. "Ah, mas o município
tem horas letivas em a ver com os alunos". Concordo, aí eu concordo, tem mesmo, mas não é
obrigando o professor a pagar essas horas como se fosse ele o culpado. Então, se o professor
vai trabalhar no sábado, ele tem que receber, no mínimo, hora extra. No mínimo. No mínimo,
ele tem que receber hora extra, e não da forma com que estão fazendo, dizendo: "Os
professores devem aulas letivas". Não são os professores que devem; quem deve é a rede
municipal de ensino. Então, amanhã, Sr. Presidente... Até peço para que os vereadores...
vereadora Raquel, que acompanha muito essa questão da educação, dos servidores públicos.
Amanhã nós temos uma convocação aqui. Estará o Sindspam, a Profa. Wanda e o Dante
Nonato para que a gente possa discutir essa situação. Essa Casa não pode permitir que os
professores sejam ultrajados como estão sendo. Então, convido os vereadores que puderem
participar para que estejam somando forças nessa luta em defesa aí aos nossos professores. Eu
tinha outros assuntos para falar, mas não vai dar tempo. Muito obrigado pela tolerância, Sr.
Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Paraná... Só um segundo,
vereador Gustavo. Só para pedir ao nobre vereador Paraná. Eu gostaria muito de participar
dessa reunião, acredito que por alguns compromissos já agendados não conseguirei estar
presente, mas eu gostaria que um outro assunto, vereadora Raquel, vereador Paraná, fosse
tratado nessa reunião. Semana passada, na última sexta-feira, eu fui a um velório do pai de
uma amiga que é professora e que até hoje está sofrendo muito pela passagem, né, pelo
falecimento do pai, mas que, de uma forma insana, não sei de quem foi a ideia, afixaram no
portão da escola o nome dos professores que estavam faltando da escola. Para mim, isso é
assédio moral, isso é uma afronta à LGPD, isso é um desrespeito... Aquele que está de licença
de tratamento já é desrespeitoso expor dessa forma. Agora, aquele que teve o falecimento do
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pai, que fica um monte de problema para resolver, é mais desrespeitoso ainda. E é um direito,
né? Tem o Nojo, se não me engano, é o elemento, né, a licença. ORADORA NÃO
IDENTIFICADA: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Licença Nojo, salvo engano, a prefeitura dá oito dias, e não sei qual foi a razão
em expor o nome da professora para que toda a cidade de São Carlos soubesse que a
professora está faltando. Todos os professores que faltaram naquele dia. Isso é matéria de
repúdio desta Casa, de desrespeito com aqueles e qualquer outro servidor público que for
afrontado dessa maneira. Isso é desrespeitoso. Eu conversei com a Profa. Wanda, ela
disse...ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Exatamente. O nome da Wanda, porque não
contratou os professores para substituírem aqueles que estão faltando. Nós estamos falando
isso desde o início do ano, nós estamos aqui praticamente no mês de setembro e até hoje nós
estamos com falta de professores. E essa Casa tem disposição para aprovar a figura do apoio e
substituição, que é o professor que vai corrigir essas afrontas. Então, eu conversei com a
Profa. Wanda, já manifestei o meu repúdio pessoalmente a ela, disse que não aprovo esse tipo
de coisa, ela disse que isso foi uma decisão isolada da escola, mas que ofendeu,
particularmente, esses professores. Então, não quero aqui apontar culpados, mas espero que
isso não volte a se repetir na cidade de São Carlos, sob pena de um processo de assédio moral
e, também, de afronta à Lei Geral de Proteção de Dados. VEREADOR GUSTAVO POZZI:
Presidente, eu gostaria de utilizar o tempo do partido. Eu tenho uma comunicação urgente a
fazer aqui, na nossa sessão de hoje. Infelizmente, eu não pude estar presente no momento da
minha fala porque eu estava atendendo uma associação no meu gabinete. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Tempo do partido para o vereador Gustavo Pozzi. Eu peço aos
colegas vereadores, dada a justificativa do vereador Paraná, se a gente pode deixar acordado...
do vereador Gustavo Pozzi... Olhei para o Paraná, saiu o nome dele aqui. Do Gustavo Pozzi,
os demais vereadores que pretenderem usar o tempo do partido, a gente faz depois do acordo
de Pauta... do acordo da votação do expediente, tá bem? Tudo bem? Então, a gente já registra
ali. Abrimos esse precedente para o Gustavo por conta aí dos problemas que ele teve durante
o expediente. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Agradeço o presidente, ao
vereador...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Gustavo, só um segundinho,
por favor. Registrar a presença do vereador Azuaite Martins de França. Já havia aqui,
vereador, uma justificativa, tá? Então, eu quero, Gustavo, passar a palavra agora para o senhor
pelo tempo regimental de até cinco minutos. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Obrigado,
presidente Roselei. Obrigado, vereadores, também por me permitirem, nesse momento, poder
falar. Nós estamos, todo mundo sabe, passando aqui pela Câmara Municipal um dos
momentos históricos dos últimos 20, 30 anos, que é justamente a questão da comissão
processante que vai investigar as ações do prefeito Airton Garcia, especificamente em um
caso que todo mundo já sabe. E eu quero aqui hoje, como fiz na última vez que tratei desse
assunto na Tribuna... A comissão processante tem uma grande dificuldade, presidente, que é
encontrar o prefeito. Infelizmente, novamente, nós temos no dia 5 de setembro agendado aqui
no Plenário... que ele possa vir até aqui, que o prefeito municipal possa vir aqui na Câmara
Municipal para ser ouvido. Infelizmente, desde sexta-feira os funcionários da Casa estão
tentando encontrar o prefeito e não encontram. Ontem foi protocolado na prefeitura
municipal, novamente, uma intimação por hora certa. Às 15h, a Câmara Municipal estará na
prefeitura municipal para intimar o Sr. Prefeito municipal, e eu gostaria que o prefeito
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estivesse lá na prefeitura, que, infelizmente, essa Casa não consegue encontrá-lo, porque
parece-me... a impressão que eu tenho, vereador Dé, é que o prefeito foge. Ele esteve no final
de semana em Água Vermelha, só que... e ninguém informa. Aproveitei hoje a oportunidade
do Sr. Netto Donato, novo secretário de Governo no município, que esteve aqui na Câmara,
aproveitei e falei para ele: Olha, vamos ver se agora você mostra a força que você veio e me
ajuda a intimar o prefeito municipal. Na rádio, o Netto falou que busca o diálogo com essa
Casa. Então, permita que essa Casa intime o prefeito para que nós possamos continuar a
processante, que é uma investigação. Essa Casa quer ouvir as pessoas para saber o que, de
fato, aconteceu. Só que com... Nós já fizemos isso com prazo dilatado. Se vocês observarem,
da sexta-feira que nós informamos a imprensa da data da convocação do prefeito até dia 5 é
um espaço longo. Por que nós optamos pelo espaço longo? Porque sabemos da dificuldade
que é encontrar o prefeito, porque já tivemos essa dificuldade para quando for necessário
intimá-lo sobre a existência da processante dessa Casa. Não é possível que não vai haver
colaboração. Então, hoje eu pedi ao Sr. Netto Donato que me ajude a intimar o prefeito.
Vamos ver se ele vem assumir a Secretaria de Governo com a força que ele diz que deram a
ele. Eu estou na esperança que amanhã, às 15h, na prefeitura municipal, nós venhamos... nós
consigamos intimar o prefeito municipal. Independente disso, já dando um esclarecimento,
nós fizemos hoje um edital de convocação no Primeira Página, que é o órgão oficial. Se não
for possível, faremos novamente. E ele vai ser intimado por Diário Oficial, como prescreve a
lei, duas intimações em um intervalo de tempo. Só que precisa disso? Por que não recebe a
Câmara? E fala em diálogo? "Ah, vamos ter o diálogo". Quando eu falei do diálogo, o
secretário falou assim: "Olha, o diálogo é entre as duas partes". Mas beleza, uma parte tem
que encontrar a outra. Se uma parte não encontra a outra, onde tem diálogo? Então, reforço ao
prefeito municipal que receba os funcionários dessa Casa para receber a intimidação, para que
nós possamos continuar o devido processo. E peço [interrupção no áudio]. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode concluir. VEREADOR GUSTAVO POZZI: E
peço, publicamente, ajuda do então secretário agora, Netto Donato, para que faça essa
intermediação junto à prefeitura, para que essa Casa possa notificar o prefeito e fazer as
devidas investigações. Muito obrigado, presidente.
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Imagina, vereador Gustavo. Eu peço a interrupção da sessão por três minutos
para que a gente possa fazer o acordo de Pauta aqui. [sessão suspensa]. [sessão reaberta].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Retomando os trabalhos aqui. Eu desejo a todos
do Plenário, à população que nos acompanha no canal 49.3, no canal 8 da NET... Eu solicito à
vereadora Raquel Auxiliadora a chamada dos Srs. Vereadores. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Chamada dos Srs. Vereadores. Vereador André Rebello. VEREADOR
ANDRÉ REBELLO: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Azuaite
Martins de França, presente. Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Presente.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente. Cidinha do
Oncológico. Dé Alvim. Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente. Djalma Nery. VEREADOR
DJALMA NERY: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente. Elton
Carvalho. Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Presente. Lucão Fernandes, presente. Malabim. Marquinho
Amaral, justificou. Paraná Filho. Professora Neusa. Raquel Auxiliadora, presente. Robertinho
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Mori. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Presente. Rodson Magno. Roselei Françoso, presente. Sérgio Rocha,
presente. Tiago Parelli, justificou. Também a presença da Professora Neusa. São 13
vereadores presentes. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu agradeço à vereadora
Raquel. Eu confesso que vocês aqui no Plenário não vão entender nada, mas eu vou pedir a
suspensão porque ficou um processo sem a gente discutir aqui, e eu não vou discutir ele no ar,
até porque trata aí da questão da CPI, tá? Então, eu quero pedir a suspensão. Mais dois
minutos acho que é suficiente para a gente resolver isso, e a gente volta, tá bem? [sessão
suspensa]. [sessão reaberta]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Gente, agora, sim,
dando continuidade. Chamada dos Srs. Vereadores, vereadora Raquel. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Perdi minha caneta.
