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SESSÃO ORDINÁRIA 06 DE SETEMBRO DE 2022
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Marco Amaral, 1º Secretário
Aos seis dias do mês de setembro de 2022, às quinze horas, no plenário “Dr. Antonio Stella
Moruzzi” da Câmara Municipal, realizou-se a presente sessão ordinária. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores. Dando início à 30ª
Sessão Ordinária realizada hoje, dia 6/9/2022. Solicito à secretária desta Casa que faça a
chamada nominal dos Srs. Vereadores. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Boa
tarde, vereador Rodson, presidindo a sessão dessa Câmara. Atenção, vereadores, para a
primeira chamada. Vereador André Rebello. Então, ele... acho que ele está on-line, não está,
Rodson?
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: On-line vereador André.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Está presente on-line. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: On-line. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Azuaite
Martins de França. Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Presente.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Bruno Zancheta. Cidinha do Oncológico. Dé
Alvim. Dimitri Sean. Djalma Nery. Elton Carvalho. Gustavo Pozzi. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente.
Lucão Fernandes. Malabim. Marquinho Amaral, presente on-line. Paraná Filho. Professora
Neusa, presente. Raquel Auxiliadora, presente. Robertinho Mori, presente. Rodson Magno.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Presente. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Presente. Roselei Françoso, justificou. Sérgio Rocha. Tiago Parelli.
Vereador Malabim, presente. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vereadora Raquel, o
vereador Malabim está on-line, vereador Marquinho, e vereador André Rebello, e o vereador
Roselei Françoso também está on-line. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Dez
vereadores presentes.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Havendo número
regimental, declaro aberta a presente sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos. E, em pé, cantaremos e ouviremos o Hino Nacional e o hino a São Carlos.
[Execução do Hino Nacional Brasileiro]. [Execução do Hino de São Carlos]. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Gostaria de registrar também, por favor, secretária, a presença do
vereador Djalma Nery, que se encontra on-line. Peço agora para o vereador Gustavo Pozzi
que faça a leitura da Bíblia. Registrando também a presença do vereador Tiago Parelli.
VEREADOR GUSTAVO POZZI: "Limite humano. Dediquei-me buscar a sabedoria
observando todas as tarefas que se realizam na terra, pois os olhos do homem não repousam
nem de dia nem de noite. Depois, observei toda a obra de Deus e vi que o homem não é capaz
de descobrir todas as obras que se realizam debaixo do sol. Por mais que o homem se canse
buscando, não as descobrirá. E ainda que um sábio diga que as conhece, nem por isso é capaz
de descobri-las". Palavras do Senhor. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Graças a
Deus. Muito obrigado, vereador. Pediria para que a vereadora, segunda-secretária desta Casa,
fizesse a leitura de votos de pesar. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Relação de
votos de pesar: Adriane Leonel de Jesus França, Cleonice Aparecida Dias Ramos, Samuel de
Andrade Santos Filho, Antonio Carlos Zambrano, Gilson de Jesus França, Julia Paz de
Barros, Reginaldo Aparecido Pereira Lima, Henrique Carvalho Candido, Luiz Gambim, João
Batista de Oliveira, Joanna da Silva Rodrigues, Vera Lucia Mano Arcaide, Henriquetta Darcy
Contri, Zelma Maria Raymundo de Oliveira, Benedito Leite de Souza, Antonio do Carmo
Manzini, Eliane da Costa Ribeiro Grassi, Ermano Severino da Silva, Maria Pedrine Paschoal,
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Claiton Vieira Cartaxo, Sebastião Ferreira Coelho, Aracy Bruno Fonseca, Simão Lopes da
Fonseca, Leonilda Aparecida Bulle, Noemia Appel de Campos Pereira, Silvia Ramirez Peres,
Jorge Alvarez, João Paulo Rabelo, Alzira Gomes da Silva, Ivo Levez, Regina Célia Confella
Carreira, Iracy Pinheiro Silva, Dario Matos, Edgard Archanjo Pereira, Damião Pinheiro dos
Santos, Mauro Marcelo Aparecido do Rio, Orivaldo França, José Fernando Treviso, Antonio
de Mello, Manoel Gonçalves de Moura e José Carlos Pereira Lopes. Esses são os votos de
pesar, Sr. Presidente. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Peço a todos que façam, em
pé, um minuto de silêncio. [um minuto de silêncio]. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Pois bem. Agora está em votação a Ata da sessão ordinária do dia 23 de agosto de
2022. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, e se manifestando os contrários.
Aprovada. Pediria, por favor, para que a primeira-secretária dessa Casa faça...VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Leitura das proposições. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Das proposições. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Relaciono abaixo
o número de proposições apresentadas pelos vereadores e vereadoras e entregues a esse setor
para serem apreciadas na 30ª Sessão Ordinária, a se realizar no dia 6 de setembro de 2022: são
dois projetos de lei ordinária, 33 requerimentos, duas indicações, seis moções, em um total de
43 proposições, Sr. Presidente. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Muito obrigado,
Sra. Secretária. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, e se
manifestando os contrários. Aprovado. TRIBUNA LIVRE – PRESIDENTE RODSON DO
CARMO - Nós vamos entrar agora na Tribuna Livre. "Excelentíssimo Sr. Presidente Roselei
Françoso". É Associação Brasileira de Alzheimer, sub-regional de São Carlos, que solicitou o
uso da Tribuna. À Sra. Ana Cláudia Barros eu peço, por gentileza, que acompanhe... os
vereadores acompanhem a Ana Cláudia até a Tribuna. Peço para que faça a leitura, Sra.
Secretária, do uso da Tribuna Livre. A senhora fique à vontade. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: "Excelentíssimo"... PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Seja muito
bem-vinda. Só aguardar a sua fala. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
"Excelentíssimo Sr. Vereador Roselei Françoso, presidente da Câmara Municipal, a ABRAz,
Associação Brasileira de Alzheimer, sub-regional de São Carlos, vem pelo presente requerer o
uso do espaço Tribuna Livre da Câmara Municipal de São Carlos para tratar do assunto
'conscientização do mês mundial da doença de Alzheimer', que é o mês de setembro pela Lei
Municipal 19.282/2019 e as ações necessárias para implantação da assistência ao portador da
doença de Alzheimer e seu cuidador no município. Nesses termos... São Carlos, dia 5 de
setembro. Ana Cláudia Barros, coordenadora científica da ABRAz, regional São Carlos". Por
favor. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Ana Cláudia, seja bem-vinda à nossa Casa.
Você tem dez minutos para você explanar, tá bom? SRA. ANA CLÁUDIA BARROS: Tá
ótimo. Gostaria...PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Fique à vontade. O seu tempo já
está valendo. SRA. ANA CLÁUDIA BARROS: Tá. Gostaria de agradecer essa
oportunidade, agradecer ao Excelentíssimo Sr. Vereador Roselei Françoso, presidente da
Câmara, vereador Rodson Magno do Carmo, no exercício da presidência, ao secretário-geral
Rodrigo Venâncio, Ana Lúcia lima, ao vereador Marquinho Amaral, Isabel Penteado, todos
aqui presentes. Agradeço a oportunidade. Então, eu sou terapeuta ocupacional. A ABRAz São
Carlos foi fundada em 2009 pelo médico psicogeriatra Dr. Pietro De Santis. Eu comecei a
participar dessa associação em 2013, em 2016 eu assumi a coordenação e estou aqui até hoje.
Qual é o objetivo então da ABRAz? O objetivo da ABRAz é transmitir informações e
conhecimento, dar suporte a familiares e cuidadores de pessoas com a doença de Alzheimer e
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outras demências. Nós temos... Normalmente, as nossas ações... nesse período da pandemia
estão sendo on-line, mas teremos ação nesse mês mundial, retornaremos a uma ação
presencial em setembro, que é o seminário, que é uma ação conjunta da Câmara, do apoio da
Câmara, vereador Marquinho Amaral, proponente da Lei 19.282, do apoio da Universidade
Federal de São Carlos, e vamos realizar então esse seminário. O que é importante destacar? A
doença de Alzheimer, infelizmente, ela é cercada de muito preconceito. Tem um instiga muito
grande das pessoas que têm a doença de Alzheimer. Então, 75% dos casos não são
diagnosticados, e essa é uma das nossas lutas, que a população conheça, primeiro saber o que
é a doença de Alzheimer, quais os sinais e sintomas, saber que o envelhecimento, ele não tem
que vir necessariamente acompanhado de esquecimento. Qual é o esquecimento normal e qual
é o esquecimento patológico? O patológico é aquele que prejudica o exercício das nossas
atividades diárias. Então, quando isso acontecer, essa pessoa tem que procurar ajuda médica
para ter um diagnóstico. Muitas vezes é uma demência reversível, pode ser uma alteração
metabólica, por exemplo, que vai alterar a cognição, o funcionamento do cérebro; em outros
casos, pela avaliação clínica do médico, exames laboratoriais, exames de imagem que
descartem outras doenças, chega a ser um diagnóstico da doença de Alzheimer. E aí sim,
apesar de não ter cura, ela tem tratamento, tratamento farmacológico e não farmacológico. O
não farmacológico, ele envolve muitas terapias de estimulação cognitiva, estimulação mental,
socialização, atividade física, garantir um sono de qualidade, uma alimentação equilibrada.
Tudo isso compõe os pilares desse tratamento, que é o não farmacológico. E a minha vinda
aqui é justamente essa, para a gente pensar nesse mês de setembro, que é o mês mundial da
doença de Alzheimer, o dia 21 de setembro é o dia mundial, e aí conseguimos esse mês aqui a
Câmara iluminada na cor roxa, que simboliza a doença de Alzheimer. Para quê? A população
precisa saber dessa doença, precisa buscar ajuda e não esconder esse paciente em casa, porque
ele perde em qualidade de vida. Aquela pessoa que se ela for tratada, como eu comentei esses
dois tipos de tratamento, e se ela tiver uma rede de suporte, ela pode manter as atividades dela
por muito tempo com qualidade de vida para ela e para quem cuida dela. Então, o foco aqui é
muito importante: a gente olhar para o idoso com Alzheimer, ou a pessoa com Alzheimer, e
olhar para esse cuidador, porque é uma pessoa que, normalmente, ele abre mão da vida
pessoal, ele abre mão da vida profissional para exercer os cuidados, porque nós não temos
uma rede de atenção para essa pessoa, nós não temos isso aqui no Brasil, tá? Então, aí é nossa
luta, para que, de fato, a gente tenha mais articulações aqui no município e consigamos que
essas pessoas tenham onde buscar ajuda. Eu até conversei duas semanas atrás com a Denise
Braga pensando justamente nisso, como a ABRAz, a Secretaria de Saúde e a universidade
federal, a gente vai tentar montar um ambulatório para essas pessoas, para dar assistência e
orientação. As pessoas precisam receber orientação para saber como lidar, porque muitas
vezes... O Alzheimer, no caso, ele afeta a memória, ele afeta o comportamento, e não só isso,
às vezes é um Alzheimer que ele se mostra mais para uma alteração de linguagem, uma
alteração visuoespacial, não necessariamente só memória. Então, nós temos que cuidar, temos
que buscar e prestar essa assistência. Então, por isso nós estamos pensando nisso, no... o ano
que vem, se tiver, de fato, saído tudo bem o concurso público, tiver mais profissionais aí para
essa assistência, para, de fato, a gente cuidar. O cuidador, como eu disse, é um doente em
potencial, porque ele fica muito tempo ali normalmente cuidando dessa pessoa e ele tem que
lidar com as alterações cognitivas, essas alterações comportamentais, e isso desgasta demais a
própria saúde. Então, essa é uma atenção muito importante que precisa ser dada. E a gente
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precisa pensar que no Brasil nós temos 1,7 milhão de pessoas com demência, e, infelizmente,
esses números só tendem a crescer muito, pela própria longevidade. Então, mais ainda que é
necessário esse plano de ação municipal, estadual, nacional, para dar assistência para essas
pessoas. No mês mundial, nós teremos então várias ações. Como eu falei, o seminário de
conscientização, que vai ser o 2º Seminário de Conscientização da Doença de Alzheimer
realizado em parceria com a Fesc, vai ser lá na Fesc da Vila Nery. Teremos vários
pesquisadores da USP e da federal comentando sobre pesquisas com biomarcadores,
biosensores no diagnóstico da doença e também assistência, o que tem hoje de novidade, o
que é possível propor para essa clientela, um olhar também, como eu falei, atento ao cuidador
para que ele crie estratégias de autocuidado. Então, são vários focos aí importantes que
compõem esse cuidado da pessoa e ao familiar com a doença de Alzheimer e outras
demências. A ABRAz, ela tem... a ABRAz é nacional, ela tem várias regionais, nós aqui de
São Carlos compomos a regional São Paulo, e é isso. Nós temos as reuniões on-line por
enquanto, retomaremos a presencial, nós oferecemos suporte, apoio, e aí, no momento, a
gente tem, por exemplo, WhatsApp da ABRAz São Carlos que as pessoas nos contatam para
tirar dúvida, para receber esclarecimentos de como cuidar. Frequento esses grupos on-line no
momento justamente para aprender mais. Se a gente oferece e transmite informações para
essas pessoas, eles se empoderam para cuidar, porque é muito difícil... A pessoa, por exemplo,
ela tem uma... O esposo, enfim, que começou a apresentar um quadro demencial, é difícil a
pessoa entender que em um momento ele pode estar conversando bem com a esposa e dali
algumas horas, por N questões, ele ter uma flutuação da atenção, do nível de consciência, e
ele não estar ali, ele estar com uma desorientação. Então, a pessoa precisa, de fato, conhecer e
saber como é o curso da doença para poder cuidar, porque senão ela pode achar que...
Normalmente, a fala deles é assim: "Ah, não, ela está me provocando", né? Mas não é. Então,
como a doença se apresenta? As funções cognitivas comprometidas são várias e o
comportamento. Então, às vezes, uma pessoa que era tão tranquila, ela pode ficar agitada, ela
pode ficar irritada. E aí entra o nosso papel de orientação, porque tem como manejar essas
alterações não apenas de forma... com medicação, mas com essas orientações que a gente
transmite, de fato, eles conseguem melhorar o comportamento desse paciente. Às vezes, são
mudanças no ambiente, na Casa. É muito comum, né, quando fala síndrome do pôr-do-sol,
que é um momento que é muito comum que a pessoa se agite ou que ela comece a fechar a
casa e achar que ela pode... tem um ladrão, enfim. Esse exemplo que eu estou dando é no
estágio intermediário, tá? Então, como a gente orienta esse familiar? Não adianta brigar com a
pessoa. Naquele momento, a pessoa entende e tem... está convicta que ela pode ser... que a
casa dela pode ser invadida. Então, não adianta eu falar que não é, né? Isso só vai desgastar a
pessoa e o cuidador. Então, o quanto de várias outras informações que são fundamentais eles
receberem e todo o suporte necessário, porque muitas vezes também... tem muitos quadros de
pessoas que não viviam, não conviviam com aqueles pais, mas, por uma razão ou outra, ele
foi escolhido para ser o cuidador principal. Então, como fica isso? Como é essa relação?
