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SESSÃO ORDINÁRIA 11 DE OUTUBRO DE 2022
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Marco Amaral, 1º Secretário
Aos onze dias do mês de outubro de 2022, às quinze horas, no plenário “Dr. Antonio Stella
Moruzzi” da Câmara Municipal, realizou-se a presente sessão ordinária. PRESIDENTE ROSELEI
APARECIDO FRANÇOSO: Vamos lá. ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Muito boa
tarde aos senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, a população que nos
acompanha seus lares. Ótima tarde a todos vocês. Dando início à 35ª sessão Ordinária de 11 de
outubro de 2022, eu solicito ao nosso vice-presidente, hoje, secretário da Mesa Diretora, vereador
Rodson Magno do Carmo, que proceda a chamada dos senhores vereadores, das senhoras
vereadoras. RODSON MAGNO DO CARMO: Atenção, senhores vereadores. Hoje, terça-feira,
11/10/2022. Primeira chamada dessa tarde. Vereador André Rebelo. André Rebelo? Ausente do
plenário, vereador… presente, acabou de chegar, presente. Vereador Azuaite Martins de França.
Azuaite? Ausente do plenário, vereador Bira. Presente. Presente, vereador Bruno Zancheta. Bruno
Zancheta? Ausente, vereadora Cidinha do Oncológico. Vereadora Cidinha? Ausente do plenário,
vereador Dé Alvim. Vereador Dé? Ausente do plenário. Vereador Dimitri Sean. Vereador Dimitri?
Ausente do plenário, vereador Djalma Nery. Vereador Djalma? Ausente do plenário, vereador Elton
Carvalho. Vereador Elton? Ausente do plenário, vereador Gustavo Pozzi. Presente. Presente,
vereador Lucão Fernandes. Lucão Fernandes? Ausente do plenário, vereador Malabim. Malabim?
Ausente do plenário, vereador Marquinho Amaral. Tá ausente ainda. Mas não estão lá? Não.
Ausente do plenário, vereador Paraná Filho. Presente, vereadora professora Neuza. Professora
Neusa? Ausente do plenário, vereadora Raquel Auxiliadora. Presente. Presente, vereador
Robertinho Mori, Presente. Presente, vereador Rodson presente, vereador Roselei Françoso.
Presente, vereador Sérgio Rocha. Ausente do plenário. Vereador Thiago Pareli. Thiago Pareli,
ausente do plenário. Oito vereadores presentes até o momento, o senhor presidente. ROSELEI
APARECIDO FRANÇOSO: Havendo número regimental, eu declaro aberta a presente sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Em pé, cantaremos o Hino nacional e o Hino a
São Carlos.. ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Peço ao vereador Gustavo Pozzi, que
proceda a leitura da Bíblia. GUSTAVO POZZI: Limite humano. Dediquei-me a buscar a
sabedoria, observando todas as tarefas que se realizam na Terra. Pois os olhos dos homens
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-la. Palavras do senhor. ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Obrigado, vereador
Gustavo. Solicito ao vereador Rodson Magno do Carmo que proceda a leitura dos votos de pesar da
semana. RODSON MAGNO DO CARMO: Relação de votos de pesar, Irineu Alves Moreira,
Rubens Baruca, Ana Soares Pascoal, Adriana de Souza, Emileyde Aparecida Redondo, Samuel dos
Santos, Joaquim Sebastiana, Renata Silva, Maria Regina Santanim, Helena, Jorge Cunha, Júlio
César Ramos Hoya, Iraíde Melquienis Victury, Valdenice Teixeira Alves Roberto, Florisvaldo
Eugênio Negreto, José Benedito Santoruso, Neusa Serminato da Cruz, Raimundo Migliato, Dulce
Helena Henrique, Antônio Donizete Vedendo, Paulo Paulino da Silva, Joana Francisca Rodrigues,
Cláudio Donato, João Alves, David Jorge Tony, Alessandra Aparecida Garcia, Zulmira Spinelli
Pozatti, Yaka Heloísa Pereira da Silva, Lídia Lante Mendonça, João Tavares dos Santos, José
Roberto Gonçalves da Silva, Maria Nilva, Dorice Missali, Cleide de Carli Donato, Alcides Trebe,
Maria Catarina da Silva, Julia Cavalcante dos Anjos, Dulce Aparecida Bruno da Silva, Geraldo
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Rodrigues, senhor Dorly Soares da Silva, Ubirany Manjerona Valério, Elpídio Oliveira dos Santos,
José Roberto Ratt, Luís Eduardo da Silva, são esses os votos de pesar, senhor presidente.
ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Obrigado, vereador Rodson. Os que puderem, por favor,
fique em pé para guardar 1 minuto de silêncio em memória dos falecidos da semana. Vereador
Rodson eu peço o necessário registro das presenças do vereador Bruno Zanchetta, vereadora Neusa.
Vereadora Neusa sob um novo visual. Bem-vinda, professora Neuza, vereador Djalma. Parabéns,
vereador Djalma, não tive a oportunidade de cumprimentá-lo antes. Registra, por gentileza. Só dar
prosseguimento aqui, eu já assino, tá? Queria registrar também a presença da nossa ex-vice-prefeita
aqui presente, Rosilene Mendes dos Santos, sempre uma honra muito grande tê-la conosco, viu?
Quero, nesse momento, colocar em votação a ata da sessão ordinária do dia 27 de Setembro de
2022. Em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovada a ata do dia 27 de Setembro de 2022. Vereador Rodson, a gentileza de assinar.
Eu solicito ao vereador Rodson Magno do Carmo a leitura das proposições da semana. RODSON
MAGNO DO CARMO: Proposições da semana, requerimentos 51, indicações 3, moções 4. Total
de proposições, 58. São Carlos, 11 de outubro de 2022, setor de Protocolo e arquivo da Câmara
Municipal de São Carlos. ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Muito obrigado. Eu pergunto
aos senhores vereadores, se há alguma solicitação de destaque para as proposituras da semana. Não
havendo solicitação de destaque, eu colocou em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, manifestando-se os contrários. Aprovadas as proposituras da semana. Neste momento
eu convido, nós temos um pedido aqui. Antes eu solicito a leitura ao nosso secretário Robson
Magno do Carmo. Um pedido através do requerimento 2642, assinado por diversos autores, que
trata da questão do trabalho profissional da área socioambiental. Solicitando uso da tribuna livre,
vereador Rodson, por gentileza. O vereador Lucão também, registra a presença de vossa excelência.