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Aqui, empresto uma para você. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Roubaram minha caneta. Chamada dos Srs. Vereadores, atenção. Vereador André Rebello.
VEREADOR
ANDRÉ
REBELLO:
Presente.
VEREADORA
RAQUEL
AUXILIADORA: Presente. Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE
FRANÇA: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Bira. VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Bruno
Zancheta. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presente. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Cidinha do Oncológico, presente. Dé Alvim. VEREADOR DÉ ALVIM:
Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente. Dimitri Sean, presente.
Djalma Nery. VEREADOR DJALMA NERY: Presente. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Presente. Elton Carvalho, presente. Gustavo Pozzi. Lucão Fernandes,
presente. Malabim, presente on-line. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presente online. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Marquinho, justificou. Paraná Filho.
Professora Neusa, presente. Raquel Auxiliadora, presente. Robertinho Mori. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente.
Rodson Magno, presente. Roselei Françoso. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente. Sérgio Rocha, presente. E
Tiago Parelli, justificou. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. Perfeito.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Tem 17 vereadores presentes.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tem 17 vereadores presentes. Havendo número
regimental, daremos prosseguimento à sessão. Eu quero aproveitar a oportunidade, comunicar
essa Casa que acaba de ser constituída aqui, com seus membros da CPI que tem como objeto
o Processo 3.360, Requerimento 2.346, de autoria do vereador Paraná Filho, que "solicita
instauração da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o fornecimento
irregular de medicamentos de alto custo, bem como os fornecimentos do Remume (Relação
Municipal de Medicamentos), através da Secretaria Municipal de Saúde ao Sr. Prefeito
municipal Airton Garcia Ferreira, bem como a utilização indevida por ele em proveito próprio
e de sua esposa, Rosaria Ébili Mazzini Cunha, de bens de serviços públicos de 1º de janeiro
de 2021 até a presente data". A CPI foi composta então pelo presidente, o propositor do
requerimento, vereador Paraná Filho, tendo como relator o vereador Djalma Nery e membros
o vereador Elton Carvalho, Neusa Golineli e Lucão Fernandes. Então, eu quero aqui desejar
um ótimo trabalho aos membros dessa CPI e que a gente consiga, de fato, se organizar para
fazer aí esse procedimento dentro do período regimental. ORDEM DO DIA – PROCESSOS
EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL – ÚNICA DISCUSSÃO – PRESIDENTE
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ROSELEI FRANÇOSO - Vamos lá, então. Em votação em regime de urgência a moção de
número 259, (processo nº 3453/22) de autoria da nobre vereadora Raquel Auxiliadora,
"moção de repúdio à fala machista e misógina do presidente da República Jair Messias
Bolsonaro em relação à jornalista Vera Magalhães". Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, manifestando-se os contrários. Aprovada a moção... Qual é o número da moção?
Só para ela saber lá depois. A Moção nº 259. Em votação a Moção 255, (processo nº
3425/22) também de autoria da nobre vereadora Raquel Auxiliadora dos Santos, "moção de
repúdio à Medida Provisória 1.135/2022, que adia repasses das leis Paulo Gustavo e Aldir
Blanc 2". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovada a moção de número 255. Moção 257, (processo nº 3436/22) de autoria do nobre
vereador Rodson Magno do Carmo, que "manifesta congratulação à Unicep, Centro
Universitário Central Paulista, em comemoração aos 50 anos de existência". Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Moção 257.
Requerimento 2.388, (processo nº 3426/22) de autoria do nobre vereador Paraná Filho, que
"solicita informações em referente à homologação da licitação na modalidade Convite de
Preços nº 9/2022, Processo 17.370/2021, em nome da empresa SG Soluções Científicas Ltda.
pela Prefeitura Municipal de São Carlos". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado. Requerimento 2.389, (processo nº 3427/22) de
autoria do nobre vereador Paraná Filho, que "solicita informações referentes às análises da
água (poços, mananciais, nascentes, rios, córregos, entre outros) e da água tratada realizada
pelo Saae no município de São Carlos". Em votação o requerimento de número 2.389. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o
Requerimento 2.389. Em votação o Requerimento 2.391, (processo nº 3437/22) de autoria do
nobre vereador André Rebello, que "requer informações da Secretaria Municipal de Saúde no
que tange à contratação de psicólogos, psiquiatras e os serviços de urgência e emergência
através do Samu". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado o Requerimento 2.391. Isso aqui é de urgência? SR. RODRIGO
CLAYR VENÂNCIO: É. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Ah, perfeito. Então,
Projeto de Lei 483, (processo nº 3430/22) de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos,
que "autoriza o Poder Executivo a conceder repasse financeiro à Associação de Pai e Amigos
dos Excepcionais de São Carlos, e dá outras providências". Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto de Lei 483.
Projeto de Lei 490, (processo nº 3440/22) de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos,
que "altera dispositivo da Lei Municipal 18.266, de 27 de setembro de 2017, e dá outras
providências". Esse aqui é convênio com o Centro Assistencial Santo Antônio da Vila Prado.
Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado.
Sr. Lourival, está garantida aí a aprovação do projeto, viu, Sr. Lourival, com o apoio aqui dos
21 Vereadores para dar continuidade, que vence, inclusive, amanhã. Então, com aprovação,
não ficará comprometido nem o projeto da Apae e nem o projeto do Centro Assistencial
Aracy Pereira Lopes, Santo Antônio da Vila Prado, lá da creche presidida, ou dirigida, pelo
Sr. Lourival Lourenço. Requerimento de urgência especial que "manifesta repúdio contra as
declarações do candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que,
em entrevista ao Jornal Nacional, Rede Globo, na última quinta-feira, 25, qualificou, de forma
leviana e criminosa, parte do agronegócio brasileiro, chamando de fascista e direitista".
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Eu quero discutir o projeto, Sr. Presidente.
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PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Conforme combinado anteriormente, a senhora
terá cinco minutos para discutir o requerimento de urgência especial, aliás, discutir a moção, a
Moção 258. O requerimento é um requerimento solicitando urgência especial, mas é uma
moção, Moção 258, (processo nº 3451/22) de autoria do nobre vereador Bira.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Então, boa tarde a todos os vereadores e
vereadoras. Com muito respeito e solidariedade ao vereador Bira, compreendo que não é uma
manifestação dele, mas eu acho que é uma questão que, nacionalmente, está sendo colocada.
Eu assisti mais de uma vez à entrevista do ex-presidente Lula no Jornal Nacional, e, mesmo
assim, dei o famoso Google. E façam esse exercício, coloquem aí no Google "Jornal Nacional
agronegócio Lula". Um dos primeiros resultados que vai aparecer é o site osfatos.org. É um
site que desmente fake news. E esse site, logo de cara, desmente essa fala que o presidente
Lula foi contra o agronegócio. O presidente Lula foi muito explícito em sua fala. Ele
diferencia o agro sério do agro que, sim, desmata o meio ambiente. O Lula falou do
agronegócio que tem nos envenenado com agrotóxicos. Brasil é um dos países que mais têm
agrotóxico no mundo. O agro que, sim, desmata a Amazônia. Só o ano passado foi
responsável por 97% do desmatamento da nossa floresta. É o agro que exporta alimento por
commodity enquanto a população brasileira passa fome. Povo brasileiro está passando fome, e
o agro tem mais interesse em exportar para fora, [ininteligível] o agro que não é sinônimo de
segurança alimentar, porque 55% da nossa população vive, hoje, em insegurança alimentar. O
que quer dizer isso? Não sabe se vai comer amanhã, o que vai comer, e ainda come de má de
qualidade. O Lula, quando falou do agronegócio sério, foi o agronegócio que cresceu 37%
durante os governos Lula e Dilma e que hoje, no governo Bolsonaro, não cresceu o mesmo
índice. O Lula defendeu, sim, o agronegócio que está preocupado com o meio ambiente,
porque sabe que se a gente não tiver nascente, se a gente não tiver meio ambiente, não vai ter
como plantar. Então, tem, sim, agronegócio no Brasil sério, preocupado, inclusive, com o que
é, de fato, o coração do agronegócio, que é o trabalhador rural, que, por uma política pública
do governo Lula e Dilma, hoje consegue fornecer alimento para merenda escolar, alimento de
qualidade do produtor local. Esse é o agronegócio que o Lula e o PT defendem: o agronegócio
que está preocupado com uma alimentação de qualidade, com alimentos orgânicos, com
agricultura familiar. Então, é esse agronegócio que, sim, nós defendemos, e provamos isso
nos nossos governos. Então, eu acho que essa Câmara Municipal não pode aprovar uma
moção que está baseada em fake news; a gente tem que aprovar aqui moções que estão
baseadas em fatos, e não em fakes. Obrigada. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA:
Presidente, gostaria de falar da moção. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Pois não.