Quem está aqui e tem algum familiar ou conhece alguém com a doença de Alzheimer ou outra
demência? Não é fácil, né? Então, assim, já é uma doença que a gente sabe que não é fácil de
lidar e eu preciso ter muita informação e eu preciso ser acolhido, porque aí, sim, eu consigo
cuidar. Não estou falando que o acolhimento vai tirar todos os problemas, não, mas as pessoas
precisam saber que elas têm a quem recorrer, no caso a ABRAz, e aí a nossa luta também para
montar um serviço aqui na cidade, tá? Então, por isso que tem essa lei, por isso está o nosso
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papel aqui. Eu, enquanto ABRAz, sub-regional de São Carlos, provavelmente, voltarei aqui
até depois, em um outro momento, para a gente, de fato, tentar que algo seja feito para essas
pessoas, tá? Tem uns trabalhos na universidade federal, mas normalmente relacionados à
pesquisa. Tem, sim, suporte para essa clientela, mas é pequeno, não dá para atender o
município. Então, a gente precisa, sim, pensar em redes de suporte ou em uma USF, ou um
AME, enfim, precisamos pensar, e aí a nossa luta para, de fato, ter mais políticas voltadas
para essa clientela. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Ana Cláudia, gostaria de
parabenizar sua pessoa, gostaria que você deixasse os contatos, via internet, telefone. É um
assunto muito complexo, que a gente tem que cuidar com muito carinho. Nós temos aqui o
presidente da Comissão de Saúde, que é o vereador Lucão Fernandes, que eu tenho certeza
que deixa à disposição esta Casa para que a gente possa ajudar você a fazer um bom trabalho,
que já vem desenvolvendo em nossa cidade, e te parabenizar e deixar esta Casa sempre à sua
disposição no que você precisar. SRA. ANA CLÁUDIA BARROS: Muito obrigada.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Parabéns, e, por favor, não esqueça dos endereços,
por favor. SRA. ANA CLÁUDIA BARROS: Sim, sim. Então, olha, nós temos o Instagram,
é @abraz, que é A-B-R-A-Z, abrazsaocarlos. Nós temos o Facebook também com essa
denominação, nós temos o e-mail, abrazsaocarlos@gmail.com, temos WhatsApp, 16 996019075, temos o site da ABRAz nacional, www.abraz.org.br, tem a regional São Paulo. Enfim,
tem toda essa rede aí à disposição para a gente exercer o nosso trabalho, a nossa missão, todos
voluntários. ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Você aguarda, por favor. SRA. ANA CLÁUDIA
BARROS: Isso, ABRAz São Carlos. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: A senhora
aguarda, por favor, na Tribuna. O vereador Marquinho Amaral gostaria de fazer uso da
palavra via on-line. Por favor, estabeleça o som do vereador. Vereador, o senhor está com a
palavra. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Pela ordem, Sr. Presidente. Pela ordem,
Sr. Presidente. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Pela ordem, vereador Marquinho
Amaral. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Eu queria, como autor da lei municipal,
parabenizar a participação da Ana Cláudia...PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Só
aumenta um pouquinho...VEREADOR MARQUINHO AMARAL: A importante
participação e dizer que nós fizemos o primeiro evento em 2019, mas, infelizmente, com a
pandemia... Nós tínhamos conversado com o ex-secretário Marcos Palermo para que, depois
do evento, a gente pudesse dar sequência, como disse Ana Cláudia, a um trabalho que fizesse
com que uma política pública fosse implementada e implantada na cidade de São Carlos
visando o atendimento a essas pessoas. Então, eu gostaria de solicitar ao presidente da
Comissão de Saúde desta Casa, o sempre competente, sempre presente, vereador Lucão
Fernandes, e os demais membros, o vereador Sérgio Rocha, a vereadora Cidinha, que são
pessoas que têm se debruçado aí no trabalho da Comissão, interna e permanente desta Casa,
de Saúde, para resolver as questões de saúde, que não são poucas em nosso município, e eu
gostaria de solicitar que após a realização do mês de conscientização, setembro, do Alzheimer
e de outras demências, nós possamos estar marcando uma Audiência Pública com a ABRAz,
com a universidade federal, enfim, com as entidades que atuam com essas demências e
também membros do governo municipal... já quero aqui pedir ao secretário de Governo Netto
Donato para que logo após as eleições de outubro a gente possa estar fazendo uma Audiência
Pública com a secretária de Saúde, com a prefeitura municipal e membros dessas entidades
para que nós possamos estar criando mecanismos e políticas públicas para criar uma estrutura
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mínima no início para atender essa pessoas que tanto necessitam e, muitas vezes, não
encontram amparo nos lugares que procuram. PRESIDENTE RODSON DO CARMO:
Muito bem, vereador Marquinho Amaral. Às pessoas que tiverem interesse, então, está o
nosso site, @abrazsaocarlos, entrar em contato com a Ana Carolina (sic), e lá vocês terão
mais informações. Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui na Casa, e a gente
está sempre à disposição. SRA. ANA CLÁUDIA BARROS: Eu que agradeço.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Uma boa tarde a você, viu, querida? SRA. ANA
CLÁUDIA BARROS: Boa tarde. GRANDE EXPEDIENTE – INSCRIÇÃO DE
ORADORES - PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Nós vamos entrar no Grande
Expediente. A primeira vereadora a falar nesta Casa é a vereadora Neusa, por até dez minutos.
A senhora está com a palavra. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Boa tarde a todos.
Boa tarde, vereadores, colegas aqui presentes, on-line, a todos que estão presentes aqui no
Plenário e os que também estão... a população on-line. Primeiro que nós estamos vivenciando
a primeira semana, que a gente comemora a independência do nosso país, que amanhã, hoje
véspera, se comemora. Muitos discutem as verdadeiras histórias e como ocorreu esse grito,
né, que foi para impactar, o nosso D. Pedro, que ele gritou "independência ou morte". É uma
situação que a gente precisa estudar e ver, mas a gente tem que ter... A maior independência
de nosso país está em nossos corações. Vestir bandeira, vestir um símbolo nacional é ver nele
a população que sofre e pede ajuda. Isso é vestir um país, isso é lutar por sua soberania.
Ontem comemorou-se o Dia da Amazônia. Ela está morrendo, ela está sendo depredada aos
poucos através dos desmatamentos inaceitáveis não só no Brasil como mundialmente, e
também as mineradoras, que vêm poluindo demasiadamente e indiscriminadamente - como se
fala? -, indiscriminadamente os rios que lá estão. Talvez, futuramente, a gente esteja comendo
o peixe que vem de lá já todo poluído e matando, como mata os índios. Tivemos também uma
situação de inúmeros ambientalistas mortos. Temos direto tiradas de fiscalização. Nosso país
está navegando em uma simples onda, em uma sombra. Hoje, vivemos a expectativa de
futuras eleições. Espero que o povo esteja preparado e convicto de modo pacífico a vivenciar
esses dias de modo legal, de modo lícito e esperando o melhor, seja quem for que vencer.
Bom, eu vou iniciar uma situação que eu quero colocar na parte que me levou a chegar aqui,
nessa Casa do Legislativo, nessa Casa de Leis, que foi o esporte. Hoje, eu vejo o esporte de
maneira triste na secretaria, onde não temos mais transporte, não temos como colocar os
inúmeros projetos que, por crer ou não entender, é educação, é saúde do povo. E estamos
largados. Vejam, não teremos como participar dos jogos abertos com inúmeros campeões.
Isso é uma tristeza, Lucão, porque é uma cidade com capacidade, com mais de um milhão e
largada às traças, sem um gerenciamento digno da sua população, que paga os impostos, que
traz isso para dentro da nossa... É triste ver a nossa cidade sendo largada às traças. Então, eu
deixo essa. Também quero colocar dentro do esporte que está ocorrendo a Intermedicina na
cidade. Não vou colocar a quem está fazendo o evento, mas a quem está participando do
evento, que são estudantes. Esses estudantes, eu esperava uma atitude de colaboração e
educação com a população, porque a nossa casa, a cidade de São Carlos, cede ao esporte, cede
a esse trabalho de esporte com a maior vontade de trazer para dentro da nossa cidade
colaboração. Então, eu exijo desses estudantes o respeito com a população. É proibido soltar
fogos tão só para idosos como para pessoas portadoras de certas deficiências, como autismo,
que eles se abalam demais, tá, e os animais, que sofrem, deveramente, com esses fogos de
artifício. Gente, pelo amor de Deus, Intermed, estudantes, se mostrem capazes de estarem
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nesse status, serem universitários responsáveis. Respeitem. Quero colocar também uma
situação que vem aqui... eu vi declarações de colegas, amigos, como o Marcos Palermo e
outros mais, sobre a situação da perda tão triste que ocorreu de uma menina de apenas cinco
anos, outras pessoas, como o pai do Marcos Paulo, né, e outras tantas morreram, mas ainda
volto a reprisar, também, a situação da minha amiga Eliana, que a gente vive hoje um
calabouço de incompetência ou imprudência ou... Não se faz. Nós estamos com o transporte
dos que necessitam ser transportados ou da UPA para as devidas casas, como hospital-escola,
a Santa Casa... Não temos. A manutenção... O Samu sucateado. Olha como eu estou falando
calma, tentando colocar os pingos nos Is e não gritar aqui. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Vereadora Neusa, o vereador Marquinho está pedindo um aparte. A senhora cede
um aparte a ele? VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Pois não. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Vereador Marquinho Amaral. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Vereadora Neusa, gostaria de parabenizar a fala de Vossa Excelência quando
Vossa Excelência coloca a dificuldade de São Carlos estar participando dos jogos abertos.
Nós sediamos aqui os jogos abertos, jogos regionais, nós temos várias modalidades, inclusive
nesta Casa vários vereadores ajudam com emenda parlamentar, a Secretaria Municipal de
Esporte, comandada pelo Luizinho, lá no passado pelo Edson Ferraz, sempre colaborou com
essas modalidades, com essas entidades, e, infelizmente, nós estamos vendo que ainda não há
nenhuma atitude da Prefeitura Municipal de São Carlos para organizar, para se reunir. Então,
eu gostaria aqui de fazer um apelo ao secretário de Governo Netto Donato, que chegou com o
intuito na prefeitura de fazer mudanças, de atender a todos, de democratizar o governo,
segundo ele disse nas rádios, eu gostaria de fazer um apelo ao Netto Donato e ao secretário
municipal de Esportes, o Leandro Severo, para que estivesse agendando uma reunião com os
vereadores interessados e também com os técnicos de várias modalidades, com as equipes que
irão disputar os jogos abertos, porque é inadmissível as pessoas ficarem treinando, se
dedicando, Professora Neusa, e na hora de se apresentarem, na hora de representarem a cidade
de São Carlos, eles não terem o apoio do poder público. Nós temos visto que a prefeitura
virou um saco sem fundo, porque a gente vê dinheiro para cá, dinheiro para lá, e nós estamos
vendo... estão cortando campeonatos da liga de futebol, estão cortando os jogos abertos.
Então, quero ser solidário a Vossa Excelência, e estarei telefonando para o secretário de
Esportes e também para o secretário de Governo cobrando uma posição, para que essa reunião
aconteça e todas as modalidades que estão preparadas, que se prepararam durante todos esses
tempos, todos esses anos, elas possam estar participando dos jogos. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Obrigada, vereador Marquinho. É uma situação... como o senhor
colocou aí, dinheiro para cá, dinheiro para lá, mas o dinheiro onde devia estar parece que é:
"Ah, não está a licitação", "não chega", e nisso perde-se tempo, perde-se momento, não só no
esporte, na saúde... Voltando a falar da saúde e do transporte, que também é um dos
prejudiciais na Secretaria de Esporte... Não tem transporte, Rodson. É uma situação... Foi
cortado. São mais de 40 praças esportivas, fora os outros inúmeros projetos, esportes, que
tiram a criança... trabalha a criança, trabalha o jovem e adulto. Isso aí é um desleixo, é um
descaso com a educação. Aliás, a educação nós vemos, que eu também quero falar, se me
permite um pouquinho a mais, né? Olha, na saúde, quero fazer um adendo na situação que a
Ana Cláudia colocou aqui, da ABRAz, e não só nessa situação, uma briga que eu tenho desde
o começo - quem pode ter verificado - pelo Centro-Dia. Esses dias atrás, contando um
problema, um amigo meu fala: "Neusa, o meu pai fica direto sozinho depois que minha mãe
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faleceu. Eu tenho que trabalhar, e ele fica... Eu estou sentindo que cada vez mais ele está
deprimido. Eu gostaria... Tem algum lugar que eu posso deixar de manhã e pegar ele à
tarde?". Eu falei: Era o sonho de se ter. Mas fui procurar saber do Centro de Referência
[interrupção no áudio]. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Pode concluir.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Do Centro de Referência do Idoso ali no Zavaglia,
e ficou na minha cabeça. Quando foi no dia do festival de... que comemorava-se o nosso
folclore, eu encontrei com a Lucia Nordi, que trabalha ali no... que é diretora-presidente da
Nave Sal da Terra, e eu conversando com ela, ela fala: "Neusa, eu estou dando o apoio com o
pessoal nosso ali da Nave no Centro de Referência de Idoso". Eu falei: Eu posso indicar?
"Claro, Neusa". O meu sonho, Lucão, é criar um tempo desse no Centro-Dia, não meu, mas
conjunto de todos os vereadores, e eu acredito da vereadora Raquel, que quer um Centro de
Referência da Mulher, um Centro-Dia de idoso que realmente funcione, e ela está dando um
apoio. E esse meu amigo levou o pai lá. O pai é outro, Raquel. A felicidade desse senhor...
Isso, a atenção que a gente dá ao idoso diminui essa situação do Alzheimer, tá?
Então...PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Pedir silêncio, por favor, só para a
vereadora concluir. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Só mais um minutinho, sabe?
Eu peço desculpa de estar extrapolando, que eu falo da importância que a gente tem que dar
aos idosos. "Hoje, ele não é uma pessoa que fica quietinha... Ele não dá trabalho. Eu deixo ele
lá, vou trabalhar, eu volto, ele está no mesmo lugar, com a fralda encharcada, sem conversar
com ninguém". Ele não é um largado, ele precisa dessa atenção. Isso chama responsabilidade
com a terceira idade. É emocionante ver uma situação dessa. Outra coisa é essa situação da
educação... É só mais dois teminhas, eu vou rapidinho. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Preciso que a senhora conclua, vereadora, por gentileza. VEREADORA
PROFESSORA NEUSA: Tá. Mais um pouquinho. Da educação, da falta dos professores. Eu
continuo recebendo ligação de aviso: "Olha, segura o teu filho em casa, que não temos". Isso
é deprimente. Tem pessoas que não têm mais... Então, eu quero voltar: Até quando? Eu
participei, Sr. Presidente Rodson, Lucão, de um simpósio que teve... inicial, que vai dar
continuidade, ali no postinho da Santa Paula de diabetes. A diabetes é uma que se confunde,
quando não tratada, com Alzheimer, viu, que quando está em alta, a pessoa fica... começa a
atrapalhar, fala: "Deve ser problema de Alzheimer", e muitas vezes a pessoa não sabe que tem
diabetes. Então, eu participei, quero elogiar a Daniela, que é a diretora do postinho Santa
Paula, e todos lá comprometidos em trazer a ideia de como você pode se proteger contra a
diabetes. Era isso que eu queria falar. Agradeço a todos, tá? PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Muito obrigado, vereadora Neusa. Próxima vereadora inscrita, vereadora Raquel
Auxiliadora, por até dez minutos. Antes que a vereadora comece, eu pediria que o vereador
Robertinho Mori, por favor, compareça à presidência. Por favor. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Então, boa tarde, Srs. Vereadores, presidente Rodson, vereadoras. Hoje,
nesta Tribuna, eu queria mostrar a minha indignação pela suspensão da lei do piso nacional
dos enfermeiros e enfermeiras. Na pandemia, nós vimos como esses profissionais são
fundamentais na rede de saúde. Não existe unidade de saúde, seja ela qual for, sem a
enfermagem. E essa classe lutou muito para ter o mínimo, que é o piso nacional, um piso
nacional salarial digno do trabalho que realiza. Essa lei foi aprovada no Congresso, no
Senado, uma lei de autoria do senador Fabiano Contarato, nosso companheiro do PT do
Espírito Santo, que lutou muito para a aprovação dessa lei, lutamos muito para a sanção do
presidente, que sancionou com vetos ainda por cima, e quando nós conseguimos sancionar
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essa lei, vem o Supremo e o ministro Barroso suspende essa lei. É um absurdo essa
suspenção. Decisão do judicial a gente cumpre, mas a gente discute, e a gente vai atrás e tenta
revogar e tenta modificar ela, porque é um absurdo, depois de tudo o que a gente passou na
pandemia, esses profissionais não terem o seu salário, piso nacional, concedido por lei, como
estava dado. E a justificativa é sobre o impacto no serviço de saúde. Pois bem. Nosso
deputado federal Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, fez os impactos. Apenas 2,5% no
lucro dos planos de saúde, apenas 3% no investimento ao SUS, algo muito pequeno para o
impacto importantíssimo que daria para a vida desses profissionais que dão a vida para cuidar
de nós. Então, o que a gente viu aqui nessa suspensão foi uma suspensão motivada pelo lucro,
lucro das empresas, dos planos de saúde, que tratam ainda a saúde como uma mercadoria,
tratam a saúde para ter lucro em cima da vida das pessoas. Então, a gente poderia ter muito
bem ações governamentais que aumentassem, por exemplo, a tabela SUS, aumentassem
investimentos na saúde e garantissem, sim, o piso digno a esses profissionais. Então, toda a
nossa solidariedade, nossa luta à categoria da enfermagem, e o nosso mandato e o Sindspam
estão convocando uma plenária com todos os profissionais de saúde para a gente organizar a
nossa luta pelo piso nacional da enfermagem, contra a terceirização da saúde, por um SUS
gratuito, público e de qualidade, que é o que a gente defende e é o que esses profissionais
fazem todos os dias em seus trabalhos na rede municipal. Então, toda a nossa luta e
solidariedade à enfermagem. Hoje, eu também queria falar um pouquinho sobre a educação.