RODSON MAGNO DO CARMO: Requerimento 2.642, autor diversos. Trabalhos profissionais
nas áreas SÓCIO-AMBIENTAL solicita o uso da tribuna livre. Excelentíssimo Senhor presidente
Roselei Françoso. Rei nova sócio-ambiental, empreendimento Economia Solidária, criado em 2014,
atuando principalmente na prestação de serviços nas áreas de meio ambiente, cultura e eco
cidadania. No dia 10 de outubro de 1920, como anúncio monumento da placa da praça Paulino
Carlos, na Avenida São Carlos, próximo ao ponto de ônibus, passou por São Carlos o casal da
Bélgica, o rei Alberto 1 e a rainha Elizabete, acompanhada pelo príncipe de Leopoldino, que viria a
ser o rei Leopoldo Terceiro. O monumento que lembra a passagem da realeza belga por São Carlos
foi colocada em local onde a rainha Elizabete, de forma singela e romântica, acolheu as flores para
o seu bouquet. Nessa oportunidade, por este verificar a possibilidade de fazer o uso da tribuna da
Câmara Municipal de São Carlos, na sessão de hoje, dia 11 de outubro de 2022. Na ocasião,
pretendemos remondar o contexto histórico dessa visita dos reis belgas ao Brasil em 1920, como
fôra aclamado pela comunidade são-carlense e o fato histórico e trágico de enorme violência, com a
consequência até hoje irreparável que estiveram envolvidos os reis belgas, especialmente o Rei
Leopoldo Segundo, entre os anos de 1870 a 1908. Certo, conta com a vossa sensibilidade e atenção,
pedimos nos colocarmos à disposição para qualquer esclarecimento. Assinado, senhor Ricardo
Cesarino, primeiro a assinar o abaixo assinado. São 11 assinaturas. ROSELEI APARECIDO
FRANÇOSO: Paulo Mancini, fará o uso da palavra? Eu solicito ao vereador Lucão a gentileza de
conduzir o orador, senhor Paulo Mancini, até a tribuna desta casa. Registrar também a presença do
nosso vereador, nosso amigo Tiago Parelli, viu vereador Rodson? Registrando a presença. Só estou
tentando tirar aqui a apresentação que está aqui na minha tela. É isso? Tá bem. Os 2 farão uso da
palavra, só para eu saber aqui? Sim, é. ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Ah, vai auxiliar,
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só. Tá. Tem 10 minutos, viu Paulinho. Paulo Mancini: Boa tarde, excelentíssimo Presidente da
Câmara, Roselei Françoso e demais vereadoras e vereadores presentes aqui. É, novamente sempre
uma honra participar aqui da Tribuna Livre da Câmara Municipal de São Carlos. E nessa Tata, né?
De 11 de Setembro, Eu quero recordar. A data de ontem de 10 de outubro. E nós tivemos em 1920
passando pela cidade de São Carlos, como lembra um singelo monumento que está colocado na
Praça Coronel Paulino Carlos, Ali próximo ao ponto de ônibus em frente à Catedral. Monumento
que o sempre. E vir desde criança com muito carinho e pela SEEJ ilesa, né? Que ele disse se pode
ler para a gente, por favor, lendo, estou acompanhando aqui. É o Leandro que é membro também
dar em volta. Só sendo entao, que é um empreendimento de economia solidária, né? A o a criar em
2010. Favor, lendo acesso à leitura, por quê? A fotografia estão um pouco o pequeno eu acho, né?
Leandro: Bom, boa tarde a todos. Obrigado pelo espaço, o presidente demais vereadores na placa
diz. É que a oferta primeira da Bélgica e a rainha Elizabete e o príncipe Leão Leopoldo visitaram
São Carlos no Dia 10 de outubro de 1920 e que naquele local onde esse setor, o monumento à
Rainha colheu flores para o senhor a manete, né? Para um pouco e de flores que ela trazia consigo
eles naquele lugar. Paulo Mancini: exatamente. E então, no dia 12 de outubro de 1920. O jornal o
Correio de São Carlos noticiou então essa singela passagem, eu vou pedir para o Leandro lei, então
um trecho da reportagem, a longa, né? Mas eu vou pedir para ler um trecho dessa reportagem. E é
assim, um é muito interessante a gente ler para ver o quanto que a gente aprende com uma leitura
deste texto. A história, né? E depois eu faço um pouquinho a contextualização. Obrigado. Leandro:
Bom, então trazendo aqui só na verdade, alguns recortes, né? Do trecho aí do jornal e que de São
Carlos teve ontem o prazer é infinito e honra suma de hospedar durante alguns instantes a 0, o César
e que são usas de Alberto, primeiro da Bélgica, sua real. Com sorte, a rainha Elizabete, Sua Alteza
Príncipe Leopoldo, herdeiro do trono e demais pessoas da comitiva real. Prazer infinito e honra
suma para a nossa culta. Cidade, porque representam o expoente máximo em suspeitava do
heroísmo, do valor, da bondade, da lealdade, da pujança de 1 de de uma raça de fortes. É o que diz o
texto de invencíveis na guerra sangrenta, como na paz do seu acolhedora para terminar. São outro
trecho aqui e onde quer que a desgraça pairasse um infortúnio, baixasse, onde quer que a dor com
tendo esses são muito pesado. Os amados soberanas da Glorioso em cima em Marte. E a terra do
Grande Leopoldo, segundo preço Orós, os se apresentavam para dar-lhe lenitivo aos alheios e dores
e sofrimentos com suas lágrimas, com conforto da presa. Sua presença insinuante a dor e a delícia.
E termina dizendo ter sido aí o amor que ele volta o povo, daí a simpatia que ele saia econômico,
gente de glórias. Daí o respeito que ele dedica toda a nação e esse amor sem partes, respeito de seu
povo para com suas Augusto. As majestades é o mesmo amor que você partiu, mas o respeito que
possam carência dedicariam, né? Segundo o texto incondicionalmente aos Magnani, os corações de
Alberto, primeiro herói soldado Elisabete, a Refer, enfermeira e do príncipe herdeiro. Nomes horas
belgas Leopoldo. Essa o trecho que trazia então o jornal no Dia 12 de outubro de 1920. Paulo
Mancini: Perfeito, lendo muito agradecido, pessoal. Vocês vêm pelo texto, então? A que tem mais
a de que vos que substantivos, né? E de certa forma, a gente se pode ser a tia, o que a gente chama
hoje de pá, tá lá são, né? Disse apos disse que revela. É um colonialismo, né? Quer dizer, a o
tratamento que um jornal de São Carlos do pai, que tu o republicano correio pisar para a própria
matéria está escrita, né? Órgão do Partido republicano, Imagine se fosse. Da época, quis e que o
partido Mona, que está ou mesmo um partido mais conservadores, né? E e o contexto é que foi
logo depois da primeira Grande Guerra Mundial que o Brasil também participou da primeira
Grande Guerra Mundial ajudando, né? Tem inclusive o hospital na França montado por brasileiros
Brasil mandou principalmente médico na Primeira Guerra Mundial e o então presidente do Brasil
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teve contato há época, quando o Tratado de Versalhes assinado, se não me engano em 1919, ele
teve contato com o Rei da Bélgica e convidou para vir para o Brasil. E eles eram nessa ocasião, né?
Fazendo os laços culturais de amizades, mais negócios e também. Foi a época que trouxe que veio
para o Brasil, a a a mineradora pé, o que é mineira, né? Que em uma ocasião nós tivemos a soberba,
né? São Carlos de não deixar que a Belgo mineira se instalasse aqui. Uma que Amaral deve se
lembrar, né? É porque eles instalar 1 de nós temos o nosso principal manancial, fornecimento de
água, né? No Ribeirão Feijão. Então a gente vir também. A reportagem se refere ao Grande
Leopoldo, segundo que nós vamos ver um pouco depois, quem foi o ponto segundo. O rei Alberto,
primeiro, ele era sobrinho de Leopoldo. Segundo Leopoldo, segundo morreu 1909 e o seu herdeiro
foi Celso Britto, que o seu filho havia morrido, né? E a gente vai ver um pouco, então, depois quem
foi Alberto segundo a Leopoldo segundo, né? A qui. Era então um avô do Leopoldo, filhos dos
Alberto primeiro que veio a ser o Leopolldo terceiro rei da Bélgica, também, mas antes eu quero
contextualizar a relevância que tem essa visita dos reis belgas para o Brasil. E para São Carlos,
especialmente que nós somos uma cidade universitária, né? Então, nesse sentido, eu peço para o
Leandro também ler o trecho de um outro texto mostrando a relação entre a passagem dos Reis
belgas pelo Brasil e por São Carlos também e as nossas universidades. Leandro: Basicamente a
gente tem aqui, né? Retirado de um artigo produzido por 4 professores, né? É um relato de que de
que em 1920 e por pelo decreto, 14.343 teria sido criada a primeira universidade no Brasil. Segundo
alguns estudiosos, com a principal razão da criação da Universidade do Rio de Janeiro para
necessidade diplomáticas de conceder o título de doutor honoris causa ao Rei da Bélgica, que então
estava em visita no Brasil. Isso, segundo Souza, 2012, né? É com união da escola, nem até então na
época, Escola Politécnica da Escola de Medicina e a de Faculdade de Direito do Rio de Janeiro.