Por favor, vereador Bira. O senhor tem o tempo de até cinco minutos também para falar da
moção. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Boa tarde a todos e a todas que nos
acompanham. Quero, primeiramente, agradecer as mais de 14 assinaturas que... em aprovação
à moção, né? Sobre a fala do presidente Lula, ouvi atentamente a vereadora e algumas
citações dela, direito de também questionar, mas está gravado lá o Jornal Nacional. Se ele foi
infeliz na fala, se ele foi certo ou errado, acho que é uma pressão psicológica também, né, ele
tropeçou nessa hora, e o pensamento dele não estava preparado no mesmo momento. Eu vi a
vereadora falando atentamente sobre desmatamento junto ao agronegócio. Alguém aqui
conhece Nova Progresso? Depois vocês pesquisam. É lá no Pará. Pergunta quantos bois têm
na fazenda do Lula lá, do Lulinha. Eu morei lá do lado. Vê o quanto que foi desmatado lá para
ele criar boi. Pesquisa. Pará, para baixo do Xingu. Mas tudo bem. A situação é assim: o
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agronegócio, ele... Outra coisa também que... Voltando ao assunto, concordo com o trabalho,
um trabalho que ajudou muitos produtores rurais, mas o Lula também falou do arroz orgânico,
que os assentamentos plantam, isso é muito bom mesmo, que mantêm a população com arroz
orgânico. O arroz orgânico, de toda a colheita do Brasil, dá para um dia só. Então, o agro, ele
contribui. Agora, exportação e importação existem de todos os lados. A gente também vive de
exportações de outros países. É uma troca, é um fornecimento. Agora, cabe aos governos se
juntarem, verem qual é a melhor forma. Mas o Produto Interno Bruto, o PIB, ele... eu tenho
números aqui, esse ano fala que 27% do PIB, do Produto do Interno Bruto, vem do agro. O
agro gera, eu acho que o agro é muito importante. Então, a fala do presidente lá afetou, de
uma forma ou outra, bastante... os produtores rurais ficaram preocupados. Se alguém... Cada
um entende de uma forma. Mas, de alguma forma, a gente vai observar esses debates,
vereadora, para poder ver qual é o melhor seu candidato (sic). Não estou aqui defendendo
candidato nenhum. Estou defendendo a turma do chapéu. Obrigado. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Senhor...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Após... Pois não. SR.
RODRIGO CLAYR VENÂNCIO: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: O senhor está pedindo a palavra para discutir? Então, o vereador
Azuaite também terá cinco minutos para discutir a moção de repúdio contra às declarações do
candidato do PT. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Sr. Presidente, enquanto o nobre
vereador se dirige à Tribuna, por gentileza, eu queria ver a possibilidade de consultar o
Plenário de nós fazermos uma inversão na Pauta, porque os familiares se encontram aqui e
com criança no colo. E eu queria que Vossa Excelência consultasse dessa possibilidade da
inversão da Pauta para a gente falar desse processo primeiro. Muito obrigado.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Lucão. Também acho que
todos somos solidários, tem um bebê, essa condição. Eu vi que quase todos os parlamentares
aqui balançaram a cabeça concordando com Vossa Excelência, mas, como é de praxe, eu
consulto Vossas Excelências. Se todos são favoráveis permaneçam como estão, manifestandose os contrários. Então, está aprovada a inversão de Pauta. Logo após a fala do Prof. Azuaite,
não havendo mais inscrito, será o primeiro processo a ser votado, está bem? Por favor, o
senhor tem cinco minutos. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Sr. Presidente, Srs.
Vereadores, público presente. O meu comportamento em oito legislaturas nesta Câmara
Municipal foi sempre de buscar a transparência. Então, se existe alguma coisa mal posta,
malparada, que precisa ser investigada tem o meu voto favorável. Que digam os senhores, em
todas as CPIs propostas nesta Câmera para serem votadas, em qual delas eu votei contra?
Votei a favor de todas. Qual requerimento que pedia investigação de alguma coisa que tenha
tido o meu voto contrário? Em nenhum. Tem que investigar, tem que investigar. Agora, essa
propositura do vereador Bira, eu votaria favoravelmente se ela estivesse contextualizada e se
ela fosse, de fato, verdadeira. Vou votar contra porque não é verdadeira e foi
descontextualizada. Mas eu queria dizer a respeito disso que, recentemente, os senhores
votaram uma propositura de minha autoria para dar o título de Cidadania Honorária a Marcos
Sawaya Jank, que é um dos principais intelectuais da agricultura brasileira, é alguém que
defende o agronegócio, como eu também o defendo, em bases civilizadas, em bases
modernas, em bases lucrativas. E digo isso porque acompanho tudo aquilo que esse sãocarlense escreve. São-carlense que foi presidente da União dos Usineiros do Brasil e é alguém
que diz: "Olha, preservação dá mais dinheiro do que o desmatamento". Então, é nessa base
que a gente precisa estar discutindo. Amanhã, nós vamos receber aqui às 10h, em sessão
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solene, o diplomata Victor Luiz do Prado, da Organização Mundial do Comércio. Estão todos
convidados para amanhã, às 10h. O que diz o diplomata, que estava trabalhando até outro dia
na OMC, na Suíça? Que o Brasil sofre problemas, atualmente, com o desmatamento, com o
uso de agrotóxicos etc. e tal. Isso é prejudicial para o Brasil. O agronegócio é o principal item
positivo da nossa Pauta de exportação. Não fosse o agronegócio nós estaríamos lá embaixo,
no vermelho, negativo. Então, é preciso sopesar bem as coisas. Existe aqueles que desmatam,
existe aqueles que queimam, existe o garimpo ilegal, existe a invasão das terras indígenas,
existe a violência, existe a morte, existe tudo isso, e a gente não pode concordar com esse tipo
de situação. Agora, por um outro lado, quando a gente fala de agricultura, a gente fala da
produção de alimentos, e o Brasil é o segundo maior produtor de alimentos do mundo, o
Brasil é um povo de uma população que passa fome. Como é que pode o segundo maior
produtor de alimentos ter um povo que passa fome? É muito simples: é a falta de uma direção
política para equilibrar a exportação com o consumo interno. Negar, como negam, que no
Brasil não existe gente passando fome... É só sair em qualquer esquina aqui da cidade que a
gente vê gente que precisa de uma esmola para comprar comida. Vão dizer: "Ah, mas tem lá o
vagabundo, tem o enganador". É até é possível que tenha, e tem mesmo, mas a grande maioria
é gente que passa fome, esse é um problema social [interrupção no áudio]. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode concluir, por favor. VEREADOR AZUAITE
FRANÇA: Problema social muito grave e que nós temos que resolver. Infelizmente, e falo na
qualidade de ter, por mais de dez anos, presidido o Conselho Estadual de Alimentação
Escolar. Eu era o presidente dos fiscais do estado de São Paulo inteiro da merenda escolar. A
merenda escolar no Brasil não tem reajuste desde 2017. O Congresso votou um reajuste
recentemente, e esse reajuste foi vetado pelo presidente Bolsonaro. E eu e a minha associação,
o CPP, estamos tentando convencer deputados e senadores a derrubar esse veto, porque é
impossível você ter uma merenda escolar com valores de 2017 quando o ovo, por exemplo,
que é a principal mistura brasileira, teve só, nos últimos 12 meses, um crescimento do seu
preço de 202%. Então, quando a gente fala em alimentação, quando a gente fala em
agronegócio, a gente precisa tomar muito cuidado para a gente não enveredar por um caminho
equivocado, às vezes, às vezes, e sem dizer também da importância que a Embrapa tem nisso
tudo, porque se não fosse a Embrapa e não fosse as lideranças, as lideranças mais modernas
da agricultura brasileira, nós não teríamos agronegócio. O negócio não é jogar fake news em
cima desse ou em cima daquele, mas é unir todo mundo para defender o agronegócio justo,
bom e que salva o Brasil. Muito obrigado. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, Prof. Azuaite. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Votação nominal,
por favor. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor quer falar no processo?
VEREADOR SÉRGIO ROCHA: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Com a palavra, o vereador Sérgio Rocha. VEREADOR SÉRGIO
ROCHA: Sr. Presidente, quero aqui parabenizar o Bira, Bira, por isso aqui. Fui agricultor a
vida inteira, agricultor até 1997. Estive visitando o Paraná [ininteligível] fim de semana, meu
pai mora no sítio, meu pai é agricultor, e nós temos que ter um respeito muito grande pelos
agricultores que produzem alimento para toda a nação brasileira e mandam alimento para todo
mundo. Pela primeira vez na história do Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Venezuela, está
atravessando a fronteira para vir comprar alimento no Brasil mais barato e abastecer, no
Brasil, álcool mais barato, porque na época da vaca gorda, que tudo era barato no Brasil, todo
o Brasil ia comprar no Paraguai, ia abastecer no Paraguai, ia comprar alimento no Paraguai,
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na Argentina, azeitona, ia comprar blusa de couro no Paraná... A primeira vez na história, toda
a América Latina está vindo no Brasil comprar. E nós temos que ter um respeito, sim, porque
o governo da esquerda, o governo do PT, durante 16 anos, tinha um MST que invadia fazenda
em todo o Brasil, terra produtiva, queimava trator, estourava canteiro de árvores, matava boi
de agricultor. E nesses quatro anos do governo Bolsonaro, o MST... Alguém ouviu falar em
alguma invasão de terra no Brasil? Não teve. Por quê? Porque o Brasil, o governo Bolsonaro,
deixou de financiar o MST, parou de dar dinheiro para pessoa invadir lavoura, fazenda
produtiva nesse Brasil. Então, nós temos que ter um respeito, sim, com o nosso agricultor, que
produz, que gera emprego na roça, que está movendo a economia no Brasil, está arrecadando,
mandando alimento para o mundo inteiro. O mundo inteiro está vindo comprar no Brasil. Eu
acho que o cara tem que ter um pouquinho de respeito para falar dos agricultores da nossa
região, daqui do estado de São Paulo, aqui do município de São Carlos. Ele falou besteira,
sim, tá? E [ininteligível] MST está aí na rede social mostrando... O Helinho falou: "Nós
estamos voltando, nós estamos voltando, porque nós vamos invadir a terra de vocês". Isso aí
está na rede social, está no Facebook, é só abrir lá. Os caras, antes de ganhar as eleições, já
estão ameaçando que vão invadir de novo as fazendas, os sítios, vão começar a fazer o
terrorismo na cabeça dos nossos agricultores. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Sr.