Como Professora Neusa estava colocando aqui, semana passada nosso mandato foi... recebeu
uma enxurrada de reclamações em relação a vagas nos Cemeis, na educação infantil. Muitas
mães sobretudo, e familiares, buscando vagas nas escolas de educação infantil e não
conseguindo, ficando na lista de espera muitas vezes sem saber em que posição que estão na
lista de espera. Hoje, inclusive, entrei no site da prefeitura, e o site estava desatualizado.
Então, a gente não tinha acesso à lista de espera por vagas na educação. E na mesma semana,
eu recebi o outro lado da moeda: os professores dizendo que nas suas escolas estavam se
fechando salas de aula. Aí você fala: "Raquel, não está batendo essa informação. Como você
tem de um lado uma mãe sem ter uma vaga e, do outro, a Secretaria de Educação fechando
uma vaga, uma sala de aula completa?". Como é... Essa incoerência, como a gente justifica
isso? É a completa falta de gestão da educação pública municipal, é uma péssima gestão
municipal, que tem caído todo dia no aprendizado das crianças, que vem sendo prejudicado,
crianças que todos os dias não têm ainda professor em sala de aula, não têm uma série de
questões que a gente já colocou aqui. E tem um nó nessa história, e esse nó precisa ser
desvendado, que é o quê? As vagas em período integral. O que a Secretaria de Educação vem
fazendo? Ela quebra essa vaga de período integral em duas salas: oferece a vaga, só que não é
a vaga que a mãe precisa, porque a mãe trabalhadora não trabalha meio período; ela trabalha
período integral, e ela precisa que a criança fique período integral. Depois de dois anos de
pandemia, a gente precisa de muito período integral, de botar muito aprendizado nessas
crianças, e não cortar o ensino. Então, é óbvio que essa demanda que a mãe tinha por período
integral, a hora que a Secretaria de Educação abre uma vaga pela metade, essa mãe não vai
matricular. Eu recebi um relato de uma mãe que está pagando uma escola de período integral
porque no bairro dela não tem período integral, só tem meio período, aí para ter o período
integral a criança tinha que ir para uma ONG, porque não dava conta a escola municipal.
Então, uma mesma criança... vocês imaginam uma criança de um ano ter que ficar em um
período em uma escola, em outro período em outra... Oh, a gente está falando de um ensino
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não só de vaga, a gente está falando de qualidade da educação, qualidade que essas crianças
vão ter no momento que a gente está vivendo grave da economia, onde 33 milhões de
brasileiros estão passando fome, onde aqui em São Carlos as nossas crianças estão passando
por insegurança alimentar, estão se alimentando de maneira ruim, sem os nutrientes
necessários, que a escola é um grande fator de desenvolvimento das crianças justamente pela
merenda escolar. Então, olha o que a gente está fazendo com as nossas crianças, o que a gente
está fazendo com a educação do município, uma educação que até hoje... que nós cansamos
de dizer, não foi garantido professor em sala de aula, ainda falta professores, a estrutura física
das escolas ainda não foi resolvida, não foi resolvido material, material didático, enfim. Todos
os problemas na educação continuam. E o dinheiro está lá guardado, porque, no último
balanço da prefeitura, o governo Airton Garcia ainda não gastou o 25% mínimo na educação.
Ainda não gastou. O que vai acontecer? Vai chegar no final do ano sem gastar os 25%
mínimos em educação... E é constitucional. A gente sabe o que dá caso isso não esteja
acontecendo. Então, dinheiro tem, demanda a gente sabe que tem, tem as mães aí que estão
precisando botar os filhos nas creches, e a gente não tem um governo municipal que se
preocupe com a educação. Então, por isso nós estamos convocando, o nosso mandato, uma
Audiência Pública no próximo dia 15, aqui no Plenário da Câmara, para discutir as vagas nas
creches municipais e reivindicar as vagas em período integral em todas as escolas municipais,
de acordo com a demanda, garantir que as nossas crianças fiquem nas creches em período
integral, que nossas mães possam trabalhar, que a família possa se estruturar e poder dar uma
educação de qualidade. Então, dia 15 a gente convoca todas as mães, familiares, os nossos
colegas vereadores, professores da rede que irão perder suas salas, porque, essa
reestruturação, mais uma vez os professores também são impactados, porque eles perdem as
suas salas de aula. Então, a gente convoca aí toda a comunidade para a gente voltar a discutir
a educação municipal e garantir as vagas para as crianças em período integral, que são tão
necessárias para a nossa educação. É isso. Obrigada. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Agradeço a fala da nobre vereadora Raquel Auxiliadora, que muito bem... deixou
muito bem colocado. Lamentável essa situação que o ministro Barroso tomou na questão do
piso salarial dos enfermeiros, né, vereador Lucão, que agora a gente lamenta, porque,
infelizmente, a gente, como vereador, a gente fica de mão atada, né? Eu não sei para que
existe Congresso Nacional, existe presidente. Vai um ministro lá e derruba tudo. Próximo
vereador inscrito, vereador Robertinho Mori, por até dez minutos. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Sr. Presidente Rodson Magno, Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras,
população que nos acompanha. Eu venho fazer uso da palavra, Sr. Presidente, primeiramente,
enaltecendo a Semana da Pessoa com Deficiência, de 21 a 28, Lucão. Um belíssimo trabalho
que foi feito também juntamente com a comissão desta Casa, que tem o Bira e o Bruno, que
estiveram inclusive presentes lá no Teatro Municipal, foi a semana retrasada, o Lucão também
esteve presente, uma belíssima apresentação dos 60 anos da Apae de São Carlos e os 30 anos
da banda da Apae de São Carlos, em comemoração também ao bicentenário da
independência, onde o tema foi somente o Brasil, todas as regiões do Brasil. Parabenizar a
todos os professores, a direção, a diretoria, a gerência lá da Apae de São Carlos, bem como a
Acorde também, que esteve no Teatro Municipal fazendo uma belíssima apresentação
também. Não pude estar presente, mas vi alguns vídeos e algumas pessoas que estiveram
presentes, inclusive da Apae, gostaram muito da apresentação, juntamente com os
professores, os profissionais da Acorde. No dia 29, tivemos aqui, também para encerrar esses
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dez dias, essa semana, uma Audiência Pública, onde tiveram a presença aqui de vários
vereadores e pessoas da... profissionais da Apae, da prefeitura municipal, representando a
Secretaria da Pessoa com Deficiência, a Sra. Lucinha Garcia esteve presente, e um debate
muito importante, muito rico, onde trabalhamos inclusive acessibilidade e o trabalho para a
gente poder aumentar os atendimentos aos autistas em nosso município. É um... Aumentando
muito as pessoas com autismo não só em nosso município, mas eu acredito que seja no
mundo, que São Carlos... teremos que fazer, e eu me propus inclusive na emenda parlamentar,
destinar um recurso para a Apae de São Carlos para que pudesse estar dobrando o número de
profissionais para que a gente pudesse atender e detectar mais pessoas com esse espectro.
Então, enaltecer o trabalho da Apae, da Acorde, da Lucinha, enquanto secretária, da prefeitura
municipal. Eu, enquanto estou nesta Casa, tenho trabalhado bastante, já comentei inclusive do
Bruno aqui, do Bira, que têm sempre se reunido e fazendo um trabalho muito importante, e
enaltecer também que todos os pedidos que este vereador fez junto à prefeitura, o Sr. Airton, o
Airton Garcia, sempre atendendo e sempre dando uma importância muito grande. Muito
obrigado então à prefeitura, muito obrigado a todos que trabalham nessa área. Mas eu quero
falar também um pouco da independência do nosso país nessa semana da partia, nesse Projeto
de Resolução 343/2021. Eu tive a honra de ser o propositor, e tendo juntamente o vereador
André Rebello, Ubirajara... o Bira, a Cidinha do Oncológico, a vereadora Neusa, e um
trabalho juntamente com a Profa. Wanda Hoffmann, secretária de Educação, a Profa. Débora,
juntamente com a Ana Paula, do estado, o Bill Moreira, que é da prefeitura municipal e
também presidente da comissão de eventos, coronel Samir e o comandante da Guarda
Municipal Michael Yabuki, Dr. José Guilherme Sabe, que conseguiu para a gente um
blindado para estar disposto amanhã em uma festa na qual eu vou comentar agora, todo o
pessoal do Trânsito, Leandro Severo, da Comunicação, Reginaldo, funcionário hoje que
preside a Fesc, Pró-Memória na pessoa da Leila, a Valéria, da Cultura, subtenente Pereira,
juntamente com o Exército, com o Tiro de Guerra. Então, foram eventos... Associação de
Artes, através da Escola Livre de Música Maestro João Seppe. Então, está acontecendo aqui
dentro das atividades do bicentenário da independência, como já foi colocado, a Apae e
algumas outras entidades fazendo o trabalho com esse tema, a Fesc... a Fesc não, desculpa, o
Pró-Memória, que está lançando um livro com vários autores e professores de história, que eu
acho muito importante também esse resgate do conhecimento, do civismo, dessa cultura;
enaltecer o trabalho da Escola Livre de Música Maestro João Seppe, que também tem
trabalhado. E teremos... tivemos e teremos essa semana todos os dias, inclusive sábado e
domingo, o hasteamento da bandeira dos pavilhões aqui na Praça Coronel Salles com a
presença de alguns vereadores, de secretários representando a Prefeitura Municipal de São
Carlos, alguns militares. Então, tivemos a abertura com o Tiro de Guerra no dia 1º, dia 2, dia
3, dia 4, no domingo, nós tivemos aqui a presença da banda da Escola Livre de música
Maestro João Seppe, dia 5 e dia 6 a banda do Tiro de Guerra... E enaltecer o trabalho aqui da
Escola Paulino Carlos, a diretora Rosângela, no qual todos os dias tem aqui prestigiado o
trabalho e com um número muito grande de crianças, resgatando, incentivando o civismo.
Para encerrar essa festividade do 7 de setembro, da semana da pátria, teremos amanhã, faço
um convite, aproveito a fazer um convite a todos os Srs. Vereadores, a toda a população que
possa estar comparecendo amanhã, no Ginásio Milton Olaio Filho, onde teremos lá
aproximadamente mil crianças da rede municipal de ensino, teremos lá a Sal da Terra, a
escola juntamente com o grupo musical, Apae de São Carlos juntamente com a banda da
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Apae de São Carlos, a banda da Ariosto Gioiosa da Escola livre de Música Maestro João
Seppe, temos lá um grupo de DeMolays, que são os meninos da maçonaria, os escoteiros,
temos lá desbravadores, que são os garotos, jovens, garotas, os adventistas, a Fesc com um
grupo considerável de pessoas, principalmente da terceira idade, as policiais militares, a
exposição de carros militares, viaturas, um blindado, como eu já disse no início da fala,
conseguido pelo Dr. José Guilherme Sabe. Ele é proprietário da Equitron, uma pessoa que
incentiva... foi o responsável pela construção do Corpo de Bombeiros aqui, perto da Creche
Anita Costa, uma pessoa que incentiva o civismo, além de dar os empregos que dá para a
nossa cidade. Então, será uma festa, promete, uma festa cívica, onde deixa mais do que claro
que o partido maior de nossa nação é o Brasil. Eu acho que é muito importante a gente
cultuar, realmente, esse civismo, valorizando a família, valorizando os nossos hinos. Senti
falta hoje, Sr. Presidente, do hino da Independência no início da nossa sessão. Muito
importante esse resgate do civismo da [interrupção no áudio]. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Pode concluir, vereador. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Do resgate do
civismo da cidadania. Só dessa forma, só dessa forma, eu acredito em um país melhor. Com
regras no civismo, na cidadania e na família. Muito obrigado. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Acatando o pedido de Vossa Excelência, eu consulto o secretário-geral dessa Casa,
Rodrigo Venâncio, da possibilidade, Emilio, antes que a gente termine a sessão, que a gente
possa colocar o hino da independência para tocar, antes que termine a sessão. Se houver
possibilidade, tá, antes do final, eu gostaria que tocasse, atendendo ao pedido do vereador
Robertinho Mori. Próximo vereador inscrito, presidente dessa Casa, vereador Roselei
Françoso, está on-line. Vai fazer uso da palavra? Não fará. Próximo vereador inscrito é o
vereador Sérgio Rocha. Vereador Sérgio Rocha? Próximo vereador inscrito para fazer uso da
palavra é o vereador André Rebello. André Rebello? On-line, o senhor vai fazer o uso da
palavra? André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Vereador Rodson, agradeço e
abro mão da minha vez na Tribuna. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Pois não. Pois
não, vereador. Não ouvi o que o senhor disse. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Está me
ouvindo, vereador? PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Pode dizer. VEREADOR
ANDRÉ REBELLO: Vereador Rodson, está me ouvindo? Eu abro mão do uso da palavra
nesse momento. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Ok. André Rebello abrindo mão
da palavra. Próximo vereador, Azuaite Martins de França. Ausente do Plenário e on-line, não
está presente em nenhum dos dois. Próximo vereador inscrito, vereador Ubajara Teixeira, o
Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Boa tarde a todos que estão no Plenário,
todas as senhoras, vereadora, vereadores, pessoal que nos acompanha em suas casas, através
da imprensa, é o nosso amigo Jotinha que está presente, representando, também, a imprensa.
E eu estava ouvindo agora atentamente a fala da nossa amiga vereadora, a Raquel, sobre os
enfermeiros, a tamanha injustiça o que fizeram cortando o salário dos enfermeiros, né?
Lembrando que na pandemia quem segurou as ondas, a parte da linha de frente, também
foram os enfermeiros, né? Quem não passou por enfermeiro na pandemia aqui levanta a mão.
Todo mundo. Isso... É uma injustiça fazer isso com eles. No mínimo, o prêmio de gratificação
seria esse aumento de salário dessa classe que muitos não sobreviveram, infelizmente. Igual
nós perdemos muitos amigos, muitas famílias perderam pessoas através da prestação de
serviço em enfermagem, que se arriscou, e tivemos muitas vidas perdidas. Enfim, tem que ter
um culpado por esse não aumento ao piso dos enfermeiros, né? E é o ministro Luís Roberto
Barroso. Não é o presidente, não é o Congresso. Foi o ministro. E esse ministro, ele teve uma
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indicação. A indicação dele foi da ex-presidente da República, a Dilma Rousseff, que em
2013 ele foi escolhido por ela, e hoje ele dá um golpe na enfermagem. Eu acho, tenho certeza,
que a presidenta não sabia que isso iria acontecer. Mas, enfim, o presidente sancionou, o
Congresso aprovou e esse ministro de indicação da presidenta deu esse golpe nas costas da
classe aí que sofreu com esse não aumento. Mas, enfim, é a forma de eles conduzirem,
entendo os motivos, e o certo é nós mandarmos uma... fazermos uma carta de repúdio para o
ministro, para... Eu não vou falar da ex-presidenta, que ela não sabia, ela não ia adivinhar que
agora ia acontecer...VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Ela não tem nada a ver
com isso daí. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Com certeza. Eu também acho que
ela... que a presidenta não sabia, né? Como é... Quando eu indico uma pessoa para um local,
com certeza eu vou dar referência. Eu vou dar referência, né? Mas, infelizmente, o Luís
Roberto Barroso, ministro do STF, deu esse golpe na saúde. É só isso que eu tenho a dizer.