Então houve estruturação da universidade, embora as instituições seguisse funcionando de maneira
isolada, se a integração dessas áreas, a Universidade do Rio de Janeiro era voltada, mas ensina que a
pesquisa tendo caráter elitista. Paulo Mancini: Pessoal. Então vejam bem que a primeira
Universidade Brasil nasceu no em setembro de 1943, através de um decreto presidencial e segundo
os estudos, foi motivada pela necessidade diplomática de a era o costume da época e que gan,
quando grandes autoridades visitavam outro país eram concedidos para a essas autoridades o título
de honoris causa. Só que que todo o Estado tem que ser conferido por universidade, não por
faculdade, então, rapidamente se juntou 3 faculdades ali do Rio de Janeiro de Medicina, a
Politécnica de Engenharia e a Faculdade de Direito e criaram Universidade do Rio de Janeiro para a
concessão desse título existe algumas polêmicas, mas a gente fez questão de achar artigos
acadêmicos, né? Que confirmassem s a e essa história, né? Bem os ex Alberto primeiros, eles
passaram por aqui em São Carlos, quando eles vieram da Fazenda São Martinho, que eles ficaram 3
dias parte passar uma estação ferroviária e tinha que fazer a baldeação na estação ferroviária. Então
esse período de baldeação, eles aproveitaram para passear pela cidade, passar pela Avenida São
Carlos, no Paulino Caram, na praça, eles escolheram as flores, né? E depois eles não desceram na
escola normal, como seria de esperar do, né? Mas foram até a onde fica o campus um hoje da USP
que tinha um já um local lá de trás de cuidados com com animais, né? E aprimoramento de raça de
bovinos, que depois veio a se transformar a nossa fazenda Canchim. Bom, mas a pergunta que eu
quero fazer assim, quem aqui já ouviu de nossos (...) ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO:
Paulinho, só um segundo, você pode concluir, por favor. Paulo Mancini: conhece, já ouviu falar do
rei Leopoldo? Segundo muito pouca gente, né? Certamente agora eu pergunto quem já ouviu falar
de Hitler? Todo o mundo praticamente ouviu o rio por segundo, certamente pelo número de
crueldades e de mortes que ele produziu e pior e pior do que o rito, né? E porquê ainda pior do
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ritmo, porque hoje todo mundo viu Rita e realmente como um gênio, fita, um assassino, como ele
foi e o meu ponto segundo ninguém conhece e ainda muita gente tem imagens dele e de um
filantropo que foi para a África através de uma missão civilizatória para impedir o tráfico de
escravos e ele conseguiu à época em 1875. Se não me engano na conferência em Berlim, ficar com
um pedaço muito grande dos leitos da África, que não era nem uma colônia pel lá era uma
possessão real. Ela como uma fazenda dele, né? E ali, então ele fez exploração de marfim de ouro,
diamantes nas condições mais cruéis que teve. E cerca de 10 milhões de pessoas morreram. É
possível. A gente vê aí nas imagens alguma fotos de a congolesa mão decepada, as porque tinha que
cumprir as metas de produção, né? A se igualar também a produção de Lacan muito forte e não
cumprisse as metas, mãos cortadas. Então. Enfim, só para concluir, a gente teve a lembrança desse
papo quanto no início desse ano, foi morto a pancadas a pauladas no o ICE, né? Caso a campo lá, o
goleiro no Brasil, né? E aí nós tivemos uma série de rebeliões no Brasil para protestar contra esse
fato, né? Inclusive tivemos. A cassação injusta. O vereador Renato Freitas, porque nesse protesto
contra a morte violenta não é racista do o ISI, ele foi fazer um protesto e entrou numa igreja Nossa
Senhora do Rosário dos Pretos, né? Felizmente que ontem o Renato Freitas reassumiu seu por
vereador através de uma liminar do Supremo Tribunal Federal, fazendo-se Justiça no Brasil, a era
isso que eu queria relatar e a bem da verdade. Para pinta história, né? Eu acho que é muito
importante a gente estar acompanhando o o e a partir da nossa cidade, o que acontece na nossa
cidade, a gente poder fazer uma leitura do mundo muito agradecido, gente. ROSELEI
APARECIDO FRANÇOSO: Obrigado, Paulinho do vereador. Obrigado Leandro. Trazer para nós
e uma parte da história, né? Do Rei Leopoldo e também da nossa cidade, né? Obrigada, viu
Paulinho. Um abraço para você. Eu convido a fazer uso da palavra. O vereador Bruno Zanchetta
pelo tempo regimental e até 10 minutos. BRUNO ZANCHETTA: Sim. Boa tarde. ROSELEI
APARECIDO FRANÇOSO: Eu tenho problema. BRUNO ZANCHETTA: Boa tarde, vereadores
e vereadoras presidente fazer, leem. Quero antes da minha fala. Parabenizar na sessão passada, não
tiver oportunidade, todos os as pessoas colocaram o nome para disputar a eleição. Porque a eleição
tem que ser muito corajoso, tem que se audacioso. Então quero parabenizar o ex-vereador Júlio
César teve uma expressiva votação, infelizmente, mais uma vez nossa cidade vai ficar e sem
deputado estadual e deputado federal. Parabenizamos julho. Quero estender os comprimentos, você
Roselei uma campanha difícil, uma campanha complicada, você que milita na área da educação,
mesmo assim, julgo eu a votação expressiva, mais de 10.000 votos e parabenizar você, o vereador
Elton Carvalho também fim, companheiros aqui nessa casa e claro, em nome do Palerma André
Toffoli, enfim, o Nino Mengatti parabenizar o vereador Djalma também. Pela votação. Foram mais
de 12.000 votos aqui, mais de 20.000 votos no total, então já há uma campanha difícil, então esse é
o nome nome do Roselei do Elton Carvalho. Parabéns a todas as pessoas que colocaram o nome que
disputar as eleições. Primeiro tema que eu queria trazer essa tarde de hoje, quando nós temos que
criticar nós assim, o fazemos, mas quando as pessoas acertam, nós também precisamos elogiar.
Então quero fazer um elogio hoje especial, Secretaria de Serviços Públicos ao Zé Augusto e a
Mariel. Muitas vezes nós criticamos e presentes ele que a prefeitura não faz o trabalho preventivo,
ela só faz o trabalho coletivo depois que as coisas estarão. Aí, nós corremos atrás, a secretaria
iniciou um trabalho preventivo com a limpeza de 120 bocas de lobo na região ali do Shopping
Iguatemi e toda a extensão da Comendador Alfredo Maffei, porquê? E o que o que compreende essa
limpeza, a limpeza de todas as caixas. Para que a a? As as águas, enfim, nós estamos num período
de chuva muito em breve, essas águas passam fluída, melhor forma possível e também tirar todo
tipo de entulho de lixo, enfim, então quero deixar registrado aqui que nós criticamos muitas vezes,
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quando a prefeitura só faz trabalho corretivo e hoje ela está fazendo um trabalho preventivo. São
120 bocas lá, principalmente as que tem e enfim, mas são mais críticas, então, elogiar Zé Augusto,
que voltou essa semana, precisava ter voltado a uma pessoa que estava trabalhando e também o
secretário Maria Homem que acerta na decisão quando Zé Augusto retorna e acerta também.