Presidente, por gentileza, eu gostaria de pedir a compreensão dos meus colegas vereadores.
Nós podemos marcar esse debate talvez para uma outra data, ainda temos tempo antes da
eleição, se é que podemos fazer esse tipo de debate aqui nesta Casa, porque parece que está
vedado tudo isso, né? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Está discutindo a moção,
né, Lucão? VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: É, discutindo...VEREADOR
LUCÃO FERNANDES: Então, mas é que aí começa a falar de um, falar de outro...
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tem...VEREADOR LUCÃO FERNANDES: E
eu queria ver, porque os familiares estão aqui, eu queria ver se os meus colegas fossem
compreensivos, da gente poder ir para a Pauta. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Perfeito. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Para a gente votar os processos, porque os
dois meus... São 23 processos que estamos votando na tarde de hoje. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Sim, nós vamos votar. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Os
dois meus é o 22º e o 23º. Se for esperar, vai trazer um transtorno grande para os familiares.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito, Lucão. Eu acho que não tem mais
vereador inscrito. Em votação a Moção 258, de autoria...VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Eu pedi votação nominal, Sr. Presidente. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Sim. A Moção 258, de autoria do vereador Ubirajara Teixeira, que "manifesta
repúdio contra as declarações do candidato do PT a Presidência da República, Luiz Inácio
Lula da Silva, que, em entrevista ao Jornal Nacional, Rede Globo, na última quinta-feira,
qualificou, de forma leviana e criminosa, parte do agronegócio brasileiro". Votação nominal
solicitada pela nobre vereadora Raquel Auxiliadora. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Azuaite Martins de França. VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: Não. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Bira.
VEREADOR
UBIRAJARA
TEIXEIRA:
Sim.
VEREADORA
RAQUEL
AUXILIADORA: Bruno. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Sim. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Cidinha do Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Dé Alvim. Dimitri
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Sean. Djalma Nery. VEREADOR DJALMA NERY: Não. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Gustavo Pozzi... Desculpa, perdão, Elton Carvalho. VEREADOR
ELTON CARVALHO: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Gustavo Pozzi.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Sim. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Malabim. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Malabim, está
ouvindo aí? Pode seguir em frente, Raquel. Malabim caiu aqui. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Marquinho Amaral, justificou. Paraná Filho. VEREADOR PARANÁ
FILHO: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Professora Neusa.
VEREADORA
PROFESSORA
NEUSA:
Não.
VEREADORA
RAQUEL
AUXILIADORA: Raquel Auxiliadora, não. Robertinho Mori. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Rodson
Magno. Roselei Françoso, no exercício da presidência, não vota. Sérgio Rocha. VEREADOR
SÉRGIO ROCHA: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Tiago Parelli,
justificou. Vereador Dé Alvim estava aqui. Votou, né? São 11 vereadores favoráveis e quatro
vereadores contrários. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, está aprovada a
moção de número 258, de autoria do vereador Bira, Ubirajara Teixeira. PROCESSOS EM
REGIME DE TRAMITAÇÃO COMUM – ÚNICA DISCUSSÃO – PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO - Bom, agora nós entraremos nos processos que estão na Pauta. Nós
invertemos aqui, conforme acordado pelo Plenário. Então, eu coloco em votação o projeto de
lei de número 480, (processo nº 3385/22) de autoria do nobre vereador Lucão Fernandes, que
"denomina de Beatriz de Oliveira França a rua no loteamento residencial Salto do
Monjolinho". Por gentileza, o senhor pode fazer a leitura do currículo. Encaminhamento de
votação solicitado pelo nobre vereador Lucão Fernandes. Esse é da Beatriz. Vai fazer qual
leitura? Dos dois? VEREADOR LUCÃO FERNANDES: [pronunciamento fora do
microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: É que já... Tem problema de votar
esse aqui? VEREADOR LUCÃO FERNANDES: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Dá aqui, deixa eu... Gente, só para deixar claro
aqui, é um pedido aqui do vereador Lucão Fernandes. São dois processos de autoria do nobre
vereador. Então, nós vamos votar primeiro o Projeto de Lei 479, (processo nº 3379/22) que
"dá nome de Emília Ara Sierra à Rua 15 do loteamento Vida Nova São Carlos. Então, o
vereador Lucão Fernandes está solicitando encaminhamento de votação. Vereador Lucão, por
favor, o senhor tem o tempo necessário para leitura do currículo do homenageado. Da
homenageada. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Sr. Presidente, antes de eu fazer o
encaminhamento, eu quero expressar aqui a minha gratidão e a compreensão dos meus
colegas vereadores por terem permitido a inversão da Pauta. E eu também tenho certeza que
poderei contar com o apoio e com o voto de Vossas Excelências neste projeto de lei. Eu quero
dizer que é uma satisfação muito grande para mim na tarde de hoje, uma alegria tremenda de
Deus ter me dado essa oportunidade de estar aqui nessa Casa de Leis e atender também à
solicitação de uma pessoa que eu conheci no clube, no Country Club, apesar, Dr. André,
Azuaite, de ele me dar muito trabalho lá, rapaz. Toda vez que eu encontro ele, encontro o time
dele, ele corre para um lado, ele corre para o outro, e não tem dó do 'véio', que é o Erick, mas
tudo bem. Brincadeiras à parte, eu quero ler a justificativa. "Emília Ara Sierra nasceu em
3/10/1920 em uma fazenda chamada São José, às margens da rodovia SP-215, do quilômetro
171,5, entre o município de São Carlos e Ribeirão Bonito, onde foi criada até os 21 anos de
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idade. Desde criança, começou a ajudar seus pais na lavoura de café, onde ambos eram
trabalhadores rurais, que, consequentemente, acabou atrapalhando em seu processo de
alfabetização em razão das condições econômicas desfavoráveis daquela época. Em
27/9/1941, casou-se com Antonio Sierra Domingues, vindo morar na cidade de São Carlos, na
Rua Silvério Ignarra Sobrinho, 936, Vila Monteiro. Devido ao terreno ser praticamente uma
chácara na época, viviam no cultivo da horta de verduras e legumes que plantavam e também
da criação de porcos. Junto com o marido, saiam em busca de restos de comidas popularmente chamada de lavagem - em uma carroça para o sustento dos porcos. Gerou oito
filhos, que criou com muita dificuldade. Seu marido, ao passar dos anos, tornou-se uma
pessoa violenta devido ao vício de bebida alcoólica; quando bebia, sempre batia na esposa e
nos filhos. Junto com o vício do álcool, ele começou com o vício de jogos de carta, onde
começou a perder o rumo da vida, vindo a perder parte do seu patrimônio. Deixando de
trabalhar e passando a função do dia a dia para a esposa, colocou-a em uma posição muito
difícil, deixando sob sua responsabilidade todos os afazeres diários. Em seguida, acabou
perdendo quase tudo, restando somente uma parte da residência, que culminou em seu óbito
devido ao consumo excessivo de álcool, deixando a esposa com os filhos pequenos para criar.
D. Emília, passou por muitas dificuldades. Chegando até a passar fome, ela não se abateu.
Muito religiosa com sua fé e a sua garra, foi à luta, fazendo faxinas dia e noite para criar seus
filhos. Mesmo com todos os filhos criados, ela continuou a sua vida de faxineira até conseguir
se aposentar, e sempre ajudando seus filhos e seus 18 netos." É isso? "Uma mulher guerreira,
como tantas outras mulheres do nosso Brasil, viveu com dificuldade, humilhação, mas sempre
com muita humildade, perseverança e uma fé imensa em Deus. Conseguiu criar seus filhos,
ajudou a criar netos com muita dignidade e acabou falecendo no dia 23/5/2003 com
problemas de coração." Então, com essa oportunidade que eu tenho certeza que meus colegas
vereadores estarão aprovando essa iniciativa, estaremos eternizando esta rua com o nome da
D. Emília. Eu quero dizer também aos meus colegas vereadores que se encontram aqui
presentes as suas filhas: a Neusali, Neurali e Neuraci, e os netos Sueli, Niro, Aline, Juan e
aquele que judia de mim, meu grande amigo Erick. Então, eu peço aos meus colegas
vereadores... Eu queria fazer encaminhamento de votação individual. Muito obrigado, Sr.
Presidente. [aplausos]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Votação nominal solicitada
pelo nobre vereador Lucão Fernandes. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Favoráveis ao projeto digam "sim", contrários digo "não". Vereador André Rebello.
VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Sim. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Bruno. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Cidinha. Dé. Dimitri
Sean. Djalma Nery. Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Lucão Fernandes.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Malabim. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Malabim, Malabim. Vamos lá.
VEREADOR MALABIM: Sim. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Alguém está
ouvindo aí? VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Eu vou continuando, depois a
gente volta para o Malabim. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Continua. A gente
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chama novamente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Marquinho Amaral,
justificou. Paraná Filho, sim. Professora Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA:
Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Raquel Auxiliadora, sim. Robertinho
Mori. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sim. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Rodson Magno. VEREADOR RODSON DO CARMO: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Roselei Françoso, no exercício da
presidência, não vota. Sérgio Rocha, sim. Tiago Parelli, justificou. Vereador Dé Alvim, sim.