Boa tarde. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Próximo vereador inscrito, vereador
Bruno Zancheta, por até dez minutos. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Boa tarde,
vereadores, presidente Rodson, que nesse momento preside a sessão. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Boa tarde. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Vereadora
Raquel, vereadores, vereadoras. Bom, antes de começar a minha fala, eu quero, vereador
Robson, destacar a presença de jovens aqui no Plenário, as meninas, os meninos, jovens como
eu. É sempre muito importante. Eu sou o quarto vereador mais jovem da história dessa
Câmara, o mais jovem dessa legislatura, e acho que isso nos enche de responsabilidade. Se eu
estou aqui foi porque as pessoas confiaram. Então, essa mescla, um pouquinho das
experiências de outros vereadores que estão há um, dois, três mandatos, e a nossa juventude,
eu, vereador Rodson e outros vereadores, acredito que essa mescla é sempre muito
importante. Então, se vocês têm um sonho, vocês jovens que estão aqui, não deixem de
acreditar. O meu sonho era estar aqui, e logo na primeira eleição as pessoas me deram a
oportunidade de estar aqui. Então, eu valorizo cada segundo para trabalhar, para lutar. É assim
que eu posso retribuir, devolvendo a confiança que as pessoas depositaram em mim. Bom, o
primeiro tema dessa tarde que eu queria falar é sobre o recape da cidade. Nós sabemos que
foram realizados alguns programas de recape na cidade e, mesmo assim, vereador Lucão, que
já foi presidente dessa Casa, a cidade sofre com as ruas esburacadas. E isso não é novidade.
Porém, eu tenho um levantamento aqui que nós temos uma série, uma série de ruas que
precisam de recape em caráter de urgência. Você que está nos ouvindo nessa sessão pela
televisão ou pelo rádio, nos vendo, nos ouvindo, para que vocês tenham uma ideia, nós temos
algumas vias no Jardim dos Coqueiros, por exemplo, que não recebem recape desde ano de
1998. De 98. Em 98 eu tinha seis anos. É 98, 2008, 2018, quase 30 anos que a rua não recebe
sequer uma manutenção. "Vereador, cite um exemplo". Rua Prof. Nilton César (sic) Marques,
lá no Coqueiros. Um exemplo. "Vereador, cite outro exemplo". Rua Antonio Trofino, o
vereador Bira tem um trabalho naquela região, sabe do que eu estou falando. "Cite outro
exemplo". Rua José Geraldo Machado, no Antenor Garcia. Enfim, eu poderia citar aqui uma
série de exemplos. Rua Maria Madalena Kaneblay Savio, lá na Astolpho Luiz do Prado.
Então, essa é uma cobrança que eu tenho feito já algum tempo para o secretário de Serviços
Públicos e a Secretaria de Obras para que nós tenhamos em caráter emergencial, emergencial,
vereador Rodson... Nós aprovamos aqui recentemente mais um crédito para isso. Destacar o
trabalho realizado pelo secretário Mariel Olmo, pelo secretário de Governo Netto, que esteve
na semana passada em São Paulo para firmar esse convênio, para que a cidade receba mais
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recursos para implantação de recape e também para implantação de LED. Acredito que isso é
fundamental. Fundamental. De novo, nós sabemos e tivemos alguns programas de recape na
cidade, mas é preciso mais. É preciso mais. Eu trouxe aqui alguns exemplos do bairro
Antenor Garcia e do Jardim dos Coqueiros, mas teria uma série de exemplos. Prolongamento
do Jardim das Torres. Descendo ali para o sentido Zavaglia, lado esquerdo, as ruas ali estão
intransitáveis. Osvaldo Vieira Salgado. Enfim, uma série de ruas que eu poderia trazer aqui.
Então, essas ruas não dão mais para fazer sequer tapa-buraco, Jotinha, que nos assiste aqui.
Essas ruas precisam de recape. Então, essa é a nossa cobrança para o secretário de Serviços
Públicos, para a Secretaria de Obras, que nós precisamos de celeridade. Uma rua que é
recapeada é um acidente que não acontece, é uma vida que não é ceifada. Então, esse é o
nosso recado na tarde de hoje. O recape, muitas vezes, parece algo trivial quando se trata do
tripé saúde, educação e segurança. Falar de recape pode parecer trivial, mas o recape é
fundamental, de novo, para que vidas não sejam ceifadas, para que acidentes não aconteçam.
Então, nós precisamos, em caráter de urgência, do restante dos recapes das vias da cidade.
Urgente, não dá mais para esperar. Antenor Garcia, Coqueiros, Cidade Aracy, São Carlos 8,
não dá mais para esperar. Outro tema que eu queria trazer na tarde de hoje foi uma lei que eu
protocolei aqui na Casa e ela está tramitando. Nós ouvimos, infelizmente, diariamente, maustratos aos animais. Isso é frequente. Todos os dias. E, infelizmente, os casos têm aumentado.
Eu não consigo entender, vereador Lucão, uma pessoa, vereadora Neusa, que tem um trabalho
na causa animal... Uma pessoa que não gosta de animal não sei por que adota. Eu,
sinceramente, não consigo entender, não sei qual é a lógica de uma pessoa que não gosta de
animal adotar um animal. Não sei. Não sei. Mas, enfim, eu protocolei uma lei aqui na Casa, e
essa lei foi também pedido de algumas pessoas e foi um pouquinho do pedido do meu coração
também, Lucão. Eu sou professor do estado, dou aula na rede estadual de ensino, conversava
com o Gustavo, inclusive, há pouco sobre isso, e eu tenho sentido cada dia mais de que nós
precisamos, além de formar boas pessoas, precisamos formar bons cidadãos. E só podemos
formar bons cidadãos quando nós os conscientizamos desde pequenos. Então, protocolei uma
lei aqui na Câmara para que nós tenhamos na rede o ensino do cuidado e do bem-estar animal
nas escolas. "Bruno, então vai ser criada uma nova disciplina?". Não, não vai ser criada uma
nova disciplina. Essa disciplina do bem-estar e cuidado animal será trabalhada de forma
transversal, vereador Rodson. O que é isso? Ela pode ser trabalhada em todas as disciplinas,
ficando a caráter e a cuidado do professor. Mas, de novo, qual é o meu intuito propondo essa
lei? Inclusive, quero agradecer ao Jornal Primeira Página que publicizou, que noticiou essa
notícia, essa matéria sobre essa lei que eu estou propondo, ela está tramitando aqui na
Câmara. O intuito, de novo, é que possamos formar desde pequenos as nossas crianças e os
nossos jovens para que eles aprendam também a cuidar dos nossos animais. Quem sabe
ensinando as nossas crianças e formando bons cidadãos os casos de violência e de crueldade
que nós enxergamos hoje pelo menos diminuam? Eu já vou ficar satisfeito. Se diminuir, eu já
vou ficar satisfeito. Então, desde já quero contar com o apoio dos vereadores para que a nossa
lei seja aprovada. É o que eu disse: não será criada uma nova disciplina, não irá aumentar a
carga de trabalho do professor. Não, não é esse o objetivo, até porque eu sei, o professor já
trabalha muito, já tem muito para ensinar. Essa matéria de cuidado e bem-estar animal, ela
será tratada de forma transversal, dentro de outras disciplinas, da forma que o professor
entender necessário. Falar de cuidado animal, como eu disse, para muitas pessoas pode não ter
significado nenhum, mas falar de cuidado animal é falar de qualidade de vida, é falar de bem-
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estar social. Quem está nos ouvindo e nunca teve... E aconteceu isso a semana passada com
um amigo, ele nunca teve nenhum animal e, na semana passada, ele adotou um cachorro. Ele
me disse: "Bruno, a minha casa é outra. Minha casa é outra". Então só quem tem, só quem
gosta e só quem cuida sabe como é. Então, de novo, nosso objetivo com essa lei é ensinar
nossas crianças para que elas aprendam também a cuidar dos nossos animais. Eu acho isso
fundamental. Então, quero desde já pedir o apoio dos vereadores e agradecer ao presidente
pelo tempo cedido. Muito obrigado. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Conte com o
apoio da presidência desta Casa. Eu, como vice-presidente, estarei passando o seu pedido para
o presidente titular desta Casa. Questão animal, vereador Bruno, o senhor tem sempre
destacado, vereador mais jovem desta Casa, trabalhando pelos animais desta Casa, dando
continuidade a um trabalho muito importante que a nossa cidade precisa ter, e, mais uma vez,
essa Casa te parabeniza pelo seu trabalho. Deus abençoe você. Próximo vereador inscrito é o
vereador Dé Alvim por até dez minutos. Vereador Dé? Vereador Dimitri Sean. Vereador
Dimitri? Vereador Djalma Nery, gostaria de fazer uso da palavra? Vereador Djalma?
Vereador Gustavo. Vereador Elton, gostaria de fazer uso da palavra? VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Boa tarde a todos, público que nos assiste presencialmente aqui na
Câmara, os que nos assistem em suas residências, vereadores, vereadoras, presidente. Essa
semana eu tive duas reuniões importantes. Uma delas foi na questão da assistência social. Eu
estive com o presidente do Cantinho Fraterno, o Luiz Alberto Botega, na prefeitura para que
nós possamos tentar realinhar o contrato com a instituição Cantinho Fraterno, que,
infelizmente, os reajustes econômicos necessários para que a obra possa funcionar não
estavam acontecendo, né? Então, iniciamos aí uma conversa para que a Prefeitura Municipal
de São Carlos possa dar aí uma maior atenção para a instituição de idoso na nossa cidade. É
sempre bom lembrar que não existe uma política pública específica para idoso na nossa
cidade. Basicamente, as políticas públicas da nossa cidade são concentradas em dois asilos: o
Helena e o Cantinho Fraterno. Não tem outra... Se não é o Helena ou o Cantinho Fraterno
acolher as pessoas mais necessitadas, ninguém mais o faz. E nesse sentido, eu acredito que a
prefeitura deve ter um olhar com maior atenção para essa realidade, uma vez que a população
da nossa cidade envelhece em relação à questão da criança. É lógico, nós devemos incentivar
as políticas públicas para crianças também, não é isso que eu estou querendo dizer, no
entanto, é totalmente... é desproporcional a questão do atendimento ao idoso. Nós precisamos
melhorar a eficiência do atendimento ao idoso na nossa cidade, temos que investir mais nessas
pessoas que dedicaram a sua vida trabalhando pela nossa cidade e chegar no final da sua vida
ter um pouco... ser mais acolhido. Então, nós precisamos... a prefeitura municipal precisa ter
um olhar mais atencioso para essa realidade e proporcionar que, pelo menos inicialmente,
acolha de melhor maneira as duas instituições de idosos da nossa cidade, que tanto o Helena
como o Cantinho Fraterno possam realizar o seu atendimento, que já realiza com perfeição,
com dedicação. O Cantinho Fraterno apresentou para o secretário de Governo um projeto para
ampliar vaga para a nossa cidade, então de 40 passaria para 60, mas para fazer isso é
necessário um aporte do município. Hoje em dia, o município, ele não financia todo o
Cantinho Fraterno; são ações dos vicentinos que custeiam mais da metade do que é gasto na
instituição. Então, é bingo, é teleatendimento... São várias iniciativas para que isso aconteça.
Então, veja... E é muito mais barato para o município investir tanto no Helena como no
Cantinho Fraterno do que... Vamos imaginar se o município fosse construir um asilo público
com diretor pago, presidente pago, todo mundo pago. Nessas instituições, a maioria é
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voluntário. Então, tenha um olhar mais atencioso. Eu agradeço ao secretário de Governo por
ter nos recebido, mas eu acho que a gente precisa avançar muito mais. Nós temos que investir
mais nos idosos da nossa cidade. Então, aqui faço... reitero o pedido que eu fiz para o
secretário de Governo, para olhar com mais atenção essa realidade na nossa cidade. Tive
também uma reunião com o Paulo, do Trânsito. O Paulo é uma pessoa sempre muito
atenciosa, uma pessoa que se preocupa aí em... nunca tive nenhum problema com ele. Nós
estávamos tratando ali de algumas ruas na imediação lá da região onde tem o Norden, a
Paróquia Santa Isabel, que tem um pouco de estrangulamento de... para a saída de ambulância
da Norden. Então, nós tivemos uma conversa muito produtiva, vamos estar marcando uma
nova conversa aí já com representantes do hospital, da paróquia, da creche que tem lá, para a
gente tentar melhorar aquele miolo, que o trânsito está bastante enroscado na nossa cidade.
Bom, por fim, só quero fazer um registro aqui, fiz isso ontem, né, lamentando que o prefeito
municipal não compareceu à oitiva, né? Então, eu quero aqui só deixar a público novamente
que estávamos na expectativa da presença dele aqui. Muito bem. Um abraço a todos, beijo no
coração. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Muito bem. Dado o recado, nobre
vereador Gustavo Pozzi. O próximo vereador inscrito é o vereador Lucão Fernandes, por até
dez minutos. [troca de presidência]. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Boa tarde, nobre
presidente, vereador Rodson Magno do Carmo. Quero cumprimentar aos vereadores desta
Câmara, as vereadoras, população que nos acompanha aqui no Plenário, população que nos
assiste de casa. Existe... continua, na verdade, existindo uma grande preocupação não só deste
vereador, mas também da vereadora Cidinha do Oncológico, vereador Sérgio Rocha, que são
os três membros da Comissão de Saúde. A gente percebe o incômodo com todos os
vereadores que forma esse parlamento, que a gente... Nós temos notado uma piora muito
grande no atendimento da saúde pública aqui na cidade de São Carlos. E não pode atribuir a
esta comissão inércia, não pode atribuir a esta comissão falta de movimentação, porque nós
fizemos várias reuniões, inclusive a última na prefeitura com o secretário da Saúde, secretário
de Governo, chefe de gabinete, prefeito municipal, esposa de prefeito municipal, e apontamos
ali o risco, o perigo naquele momento e alertamos que eles tivessem atitude rápida para as
coisas não piorarem. E hoje nós estamos assistindo um atendimento para lá de péssimo. Para
lá de péssimo. Pessoas espalhadas pelos corredores, demora no atendimento, um atendimento
inadequado não por aqueles profissionais que ali estão, porque estão se desdobrando no
atendimento, mas por falta de mais profissionais para ajudar na qualidade desse atendimento.
E essa comissão que representa esse parlamento fez o apontamento e mostrou as
necessidades. Setores que estavam trabalhando com duas enfermeiras hoje trabalham com
uma, as duas auxiliares, ou está trabalhando com uma auxiliar, plantões que tinham quatro
médicos, hoje tem três, plantão que tinha três, tem dois. Nós estamos andando para trás no
atendimento da saúde pública. E esta Câmara tem se desdobrado para sinalizar alternativas.
Não que a gente quer mandar no governo. Pelo contrário, né? Pelo contrário. A gente sinaliza,
a gente mostra, a gente aponta, a gente aponta aquilo que é fruto de reuniões. Não nasce na
minha cabeça. Não nasce na minha cabeça, gente. Nós falamos que poderia chegar nessa
situação. Falamos, vereadora Cidinha, dos contratos que estavam vencendo. O contrato de
muitos profissionais até agora, cadê? Está encalhado lá na seção de expediente. Será que
alguém vai lá para desencalhar esse processo enquanto pessoas estão aí sofrendo nos
corredores? Eu peço aqui encarecidamente ao Salvador da Pátria. Contrataram o ex-candidato
Netto Donato, eu peço que ele se dirija ao setor de expediente para desencalhar esse processo
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de contratação, porque as pessoas estão passando por dificuldade, meu Deus do céu. Não dá
mais para ficar assistindo essas coisas, esse desmanche, esse desmonte na saúde pública, se
não contarem outras instâncias também da prefeitura. Um fala aqui da educação. Espera aí,
gente. Nós não aprovamos aqui a Lei 16.000? "Ah, ela está travando". Está travando o quê? O
que destravou? Tem lá pessoas para serem contratadas. É só contratar agora e colocar, inserir
aí na estrutura para fazer o atendimento. Tem data de concurso público? Não me informaram
se tem data de concurso público. Cadê a elaboração do concurso público? Cadê a empresa que
ia dar continuidade nessa que terminou o contrato? Não dá para esperar, gente. Saúde não
espera. O sofrimento não espera. Você vê as pessoas nos corredores com demora para o
atendimento, não dá para ficar assistindo. E nós apontamos, nós mostramos, nós falamos, nós
nos reunimos, até para melhorar a estrutura do setor de saúde nós nos reunimos com os atores
da saúde, para melhorar o quantitativo de pessoas a serem contratadas agora e para futuro. E
até agora o que aconteceu, Sr. Dante Nonato? O que aconteceu? Cadê concurso público? Cadê
a contratação dos concursos vigentes? Não dá para a gente ficar assistindo. Quem é o
prefeito? Quem vai tocar? Quem vai responder o que eu estou perguntando? Quem responde
pelo prefeito? Quem é? As informações que eu tenho é que o atual secretário de Governo está
para conversar com a Câmara. Uai, tem que começar a mexer lá embaixo, meu Deus do céu.