Quando faz um trabalho como esse de forma inédita, é a primeira vez que a Prefeitura de São
Carlos faz um trabalho como esse preventivo. É muito importante esse trabalho preventivo. O
segundo tema que eu queria trazer essa tarde hoje. E quero agradecer o jornal Primeira página,
porque publicizado esse tema. E sobre a USF do bairro Jardim Zavaglia. Eu estive lá na última
semana, atendendo pedido de diversos munícipes e na ocasião, a queixa maior era que nós não
tínhamos o médico lá. Foi até a unidade para entender um pouquinho melhor. Chegando lá,
conversei com um pouquinho com médico doutor Rafael, na verdade, nos períodos em que ele se
afasta nos períodos em que ele terá alguma licença no período em que ele está de férias. A unidade
fica sem médico, mas ele já retornou e já está trabalhando. Outra queixa da comunidade e com
razão, nós tínhamos lá o Joel, enfermeira muito competente, o enfermeiro que era parceira da
comunidade Joel não estava mais lá na USF de Zavaglia. O Joel está na UPA na unidade Pronto
Atendimento, receber até informações de que ele quer voltar, mas agora a prefeitura já se armou.
Uma outra pessoa, né? No concurso público que já estava em vigência, que é o Isaías. Então Isaías
está iniciando os trabalhos lá. A outra queixa da população é contra a manutenção da unidade. Eu
quero chamar atenção, já levei isso, a secretaria Jory levei isso. O Gustavo também nós tivemos
recentemente um acidente, uma pessoa, enfim, perdeu o controle, bateu no muro da unidade, então
caiu o muro. Ah tá tudo quebrado, a enfim, então precisa de uma manutenção rápida, corretivo
urgente e o mais urgente do que isso. E a questão da porta. A porta da entrada da unidade está sendo
segura com 2 madeiras, tem 2 madeiras segurando a porta, você não pode acontecer, levei só
Gustavo, segundo servidores e segundo a população, faz mais de 7 meses que a porta está assim,
com 2 madeiras segurando o arame. Meu Deus do céu, você não pode acontecer. Então levei só
Gustavo novamente levem as a secretária Jor ordens, fiz tudo o que eu poderia fazer e vou continuar
acompanhando esse assunto de perto. ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Bruno, peço
licença a Vossa Excelência já teve, houve o tempo. A gente pintou uma urgência que eu gostei, ele
pediu professoras, o Haiti, se ele pode me substituir aqui na presidência, que a gente possa conduzir
os trabalhos na devolver os 4 minutos para o vereador Bruno. Vocês eu sentar, mas eu já volto, tá?
AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Por gentileza, esse com a palavra. BRUNO
ZANCHETTA: Muito obrigado, vereador. As o Haiti que preside a sessão nesse momento. Então,
muitas vezes é a prefeitura precisa estar atento a essas questões, a porta da unidade de saúde há 7
meses quebrada. Trincada com barco, com arame, barbante, madeira segurando. Isso não pode
acontecer. Já está na mão da Secretaria de Saúde. Espero que nós tenhamos celeridade para resolver
essa situação. Os servidores precisam se preocupar em realizar campanhas vacinais em realizar
palestra. Esse mês, por exemplo, contra a questão do câncer de mama, que é fundamental e não se
preocupasse unidade tá suja, você só trocar uma porta, essa tem sido a preocupação da população e
dos servidores e não é isso que ele tem que se preocupar, mas ele está preocupado, porque as coisas
não acontecem da forma como deveria acontecer. Então espero de verdade, o Gustavo sempre muito
solícito, sempre muito atenta, espero que muito em breve nós temos novidade no que diz respeito à
questão dessa manutenção geral na USF do Jardim Zavaglia. Um outro assunto que eu queria trazer
na tarde de hoje. Visitem na última semana, um pleito ao inclusivo lá no Parque Ecológico. Eu só
presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência que da Câmara junto comigo está o vereador
Bira Eu, vereador Robertinho Mori. Foi visitar esse legado para que a gente possa levar esse
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exemplo para outras áreas de lazer da cidade. Aqui nós tivemos um. Um custo de 200 e discente,
cerca de R$70.000, mas eu não levaria que isso aqui como um custo. Vereadora Neusa levar isso
aqui como um investimento, o parque ecológico tá lindo, as pessoas, muitas pessoas a entrar em
contato comigo, se já está funcionando lá, se elas já podem levar seus filhos lá. E quando eu estive
em minha visita lá, muitas crianças, portadores de algum tipo de de deficiência já brincavam ali.
Mais do que a visita. Para mim, o mais importante, mais do que conhecer. Levar essa demanda
também. Já estou tratando disso na Secretaria de Serviço Público para outras áreas de lazer da
cidade, porque não com legal ter inclusive o lá no kartódromo. Por que não ali na região do Sesc.
Por que não? Então essa é a proposta tem levado a prefeitura para que esse bom exemplo, que tem
dado certo. Quero agradecer a Samantha e o Fernando que me recebeu lá, o exemplo que deu certo,
por que não levar para outros locais da cidade. Estava falando um pouquinho do trabalho da nossa
comissão e desse pregado inclusivo lá no Parque Ecológico, por que não levar para outras áreas de
lazer da cidade. No Kartódromo, por exemplo, só que é um investimento. Não é um custo tão
emenda do vereador Robertinho. Emenda do vereador Robertinho. É isso? AZUAITE MARTINS
DE FRANÇA: Saber se realmente verão. Uma contribuição sua. Sua proposta proposta Robertinho,
que eu acho que são muito interessante, o caminho é por aí. Mas entender também. Que esses
espaços são espaços que tem que se humanizados e espaços que tem uma característica pedagógica
profunda. Esses espaços todos só subir. Existem na medida em que existem professores motivo,
atores sociais, pessoas que se articulem com. O entorno desse desse ambiente. E que com mão na
massa de atividades 7 criativas para para as crianças e não só para as crianças, para os jovens e para
os adultos. Aqui ele se mais idade ainda. A quem os serviços públicos em geral. Sempre relegam.
Não expor a uma categoria inferior. BRUNO ZANCHETTA: Está coberto de razão profissional.
Vai te eu sempre digo isso aqui, quando nós unimos forças, as coisas acontecem Poder Legislativo,
Poder Executivo. É isso? Eu desci nem também uma mina no Parque Ecológico, algumas
adequações, rampa de acessibilidade, algumas coisas que que há que departamento entende que tem
que fazer lá, então é isso, quando nós unimos forças, as coisas acontecem esse ano, os 3 temas da
tarde. Muito obrigado, vereadoras. Noite. AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Deixa tribuna o
vereador Bruno Zanc ETA e convido para um sumiram, oferecendo a palavra. A vereadora Cidinha
do Oncológico. Aqui não me parece onliine. Em seguida passou palavras se estiver equivocado.
Que vocês me permitam, eu volto atrás para oferecer a palavra vereadora. A passo a palavra, o
terceiro escrito da tarde hoje, vereador Dé Alvim. Vereador Dé Alvim. Se não viesse de abrir mão
da fala. Abrir mão enfestador. A palavra vereador Dé Alvim por 10 minutos. Seguida, o vereador
Djalma Nery. Em seguida de uma maneira, Gustavo Pozzi não é o tom cavando. DÉ ALVIM:
Senhor presidente, vereador, as o Haiti. Satisfação, rever essa presidência, conduzindo muito bem
os trabalhos. Meu amigo, vereador Lucão, vereadora Neusa, Vereador Robertinho. Vereador Bira.