Malabim voltou? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Estou chamando ele aqui,
porque... É, está entrando aqui, ó. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Acho que
ele não... acho que caiu. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Malabim, está ouvindo?
É, a internet dele é via rádio...VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Caindo e
voltando, né? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então demora um pouquinho, mas
já apareceu ali o vereador Malabim votando sim também no projeto. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Sim? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: E quero
registrar aqui, vereador Lucão, que se eu pudesse votar, também votaria com Vossa
Excelência, tá bem? VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: São 17 votos favoráveis,
nenhum contrário. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. Então, está aprovado
o projeto de lei de número... Está lá com o Lucão, né? Esse é o 479. Então, está aprovado o
Projeto de Lei 479...[aplausos]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Que "dá nome de
Emília Ara Sierra à Rua 15 do loteamento Vida Nova São Carlos". Parabéns. O senhor vai
fazer o encaminhamento do segundo projeto, né? Por gentileza. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Quero pedir novamente...PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Deixa
eu só ver o número do projeto, Lucão, porque senão eu vou... Encaminhar aqui sem o número
fica ruim, né? O pessoal está acompanhando lá, o nosso administrativo, então eles ficam
perdidos. Então, Projeto de Lei nº 480, de autoria do nobre vereador Lucão Fernandes, que
"denomina Beatriz de Oliveira França a rua no loteamento residencial Salto do Monjolinho".
Agora, encaminhamento de votação solicitado pelo nobre vereador Lucão Fernandes.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, eu queria dizer o
seguinte antes de eu ler a justificativa: que eu tenho uma... assim, eu tenho um trânsito muito
bem com todos os colegas vereadores, sou amigo de todos, mas eu tenho, assim, um carinho
especial, uma admiração um pouco diferente, as netas nossas se conhecem, uma pessoa que eu
já trabalhei inclusive na campanha dele quando era jovem, né, 18 anos eu tinha, faz tempo
isso, mas eu trabalhei na campanha desse grande parlamentar, que ele me ensina praticamente
quase todos os dias, que é vereador Azuaite Martins de França, e eu o procurei pedindo a sua
permissão e também a sua autorização para que eu pudesse denominar uma de minhas ruas
com o nome da sua mãe. Então, eu quero dizer aqui da minha alegria quando Vossa
Excelência autorizou para que eu pudesse também denominar e eternizar esse loteamento o
nome de sua mãe. Então, a justificativa: "Beatriz de Oliveira França nasceu em Barretos, São
Paulo, em 25/11/1919, filha de José de Oliveira Jorge e Ricardo Messias de Miranda. Ele,
português, natural de Val de Frades, Leiria, Portugal, jornalista, exilado político e comerciante
no Brasil; ela, natural de Cravinhos, São Paulo. Beatriz foi casada com João Martins de
França, brasileiro, ferroviário, natural de São João do Piauí. Mãe de dois filhos: Azuaite
Martins de França, professor, vereador e tantas coisas mais aqui em São Carlos, e Ademir
Martins de França, engenheiro elétrico. Avó de cinco netos - Marcus Vinícius, João
Guilherme, Luís Gustavo, João Paulo e Karina, Beatriz foi uma mulher determinada.
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Compreendia perfeitamente que a educação é a mola promissora da mobilidade social e,
juntamente com seu marido, não mediu esforços para dar educação e boas escolas a seus
filhos. Residente na Vila Prado, era politizada." Por isso que deixou o filho desse jeito, né?
"Participativa e militante das causas sociais, tais como Diretas Já, movimento contra a
carestia, falta de água, saneamento etc. Beatriz faleceu no dia 2/11/1997, e está enterrada em
São Carlos, cidade que adotou como sua." Eu solicito também que votação seja nominal, Sr.
Presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, eu solicito à vereadora Raquel,
nossa segunda-secretária, votação nominal. Os vereadores favoráveis à aprovação do projeto
que "denomina de Beatriz de Oliveira França a rua no loteamento residencial Salto do
Monjolinho" digam "sim", os contrários digam "não". VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Azuaite Martins de França, sim. Bira.
VEREADOR
UBIRAJARA
TEIXEIRA:
Sim.
VEREADORA
RAQUEL
AUXILIADORA: Bruno. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Sim. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Cidinha do Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Dé Alvim. Dimitri
Sean. Djalma Nery. Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO
POZZI: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Lucão Fernandes.
VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Malabim. Marquinho Amaral, justificou. Paraná... PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Malabim vota sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Sim, Malabim.
Paraná Filho. Professora Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Raquel Auxiliadora, sim. Robertinho Mori.
VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Rodson Magno. Roselei Françoso, no exercício da presidência, não vota. Sérgio Rocha, sim.
Tiago Parelli, justificou. São 16 votos favoráveis, nenhum contrário, Sr. Presidente.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então, está aprovado o projeto de lei de autoria do
nobre vereador Lucão Fernandes, que "denomina de Beatriz de Oliveira França a Rua 8 do
loteamento residencial Salto do Monjolinho". Parabéns, Prof. Azuaite. Parabéns, Lucão. Que
o Erick continue dando 'molé' no Lucão lá no Country. Bota o velhinho para correr. Ele está
jogando no gol agora, né, Erick? Agora é só no gol, né? ORADOR NÃO IDENTIFICADO:
[pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Joga muito
ainda? É nosso artilheiro aqui, viu? Então, vamos lá. Dando prosseguimento ao processo de
votação. Os vereadores estão fazendo a foto ali com os familiares. Vamos aguardar um
segundinho, né? Vamos tocar? Então, vamos lá. Em votação o Projeto de Lei 340, (processo
nº 2584/22) de autoria do nobre vereador Djalma Nery, que "dispõe sobre o programa Bueiro
Ecológico como medida de prevenção contra enchente e como medida de proteção aos
recursos hídricos da cidade de São Carlos". Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de Lei 401, (processo nº 2827/22)
que "autoriza o Poder Executivo"... Projeto de Lei 401, de autoria da Prefeitura Municipal de
São Carlos, que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar no valor
de R$ 20 mil para as atividades... Cooperativa de Trabalho de Catadores de Materiais
Recicláveis de São Carlos, de autoria do nobre vereador Azuaite Martins de França. Recursos
oriundos de dotação orçamentária do Tesouro Municipal. Em votação o Projeto de Lei 401.
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Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado.
Projeto de Lei 402. (processo nº 2828/22) Interessado: a Prefeitura Municipal de São Carlos.
Tem como objeto: "autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na
Prefeitura de São Carlos no valor de R$ 25 mil para a Secretaria Municipal de Habitação e
Desenvolvimento Urbano, conforme emenda parlamentar do nobre vereador Robertinho Mori
Roda". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovado. Projeto de Lei 425, (processo nº 3003/22) de autoria da Prefeitura Municipal de
São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na
Prefeitura Municipal de São Carlos no valor de R$ 10 mil, conforme emenda do vereador
Bruno, para compra de equipamentos com recursos oriundos de anulação de dotação
orçamentária - fonte 01". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se
os contrários. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Valeu, Erick. Um abração. Nos perdoe aí pela
demora, mas processo legislativo é um pouco demorado mesmo, viu? ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: Muito obrigado. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Um abração.
ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Em votação o Projeto de Lei 426, (processo nº 3004/22) de autoria
da Prefeitura Municipal de São Carlos, que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito
adicional suplementar na Prefeitura de São Carlos no valor de R$ 10 mil à Secretaria
Municipal de Esporte e Cultura, conforme emenda parlamentar do vereador Roselei Françoso,
para Associação de Gestores do Esporte". Em votação o Projeto de Lei 426. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto de
Lei 426. Projeto de Lei 431, (processo nº 3016/22) de autoria da Prefeitura Municipal de São
Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a abrir um credito adicional suplementar na
Secretaria Municipal de Esporte e Cultura no valor de R$ 54 mil para formalização do termo
de fomento entre a Prefeitura Municipal de São Carlos e a Liga Central de Natação, conforme
emendo parlamentar dos nobres vereadores Marquinho Amaral, Rodson Magno do Carmo,
Roselei Françoso, Ubirajara Teixeira, Bruno Zancheta, Azuaite Martins de França e
Malabim". Em votação o Projeto de Lei 431. Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto de Lei 431. Projeto de Lei 432,
(processo nº 3017/22) de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza o
Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São
Carlos no valor de R$ 100 mil à Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda para
formalização do termo de fomento entre a Prefeitura Municipal de São Carlos e o Ceja
(Centro Educacional de Jovens e Adultos), sendo recursos provenientes de anulação de
dotação orçamentária". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se
os contrários. Aprovado o Projeto de Lei 432. Projeto de Lei 440, (processo nº 3063/22) de
autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a abrir um
crédito adicional suplementar no valor de R$ 25 mil, sendo R$ 5 mil do vereador Djalma e R$
20 mil da vereadora Raquel Auxiliadora, para formalização do termo de fomento com
Associação de Protetores Pró-animal com recursos oriundos de anulação de dotações
orçamentárias - fonte 01". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestandose os contrários. Aprovado o Projeto de Lei 440. Projeto de Lei 441, (processo nº 3070/22) de
autoria do nobre vereador Djalma Nery, que "dispõe sobre a arquitetura sustentável na
construção de novos prédios públicos municipais". Em votação o Projeto de Lei 441. Os
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vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o
Projeto de Lei 441, que "dispõe sobre a arquitetura sustentável na construção de novos
prédios públicos municipais", de autoria do nobre vereador Djalma Nery. Projeto de Lei 442,
(processo nº 3071/22) de autoria do nobre vereador Rodson Magno do Carmo, que "declara
de utilidade pública a instituição Centro de Educação de Jovens e Adultos, o Ceja". Em
votação o Projeto de Lei 442. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado o projeto de lei de autoria do nobre vereador Rodson
Magno do Carmo, 442, que "declara de utilidade pública a instituição Centro de Educação de
Jovens e Adultos, o Ceja". Projeto de Lei 461, (processo nº 3249/22) de autoria da Prefeitura
Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional
suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos no valor de R$ 52,8 mil para
enfrentamento das demandas assistenciais geradas pelo covid-19 - ou pelo coronavírus -,
sendo recurso oriundo de excesso de arrecadação - fonte 05". Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto de Lei 461.