O problema não está na Câmara. A Câmara nunca criou problema, a Câmara não criou
problema para ninguém. Quem está fazendo desmonte, quem está desencarrilhando o trem,
como fala aqui o ex-presidente dessa Casa, vereador Marquinho Amaral, não somos nós. São
eles que estão descarrilhando o trem. Olha que para tirar um trem do trilho, gente, precisa ter
força, hein? Precisa ter força. Então, esse desmonte é lá que está correndo. Quem iniciou o
desmonte desde a Secretaria de Agricultura, quando estava lá o vereador Paraná, que todo
mundo elogiou aqui o trabalho dele? Foi lá que começou o desmonte, e de lá para cá só
aumentou esse desmonte. E agora falar de bom entrosamento entre a Câmara e a prefeitura?
Ah, está tudo em ordem com a Câmara, a Câmara não tem problema nenhum. Os processos
que estão aí vão ser todos aprovados, está um de urgência aí, ó, que eu estou vendo os
vereadores assinando, que é recurso para recape. Nós não colocamos deserto, nós não
destruímos as pontes; nós somos construtores de pontes, nós recuperamos pontes que dão
acesso entre um poder e outro, porque entre um poder e outro está você, população, que
precisa do serviço. Esta Casa não quebra ponte. Esta Casa conserta ponte. Essa é a posição de
cada vereador que conseguiu nas urnas o reconhecimento da população, que trouxeram vocês
até aqui. Agora, não dá para assistir. Recurso a gente busca. Quantos vereadores foram buscar
recurso? A gente coloca recurso para fazer cirurgias eletivas. Cadê as cirurgias, gente? A
passo de tartaruga. E gente sofrendo, vereadora Cidinha. Quando eu olho esse aparelho que
você tem, se é Facebook, notebook, sei lá o que é, fotos de pessoa, gente, que doem o coração
de olhar, vereador Robertinho Mori. É muito sério, gente. É grave. É perigoso. Vereador
Tiago, é brincadeira a demora do atendimento, a forma de atendimento. Ou estou errado? Ou
eu estou errado? Então me prova que eu estou errado. Quantos vezes vocês me viram aqui
nessa Tribuna falando dos contratos que estavam terminando, ficaram assistindo o término
dos contratos? Cadê a nova empresa, que não começa? Falaram tanto de aprovar a Lei 16.000.
Aprovamos. Está contratando o pessoal que está lá nos concursos? Que pode chamar a hora
que quiser. Se tem data já para um novo concurso público, me fala, porque eu não estou
sabendo. Então, tem que ter agilidade, gente, tem que ter rapidez. As coisas têm que andar,
porque a saúde não espera. Quantos familiares estão sofrendo aguardando, gente, a
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oportunidade de passar por um procedimento cirúrgico? E recurso tem. Eu falei aqui, ó, nessa
Tribuna, vereador Robertinho: para o próximo ano o orçamento da Secretaria de Saúde tem
que aumentar no mínimo R$ 20 milhões. No mínimo R$ 20 milhões. Nós fizemos esse
levantamento, vereador Dé Alvim, e precisa ser colocado mais R$ 20 milhões. O concurso
público não vai suprir todas as vagas. Nós ainda vamos continuar deficientes da estrutura da
saúde. E eu falo: vai ter que contratar uma nova empresa ou a continuidade dessa para que a
população tenha um atendimento adequado, ou próximo do adequado. Aqui ninguém é
adversário de ninguém. Ninguém é adversário de ninguém. A prefeitura [interrupção no
áudio].
PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Pode concluir. VEREADOR
LUCÃO FERNANDES: Nós não somos inimigos, não. As divergências, os problemas estão
ocorrendo? Estão ocorrendo, mas no campo do processo, no campo de você pensar na cidade
e fazer as coisas acontecerem aqui na cidade, nós estamos prontos para ajudar a resolver os
problemas na cidade a hora que preciso for. A hora que preciso for. E pode continuar tratando
mal esse parlamento, não tem problema. Não tem problema, eu estou falando agora para mim.
Pode continuar tratando mal, pode continuar desvalorizando o meu partido, o MDB, como já
falaram isso várias vezes. Eu não vou mudar o meu posicionamento. Eu vou continuar
priorizando a população da minha cidade, os problemas 'pessoal', ou pessoais, eu deixo no
campo pessoal. Eu não trago aqui para a votação de um processo, eu não trago aqui na
votação de um processo. O processo eu voto com consciência, porque eu sei que os benefícios
vêm para a cidade de São Carlos. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada,
vereador Lucão Fernandes, sempre defendendo a saúde do nosso município. Não havendo
mais nenhum vereador inscrito nessa tarde, eu peço ao Emilio que suspenda um pouquinho a
sessão para a gente realizar o acordo de Pauta. [troca de presidência]. [sessão suspensa].
[sessão reaberta]. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Voltando ao Grande Expediente,
sessão ordinária desta Casa. Gostaria que a primeira-secretária, vereadora Raquel, faça a
chamada dos Srs. Vereadores. Atenção, Srs. Vereadores. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Atenção, vereadores, para a segunda chamada. Vereador André Rebello,
presente on-line. Azuaite Martins de França, presente. Bira. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente. Bruno
Zancheta. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presente. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Presente. Cidinha do Oncológico, presente. Dé Alvim. VEREADOR DÉ
ALVIM: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente. Dimitri Sean,
presente. Djalma Nery, presente. Elton Carvalho. Gustavo Pozzi, presente. Lucão Fernandes.
VEREADOR
LUCÃO
FERNANDES:
Presente.
VEREADORA
RAQUEL
AUXILIADORA: Malabim, presente on-line. PRESIDENTE ROBSON DO CARMO:
Presente on-line. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Marquinho Amaral, presente
on-line. PRESIDENTE ROBSON DO CARMO: On-line. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Paraná Filho. Professora Neusa, presente. Raquel Auxiliadora, presente.
Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Rodson Magno. PRESIDENTE RODSON DO CARMO:
Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Roselei Françoso, presente on-line.
Sérgio Rocha. E Tiago Parelli, presente. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Agradeço
a secretária dessa Casa. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: São 18 vereadores
presentes. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: São 18 vereadores presentes. ORDEM
DO DIA - PROCESSOS EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL – ÚNICA
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DISCUSSÃO – PRESIDENTE RODSON DO CARMO - Peço atenção dos Srs.
Vereadores, que a gente vai fazer a votação dos requerimentos de urgência. Requerimento...
Processo 2711, da Lei Ordinária 3... Por favor, por favor. Projeto de Lei 384, Processo 2.711.
Está em votação. É uma suplementação no valor de R$ 60 mil para recape. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, e se manifestando os contrários. Aprovado.
Requerimento de urgência de minha autoria, vereador Rodson, (processo nº 3500/22) que
"manifesta congratulações à CPFL, Companhia Paulista de Força e Luz, pela inauguração da
subestação do Jardim Bethania". Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, e se
manifestando os contrários. Aprovado. Requerimento 2.437. (processo nº 3516/22)
Interessado... Requerimento 2.437. Interessado: vereador Gustavo Pozzi. "Requer recuperação
e melhorias na área de lazer do Jardim Beatriz". Vereadores favoráveis permaneçam como
estão, e se manifestando os contrários. Aprovado. Requerimento 2.435, (processo nº 3514/22)
de autoria do vereador Gustavo Pozzi, que "requer estudo para realização de uma nova linha
de ônibus entre a estação e o Aracê de Santo Antônio". Está em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, e se manifestando os contrários. Aprovado. Processo
3.518, de autoria do presidente desta Casa, vereador Roselei Françoso, "requer serviço de
manutenção e instalação de toda a iluminação no distrito de Santa Eudóxia". Vereadores
favoráveis permaneçam como estão, e se manifestando os contrários. Aprovado. Processo
3.517, de autoria do presidente Roselei Françoso, "requer informações e providências a
respeito da pontuação de professores da antiga Casa Amarela, para fins de atribuição de
aulas". Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, se manifestando
os contrários. Aprovado. PROCESSOS EM REGIME DE TRAMITAÇÃO COMUM –
ÚNICA DISCUSSÃO – PRESIDENTE RODSON DO CARMO - Agora, nós vamos entrar
na Pauta do dia. Próximo projeto, Projeto de Lei 229, de... RODRIGO CLAYR
VENÂNCIO: [pronunciamento fora do microfone]. VEREADORA PROFESSORA
NEUSA: Eu gostaria de pedir a inversão da situação das emergências, por causa da presença
dos familiares, se eu posso fazer a leitura do projeto de lei. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Eu faço...VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Se todos concordam, e o
encaminhamento de votação. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Pois bem, vereadora.
Eu faço o pedido a todos os colegas vereadores desta Casa para que a gente possa inverter a
Pauta. Os favoráveis permaneçam como estão, e se manifestando os contrários.
Apro...ORADOR NÃO IDENTIFICADO: [pronunciamento fora do microfone].
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Os três. Então, aprovados, tá, em respeito às
famílias do Sr. Silvio e da Sra. Mirelli, que estão aqui presentes, tá? Então, a gente vai fazer
uma reversão de Pauta. E do Sr. Marco Antonio Nagliati, também, a pedido do vereador
Robertinho. Projeto de Lei 482, (processo nº 3398/22) de autoria da vereadora Neusa
Valentina Golineli, que denomina o Sr. Silvio José Padovan a Cemei (Centro de Educação
Infantil) situada no bairro residencial Ipê Mirim. Eu peço à vereadora Neusa que faça a leitura
do requerimento, e eu peço para os familiares do Sr. Silvio que se coloquem de pé, por favor.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Boa tarde. Eu vou fazer a leitura de uma pequena
justificativa de uma pessoa que eu considero um amigo e, de maneira muito triste, perdemos,
né? Silvio, um excelente professor, um bom pai, um amigo, um cara que se prestou a fazer o
melhor pela educação. Fez faculdade junto comigo, estudou, se formou comigo, um cara que
sempre trabalhou, e, com muita tristeza, quando... Aliás, quero contar um estado que
aconteceu antes de eu estar aqui. Eu combinei com o Silvio, porque ele foi candidato: Silvio,
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se você entrar, você tem que me ajudar. Aí ele falou assim: "Neusa, se você entrar, você me
ajuda". E eu entreguei o meu santinho para ele na época, e ele, para mim. Foi com muita
tristeza que eu perdi um grande amigo. Então, eu vou ler uma pequena história. Incrível, ele
nasceu no mesmo dia que minha filha mais nova. [risos]. VEREADORA PROFESSORA
NEUSA: "Nascido no dia 12 de abril de 1964, filho de José Padovan e Maria de Lourdes
Andreossi Padovan na cidade de São Carlos, SP. Foi casado com Marli Rodrigues e teve uma
filha dessa união, Nicole Rodrigues Padovan, que segue a carreira do pai, cursando
pedagogia. Conta minha mãe que com nove anos teve uma febre reumática e passou um mês
sem poder andar - ele, Silvio -, que o levava no colo ao médico. Os anos passaram e o Dida,
como era assim conhecido, como minha irmã Silmara o apelidou, era uma criança hiperativa e
muito arteira, mas um doce com todos, como foi a sua vida toda. Quem o conheceu vai
concordar com isso". Eu concordo. "Estudou no Sesi, onde fez do primário ao ginásio, com
um lado artístico muito presente". Eu desconhecia isso. "Foi apoiado e incentivado a seguir
nesse caminho pela professora de artes. Sempre desejou e pintou com maestria, do simples
caderno de desenho às telas de pintura a óleo. Silvio passou toda a sua vida escolar ligado à
arte, até que um dia começou a cursar educação física". A gente chamava ele de ligeirinho,
corria que era um tedéu. [risos]. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: "Nenhuma
novidade até aqui, pois sempre fomos incentivados ao esporte em casa, e o Dida, como assim
o chamávamos e chamamos até hoje, sempre foi meio que atleta. Amigo de uma turma da
vereadora Neusa". [risos]. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: E como. "E muitos
outros que tive o prazer de conviver, como Beto, mineiro, um grande amigo do meu irmão
que mostrou muita tristeza ao perdê-lo. Formado, prestou concurso da prefeitura e, desde
então, vestiu a camisa da galerinha do Caic. Transformou aquele lugar - e como, viu, gente?
Esse era um professor que se doava -, transformou aquele lugar de crianças carentes em uma
escola modelo. Muito fez como professor, e eu diria que ele tinha uma enorme vocação pelo
ensino". Ah, e como. "Se tornou diretor, e sua vontade de levar o esporte e um ensino de
qualidade aos mais carentes só cresceu e se mostrou. Muito cedo nos deixou". E como.
"Aquele que tinha sede em transformar o ensino conseguiu fazer muito e deixou o seu legado.
Hoje, fica a saudade e a certeza de que fez um lindo trabalho. Conhecendo bem, como eu o
conhecia, deve estar ensinando os anjinhos a correr no céu. Saudades eternas de sua irmã e
toda a família", [ininteligível] Sonia deixa aqui como irmã e representante da família um
abraço ao irmão. Garanto que ele já está sentindo, e eu também o dele. Eu queria uma salva de
palmas, gente. [aplausos]. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Obrigada. Valeu aí,
Silvio. Um dia a gente se encontra. [risos]. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Peço
votação nominal. Votação nominal no projeto de lei de autoria da vereadora Neusa Golineli,
Projeto de Lei 482, que "denomina de Sr. Prof. Silvio José Padovan a Cemei (Centro de
Educação Infantil) situada no bairro Ipê Mirim". Está em votação. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Vereador André Rebello. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Azuaite Martins de França.
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Sim. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Cidinha do Oncológico. VEREADORA
CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. VEREADORA RAQUEL
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AUXILIADORA: Djalma Nery. VEREADOR DJALMA NERY: Sim. Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Elton Carvalho. Gustavo Pozzi. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Eu pulei alguém
aqui. Dé Alvim. Perdão, Dé Alvim. VEREADOR DÉ ALVIM: Sim. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Estava aqui... Eu pulei um aqui. Espera aí. Desculpa. Lucão
Fernandes, ausente do Plenário. Malabim. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim.
PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Vereador Malabim, sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Marquinho Amaral. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vereador Marquinho?
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Acho que está ausente. Paraná Filho.
VEREADOR PARANÁ FILHO: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Professora Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Sim. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Raquel Auxiliadora, sim. Robertinho Mori. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Rodson Magno
do Carmo, no exercício da presidência, não vota. Roselei Françoso, está ausente. Sérgio
Rocha, ausente. E Tiago Parelli. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: São 15 votos favoráveis, Sr. Presidente,
nenhum contrário. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Então, aprovado. Peço mais
uma salva de palmas. [aplausos]. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: O projeto de lei
da vereadora Neusa Golineli, que "denomina de Sr. Silvio José Padovan a Cemei localizada
no Jardim Ipê Mirim". Eu quero aqui fazer... parabenizar a vereadora Neusa. Eu tive a
oportunidade de conhecer o Prof. Silvio lá junto no Caic, quando eu ministrava minhas aulas
lá, uma grande pessoa, uma figura brilhante, que merece a justa homenagem ser dada a esse
grande professor. Que lá do céu Deus possa receber de braços abertos. E nós aqui da Câmara
Municipal agradecemos a vocês para emprestar o nome do teu irmão para perpetuar e dando o
nome dessa escola. Parabéns, e muito obrigado a vocês todos. Parabéns, vereadora Neusa.
Próximo Projeto de Lei, 458. (processo nº 3245/22) Interessada: Professora Neusa, que "dá
nome de Mirelli de Paula Correa à Rua 22 do Condomínio Residencial Salto do Monjolinho".
A vereadora Neusa fará a leitura do currículo da homenageada. Eu pediria, por gentileza, para
a família da Mirelli ficar de pé. Seja muito bem-vindo a nossa Casa, sempre. Mais uma vez,
muito obrigado por vocês emprestarem o nome. É filha da senhora? Filha. Você, irmã? Tia.