Hoje quero cumprimentar. Secretário de governo, atletas Fermiano complementar também o
secretário de Planejamento e Gestão Netto Donato, pelo trabalho que vem fazendo. Nas reuniões,
sempre. Olhando para frente da cidade. Eu hoje pode. Acompanhar. Vereador Loucão já
preocupado com a situação da saúde da nossa cidade, uma reunião que teve no Paço Municipal
acompanhado do vereador Sérgio. E também cumprimentar a Guarda Municipal pelo seu dia, que
ontem eu estive lá e pôde ver. O tenente coronel Samir no comando da Guarda Municipal, junto
com seus comandantes, cumprimentando e decorando vários guardas municipais. A vida. Nós
vamos aprendendo a cada dia, a vida vai nos ensinando. É nós. Temos aprendido a cada dia com
cada vereador, com cada amigo, com cada amiga. Quero aqui sempre. Cumprimentar o vereador
local pelo trabalho que faz junto à área da saúde. Mas vereador Lucão e sabemos que com seu
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empenho, com a sua luta. Eu tenho a certeza que Vossa Excelência vai fazer todo o esforço para
melhorar a saúde do nosso município, que infelizmente está vivendo momentos difíceis. Eu tenho
recebido ligações todos os dias de pessoas ainda que estão nas UPAs, que não tem vaga na Santa
Casa, não tem vaga no H um. Eu sempre foi um crítico aqui. Muito do H, o que recebe
aproximadamente 1 milhão 200 da prefeitura municipal sempre foi um crítico na Santa Casa que
recebe aproximadamente 6 milhões de reais. E eu. Quero aqui. E reconheço também que nós temos
feito esforços junto ao nosso deputados federais, deputados estaduais. Ajudar a Santa Casa do nosso
município para ajudar o H, o mas vereador. Blocão, vereador Bira. Nós tivemos aqui. Vários
candidatos a deputados estaduais. Teve o vereador Dé Alvim TV, vereador Elton Carvalho teve
vereador Djalma e teve o vereador Roselei. E nós tivemos em São Carlos para os candidatos de São
Carlos, 53.000 votos. Nós tivemos aproximadamente 123.000 votos, eleitores que foram às urnas.
Aproximadamente 80.000 eleitores votarão, já votaram em candidatos de fora. Quem pede a cidade
independente do vereador Djalma, que foi muito bem votado complementar vereador pelo seu
trabalho, pela sua luta, pelos sentem. Eu gostaria hoje dever vossa Excelência como deputado
estadual da Nossa cidade, que quem ganharia cidade são casa. Eu gostaria de ver o vereador Júlio
César, eleito como deputado estadual. Gostaria de ver o vereador Roselei eleito como deputado
estadual, mas infelizmente, quem perdeu foi a cidade. Que não tem um representante na Assembleia
Legislativa, Araraquara, para você ter uma ideia, fez 2 deputados estaduais, um aproximadamente
100.000 votos, cada um. Então independente da cor partidária. Eu acho que enquanto São Carlos
não se unir, não tiver a sua união, olha que bom os nomes que tinha. Colocada à disposição da
população. Nós tínhamos o. O ex vereador Júlio César, o que representa uma camada sociedade,
teve 20.000 votos na nossa cidade, nós tivemos aqui o vereador Djalma, que teve aproximadamente
mais de 20.000 votos. Nós tivemos vereador Roselei 10.000 votos, o vereador e outros 7.000 votos.
Tivemos a nossa candidatura aproximadamente 3.000 votos. Isso. Vamos entristece cada votação,
porque se fosse fácil. Se fosse fácil. Todos com Cole colocariam o seu nome. A disposição não é
fácil, é uma eleição muito difícil, é uma eleição que nós temos que sair a campo. Mas quem perde.
Cidade de São férias que perdeu a oportunidade de ter o seu deputado estadual de ter lá o deputado
estadual Djalma eleito. Que perdeu a oportunidade estadual, talvez de ter o o deputado Júlio César,
eleito, que talvez perdeu a oportunidade de ter o deputado Roselei, o deputado Elton eleito deputado
de Alvim. Seja qual o partido? Perdeu a oportunidade? A nossa cidade de Mirador Bira, a nossa
cidade tem aproximadamente 194.000 eleitores. E nós não conseguimos ter para os candidatos da
cidade, 53.000 votos, somando todos. 83.000 votos foram para os candidatos de fora. Chá muito
ruim para a nossa cidade, porque não é os vereadores que saíram candidato e colocar o seu nome a
disposição. Outros candidatos que colocaram seu nome a disposição que perderam, quem pede a
cidade. Você imagina hoje nós temos um deputado estadual para fazer ações junto ao governo do
Estado para melhorar o atendimento da Santa Casa para melhorar o atendimento do H. O agora não,
nós temos que pegar e bater na porta. Dos deputados eleitos de fora. Nós temos que na Assembleia
bater na porta daqueles deputados que tiveram voto aqui na nossa cidade, que muitas vezes vereador
Bira, a pessoa olha lá na internet, achou, eu puxei bonito, vou votar nele, mas nunca mais em conta
a nossa cidade vão estar próximo. E aqui tinha opção para os eleitores de São Carlos Colher o
senhor deputado, mas não foi dessa vez, então fica aqui. Não vou nem dizer, fica a minha tristeza
que quem perdeu foi a sociedade. São Carlos foi a nossa cidade que eu tenho a certeza que um dia
se tiver união tem condições de fazer o seu deputado federal, tem condições de fazer os seus.
Deputados estaduais. Eu não tenho dúvida que São Carlos, um dia ter a sua consciência que
independente de cor partidária, tem que ter o seu deputado estadual, porque na hora o que tiver a
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enchente na hora que tiver precisando de recursos para ajudar o prefeito, seja qual ele que estiver na
prefeitura, nós temos um gabinete São Paulo, uma referência para ajudar a cidade na hora que ela
mais precisa. E nós vivemos momentos difícil, a Santa Casa, muitas vezes quase fecha a porta, não
fecha a porta. O H, o que eu tenho uma pediatria, coisa mais linda que não atende, está formado lá.
E se você olhar lá, você vai visitar a você fica encantado, mas não atende. Quê que adianta aqueles
que não tem mão de obra? Tem 50 leitos, pronto, mas nem para a estabilização. Abrigo. Então,
como que nós vamos fazer? Continuar batendo na porta dos deputados de fora. Isso. Eu nunca.
Gostei do sistema Cross. E nunca vou gostar e nunca vou apoiar o sistema do governo do Estado. É
um sistema se você está na UPA, tem que esperar vaga do Sistema Cross para ser removido para a
Santa Casa e muitas vezes não dá tempo, você acaba morrendo na UPA, porque vem um outro
numa cidade vizinha. E toma a tua vaga. Se você vai fazer o exame médico, você precisa estar
cadastrado no sistema. Kross aí o exame 4, 5, 6 meses. Se você for fazer uma cirurgia pior ainda,
você tem que estar cadastrado no Sistema Cross aí um ano, um ano e meio, 2 anos, até que contém
algumas ações do governo municipal que faz mutirões, vai para Américo Brasiliense, foto vai para
Taquaritinga, é mutirão de catarata, cirurgias e outras. Então. Eu acho que São Carlos, nós temos
bons vereadores que atuam muito na área da saúde, um deles, eu quero aqui cumprimentar o
vereador Lucão, que ele tem trabalhado incansavelmente. Não é, criticando a saúde era dono cão
sempre disse, olha, se nós não tiver uma empresa terceirizada, as roupas vão acabar parando, nós
vamos ter dificuldade independente de de críticas, eu acho que tem que apontar soluções. E o
vereador Lucão sempre apontou isso com muita competência aqui. Eu sou um crítico do mestre. Eu
acho que é o mestre, ela doutor João. Eu sempre eu nunca gostei do trabalho deles, ótimo trabalho
péssimos que ele presta. Cidade são caros, mas é necessário. É um trabalho péssimo, um trabalho.
Você, vossa Excelência até falou com Di, ele fala, colocava dinheiro do bolso aqui o vereador vira
fala, puxa vida. O primeiro empresário que eu vejo falar que coloca dinheiro no bolso. Doutor João,
não é? E como posso dizer, é um mal necessário para a cidade. É um mal necessário, mas tem que
ter. Se não for, ele tem que ter outra e se não for outra tem que ter outra. Porque se não a população
vai ficar sofrendo, sofrendo e sofrendo. E as pessoas tem que entender que o médico da UPA.