Projeto de Lei 462, (processo nº 3250/22) de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos,
que "autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na Prefeitura
Municipal de São Carlos à Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social no valor de
R$ 37.577,54 para promover ações voltadas ao tema da interface de proteção social e o
mundo do trabalho por meio de oficinas, palestras, capacitações e cursos teóricos, de forma
conveniada entre a Fesc (Fundação Educacional São Carlos) e o município de São Carlos com
recursos oriundos de anulação de dotação orçamentária do Tesouro da União". É fonte 5. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o
Projeto de Lei 462. Projeto de Lei 464, (processo nº 3252/22) de autoria da Prefeitura
Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a abrir um credito adicional
suplementar na Fundação Pró-memória no valor de R$ 15 mil". Emenda parlamentar do nobre
vereador Sérgio Rocha para realização do 13º Encontro de Ferroomodelismo com recurso de
anulação de dotação orçamentária - fonte 01". Em votação o Projeto de Lei 464. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o
Projeto de Lei 464. Projeto de Lei 465... Professora Neusa, a senhora está atenta ao projeto aí,
né? Qual é que a senhora vai...? VEREADORA PROFESSORA NEUSA: [pronunciamento
fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Ah, vai pedir para tirar? Tá.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Ah, perfeito. É o do Silvio, né? VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Tá. Só para eu não atropelar aqui, tá? Perfeito. Projeto de Lei 465, (processo
nº 3300/22) de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos em votação. Ele altera o
dispositivo da Lei Municipal 20.188, de 30 de junho de 2021". Ele passa repasse financeiro no
valor de R$ 42.532,80 para R$ 62.168,80 destinado ao Nosso Lar, conforme projeto Educar
para Transformar - Juntos e Conectados, com recursos do Fumcad, Fundo da Criança e do
Adolescente. Em votação o Projeto 465. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado o Projeto de Lei 465. Projeto de Lei 466, (processo
nº 3319/22) de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder
Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos no
valor de R$ 16 mil para Santa Casa de Misericórdia, conforme emenda do vereador Rodson
Magno do Carmo, para compra de um laringoscópio". É isso mesmo? Laringoscópio. Em
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votação então o Projeto 466 para compra do laringoscópio. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovada a compra do
laringoscópio. Rodson, depois você me explica o que é um laringoscópio, por favor? Projeto
de Lei 467, (processo nº 3320/22) de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que
"autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal
de São Carlos no valor de R$ 582,1 mil para pagamento indenizatório à Soluções Serviços
Terceirizados e à Omesc com recursos oriundos de anulação de dotação orçamentária do
Tesouro Municipal". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Por favor, gostaria de registrar meu
voto contrário. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Voto contrário da nobre vereadora
Raquel Auxiliadora, vereador Paraná Filho. Mais algum vereador? Então, dois votos
contrários à aprovação do Projeto de Lei 467. Copiou aí, Valeria? É a compra... indenização
da Omesc e da Soluções Serviços Indenizatórios. Então, registrando aqui a presença do... a
presença não, o voto contrário do vereador Azuaite Martins de França, Paraná Filho, Raquel
Auxiliadora, Dé... Dé não, Dé está ok, Dé votou favorável. Então, três votos contrários à
aprovação do Projeto de Lei 467. Registrando aqui o voto favorável do vereador Dé Alvim.
Projeto de Lei 468, (processo nº 3324/22) da Prefeitura Municipal de São Carlos, que
"autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional na Prefeitura Municipal de São
Carlos no valor de R$ 8 mil, sendo R$ 3 mil para realização de eventos culturais pelo
Departamento de Arte e Cultura, conforme emenda parlamentar do nobre vereador Bruno
Zancheta, e R$ 5 mil para atendimento ao desenvolvimento esportivo, integração e promoção
social do cidadão, conforme emenda parlamentar do nobre, do sempre nobre, parlamentar
Rodson Magno do Carmo". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestandose os contrários. Aprovado o projeto de lei do meu amigo vereador Bruno Zancheta e do meu
sempre querido vice-presidente Rodson Magno do Carmo. Projeto de lei... É de casa, filho.
Projeto de Lei 470, de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder
Executivo a conceder repasse financeiro a Amigos de São Judas Tadeu, e dá outras
providências". Autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar no valor
de R$ 35.280,00 à Associação Amigos São Judas Tadeu, do projeto Crescer Criança. Em
votação o Projeto 470. (processo nº 3326/22) Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o projeto de lei Crescer Criança. Ranieri está
rindo como uma criança agora, né, Ranieri? Projeto de Lei 471, (processo nº 3327/22) de
autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a conceder
repasse financeiro ao Círculo de Amigos da Paróquia Santa Madre Cabrini, e dá outras
providências", no valor de R$ 151.659,00 para o desenvolvimento do projeto Madre Cabrini:
A serviço da vida. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado o projeto de lei de número 471. Projeto de Lei 472, (processo nº
3362/22) de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a
abrir um crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos no valor de R$
75 mil, sendo R$ 35 mil do vereador Lucão, R$ 10 mil do vereador Marquinho Amaral, R$ 15
mil do vereador Dimitri Sean, mais R$ 10 mil do vereador Dimitri Sean e R$ 5 mil...
Desculpa, R$ 10 mil da vereadora Neusa Golinelli e R$ 5 mil do vereador Malabim, para
formalização do termo de fomento à Associação de Karatê de São Carlos". Recursos também
do Tesouro Municipal. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se
os contrários. Aprovado o Projeto de Lei 472. Projeto de Lei 477, (processo nº 3372/22) de
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autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que "autoriza o Poder Executivo a abrir um
crédito adicional suplementar na Prefeitura de São Carlos no valor de R$ 25 mil à Secretaria
Municipal de Esporte e Cultura, sendo R$ 10 mil do nobre vereador Robertinho Mori Roda e
R$ 15 mil do nobre vereador, parceiro de sempre, de todas as horas, vereador Dé Alvim, para
lançamento do livro Almanaque de São Carlos 4". É isso mesmo, Dé? São Carlos 4? "E a
realização de eventos culturais (rádio nos bairros)". Ah, rádio nos bairros. "Com recursos
oriundos de anulação de dotação orçamentária". SR. RODRIGO CLAYR VENÂNCIO:
[pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
[ininteligível]. É, o Claudião é parceiro nessas coisas aí mesmo. Vereador Dé Alvim então,
né, o projeto de lei aqui, e também do vereador Robertinho Mori Roda. Em votação Projeto de
Lei 477. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovado. Projeto de Lei 479, de autoria... Ah, esse já votamos, já votamos. Agora, nesse
momento, eu quero convidar, até pelo brilhantismo que exerceu a função de presidenta na
última sessão, a vereadora Raquel para me substituir e passar a palavra aos oradores inscritos
no tempo regimental, aos vereadores Neusa Golinelli, Dé Alvim, Professora Neusa de novo e
o Bruno, né, inscrito...VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: O Azuaite.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: E o Azuaite também. Em qual expediente?
ORADORA NÃO IDENTIFICADA: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Então, é só inverter. O Azuaite... Comunicado à Casa solicitado
pelo nobre vereador Paraná Filho. [troca de presidência]. VEREADORA PROFESSORA
NEUSA: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR PARANÁ FILHO: Sr.
Presidente, quero comunicar a essa Casa que na quinta-feira, ao contrário do que eu havia
falado anteriormente, eu tinha falado que seria amanhã, quarta-feira, mas não, na quinta-feira,
às 15h, nós receberemos aqui a secretária municipal de Educação, Sra. Wanda Aparecida
Machado Hoffmann, o Sr. Secretário municipal de Gestão de Pessoas, Sr. Dante José Nonato,
e também representantes do Sindspam para discutirmos as horas excedentes trabalhadas pelos
servidores municipais de educação nas unidades escolares com início de ano letivo
prejudicado em decorrência da interdição parcial de algumas escolas. Então, eu havia dito,
vereador Bira, que seria amanhã, quarta-feira, mas não, eu me equivoquei. Então, será na
quinta-feira que nós iremos receber aqui a Profa. Wanda e o Sr. Dante Nonato e
representantes do Sindspam para discutir essa situação dos professores que estão sendo
obrigados a trabalhar no sábado para compensar horas que... acredito que eles estão sendo
penalizados injustamente, e isso vai trazer um sério prejuízo jurídico aí e financeiro para o
município. Muito obrigado, Sra. Presidente. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA:
Obrigada, vereador Paraná. Nosso presidente Adail Alves de Toledo...VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Comunicado à Casa.
PRESIDENTE RAQUEL
AUXILIADORA: Só um minutinho. Nosso presidente Adail Alves de Toledo confirmou
presença representando o Sindspam nessa região. Professora Neusa, por favor.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Comunicado à Casa. PRESIDENTE RAQUEL
AUXILIADORA: Por favor. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Quero fazer a todos
que estão ouvindo e aos presentes um comunicado que, para mim, é importantíssimo. Uma
oferta de pessoas que fazem pela saúde, como ciclismo, pedal, estarão fazendo dia 11 de
setembro, vereadora Raquel, o primeiro Pedal Pet, onde estão sendo movimentadas grandes
pessoas, e essas doações serão feitas para um cadastro de inúmeras protetoras independentes
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que até o momento não têm ajuda financeira e estão necessitando de mais, entendeu? Então, é
essa que eu queria comunicar. Quem puder, se inscreva, vão lá, façam. Vão ter vários sorteios,
brindes, até bicicletas, né, e outros mais. Vamos lá, gente, em prol dos animais que tanto
sofrem. Em 11 de setembro. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Aonde?