Seja muito bem-vinda a esta Casa, tá bom? Pode fazer uso da palavra, vereadora.
VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Bom, novamente estou aqui, e emocionada por
ver uma família que eu conheço desde os irmãos mais jovens, a mãe, e por tudo que passaram.
Essa aqui, a homenageada, morreu jovem. Ela sempre enfrentou a vida, assim, colhendo os
frutos de pessoas com olhares diferentes, né? Era uma luta todo dia. Então, eu vou ler aqui
sobre Mirelli. "Mirelli nasceu no dia 30 de outubro de 1992, filha de Rivaldo Correa, 'in
memoriam' (falecido no dia 15 de janeiro de 2001), e Maria José de Paula Correa. Mirelli
nasceu com uma doença não identificada, e os médicos da época comunicaram à família que a
pequena não resistiria aos três primeiros anos, no máximo, ou que a mesma viveria em estado
vegetativo em uma cama sem movimentos cognitivos. Entretanto, isso não era a verdade de
Deus. Com dois anos e meio, um primeiro milagre aconteceu em sua vida. A família relata
que, em um momento inesperado, ela se levantou e começou a caminhar. E desse momento
em diante todos os dias a vida floresceu, mais ainda e mais nela e em toda a sua família".
Entretanto... Desculpa. "Nessa época, nessa mesma época, a pequena tornou-se aluna da Apae
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em São Carlos. Com todo o cuidado e acompanhamento dos profissionais da entidade,
alcançou uma melhora muito significativa em sua coordenação motora e, apesar de suas
limitações, nunca deixou de viver com alegria". Gente, tem vídeo onde essa menina que não
ia sair do estado vegetativo, ela dança, ela brinca, ela pula. Essa menina, que desvendou ou
descaracterizou uma ideia de que ela ia ficar vegetativa e não ia viver. Era uma criança que
adorava música - adorava, gente, muitos vídeos mostram -, dança", principalmente com esse
irmão aí, que se dedicava, e quando eu dava aula para ele, ele falava: "Professora, eu tenho
que sair cedo porque vou olhar minha irmã". "Dançar, passear e, como toda adolescente, uma
boa alimentação - adorava pizza, pipoca, batata frita, lanche, entre outros. A vida brilhava em
seus olhos quando já via pizza". [risos]. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Era toda
vez comemoração. "No entanto, com o passar do tempo, outras doenças, como esquizofrenia,
epilepsia e autismo, foram apresentadas. E, dessa forma, surgiu a necessidade de novos
medicamentos para que essa guerreira pudesse viver pelo menos com uma qualidade de vida
digna. Essas medicações comprometeram órgãos, com seus efeitos colaterais, e a necessidade
de sobreviver muitos órgãos, e essa foi a possível causa de seu óbito. Essa é a história de vida
para todos aqueles que tiveram a oportunidade de conhecê-la e foram abençoados com
diversos ensinamentos e sorrisos. O seu jeito simples, puro e ingênuo fez da união das pessoas
ao seu redor algo benevolente. Ela ensinou a todos que, apesar de suas das adversidades nessa
vida, podemos enfrentá-las com sorriso, brilho nos olhos. Mostrou que a pior das limitações
está na crença de algumas pessoas, que, através de seus preconceitos e medos, nunca puderam
realmente conhecer e aprender com a estrela que era", o que há dentro de cada um. "Aos seus
29 anos, na data de 7 de julho de 2022, ela deixou seu legado na Terra para viver outro, no
céu, ao lado do pai, e lá de cima cuida e ilumina nossos caminhos. Em seu atestado de óbito:
choque séptico, acidose metabólica grave, pneumonia broncoaspirativa, síndrome
neuroléptica maligna, lesão renal aguda e esquizofrenia. A vida de Mirelli foi um presente de
Deus. Ensinou mais do que merecíamos; ensinou a vida exaltada pela pureza, uma luz que
nunca irá se apagar". Eu quero uma salva de palmas para um verdadeiro anjo guerreiro.
[aplausos]. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Obrigada, e que Deus ilumine, né?
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Peço para que a vereadora Raquel faça a votação
nominal, por gentileza. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Votação nominal.
Vereador André Rebello, sim. Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE
FRANÇA: Sim. VEREADOR RAQUEL AUXILIADORA: Bira. VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA: Sim. VEREADOR RAQUEL AUXILIADORA: Bruno
Zancheta. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Sim. VEREADOR RAQUEL
AUXILIADORA: Cidinha do Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Sim. VEREADOR RAQUEL AUXILIADORA: Dé Alvim.
VEREADOR DÉ ALVIM: Sim. VEREADOR RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Dimitri
Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. VEREADOR RAQUEL AUXILIADORA:
Djalma Nery. VEREADOR DJALMA NERY: Sim. VEREADOR RAQUEL
AUXILIADORA: Sim. Elton Carvalho. Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI:
Sim. VEREADOR RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Lucão Fernandes. VEREADOR
LUCÃO FERNANDES: Sim. VEREADOR RAQUEL AUXILIADORA: Malabim.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Malabim, sim. VEREADOR RAQUEL
AUXILIADORA: Sim. Marquinho Amaral. PRESIDENTE RODSON DO CARMO:
Ausente. VEREADOR RAQUEL AUXILIADORA: Ausente. Paraná Filho. VEREADOR

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo

PARANÁ FILHO: Sim. VEREADOR RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Professora
Neusa, sim. Raquel Auxiliadora, sim. Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTINHO
MORI: Sim. VEREADOR RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Rodson Magno do Carmo, no
exercício da presidência, não vota. Roselei Françoso. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Roselei Françoso...VEREADOR RAQUEL AUXILIADORA: Ausente. Sérgio
Rocha. E Tiago Parelli. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Sim. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Quero declarar que se eu pudesse votar, por estar no exercício da
presidência não me permite votar, mas, se votasse, votaria favorável, tá bom? VEREADOR
RAQUEL AUXILIADORA: São 16 votos favoráveis e nenhum contrário. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Então, está aprovado o Projeto de Lei 458, que "denomina de
Mirelli de Paula Correa a Rua 22 do Residencial Salto do Monjolinho". Mais uma vez, em
nome do parlamento são-carlense, a gente agradece toda a família por emprestar o nome da
tua filha para que a gente possa perpetuar o nome dela na nossa cidade. Muito obrigado, e que
Deus abençoe a cada um de vocês. [aplausos]. PRESIDENTE RODSON DO CARMO:
Próximo projeto de lei, Projeto de Lei 459, (processo nº 3246/22) de autoria do vereador
Robertinho Mori Roda, que "dá nome ao Sr. Marco Antonio Nagliati a Rua 30 do loteamento
Salto do Monjolinho". Eu pediria para que a Sra. Maria Lucia e seu filho Mateus... Por favor,
Maria Lucia, fica aqui no banco da frente, por gentileza, que a senhora fique de pé. São a
esposa e o filho do Sr. Marco Nagliati. E o vereador Robertinho Mori fará a leitura do
currículo do Marco. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sr. Presidente Rodson Magno,
Srs. Vereadores, Sras. Vereadoras, população que nos acompanha. Projeto de Lei que dá o
nome de Marco Antonio Nagliati à Rua 30 do loteamento Residencial Salto do Monjolinho.
"O prefeito municipal de São Carlos faz saber que a Câmara Municipal de São Carlos
aprovou, e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 'Fica concedido o nome de Engenheiro
Marco Antonio Nagliati a Rua 30 do loteamento Residencial Salto do Monjolinho em São
Carlos. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em
contrário'". Eu vou ler aqui uma justificativa, um currículo do meu irmão, meu amigo, Marco
Nagliati. Eu quero agradecer antes... No sorteio, eu fui sorteado com a rua nº 2, porém, a
Associação de Artes de São Carlos, na qual o Marco Nagliati era o presidente... adquirimos
dois lotes nesse empreendimento. Eu conversei então com o nobre vereador Lucão Fernandes,
expliquei a situação para ele, na qual ele trocou comigo, entendendo a justa homenagem que
seria feita a essa grande pessoa. "Marco Antonio Nagliati - o André conheceu muito bem, né,
André? -, nascido em 26 de agosto de 1954 no município de Rio Claro, filho de José Nagliati
e Hilda Franco Nagliati, casado com Maria Lucia Gomes Mattos Nagliati desde 1980. Da
união, nasceram dois filhos: a Mariana, que está fora do país, por essa razão não pôde estar
presente, e o Mateus. Marco Antonio Nagliati graduou-se em engenharia pela Unicamp em
1977, e pós-graduação em gerenciamento ambiental pela Universidade Central Paulista,
concluído em 2006. Marco Antonio Nagliati, nosso Marcão, começou sua trajetória na Santa
Casa de São Carlos como mesário em 1995. Foi, por duas vezes, diretor administrativo e viceprovedor (biênio de 2013/1015 e 2015/2017). No pedido para ingressar na instituição Marco
Antonio, por ser engenheiro civil de profissão, afirmou: 'Gostaria de colaborar com a
irmandade com trabalhos benemerentes nos diversos setores em que fosse útil, em especial na
minha área profissional, desenvolvendo e acompanhando projetos de manutenção nas
ampliações, elaborando orçamentos e fiscalização as obras em andamento'. Marco cumpriu o
que pretendia incansavelmente, ajudou na modernização de toda a infraestrutura da
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instituição, e um dos projetos mais importantes foi a inauguração da nova unidade
administrativa Conde do Pinhal em 2014. A restauração foi feita através da doação realizada
por empresários herdeiros do patriarca Antônio Carlos de Arruda Botelho, o Conde do Pinhal.
Todo o projeto foi coordenado pelo engenheiro civil e assessoria do engenheiro da RPS
Engenharia, Sr. Roberto Pereira de Souza. Com toda essa dedicação, Marco Nagliati teve
contribuição marcante nos 131 anos de história da Santa Casa, entidade filantrópica mais
antiga no município de São Carlos e referência em toda a região. Marco Nagliati foi ainda
presidente da Associação de Artes de São Carlos - estava como presidente quando nos deixou
-, o qual desde seu ingresso contribuiu na formação da associação - isso em 2022... desculpa,
2004. Marco teve a sua vida ceifada em 28 de janeiro de 2022, devido a uma insuficiência
respiratória, com apenas 67 anos de idade, ficando aqui entre nós através de seus trabalhos,
dedicação, devoção e profissionalismo, tendo realizado diversos trabalhos com a
comunidade". Nós temos a Associação de Artes de São Carlos, e foi feito um projeto, quase 2
mil metros quadrados, do Parque das Artes José Sidney Leandro. O Marco encabeçou, fez
toda a infraestrutura e conseguiu mais alguns colegas ainda para poder contribuir com esse
projeta que, se Deus quiser, estaremos construindo. O curso... são cursos de formações
complementares. São muitos cursos. Não vai haver necessidade de leitura, mas projetos
gerais, como a fábrica da Honda Automóveis em Itirapina; ampliação da fábrica de Tintas
Renner; edifício industrial da Shed com ponte rolante; pontes em lajes vazadas em Rio Preto;
pontes e viadutos diversos, muitos, dezenas de pontes e viadutos; estrutura da fundação de
hangar de manutenção da TAM. Enfim, gente, são quatro folhas. Consultorias e auditorias,
dezenas; edifícios e estruturas em concreto armado, também, vários. Enfim, eu conheci Marco
Antonio Nagliati, o nosso Marcão, uma pessoa idônea, uma pessoa ímpar, uma pessoa que
muito contribuiu. Tive a honra, nesse Legislativo, de passar o título de Cidadão Honorário por
todo o merecimento. Eu deixo aqui essa homenagem, essa... Não precisa estar fazendo o
pedido, todos os pares conheciam o Marco Nagliati, mas eu vou solicitar a votação nominal.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Acatado o pedido de Vossa Excelência. Peço à
secretária desta Casa que faça a votação nominal. Por favor, vereador, o senhor me passa
o...VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Vereador André Rebello. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Vereador André Rebello, sim. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Sim. Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE FRANÇA:
Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Bira. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Bruno Zancheta, não
está. Cidinha do Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Dé Alvim. Dimitri Sean. VEREADOR
DIMITRI SEAN: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Djalma Nery. Elton
Carvalho. Gustavo Pozzi. Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Malabim. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Malabim, sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Marquinho
Amaral. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Ausente. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Paraná. Professora Neusa. VEREADORA PROFESSORA NEUSA:
Sim, com muito orgulho. [risos]. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Raquel
Auxiliadora, sim. Roberto Mori. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Rodson Magno do Carmo, no exercício da
presidência, não vota. Roselei Françoso, ausente. Sérgio Rocha. E Tiago Parelli.
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PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Gostaria de justificar, Maria Lucia e Mateus, como
eu estou no exercício da presidência, eu não posso votar, mas se eu pudesse, meu voto seria
sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Dez vereadores favoráveis, nenhum
contrário. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Aprovado o projeto de lei de autoria do
vereador Robertinho Mori, que "dá nome de Sr. Marco Antonio Nagliati à rua 30 do
loteamento residencial Salto do Monjolinho". Mais uma vez...[aplausos]. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Eu quero aqui agradecer, em nome da Câmara Municipal de São
Carlos, a Sra. Maria Lucia, o Sr. Mateus e todos os familiares do Sr. Marco Antonio pelo
empréstimo ao teu nome, para... que vai ser perpetuado o teu nome. Eu que tive a honra de
conhecer o Marcão... E você esqueceu de falar uma coisa só, Robertinho: pensa em um
homem que dançava bem. Ele e a Maria Lucia lá no Ítalo, né, Maria Lucia, dançavam... um
casal nota dez. Quando eu... Frequento o Ítalo, e sempre vejo vocês lá... quando vocês iam lá
dançar. Que Deus te abençoe e dê muita força, Maria Lucia, para você, para o Mateus e para a
tua filha, que está nos Estados Unidos, e mais uma vez o parlamento agradece por vocês
emprestarem o nome dele. Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Obrigado, Sr. Presidente. Eu só queria também deixar registrado
aqui que eu conhecia tanto o Prof. Silvio como a Mirelli, tá bom? Deixo aqui a minha
homenagem...VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Eu também quero fazer
uma...VEREADOR ROBERTINHO MORI: Obrigado. VEREADORA PROFESSORA
NEUSA: Eu conheço... o Mateus não conhece muito, mas eu conheci desde pequeno, Mariana
também, e eu queria falar um... Não conhecia todos esses, né, do Marcos, mas a bondade dele
eu conhecia desde a padaria. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Está em votação o
Projeto de Lei 229, (processo nº 1851/22) de autoria do vereador Azuaite Martins de França,
que "autoriza a criação Programa Municipal de Hortas Urbanas Comunitárias em terrenos
públicos ou privados, e dá outras providências". Está com a palavra o vereador Azuaite
Martins de França. Duas emendas, né? Eu peço a atenção, por favor, do auditório para que o
vereador Azuaite fazer uso da palavra. O senhor tem cinco minutos, vereador, para o senhor
fazer as explicações. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Terminarem a...PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Por favor, eu pediria, mais uma vez, Professora Neusa, que a
senhora fizesse parte do Plenário. Por favor, o vereador Azuaite gostaria de fazer uso da
palavra. Muito obrigado. Está com a palavra o nobre vereador Azuaite Martins de França.
VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Sr. Presidente, Srs. Vereadores, público presente,
senhoras e senhores. Esse projeto que vamos apreciar agora, ele surge de uma dura
constatação: embora sejamos o segundo país do mundo em produção de alimentos, os
alimentos que produzimos servem de proteína para serem exportados para outros lugares, para
serem transformados em ração ou em qualquer outra coisa, e não para alimentar o povo
brasileiro. Vivemos a contradição de sermos o país que mais produz alimento, mas um dos
países cujo povo mais passa fome. Embora alguns tentem negar a fome, é só sair de casa,
passar em uma esquina para ver pessoas sendo obrigadas a pedir para se sustentar, para
manter a família. Infelizmente, quando nós passamos por volta ali de 1950, mais ou menos,
quando a gente deixa de ser um país eminentemente agrário para sermos um país de maior
expressão urbana, quando o povo sai das fazendas, quando acabam as colônias e as pessoas
vêm para a cidade para trabalhar, e alguns não conseguindo se fixar na indústria da cidade têm
de voltar para trabalhar no campo, não para morar, mas para trabalhar e depois voltar para a
cidade, que são os chamados boias-frias, a gente começa a ter problemas muito graves em um
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país que não teve condições de equilibrar tudo isso, até porque havia um preconceito muito
grande com relação àqueles que vinham da fazenda para a cidade porque eram os caipiras,
eram os capiaus, era o caipira, o capiau e por aí afora. Então, as pessoas não gostavam desse
bullying que faziam com elas e procuravam se firmar como seres urbanos. Ora, uma das
marcas daqueles que vêm do campo para a cidade é a de terem quintais, produzir alimentos,
para ter comida dentro de casa. Então, é o almeirão, é a alface, é a couve, é o repolho, é a
cenoura, é a galinha, para você comer a carne da galinha, os ovos que a galinha pôs, ou
mesmo, quando o espaço é maior, até mesmo um porco, para dele tirar a carne, para dele tirar
a banha, e substituir o azeite ou o óleo. Era esse o modo de vida. Devagarinho, essas
pessoas... devagarinho, a especulação imobiliária vai diminuindo o tamanho dos lotes, então
aqueles lotes grandes de 50 de fundo tornam-se lotes de 25 de fundo, e as pessoas começam a
concretar o piso do seu quintal, impossibilitando a absorção de água de chuva por um lado e,
por outro lado, perdendo a oportunidade de ter ali a sua mistura no seu dia a dia. Além disso,
os antigos, aqueles que vieram da zona rural, aqueles que vieram do campo, eles tinham
conhecimento daquelas ervas que serviam para curar algumas doenças. Então, se por um lado
eles não precisavam ir para a quitanda ou para, hoje, o sacolão, por outro lado eles não
precisavam [interrupção no áudio]. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Pode concluir,
vereador. VEREADOR AZUAITE FRANÇA: Eu sei que eu tenho mais tempo do que os
cinco minutos que Vossa Excelência me deu regimentalmente, mas eu me submeto e peço
mais tempo, porque eu acho que o assunto é interessante. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Atendido o pedido de Vossa Excelência. VEREADOR AZUAITE FRANÇA:
Muito obrigado. Então, eles não precisavam ir à farmácia, porque tinham também no quintal
as ervas para cuidar da sua saúde. O que isso significava? Significava a condição de valorizar
o salário. Eles não precisavam tirar do salário que eles ganhavam nos lugares onde eles
trabalhavam na cidade; o dinheiro dava, dava para sustentar a família. E as famílias, por outro
lado, que era uma prole numerosa, muitos filhos, na cidade foram encolhendo os números de
filhos, poucos filhos, para poder sustentar. Isso é um pouquinho da história econômica da
transição de uma cultura rural para uma cultura urbana. Ora, o que isso provocou? Provocou a
miséria, o aumento da miséria, o crescente aumento da miséria, com a inflação quando ela
corrói o salário, quando os salários não são justos, quando os salários são pequenos, quando o
poder de compra se reduz e, às vezes, não tendo emprego, elas têm que ir para a rua para
pedir. E quanto mais gente na rua, e esse é um problema social, maior é o perigo de a fome
aumentando e as impossibilidades também aumentarem, muitas dessas pessoas partirem para
a violência, e daí aquilo que é um problema social, que não é resolvido pelas políticas sociais,
acaba se tornando um problema de segurança, porque vai haver violência, vai haver saque, vai
haver roubo, vai haver muitas coisas. Ora, tem muita gente que quer trabalhar e não encontra
onde; tem muita gente que quer produzir o seu sustento, mas não tem onde, ou não sabe
como. O primeiro valor a ser identificado é a vontade de trabalhar. O segundo valor é:
sabendo trabalhar, ter onde trabalhar, ou, não sabendo trabalhar, ter vontade de aprender a
trabalhar. Então, com tanta fome, com tanto terreno da prefeitura parado na cidade
acumulando lixo, acumulando bichos nocivos, o que... qual é a ideia que surgiu? Surgiram
duas ideias: procurar a prefeitura, oferecer, prefeitura oferecer para as pessoas que queiram
trabalhar o terreno da prefeitura mediante contrato por um período pré-estabelecido para ela
produzir ali a sua hortinha e, ao mesmo tempo, manter o terreno limpo. E por outro lado,
dando certo essa experiência, que isso possa ser estendido, essa possibilidade possa ser
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estendida ao proprietário particular que tem o seu terreno ali por especulação, é um estoque
especulativo, ou ainda espera de uma construção... Se ele não vai construir, ele que ceda por
algum tempo, se ele quiser e puder, o seu terreno para ser plantado. A política de uma
Secretaria da Agricultura pode fornecer sementes, pode oferecer o ensinamento. A Embrapa
está aí disposta também a ajudar nesse sentido. É uma forma de produzir alimento, de
diminuir a fome, de dar ocupação honesta e sadia para as pessoas. Eu podia ir além: as
margens das rodovias poderiam até, mediante convênio, serem aproveitadas para produção de
alimento. Por que não? Por que ter terra ociosa com o povo precisando comer, não ter de onde
tirar, com vontade de trabalhar, com espaço para trabalhar, e ser lhe negada a terra para fazêlo? Eu não estou inventando a roda nem estou inventando nada. [interrupção no áudio].
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Por favor. VEREADOR AZUAITE FRANÇA:
Eu só estou trazendo aqui em forma de projeto uma ideia. Junte-se a essa ideia a necessidade
dessa cidade de São Carlos criar um Comitê de Enfrentamento da Fome, da mesma forma
como se criou, na pandemia, um Comitê de Enfrentamento à Covid-19, criar um Comitê de
Enfrentamento da Fome. E essa questão alimentar poder se transformar no aprendizado
nutricional até, coisa que o Sesi fazia no passado, coisa que a merenda escolar teria que fazer
em cada uma da sua escola, o aspecto do ensino nutricional para as crianças e para as famílias,
e isso não acontece. Por isso, senhores, apresentei essa ideia em forma de projeto. Peço aos
senhores a compreensão com relação à profundidade do sentido que isso daqui traz. É uma
contribuição. É só uma ideia para resolver parte de um problema seríssimo. Muito obrigado
pela tolerância, Sr. Presidente. Muito obrigado pela atenção e pela compreensão, meus
camaradas, e amigos, e companheiros vereadores. Obrigado. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Agradeço a fala do nobre vereador Azuaite Martins de França, esse belíssimo
projeto, que vai entrar em votação. Pediria para que a secretária fizesse a leitura. São duas
emendas. Faça, por favor, a leitura para a gente fazer a votação. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: "Submetemos à consideração do Plenário a seguinte emenda modificativa
ao Projeto de Lei 229/2022, de autoria do vereador Azuaite Martins de França. Emenda
modificativa. Art. 1º - a ementa passa a vigorar com a seguinte redação: 'Cria o Programa
Municipal de Hortas Urbanas Comunitárias em terrenos públicos ou privados, e dá outras
providências'. Art. 2º - o art. 1º do Projeto de Lei 229/2022 passa a vigorar com a seguinte
redação: 'art. 1º - esta cria o Programa Municipal de Hortas Urbanas Comunitárias no âmbito
do município de São Carlos'. Art. 3º - o art. 4º do Projeto de Lei 229/2022 passa a vigorar com
a seguinte redação: 'art. 4º - o Programa Municipal de Hortas Urbanas Comunitárias passa a
garantir o direito à alimentação nos termos do art. 6º da Ca constituição da República
Federativa do Brasil, destinando-se, prioritariamente, a proteção social das pessoas ou
famílias que se encontrem em situação de vulnerabilidade social nos bairros'".
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Está em votação a primeira ementa nº 229, de
autoria do vereador Azuaite. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, e se
manifestando os contrários. Aprovada a primeira ementa. Por favor, peço à primeirasecretária desta Casa que faça a leitura da segunda ementa. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: "Submetemos à consideração do Plenário a seguinte emenda supressiva ao
Projeto de Lei nº 229/2022, de autoria do vereador Azuaite Martins de França. Emenda
supressiva. Art. 1º - suprime-se o Parágrafo Único do aet. 4º do Projeto de Lei 229/2022. Art.
2º - suprime-se os incisos II e III do art. 5º do Projeto de Lei 229/2022. Art. 3º - suprime-se o
Parágrafo Único do art. 6º do Projeto de Lei 229/2022. Art. 4º - suprime-se o art. 10 do
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Projeto de Lei 229/2022. Art. 5º - suprime-se o art. 12 do Projeto de Lei 229/2022. E, por fim,
art. 6º - suprime-se o art. 14 do Projeto de Lei 229/2022". PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Está em votação a segunda ementa nº 229, de autoria do nobre vereador Azuaite
Martins de França. OS vereadores favoráveis permaneçam como estão, e se manifestando os
contrários. Aprovado. Então, está aprovado o Projeto de Lei 229, de autoria do vereador...SR.
RODRIGO CLAYR VENÂNCIO: [pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Me perdoa. Verdade, verdade. Então, agora votação do Projeto de
Lei 229, de autoria do vereador Azuaite Martins de França, que "autoriza a criação do
Programa Municipal de Hortas Urbanas Comunitárias em terrenos públicos ou privados, e dá
outras providências". Está em votação o Projeto de Lei 229. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, e se manifestando os contrários. Aprovado. Projeto de Lei nº 479
(sic), Prefeitura Municipal de São Carlos, que altera dispositivos da Lei Municipal 16.630, de
12 de junho de 2013, que autoriza a concessão do tíquete-refeição aos servidores públicos
municipais, e dá outras providências". Eu peço para que a vereadora Raquel faça a leitura da
emenda, que temos aqui uma emenda para colocar em votação. Por favor, vereadora, faça a
leitura, por gentileza. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: "Submetemos à
consideração do Plenário a seguinte emenda modificativa ao Projeto de Lei 474/2022, de
autoria da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e Legislação Participativa. Emenda
modificativa. Modifica-se o art. 1º do Projeto de Lei 474/2022 para que ele passe a figurar
com a seguinte redação: 'art. 1º - o Anexo 1 (tíquete-refeição) da Lei Municipal 16.630, de 12
de junho de 2013, passa a vigorar com a seguinte redação'". Esse Anexo 1 é uma tabela das
faixas salariais do percentual de desconto do tíquete e do desconto. Então, até R$ 4.335,27, o
servidor terá um percentual de 10% de desconto, então o tíquete é R$ 650,00, e o desconto de
R% 65,00; de R$ 4.335,00 a R$ 6.051,00, o desconto é de 15%, então o tíquete continua R$
650,00 e o desconto, R$ 95,50; na faixa salarial de R$ 6.051,38 a R$ 8.640,53, o desconto é
de 20%, tíquete mantém R$ 650,00 e o desconto então passa a ser R$ 130,00; e o salário
acima de R$ 8.640,59, o desconto é de 25%, tíquete mantém-se em R$ 650,00 e o desconto,
em R$ 162,50. Às faixas salariais estão incorporados o salário, que é o vencimento mais
aditamentos, mais incorporações, mais as funções gratificadas ou os cargos em comissão.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Muito bem. Agradeço a vereadora Raquel pela
leitura. Então, está em votação a Emenda nº 474. Os vereadores favoráveis...VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Votação nominal, como se trata de um projeto dos servidores.
É uma resolução do vereador Paraná. Então, em regime...PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Então, vai desconto de 10% a 25%, conforme o rendimento salarial.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Isso. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Está em votação. Peço para que a vereadora Raquel Auxiliadora faça a votação dos
Srs. Vereadores. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Vereador André Rebello.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vereador... Sim. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Sim, on-line. Azuaite Martins de França, sim. Bira. VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Bruno
Zancheta. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Sim. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Cidinha do Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Dé Alvim.
Dimitri Sean. VEREADOR DIMITRI SEAN: Sim. Sim. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Djalma Nery. Elton Carvalho. Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO
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POZZI: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Opa. [risos].
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Malabim.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Malabim, sim. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Sim on-line. Marquinho Amaral. Ausente. PRESIDENTE RODSON
DO CARMO: Ausente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Paraná Filho.
Professora Neusa. Raquel Auxiliadora, sim. Robertinho Mori. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Rodson
Magno do Carmo, no exercício da presidência, não vota. Roselei Françoso. Sérgio Rocha. E
Tiago Parelli. VEREADOR TIAGO ORLANDI PARELLI: Sim. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Sim? Ah, não estava enxergando. Desculpa, Tiago. São 12
vereadores favoráveis, nenhum contrário. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Então,
aprovada a Emenda Modificativa nº 474, (processo nº 3365/22) que "modifica o art. 1º da Lei
Municipal 474". Quero dar a minha justificativa que, se eu votasse, eu votaria favorável.
Agora entra em votação o Projeto de Lei nº 474. Interessada: Prefeitura Municipal de São
Carlos, que "altera dispositivo da Lei Municipal 16.630, de 12 de junho de 2013, que autoriza
a concessão do tíquete-refeição aos servidores públicos municipais, e dá outras providências".
Eu peço a votação nominal... Não, nós vamos a emenda. Agora, vota o projeto de lei. Peço
votação nominal, Sra. Secretária, por favor. Está em votação. Atenção, Srs. Vereadores. Os
vereadores favoráveis votem "sim" e os contrários votem "não". VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: André Rebello. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Azuaite Martins de França, sim. Bira.
VEREADOR
UBIRAJARA
TEIXEIRA:
Sim.
VEREADORA
RAQUEL
AUXILIADORA: Bruno Zancheta. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Cidinha do Oncológico, sim. Dé Alvim.
Dimitri Sean, sim. Djalma Nery, sim. Elton Carvalho. Gustavo Pozzi. VEREADOR
GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Lucão
Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Sim. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Malabim. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Malabim, sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim on-line. Marquinho Amaral. Paraná Filho.
Professora Neusa. Raquel Auxiliadora, sim. Robertinho Mori. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Rodson
Magno do Carmo, no exercício da presidência, não vota. Roselei Françoso. Sérgio Rocha. E
Tiago Parelli, sim. São 12 vereadores favoráveis, nenhum contrário. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Então, aprovado o Projeto de Lei 474, que "altera dispositivo da
Lei 16.630, de 12 de junho de 2013, que autoriza a concessão de tíquete-refeição aos
servidores públicos municipais". Está aprovado. Gostaria de fazer a minha justificativa. Como
eu estou no exercício da presidência, eu não posso votar, mas se votasse, votaria favorável.
Próximo projeto de lei, 481. (processo nº 3393/22) Interessado: vereador Tiago Parelli, que
"dá nome ao Sr. Durval Catoia ao prolongamento da Rua Miguel Abdelnur Filho no final do
Jardim Acapulco". O vereador pediu para que a secretária, por gentileza, fizesse a leitura do
homenageado. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: "Durval Catoia nasceu em 1º
de junho de 1933 na cidade de São Carlos, filho de Luiz Catoia e Rosa Betarelli Catoia, sendo
o quinto filho de nove irmãos. Cresceu na região da Vila Prado, próximo ao Diocesano, e
depois morou no bairro Tijuco Preto. Estudou na Escola Eugênio Franco de Camargo até os
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15 anos, e depois estudou na Escola Técnica Julian Fauvel, saindo aos 17 anos. Foi para São
Paulo trabalhar com o irmão Antônio Catoia como mecânico, e foi aí que começou sua
jornada como metalúrgico, trabalhando na indústria de veículos DKV, logo depois trabalhou
nas indústrias Bosch e se aposentou na empresa Siemens. Foi casado com a Sra. Maria Rosa
Rodrigues Catoia por 38 anos. Durval Catoia, sempre muito católico, frequentou a Igreja São
Sebastião por anos, tendo sua fé como combustível de vida. Tenho certeza que por onde ele
passou, deixou seu legado de um homem de respeito, levando seus princípios a toda família e
amigos. São Carlos, 24 de agosto. Vereador Tiago Parelli". PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Está em votação o Projeto de Lei 481, de autoria do vereador Tiago Orlandi
Parelli, que denomina de Sr. Durval Catoia o prolongamento da Rua Miguel Abdelnur Filho,
ao Jardim Acapulco. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, e
se manifestando os contrários. Aprovado. Gostaria aqui de parabenizar o vereador Tiago
Parelli e a família do Sr. Durval por prestar essa linda homenagem, dando esse nome ao Sr.