Muitas vezes doutor João. Só para cumprir para presidente é fácil ver a do local, um metro e bate no
peito. Eu chego lá diclofenaco diclofenaco, diclofenaco, digo que tem 40, vai tudo embora, puxa
vida, tem que ter o diagnóstico, tem que olhar, olhar com carinho, atender a população com
respeito. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que ter nas UPAs com atendimento de
qualidade. Agora é fácil chegar lá e atendem um segundo cada um. Por quê? Avisando bolso, não
pode visar o bolso, tem que olhar com respeito, com carinho. A população da cidade são caros,
temos 3 UPAs ou UPA do Santa Felícia, UPA do Cidade Aracy e a UPA da Vila Prado da Silva,
PT. Se você pegar a UPA do Grande Cidade Aracy, são 70.000 moradores que se pegar UPA do
Santa Felícia, ver quantos moradores tem naquela região tem que atender com qualidade, tem bons
médicos, bons profissionais, mas olha o doutor João, muitas vezes deixa a desejar primeira do
Lucão com todo respeito, mas é um mal necessário para a cidade nesse momento. AZUAITE
MARTINS DE FRANÇA: Vereador até eu gostaria de fazer algumas observações. A sua fala.
Sempre cura a a abrindo debate com procedência, até porque concordo com a forma de você vence
mais. Eu não podia me for, tá fazendo e fazer. 3 observações. A primeira delas. Há de vir.
Cumprimentar Vossa Excelência virando Dmitry, ver a dor. E o tom Viriato, João e todos aqueles.
Que tendo o mandato nesta casa. Candidataram se aos cargos de deputado estadual, deputado
federal. E independentemente. A quantidade dos votos que obtiveram. A presença de vossas
excelências nesse pleito engrandece o parlamento. E assim mesmo que tem que ser feito. Parabéns.
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Segundo ponto. Quando se fala em deputado. Nós os. Muitas vezes nós somos levados a falar. Bom,
mas o fulano de tal. Trouxe dinheiro para São Carlos, emendas para São Carlos. O outro não trouxe
o deputado federal trouxe um outro deputado federal, não trouxe o senador e tudo mais. É essa essa
discussão. Ficam desguarnecidos todos aqueles como vossas excelências. Que sem terem tido o
mandato anterior, como deputados não tiveram oportunidade de oferecer emendas parlamentares. A
Assembleia Legislativa da Câmara Federal, o São Carlos. Então Vossas Excelências que deram a
cara para bater, já saem. No prejuízo. Numa situação de desigualdade com os demais. Então, como
é que vossas excelências vamos fazer campanha? Falando dos compromissos que tem com a cidade,
o região com o Estado. Se for deputado federal com a nação. E aí vossas excelências, vamos revelar
o seguinte. Um deputado não é um despachante. O deputado, da cidade ou da região, claro que deve
lutar pela cidade e pela região, mas ele tem que lutar pelo estado. Ele tem que lutar pela nação.
Existem grandes pautas a serem defendidas por esses candidatos por esses deputados que a gente
não pode diminuir querendo reduzir toda a ação. E toda a valoração de um mandato ou de uma
experiência cidadã. Na prática de trazer para São Carlos. A os. As emendas. Claro que todo mundo
tem direito a emenda, todo mundo pode pode trazer emenda mais um mandato, não é exatamente
isso, mandato é uma outra coisa muito diferente. E para finalizar. Quando dizem que São Carlos e
uma cidade desunida que não elege deputados e tudo mais. Eu sou vereador há 32 anos e
acompanho muito de perto a política há 40 anos, porque nesse que todos os mandatos que eu tive,
eu tenho um intervalo de 8 anos, intervalo de 2 mandatos, então eu já vi. Candidato a deputado. O
sujeito sai candidato para ser deputado para derrubar o outro. E o anticandidato. Fulano de tal é
candidato é forte então eu tenho que derrubar aqui na não posso deixar de chá, surge, não posso
deixar Parecis tem muito disso. Mas tem também o seguinte. E aí tá a maior responsabilidade. O
chefe do Executivo tem que ser o alfaiate, tem que seu costureiro, que junta as tendências políticas
das cidades de heranças política da cidade, capta linha esse processo para fazer com que a cidade
tenha representação. Então, Vossa Excelência de Propaganda que você diz, quem é que estava
apoiando? Você vence Airton Garcia Ferreira. A sequência acha? Que se Airton Garcia Ferreira
tivesse de fato apoiado Vossa Excelência, o prestígio que o prefeito tem. Ele não teria oferecido a
Vossa excelência mais votos do que vossa excelência obteve o ainda. Para não ficar, no exemplo
pessoal. O deputado Bozzella era o candidato apoiado pelo Executivo. Quantos votos teve o
candidato Bozzella em São Carlos? 600 e qualquer coisa não chegou a 700. Apoiado pelo prefeito.
Será que o prefeito não tem prestígio? Será que a máquina administrativa de São Carlos tem
prestígio ou será? Que o negócio é não eleger ninguém para não ter sombra. É anular as lideranças,
é matar no ninho as lideranças que possam surgir. É esse e o jogo. Esse é o jogo. Araraquara fez 2
deputadas do mesmo partido. E quase faz um terceiro. Então vejo. Existem responsabilidades que
tem que ser colocadas nessa mesa de análise das eleições aqui em São Carlos e não dizer para o
povo. Olha, vocês votaram e gente de fora, não é isso? Ou não? É só isso. Não é só isso. Quem
defende o meio ambiente e votar em gente que defesa do meio ambiente é natural. Sujeito que
defende a educação vai votar em quem defende a educação. É por aí. Agora os partidos tem que se
organizam em função em função disso. Então eu não vou mais me alongar, mas eu quero
cumprimentar Vossa excelênca e a todos aqueles que foram candidatos nessas eleições
cumprimentá-los, porquê? Independentemente do número de votos que obtiveram, deram a cara
para bater de forma cívica de forma honesta, e fazer política é exatamente isso. E pedir desculpas
para o plenário que me ouviu, porque eu não estou inscrito no expediente. De e falar sobre esse
assunto, porque acho que é que é o momento, eu acho que é importante, coloca. Esses outros pontos
de vistas por uma análise melhor. Minhas desculpas ao plenário. Muito obrigado e parabéns para
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aqueles que foram candidatos. DÉ ALVIM: Eu que agradeço a Deus, o Haiti, eu acho que isso é
muito importante. A colocação de Vossa Excelência, nós sabemos que todos muitos deputados de
fora, como deputado de Vossa Excelência, teve mais de 1300 votos de São Carlos. Nosso deputado
federal teve mais de 1300 ou de São Carlos, Deputado Leite comandado pelo secretário João Miller,
mais de 1300 foram muitos deputados de fora que deu a sua contribuição com a cidade, que teve o
apoio também de muitos secretários de uma parte do governo, mas Vossa excelência está coberto de
razão executivo, quando fizer sua postura, a sua marca de custo de costura, único candidato, tenha
certeza que vai ter chance real de ser o deputado da nossa cidade não tenha dúvida, diz que Vossa
Excelência está coberto de razão, mas todos estão de parabéns. Eu tenho a certeza que os nossos
deputados que teve vota cidade são que nós vamos cobrar para que a irmã de emenda para que nós
possamos ajudar no recape, na infraestrutura, na saúde, na educação, na cidade. Eu que agradeço
Vossa Excelência, por assim dizer. AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: nós temos uma
correção. Deputados, deputado Alexandre Leite, Milton Leite. Apoiados e coordenado por Júnior
Estares, o meu sobrinho, obrigado. RAQUEL AUXILIADORA: (?) E sim, a presidente são
registrar aqui a presença do vereador Marquinho Amaral se encontra presente onlines na sessão.