Professora Neusa...VEREADORA PROFESSORA NEUSA: [ininteligível]. PRESIDENTE
RAQUEL AUXILIADORA: Onde as pessoas que se inscrevem, Professora Neusa?
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Através... No kartódromo. No kartódromo estão
sendo abertas já as inscrições, tá? PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: As
inscrições. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: E também o site, que eu vou estar
dispondo... Já está em vários lugares. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Pedal
Pet, ê isso? VEREADORA PROFESSORA NEUSA: É o primeiro Pedal Pet.
PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Primeiro... Uhum. Certo. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: E vai ser na saída do kartódromo, em Água Vermelha, tá?
PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Ótimo. VEREADORA PROFESSORA
NEUSA: Obrigada. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Para vocês procurarem aí,
então, primeiro Pedal Pet. Vamos ajudar. Então, pelo tempo do partido, vereador Azuaite?
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE
RAQUEL AUXILIADORA: Comunicado à Casa, por favor. VEREADOR AZUAITE
FRANÇA: Sra. Presidente, Srs. Vereadores, público que nos vê e ouve. Na sessão passada, eu
cometi um equívoco de data e queria desfazer esse equívoco. A sessão solene em homenagem
ao diplomata Victor Luiz do Prado será realizada amanhã, quarta-feira, às 10h, neste Plenário.
Os senhores estão todos convidados. E eu alerto para o seguinte: Victor Luiz do Prado nasceu
em São Carlos, é de família de São Carlos, família Prado, e... Hã? ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADOR AZUAITE
FRANÇA: Mesmo ano que o vereador Lucão, 1961, não é isso? Estudou em São Carlos, no
Colégio Diocesano, fez Direito na Faculdade do Largo de São Francisco, ingressou no
Instituto Rio Branco, que forma diplomatas, e foi um dos mais destacados membros do corpo
diplomático brasileiro na Organização Mundial do Comércio. Então, quando a gente, nesse
Plenário, discute agronegócio, quando discute indústria, quando discute todas as questões
relativas às relações comerciais do Brasil, quando discute clima, quando discute
desmatamento e os reflexos disso nas relações comerciais brasileiras, tudo isso passa
[interrupção no áudio]. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Para concluir,
vereador. Está desligado. Isso. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Tudo isso passa pela
OMC. Então, eu acho, Srs. Vereadores, que quando a gente faz uma sessão solene para uma
pessoa dessa magnitude ou para qualquer pessoa por humilde que seja e que recebe uma
homenagem por esta Câmara Municipal, por uma questão de respeito, a gente gostaria que os
vereadores que estivessem disponíveis comparecessem à sessão. É muito desagradável a gente
homenagear alguém em uma Câmara Municipal composta por 21 e não ter ninguém, ou quase
ninguém, na Câmara. Então, peço aos Srs. Vereadores presentes e aqueles que me ouvem que
façam um esforço para estarem presentes aqui amanhã na sessão das 10h. Muito obrigado.
PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada, vereador Azuaite. Pelo tempo do
partido, quem vai então falar? Vereador Azuaite ou a Professora Neusa? ORADOR NÃO
IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE RAQUEL
AUXILIADORA: Tá. Então, Prof. Azuaite, pode continuar então...[risos]. PRESIDENTE
RAQUEL AUXILIADORA: Com o uso da palavra pelo tempo do partido, pelo tempo de
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cinco minutos, e aí depois a Professora Neusa então usa a explicação pessoal. VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: Eu falo em nome do Cidadania, meu partido, partido da vereadora
Neusa, partido de tantas pessoas com relevância histórica na política brasileira: Roberto
Freire, Cristovam Buarque e tantos outros. A política no nosso modo de entender existe para
unir, e não para separar. Não para construir muros, mas para oferecer alternativas à
população. E cada um escolhe o seu candidato preferido e vota no seu candidato. Então, em
primeiro lugar, o Cidadania defende a liberdade de escolha, o Cidadania prega que todas as
pessoas procurem votar no dia das eleições, mesmo aqueles que estão dispensados do voto
que vão votar. Por quê? Porque essas vão votar não por obrigação, mas vão votar porque o
voto, antes de ser obrigação, é um direito, um direito talhado com suor, com sangue e com
lágrimas. A gente vive em um país de muita discórdia, e nós precisamos unir esse país. Em
um país cada vez mais violento. E essa violência se expressa de diversas maneiras, e uma das
maneiras com que se expressa é a utilização de determinados recursos que no passado não
eram usados, mas que agora são usados com muita frequência. Eu estou me referindo ao
fundamentalismo presente na vida política brasileira. O que é o fundamentalismo? Usar a
referência a Deus, à religião, à interpretação literal de livros ditos sagrados, ou sagrados, com
função não do alívio religioso ou do perdão, mas para semear o ódio, a discórdia. Eu vejo, por
exemplo, Silas Malafaia, que chama de desgraçado esse ou aquele que diz os impropérios que
diz para alcançar os seus objetivos, que não são os objetivos religiosos, mas são os mais sujos
e nojentos objetivos políticos. Fazer isso é enganar o povo. Sou católico. Outro dia eu li a
Bíblia aqui, e na leitura da Bíblia o que estava escrito? Que aparecerão aqueles que, em nome
de Messias, enganarão o povo. Foi isso que eu li, leitura literal da Bíblia. Se o Messias é
candidato aqui do Brasil ou não é uma outra conversa, mas... Agora, eu recebi um e-mail,
esses dias, de alguém que postou dizendo o seguinte: "Olha, em nome de Deus, de Nossa
Senhora, da Virgem Maria, e coisa e tal, vamos fazer uma prece no dia 7 de setembro para
pacificar o Brasil". Eu escrevi lá: Olha, ótimo, é isso mesmo, a gente tem que botar para fora
o Bolsonaro. Bom, daí a pessoa me responde o seguinte: que quem não vota no Bolsonaro é
demônio, é comunista, é maldito, é pedófilo, é destruidor da família cristã. Ora, eu sou
católico. Eu queria saber... Vou até interpelar essa pessoa extrajudicialmente para que ela
procure me enquadrar [interrupção no áudio]. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA:
Pode concluir, vereador. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Em algum desses adjetivos ou
substantivos que ela relaciona para me acusar. E depois diz que os vereadores enchem o bolso
de dinheiro. Daí é acusação para mim e para todos os senhores. Ora, para falar de Deus, tudo
bem. Quando falar de Deus comprometia a escolha dela, daí a gente é pedófilo, é isso, é
maldito, é demônio, é tudo isso. Ora, apelar para Deus para ganhar voto é fragilidade política,
é falta de ter o que fazer. Finalmente, Sra. Presidente, eu quero deixar claro aqui o meu
repúdio, o meu repúdio, a toda e qualquer agressão que se faça a qualquer pessoa, até mesmo
a jornalistas, até mesmo a jornalistas, até mesmo a jornalistas mulheres, que não podem se
defender em um debate. Até mesmo se essas jornalistas se chamarem Vera Magalhães. O meu
grande abraço à Vera Magalhães e meu repúdio a quem a acusou indevidamente sem que ela
tivesse feito nada. Fez apenas uma pergunta para outro candidato. E quem foi misógino, maleducado... Misógino é aquele que não gosta de mulher. [risos]. VEREADOR AZUAITE
FRANÇA: Misógino é quem não gosta de mulher. E ele não gosta. PRESIDENTE
RAQUEL AUXILIADORA: Não gosta. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Não sei se é
'tchutchuca' ou se não é 'tchutchuca', que se chama Jair Bolsonaro. Messias Bolsonaro. Muito
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obrigado. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Muito obrigada, vereadora Azuaite.
Faço minhas as suas palavras também, concordo integralmente com a fala de Vossa Senhoria.