Durval Catoia. Que Deus possa abençoar a todos vocês. Agora, nós vamos entrar na
explicação pessoal, tempo do partido. O próximo vereador inscrito por tempo do partido é o
vereador Dé Alvim. Vereador Dé? Ausente do Plenário. Agora, para explicação pessoal, a
vereadora Professora Neusa. Professora Neusa? Ausente do Plenário. Próximo vereador
inscrito é o vereador Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Sr.
Presidente, Srs. Vereadores, eu estive há algum tempo nesta Tribuna falando da nossa
estrutura, da Secretaria de Saúde, e eu confesso que eu não acompanhei o Diário Oficial, mas
tive aqui a ajuda da colega de Câmara Municipal, que a gente agradece, Raquel, é uma
colaboração importante, porque, às vezes, a gente também acaba errando aqui e sendo injusto
nos nossos procedimentos diante desse microfone. Então, eu falava aqui do concurso aberto, e
no sábado, parece que no Diário Oficial, a prefeitura chamou 20 enfermeiros, 34 técnicos de
enfermagem e auxiliar de enfermagem, 14, e assistente administrativo, mais 20. E me parece
que essa é a quantidade, eu não tenho agora na minha mente, mas parece que essa é a
quantidade que foi colocada na Lei 16.000. Mas eu faço alerta que no levantamento que nós
fizemos com profissionais, vereadora Cidinha do Oncológico, que me auxilia na minha fala,
nós apontamos, fruto daquelas nossas reuniões, que essa quantidade não é suficiente para ter
uma qualidade de atendimento adequado para a população, né? Então, nós apontamos a
necessidade de que pudesse a Secretaria da Administração ver com muito carinho, com bons
olhos, se pudesse aumentar essa quantidade de profissionais, e isso não foi contemplado.
Então, nós esperamos agora que eles usem algum outro mecanismo de contratações para esses
cargos que eu citei aqui, mas mais profissionais, e também que chamem os médicos, tá bom?
Então, médico, pelo que me chegou de informação, não foi chamado nenhum, nenhum
médico, mas os demais profissionais aqui, me parece que a prefeitura chamou. Então, eu
quero aqui, não tão feliz com a quantidade, mas parabenizar então a prefeitura por ter
chamado esses profissionais. Mas peço que use um outro mecanismo para que a gente possa
melhorar ainda mais a nossa estrutura de atendimento na saúde pública aqui em São Carlos. É
isso, vereadora Cidinha? Então, muito obrigado, Sr. Presidente. PRESIDENTE RODSON
DO CARMO: Vereadora Cidinha do Oncológico, a senhora está com a palavra pelo tempo
do partido. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Boa tarde. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Boa tarde, vereadora. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Sr. Presidente, colegas vereadores. Eu queria complementar aqui vereador
o que o vereador Lucão estava falando sobre a falta de funcionários. E eu estive conversando
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com o Dante, não constava na relação dele médicos da oncologia. Não tinha lá, eu conversei,
e nós precisamos para o ambulatório oncológico, enquanto estiver no prédio onde está, que
não construa o prédio novo, de oncologista clínico, cirurgião oncológico hematologista, e
precisamos também um médico cirurgião geral oncológico e um assistente administrativo.
Isso daí faz mais de ano que nós estamos pleiteando, e a demanda de paciente lá está muito
alta, são muitos pacientes, e nós não podemos deixar esses pacientes desassistidos. Então, eu
peço para que seja contemplado também, já que vai fazer o concurso de médico, que sejam
colocadas essas especialidades que eu mencionei. E também para informar à população que o
Raio-X da UPA Aracy está funcionando. Estava com problema, já foi consertado e está
funcionando, tá? Então... PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vereadora Cidinha, antes
que a senhora desça da Tribuna, eu recebi uma ligação dizendo que o Raio-X da UPA da Vila
Prado faz meses que está quebrado. A senhora tem informação se consertou? VEREADORA
CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Bruninho. O Bruno está sabendo. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Bruno, por favor, vereador. Bruninho, por favor, usa o Plenário,
por gentileza. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: [pronunciamento fora do microfone].
VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Deixa eu só complementar.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Pode complementar, vereadora. VEREADORA
CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Outra coisa: o engenheiro do estado esteve aqui na cidade
na semana passada para verificar a localização que ele... do prédio, da área onde será
construído o AME cirúrgico, e já está previsto, sabe, já esteve aqui, ele quis conhecer o
terreno, pediu alguns documentos para a Secretaria de Obras, que já foram fornecidos, e tudo
indica que vai ser colocado o valor no orçamento para o próximo ano, para a construção do
AME cirúrgico. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Um pedido de Vossa Excelência.
VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Meu. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: A gente não pode esquecer que a vereadora Cidinha dois anos atrás veio conversar
comigo, nós fomos até o governador, na época governador João Doria, pedindo o AME
cirúrgico para a nossa cidade, e o governador agora Rodrigo Garcia, atendendo ao pedido de
Vossa Excelência... em breve o AME cirúrgico será instalado na nossa cidade graças ao
esforço e ao trabalho da nobre vereadora Cidinha do Oncológico. VEREADORA CIDINHA
DO ONCOLÓGICO: Obrigada. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Eu que
agradeço, vereadora. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: E quanto ao Raio-X,
Bruninho, você quer fazer o favor de esclarecer aqui? PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Próximo vereador a falar sobre o Raio-X da UPA da Vila Prado, né, vereador,
vereador Bruno Zancheta. O próximo, depois, vereador Marquinho Amaral. VEREADOR
BRUNO ZANCHETA: Um minuto. Boa noite, vereador Rodson, vereadores, vereadoras. O
Raio-X da UPA da Vila Prado ainda está quebrado. No sábado, eu recebi uma outra
reclamação de munícipe sobre o Raio-X da UPA da Vila Prado. Em 90, cem, 120 dias, ele já
quebrou oito vezes. Então, estive em Brasília, pleiteei um novo Raio-X, por volta de R$ 200
mil, R$ 250 mil, a Secretaria de Saúde também já me posicionou, secretária Jôra, que está
comprando um outro Raio-X. Então, se Deus quiser, nós seremos contemplados com dois: um
que virá de Brasília, através de uma emenda de dois deputados que eu pedi, um deles há um
compromisso passado o período eleitoral, e o outro há um compromisso da Secretaria de
Saúde, que comprará um outro Raio-X, afinal, o Raio-X da UPA da Vila Prado é o mesmo de
quando inaugurou a unidade. Ou seja, é um aparelho que tem 12 anos de uso. Muito obrigado.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Aí, secretária, a gente faz um apela à senhora, ao
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Gustavo, que está fazendo um trabalho que não é fácil à frente à Secretaria da Saúde, nessa
questão do Raio-X. Por que será que quebra tanto Raio-X? E o povo padecendo nas filas para
esperar para fazer um Raio-X, fica até dias e, às vezes, não consegue. Parabéns, vereador
Bruno, por essa conquista de dois Raio-X. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Só para
complementar, ele quebra muito... A comparação que o pessoal da unidade de saúde fez,
presidente Rodson, é que é um carro 1.0 - essa é a comparação do pessoal da unidade - que
vai todo dia para Ribeirão Preto com cinco pessoas. Todo dia, todo dia, todo dia. O que eles
quiseram pontuar com essa analogia? Nós realizamos lá mais de 2 mil exames/mês. Então, é
uma máquina muito utilizada... PRESIDENTE RODSON DO CARMO: [ininteligível].
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: E ela não dá conta. Exatamente. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Muito bem. O próximo vereador inscrito é o vereador Marquinho
Amaral. O senhor está com a palavra, vereador. Só um minutinho que não está saindo o seu
som. Pode falar, vereador. Libera o som, por favor, do...VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: ... já quase no final da sessão. PRESIDENTE RODSON DO CARMO:
Marquinho, estamos sem som. Estamos sem som. Está ligado o seu som? VEREADOR
MARQUINHO AMARAL: O meu som está ligado aqui normal. PRESIDENTE RODSON
DO CARMO: Aqui eu estou te ouvindo. Agora vai colocar na tela. Só um minutinho,
vereador. Pronto? Reestabelecendo... Está o vereador André Rebello na tela. Não está
chegando... Vereador Marquinho, o senhor está nos ouvindo? Aí, agora chegou.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Eu estou te ouvindo perfeitamente.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Pronto, o senhor está com a palavra.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sr. Presidente, Sras. e Srs. Vereadores, a gente
tem que ser justo, e quem me conhece durante esses 30 anos de vida pública sabe que quando
é para criticar e para...PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Vereador, só um minutinho,
que não está saindo o som do senhor aqui no Plenário. Só um minutinho. Me perdoe.
Restabelecer a internet aqui, que está ruim. Gabriel, chegou o som aí? Não está chegando o
som, vereador. Aguarda um minutinho. Tenta falar mais uma vez, Marquinho, para ver se sai.
VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sr. Presidente, Sras. e Srs. Vereadores. Está
saindo, presidente? PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Não está chegando o som do
vereador Marquinho Amaral. O que eu faço? Só minutinho, vereador. Eu peço desculpa, tá
Nós tivemos um problema técnico, vocês estão [ininteligível]. VEREADOR MARQUINHO
AMARAL: Pois não. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: E a gente já vai
reestabelecer esse som, já. Só minutinho. Agora, sim. Vereador, agora, sim, o senhor pode
falar. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sr. Presidente, Sras. e Srs. Vereadores,
população que nos acompanha, principalmente aquelas pessoas que nos acompanharam
durante a fala que nós fizemos em aparte à vereadora Neusa, onde nós cobramos uma ação
concreta e real da prefeitura municipal sobre a participação de São Carlos nos jogos abertos.
Eu acabo de receber um telefonema do secretário de Governo, do Netto Donato, e também do
secretário de Esportes, o Leandro Severo, onde eles estão confirmando... Nós enviamos um
ofício para a prefeitura logo após a nossa fala, e eles estão confirmando que irão realizar a
reunião com as equipes que poderão participar dos jogos talvez na sexta ou na segunda-feira.
Vai ser uma questão de ajuste de agenda, mas eu sou uma pessoa que, nesses 30 anos de vida
pública, eu tenho ocupado essa Tribuna, e quando é para elogiar, nós elogiamos; quando é
para cobrar, nós cobramos; quando é para criticar, nós temos que fazer. Eu quero aqui
agradecer a boa vontade, a atenção, a pronta resposta dos dois secretários, tanto do secretário
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de Esportes, o nosso querido Leandro Severo, como do Netto Donato, que acabaram de me
ligar respondendo o nosso aparte. Quero aqui parabenizar a Professora Neusa por ter iniciado
esse debate. Então, eu quero tranquilizar as equipes da cidade de São Carlos que participarão
dos jogos abertos, e nós faremos essa reunião talvez na sexta ou na segunda-feira, vamos ver a
agenda de cada um, para reunir o maior número de equipe possível para nós vermos a
viabilidade, e eu acredito que o bom senso vai prevalecer, e a prefeitura municipal não vai
deixar com o que o trabalho que está sendo realizado há anos por vários técnicos, por vários
atletas, por várias categorias e por várias modalidades esportivas, que ele seja jogado no lixo.
Eu tenho absoluta certeza. E quero aqui mais uma vez enaltecer e agradecer o telefonema que
eu recebi tanto do Netto Donato como do Leandro Severo. Essa é a minha fala. E eu acho que
esse é o caminho que nós temos que trilhar, o caminho da união, do trabalho, o caminho de
nós estarmos com problemas, temos CPIs, temos comissões processantes, mas nós não
podemos deixar com que a cidade pare. E a responsabilidade nesse momento tanto do
secretário Leandro Severo como do secretário Netto Donato e a responsabilidade desta Casa
demonstram que, embora, como disse o vereador Lucão na sua fala com muita propriedade,
há divergências momentâneas a respeito de alguns atos do Poder Executivo, mas nós não
vamos deixar, tanto nós, 21 vereadores, como o prefeito, o vice-prefeito, os secretários, nós
não vamos deixar com que a cidade pare. Nós temos que ter as divergências de ideias, de
opiniões, nós temos que fazer o nosso papel, que é de fiscalizar, mas nós temos que nos unir
no momento importante, e esse momento da participação de São Carlos nos jogos abertos é
um momento de união. Obrigado, Netto, obrigado, Leandro, e parabéns pela boa vontade de
vocês. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Agradeço a palavra do nobre vereador
Marquinho Amaral. E eu quero aqui fazer um adendo. As emendas trazidas para a nossa
cidade através do nosso secretário de Governo, secretário Netto Donato, junto com o deputado
Carlos Sampaio, são R$ 2,8 milhões em investimento, sendo eles R$ 1,2 milhão para
infraestrutura, R$ 200 mil para desenvolvimento social, R$ 530 mil para saúde e R$ 150 mil
para o esporte. Então, eu quero aqui parabenizar ao deputado Carlos Sampaio, juntamente
com o governo do estado e o nosso secretário de Governo, nosso secretário Netto Donato,
quero mais uma vez parabenizar e te desejar, Netto, muito sucesso. A gente já está vendo
resultados positivos nesse governo, fazendo as coisas acontecerem, e é para isso que você
veio, para melhorar a situação do governo, e eu tenho certeza que é bom para todos, para a
nossa cidade, para a Câmara Municipal. Nós fomos eleitos para batalhar pelo povo, e é isso
que nós queremos. Então, te desejo de coração, Netto, muito sucesso, que Deus te abençoe e
te dê muita sabedoria para que você possa, com esse novo desafio, mudar a história da cidade
de São Carlos. Peço para o vereador Bruno Zancheta que faça a chamada final dos Srs.
Vereadores. Uh, é, o hino. Bem lembrado. Por favor. Antes de fazer a chamada, vai tocar o
hino de 7 de setembro, a pedido do nobre vereador Robertinho Mori. Obrigado, Emilio, por
ter lembrado. VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Sr. Presidente, eu peço permissão
para sair, que eu tenho uma reunião agora. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: O
senhor está autorizado. [Execução do Hino da Independência do Brasil]. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: No dia 7 de setembro, 200 anos de independência. Agradecendo a
todos, peço ao vereador Bruno Zancheta que faça a chamada nominal dos Srs. Vereadores.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Antes da chamada final, presidente Rodson, apenas
para ratificar a sua fala sobre o Netto. Já desejei aqui boa sorte para ele, uma pessoa que eu
tenho um apreço e um carinho todo especial. Espero, de verdade, que o Netto tenha muita
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sabedoria para tomar as decisões. Chamada final dos Srs. Vereadores. Vereador André
Rebello. Presente on-line? PRESIDENTE RODSON DO CARMO: André Rebello,
presente on-line. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Azuaite Martins de França. Vereador
Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Presente. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Vereador Bruno Zancheta, presente. Cidinha do Oncológico, presente. Dé
Alvim. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Ausente. VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Dimitri Sean.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Ausente.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Vereador Djalma Nery. PRESIDENTE RODSON
DO CARMO: Ausente. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Vereador Elton Carvalho.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Ausente. VEREADOR BRUNO ZANCHETA:
Vereador Gustavo Pozzi, presente. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Presente.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Vereador Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO
FERNANDES: Presente. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presente. Vereador
Malabim. Está presente on-line? PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Ausente.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Marquinho Amaral, pediu... justificou.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Isso, Marquinho Amaral...VEREADOR BRUNO
ZANCHETA: Vereador Paraná Filho. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Ausente.
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Professora Neusa, presente. Vereadora Raquel
Auxiliadora, está aqui, presente. Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTINHO MORI:
Presente. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presidente Rodson. PRESIDENTE
RODSON DO CARMO: Presente. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Presente.
Vereador Roselei Françoso, justificou. Vereador Sérgio Rocha. PRESIDENTE RODSON
DO CARMO: Ausente. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: E vereador Tiago Parelli.
PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Ausente. ORADOR NÃO IDENTIFICADO:
[pronunciamento fora do microfone]. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Estava lá?
VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Então, presente. PRESIDENTE RODSON DO
CARMO: Presente. Tiago Parelli. VEREADOR BRUNO ZANCHETA: Chamada
finalizada, presidente. PRESIDENTE RODSON DO CARMO: Agradeço a todos.
Desejamos a todos um bom feriado amanhã, quarta-feira, que Deus abençoe a todos, e
encerramos mais um expediente falado. Muito obrigado, e uma boa noite. Eu, Maria Cristina
Roque Novaes Keppe
, lavro a presente ata, que após lida e achada conforme,
será devidamente assinada.