AZUAITE MARTINS DE FRANÇA:ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Tudo Bom, uma
palavra vereador Djalma, né? Não. Desculpa, Dmitry. Desculpa de mim. O vereador de milícia.
DIMITRI SEAN: Senhor presidente, Boa tarde. Boa tarde aos demais colegas, vereadores, as
pessoas que nos acompanham. Tanto aqui presencialmente quanto de suas casas. Muito boa tarde a
todos. Eu vou em parte, seguir a esteira do que o vereador Dé Alvim dizia. Sobre o atendimento nas
UPAs, não é? Acho que não é segredo para ninguém não, não sou eu os unicamente. Quem recebe
as críticas do cidadão são carências do tempo de demora, o atendimento nas UPAs, né? E e parece
que a situação não começou. Hoje. Não, não tem. O andamento positivo no não tem melhora. Não é
possível, não é razoável, pelo menos possível e não é por que tá acontecendo. Então parece que tem
essa possibilidade, mas não é razoável que aconteça a pessoa a chegar de manhã na UPA e passar
toda a manhã, ficar sem almoço e ser atendida muitas vezes no final da tarde ou às vezes até à noite.
Relatos de pessoas pelo 1, 5, 6, 7, 8 horas, mas horas às vezes para serem atendidas numa unidade
que é de pronto atendimentos, não é. Essa unidade que deveria atender as urgências, emergências
rapidamente. É, mas não é isso que vem acontecendo. Já a prefeitura, né, que que faz a gestão desse
contrato com essa empresa terceirizada que presta serviço precisa também tomar providências, não
pode deixar a situação ficar nesse pé, deixar andano, ao ser leve e eu tenho certeza que existem
instrumentos jurídicos suficientes que a prefeitura pode adotar para cobrar que de verdade, essas
situações parem de acontecer, não sejam mais recorrentes, porque se o Executivo não faz isso, né?
De cobrar e de aplicar penalidades a a empresa que descumprir a razoabilidade da execução do
contrato. A empresa, a prefeitura é omissa e sabe o que tá acontecendo. E os sites noticiam jornais
noticiam, a gente fala aqui, tenho certeza que o ouvidoria da Prefeitura recebe um sem número de
reclamações nesse sentido e a prefeitura vá aí. Para de vari de lixa. E no máximo fala para os
empresários, Ó, não faz mais isso que tá chato, hein? Não é isso? Tipo de postura que a prefeitura
tem que tomar, não é? Precisa efetivamente colocar a mão no bolso das empresas, então de multar,
de rescindiu contrato de parar com isso, de tomar medidas fortes que mostrem que se a ação e se
não mudar a situação que vai perder o contrato que vai ser responsabilizada, porque sem isso, a
prefeitura é quem é responsável de que o serviço não é prestado a contento e deixe deixa, deixa
deixa. Pode ser responsabilizado. Executivo municipal? Sim, e mais do que isso agora. Ampliando
o assunto, a gente precisa pensar. Numa estrutura própria, servidores públicos municipais
atendendo. Eu sei que há há um mês atrás, menos do que isso, foram abertos alguns editais de
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concurso público de Vigia de um processo seletivo simplificado de agentes de endemias e al algum
alguns editais para médicos também, né? E para outros cargos de nível superior, mas ainda assim de
forma muito tímida, que não resolve a situação das UPAs e os postinhos e de toda a rede de atenção
à saúde de São Carlos. Não é com um concurso público que foi aberto agora com esses editais de
saúde, a gente vai resolver o problema, ou seja, parece que o plano da prefeitura continuar desse
jeito com a terceirização do serviço, né? O plano da prefeitura não foi terceirizar, porque existe uma
situação de urgência que justificava a contratação de 1 de um terceiro para prestar o serviço de
saúde para que o plano é que essa seja a regra, né? E o que é muito negativo, bom, os resultados
negativos, a gente está vendo aí. Na falta de compromisso. O atendimento, a pessoa que precisa do
atendimento, que é a não dá para imaginar. É pessoal, vai à UPA, são estar precisam ser atendidas e
não se num tem algum problema de saúde, se não tá sentindo mal, se não estão sintoma, que ela
junto relevante para procurar a UPA, né, a pessoa não vai lá para passear, pelo menos meu bom
senso de razoabilidade, diz isso para minha pessoa vai até a UPA que precisa precisa atendimento,
ele precisa agora não é? Daqui e 4 horas daqui, 5 horas e a prefeitura ao não valorizar o
profissional, servidor público médico aqui no nosso município, acaba virando refem dessas
contratações milionárias. A gente sabe a Câmara Municipal, né, tratou desse assunto de 1 milhões 1
1 milhões 1 1 milhões de reais. Ao passo que o serviço não acontece, né? Eu não acho que que
contratar por R$5 de reais sejam gastos. A saúde não não pode ser enxergado como um gasto, é um
investimento. É necessário esse custo a 10 15, 20 50, precisa custar cerca de 100 investido dinheiro
e não não é o problema do número em si. O problema é da contrapartida da empresa. Eu estou
falando a contrapartida dos serviços médicos não, não não me entendam errado. Então deveria, pelo
menos nos serviços médicos no atendimento à população deveria haver uma contrapartida da
empresa. Era um valor que ela recebe mensalmente, porque a gente procurar escala do HU de
Médicos de uma unidade. Vejamos aqui hoje o doutor teve um probleminha e não foi não apareceu.
E aí é claro, né? Com com um médico faltando na UPA, é claro que a fila, essa comum no
atendimento sobrecarregue, se atrasa. É óbvio que isso vai acontecer. Respeitando situações
individuais que podem até justificar a falta de um médico, não estou dizendo que isso não pode
acontecer. Estou dizendo que a empresa precisa ter uma retaguarda, se houve um problema com o
profissional, precisa prontamente essa ser substituídos, né? Não, não pode deixar horas e horas e
horas, um plantão inteiro, às vezes funcionando como um médico ou menos, claro que não vai dar
certo. Isso, é claro que as pessoas bom vão sofrer, esperando atendimento que não chega. É isso. E
eu que não sou especialista nisso, consigo entender, né? É muito simples ver isso. Então ou a
prefeitura cobra efetivamente outra toma medidas administrativas unilaterais para exigiu bom
cumprimento contratual. O mostra aqui por algum motivo ou outro estar de acordo, né? Estar de
acordo com o que está sendo feito. É um absurdo completo, que o cidadão, vou repetir, fique na
UPA de manhã até fim de tarde para ser atendidos, né? E ou muitas vezes o cidadão tem que dizer,
se sabe, às vezes eu recebo no WhatSapp mensagens da pessoa, é claro que não é num tom de gado,
de ironia e mais dizer, olha porque tanto tempo esperando aqui na UPA que passou a dor, sabe? E é
claro, né? Num tom, tentando brincar com o que não é brincadeira, mas as pessoas vezes desistem
de ser atendidas, porque só ficar naquela situação de de stress para pessoas, as piora, sabe? Ela
estava ali com um mal, não estava se sentindo bem e aquela situação de 1 hora esperando. 12 horas,
3 horas, aquele mal parece aqui pessoa como a sentir mal portar, esperando. É e às vezes usam, fica,
ela pensa, é melhor ficar na minha casa e vou ter algum conforto, não ficar sentado numa cadeira
aqui esperando. Do que é um me colocar na situação. MALABIM: Vereador. Parabéns vereadores,
Dmitry, primeiro parabéns pela sua fala. Esse é um tema que sempre eu também trago a e na aqui
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na Câmara Municipal. E sobre o serviço prestado para para a saúde. Para você ter uma ideia que são
são vários problemas relacionado a essa questão. Tanto a questão de de competência, o a questão do
atendimento, enfim, essa noite, meia noite, 11 e meia, mais ou menos, acho que você conhece
pastor Robson? Nada da cidade era assim, Cidade Aracy. Ele entrou em contato comigo para falar
que um membro da igreja dele estava com a criança pequena e essa ele levou montes de ontem, essa
criança na UPA. Estava com febre, o médico só medicou, não pediu um exame de sangue, não
pediu alguns exames para ver de onde essa febre vinha. Passou os remédio mandou embora. A
criança melhorou um pouco, tomou o remédio, alguma coisa assim. E aí à noite ontem estava de
novo com febre de novo, queimando de febre. Aí ele perguntou que que eu falei o que é que o que
eu posso fazer nessa situação? Ah, num se te orientar você voltar lá na UPA de Novo tempo que ele
já gastou à noite antes, lá no esperando atendimento, como você falou que essa é uma falha
também? Esperando atendimento. E aí depois ter que voltar no outro dia, encarar de novo.