Vamos então para o expediente da explicação pessoal. Com cinco minutos, vereador Bruno.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Boa noite, presidenta, vereadora Raquel, vereadores,
vereadoras. Bom, de forma muito breve, eu quero trazer um tema nessa noite de hoje. Eu
tenho alguns temas, eu vou deixar para a próxima sessão, que o tempo é pequeno. Fazer um
elogio e uma crítica ao secretário Dante Nonato, que é o secretário da administração e gestão
de pessoal. O elogio, vereador Lucão, é que eu tenho conversado com muitos servidores, e
todos os servidores a conversa é a mesma: "agora nós temos diálogo", "agora nós temos porta
aberta", "lá na Secretaria de Administração e Gestão de Pessoal, nós temos pelo menos uma
resposta, nós somos atendidos, nós somos ouvidos". Isso não sou eu que estou dizendo; são
servidores das escolas, das unidades de saúde, que eu visito e dizem: "Agora nós somos pelo
menos ouvidos", coisa que não acontecia com a Dra. Helena. Tenho um respeito muito grande
por ela, enquanto gestora, acredito que ela é muito legalista, mas as coisas não são só
legalidade, as coisas têm mérito também, e a Helena era só "não, não", "sim, sim", não tinha
muita conversa, não tinha diálogo. E se ela está em uma Secretaria de Administração e Gestão
de Pessoal, ela tem que ter um trato pessoal com as pessoas, como o próprio nome da
secretaria que ela estava à frente acontecia. Mas com a Helena não era bem assim. Então, o
elogio é: com todo o esforço dessa Casa, do Sindspam, da vereadora Raquel, a 16.000 veio
para cá, alteração, a Comissão de Saúde também se debruçou. Nós temos ainda muitas coisas
para melhorar, Lucão, mas foi uma melhora significativa, né? Então, o elogio é esse. E a
crítica: nós tínhamos na última quarta-feira a nossa última reunião. Nós temos feito aqui na
Câmara uma comissão de estudos, já aproveitando esse gancho da alteração da 16.000, para
nós tratarmos também da 16.001, que diz respeito à questão dos guardas municipais. Nós
temos aqui uma comissão composta na Câmara, os vereadores estavam lá, nós tínhamos uma
reunião agendada e confirmada com a participação do Lucinei, quero agradecer, do Sindspam,
que participou conosco, e também do secretário Dante. E primeiro - e eu vou revelar aqui,
vereadora Raquel -, primeiro o secretário confirmou a reunião na terça. Na quarta, eu mandei
mensagem para ele novamente: "reunião amanhã". Na quinta-feira, ele esqueceu da reunião,
porque eu liguei para avisar ele. Ou seja, não se programa, não marca, não tem agenda. Já está
errado. E eu liguei para avisar ele. "Ah, daqui a pouco eu entro". "Não, já vejo. Daqui a pouco
eu entro". Enfim. Então, aquela atitude foi uma falta de respeito não comigo, mas com essa
Casa. Sabe quando ele entrou? Nunca. Nós ficamos paralisados aguardando ele entrar na
reunião. Não é uma falta de respeito comigo, mas é uma falta de respeito com essa Casa. De
20 a 25 minutos, o vereador Bira está falando aqui, e nós aguardando ele voltar, e aguardando
ele voltar. Nós não somos seus funcionários, Dante. E não porque eu sou vereador, porque
isso aí para mim não muda nada, mas é esse o trato que os servidores me elogiam? Eu acho
que nós não estamos falando de mesma pessoa. Tenho um respeito muito grande por ele, mas
o que ele fez não se faz. Pode ser que para ele o assunto não é interessante. A discussão do
plano de carreira da guarda pode ser que para ele não é interessante. Para mim, é. Para o
vereador Bira, que estava lá, vereadora Raquel, para todos os vereadores aqui, para mim o
assunto é muito interessante. Mas talvez para ele não é. Então, eu fiquei surpreso com a
postura dele, Lucão. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do
microfone]. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Exato. E nós tínhamos lá... O presidente
da Associação dos Guardas estava conosco, o Sindspam estava conosco. Nós não temos que
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ficar a tarde toda esperando a vontade do secretário. Nós não somos funcionários do
secretário. De novo, o que me deixa mais triste é que a postura dele me surpreendeu, uma
pessoa que eu tenho um carinho. E o desrespeito, de novo, não foi comigo, foi com todos nós
que estávamos lá. O presidente da Associação dos Guardas Municipais estava lá. Então, eu
quero deixar essa mensagem. O secretário Netto Donato com certeza está nos assistindo,
tenho um carinho também muito grande pelo Netto. De novo, espero que essa situação, ela
não se repita, porque é um momento, considerando que nós estamos nesse momento de
discussão e aprovação da 16.000, entendemos que era um momento de avançar também nessa
questão da Guarda Municipal, sabemos as dificuldades que a guarda enfrenta, já foi detalhado
aqui por outros vereadores também, e aí o secretário sequer participa da reunião. Sequer
participa da reunião. É assim que uma comissão de estudos para discutir o plano de carreira é
tratada no Legislativo. De novo, para nós o assunto é importante, pode ser que para o
secretário não é. Muito obrigado. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada,
vereador Bruno. Vereador Bruno, eu não tenho mandato para defender o secretário, mas no
dia seguinte ele me justificou dizendo que a internet não estava funcionando, ele não
conseguia, enfim. Infelizmente, a gente não teve esse retorno no momento que era necessário.
Agora, última vereadora inscrita nessa noite para explicação pessoal, Professora Neusa.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Bom, boa noite a todos. Bom, é o seguinte:
primeiro, quero agradecer aqui, como eu avisei que eu ia agradecer, que consegui pelo menos
ser atendida em dois obstáculos lá no Planalto Verde, em uma rua que estava sendo...
acontecendo muitos desastres, muitos probleminhas. Agradeço o Paulo, ao secretário, que me
falou: "Neusa, professora, conseguimos". Fico feliz. Outra: eu vou aqui fazer uma situação de
emoção, reclamação e ódio, ódio, porque enquanto muitas pessoas se movimentam e pedem
pelo amor de Deus atenção à saúde, à educação, onde nossa cidade está sendo eu acredito que
precarizada em todos os sentidos, eu quero colocar uma atuação que ocorreu com uma
amicíssima minha, que ficou horas, e aconteceu com outras mais, horas esperando, mesmo
com a liberação de vaga, Raquel, na Santa Casa com pedido, por favor, que ela estava com
AVC isquêmico, e ela precisava urgente. Às 7h, recebo a informação da liberação da vaga e
que já tinha pedido para ser levada até a Santa Casa. Fiquei feliz. Falei: Vai ser atendida, a
Eliana vai ser atendida. O que acontece? Era 11h, uma das minhas amigas e prima dela me
liga falando: "Neusa, não veio até agora buscar. Ela não está bem". Ligo para o transporte,
tenho a informação: "Neusa, nós temos só, professora, duas ambulâncias para atender a cidade
inteira". O Samu sucateado, a vida são-carlense sucateada, Comissão de Saúde... Quantas
vezes você pediu para a licitação organizar, melhorar? Onde é que estão essas ambulâncias?
Reformando aonde? Arrumando aonde? Aonde tem essa oficina que não devolve as
ambulâncias para a cidade arrumadas? Onde está? Por que o Samu está... Então, eu leio aqui...
A minha amiga que faleceu, ela teve morte cerebral. Sabe o que eu fiz, Bira? Chorei. Quando
eu recebi a mensagem, eu chorei, eu falei assim: Eu sou uma incompetente. Porque eu lutei
por isso. Mas não é incompetente. Eu estou aqui pela população, não só pela minha amiga.
Essa me doeu porque eu vi quantas pessoas ela já ajudou e ela lutou. Ela olhou tanto pelo
padre Antônio, ela se dispunha sem receber a trabalhar lá... Uma situação triste. Eliana... Você
sabe que dia que ela nasceu, Lucão? Dia 4 de novembro. O que se comemora dia 4 de
novembro? Aniversário dessa cidade que ela tanto valorizou, tanto a Vila Izabel, a Babilônia,
que tanto lutou, fez inúmeras situações para ajudar os pobres, sabe? O que eu mais sinto é vir
aqui brigar, falar e não ver uma ação desse município em prol da população. Em nenhum
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sentido. Na saúde do ser humano, na saúde dos animais, estamos simplesmente largados.
Agora, dizer "saúde ambiental"? Nós estamos morrendo, nós estamos matando os nossos rios,
nossas águas. Você falou, o Bira falou... Quero também colocar aqui: quantos ambientalistas
foram assassinados sob a tutela de Jair Bolsonaro? Quantos? Então, esses ambientalistas
lutavam por manter a nossa vida. E aí? Mas vamos voltar. Eu quero deixar aqui o meu pesar
para essa senhora, Eliana Aparecida Jeronymo Luchesi de Souza. Fica em paz, amiga, porque
Deus é testemunha. Isso, sim, a gente tem que ver. Quem aqui faz, aqui paga. Obrigada.
PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Que assim seja, Neusa. Vereador Rodson, vai
usar a palavra? Não? Algum vereador mais vai usar a palavra? Então, nada mais havendo...
Vereador Lucão? [risos]. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Então, nada
havendo mais a tratar nessa sessão, eu peço ao nosso vice-presidente, vereador Rodson, que
me ajude aqui na finalização dessa sessão e faça a chamada final dos Srs. Vereadores.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Atendendo ao pedido de Vossa Excelência, eu faço
chamada final dos Srs. Vereadores, Srs. e Sras. Vereadores. André Rebello. PRESIDENTE
RAQUEL AUXILIADORA: Justificou ausência. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Justificada. Azuaite Martins de França, presente. Vereador Bira. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Presente. Vereador Bruno.
Vereadora Cidinha do Oncológico. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Justificou
também. VEREADOR RODSON DO CARMO: Justificativa. Vereador Dé. Vereador
Dimitri Sean. Vereador Djalma Nery. VEREADOR DJALMA NERY: Presente.
VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Elton Carvalho. Vereador Gustavo Pozzi.
Vereador Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Presente. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Presente. Vereador Malabim. Vereador Marquinho Amaral,
ausência justificada. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Justificou. VEREADOR
RODSON DO CARMO: Vereador Paraná. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA:
O Malabim está presente on-line, desculpa. VEREADOR RODSON DO CARMO:
Desculpa, vereador Malabim, presente on-line, só corrigindo aqui. Presente on-line. Vereador
Paraná. Professora Neusa, vereadora Neusa. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA:
Presente. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereadora Raquel Auxiliadora.
PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Presente. VEREADOR RODSON DO
CARMO: Presente. Vereador Robertinho Mori. Vereador Rodson, presente. Vereador
Roselei Françoso, presente, está na presidência. PRESIDENTE RAQUEL
AUXILIADORA: Isso. VEREADOR RODSON DO CARMO: Vereador Sérgio Rocha. E
vereador Tiago Parelli. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Justificou. Obrigada,
vereador Rodson. E, sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa presente sessão. Boa
noite. Eu, Maria Cristina Roque Novaes Keppe
, lavro a presente ata, que após
lida e achada conforme, será devidamente assinada.