DIMITRI SEAN: Agradeço o a participação do vereador Malabim e, na verdade, precisa
repetindo, né? Vou você repetitivo no que eu estou dizendo se a prefeitura esclarecer, porque é que
não cobra efetivamente essa empresa, né? Porque deixa correr solto assim, se existe algum tipo de
vantagem que leva à Prefeitura a deixar, há o serviço de atendimento na médico, nas UPAs, nessa
situação deplorável, né? A a prefeitura teria mecanismos suficientes para cobrar essa empresa, se
quisesse, tá aí. E os detalhes. AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Com a palavra agora sim,
vereador Djalma Nery. Elton é o próximo. Não? Gustavo. DJALMA NERY: Boa tarde, vereador
Azuaite, vereadores e vereadoras, população que nos acompanha. Não poderia deixar de iniciar a
minha fala, assim como outros vereadores que foram candidatos nessa eleição, agradecendo o
resultado. Não é todo dia que nós temos um apoio de quase 22.000 pessoas, estou muito honrado,
muito grato, resultado muito expressivo, muito significativo. É claro que nós gostaríamos de poder
representar a nossa cidade na Assembleia Legislativa de São casa de São Paulo. Nos preparamos
para isso, infelizmente não foi dessa vez, mas considero um resultado expressivo. Importante, sou
muito grato por isso, nesses 22.000 votos, mais de 12.000 na cidade de São Carlos. Aproveito para
parabenizar também os demais vereadores que foram candidatos nessa eleição. Estou vendo aqui o
vereador Elton Carvalho, que apresentou seu nome também à disputa Estou vendo aqui e no
plenário estar presente, mas o vereador Dé, vereador Roselei, vereador Dimitri, Não sei se estou
esquecendo alguém? Não é fácil disputar uma eleição, a gente sabe, né, das dificuldades para isso.
Todos tiveram um desempenho muito importante para a cidade, infelizmente não conseguimos
ocupar esse espaço, mas seguimos na luta. Quero deixar um agradecimento especial aqui a todos os
pares, a todo mundo que apoiou. Quero especialmente agradecer à vereadora professora Neusa, que
foi muito entusiasta da nossa campanha de colocar adesivo no carro. Todo um prazer muito grande
ter contado com seu apoio. Vereador Paraná, que nos ajudou bastante todos os demais aí que
torceram pela gente. Bom pessoal, agora. E nesse expediente. Livre nesse tempo que eu tenho,
quero falar sobre o momento importante que nós estamos vivendo, que é o segundo turno das
eleições no dia 30 de outubro, nós vamos decidir o futuro do país e o futuro do Estado de São Paulo.
E a gente tá acompanhando com muita preocupação o cenário que se aponta, né? O PSOL pela
primeira vez na sua história, abriu mão de ter uma candidatura própria para apoiar a eleição do
presidente Lula. Estamos fazendo de tudo para conversar com as pessoas sobre a importância de
que o Lula retorne à Presidência do Brasil com qualquer crítica que a gente possa ter, a gente sabe
que a nossa vida era melhor nesse momento, o povo brasileiro tinha mais condições de viver, de
receber o seu salário. A gente tinha muito menos corrupção do que tem hoje, inclusive no governo
Bolsonaro, que se arvora nessa prática, né? Como por exemplo, o tal Orçamento secreto, que é uma
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aberração dizer R$6 de reais, só no ano de 2022, 19 horas, o presidente 1023. LUCÃO
FERNANDES: Questão de ordem do presidente. Com todo respeito que eu tenho pelo novo
treinador, Djalma. Existe um uma solicitação, né? Para que a gente não traga por esse campo os
debates sobre as eleições. Então. Para que outro depois de procedência já não venha falar também
de outros de outro. De outro presidenciável. Seria importante. A gente manter esse acordo que foi
feito com vereador. Roselei Françoso. E foi uma solicitação do juiz de Direito. Que cuida da parte
eleitoral da nossa comarca aqui da nossa região. DJALMA NERY: Bom, o vereador local com
todo respeito, eu não participei desse acordo, vou continuar falando, não falando o senhor a
gentileza, esse essa gentileza virá do isso, eu falava no momento AZUAITE MARTINS DE
FRANÇA: está com a palavra, o vereador Djalma Nery. Isso foi esclarecido ao vereador Djalma
Nery, o que significa a possibilidade e as responsabilidades de e uma Câmara Municipal transmitir
via TV via rádio que são concessões. No período eleitoral e ser complicado, procede o alerta de
Vossa Excelência procedência havia feito em particular, fez publicamente, conversei com o
vereador Djalma, espero que o vereador tenha. Compreende. To, eu penso da mesma maneira que
você lenci Sóchi não é censura, não é nada longe. Longe disso, é preciso que se tome alguns
cuidados por cento dos responsabilidades que a Câmara Municipal assume ao pleitear. A
transmissão em um canal, um canal aberto. O a transmissão via rádio. Obrigado. DJALMA NERY:
Eu agradeço o alerta de vossas excelências, mas como estava dizendo, é importante aqui como
vereador, o cidadão possa não fazer campanha, pedir voto para Lula, para quem tem que ser, quem
quer que seja, mas colocar dados, objetivos concretos e críticas, como qualquer cidadão pode fazer
numa crítica que nós temos, eu faço questão de repetir e como a corrupção se tornou endêmica no
governo Bolsonaro, R$16 bilhões de reais do orçamento secreto. Paul. Sou Lam que a compra de
votos R$19,6 milhões e 3 horas. LUCÃO FERNANDES: O senhor não pode permitir seu
presidente, o acordo não vai virar um campo de guerra que morador local viram. O nosso presidente
foi convidado para que comparecesse. Numa reunião da qual o vereador não participou. O vereador,
nosso presidente passou isso para todos os parlamentares, não sei se o o vereador estava presente,
mas o preço de acordo. O senhor do juiz eleitoral, AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: E
mesmo que não houvesse. Mesmo que não houvesse o acordo. Existem essas limitações das quais
as quais eu me referi. DJALMA NERY: Vereadores ou novamente aqui insistir na entenda
preocupação, senhor Vossa Excelência vai poder fazer uso da tribuna para falar o que acho
adequado, se houver algum problema judicializar o processo, entra com o caminho que acho
adequado que ele estava morto. LUCÃO FERNANDES: Presidente. Eu vou respeitar uma regra.
Que foi colocada aqui para esta casa, não pode respeitar um, então não pode permitir também
chamando, eu planto depois de bater e falar do outro candidato, vou fazer isso que existe uma
recomendação aqui, claro, para que a gente não infrinja essa essa essa solicitação do juiz eleitoral
está aqui na nossa comarca. AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Você se está correto, meu
vereador Pesso, o vereador Djalma. defesa compreenda o que foi explicado a ele. DJALMA
NERY: O presidente e o que foi e o que ela agora é o seguinte, como é que nós vamos falar das
questões importantes para a cidade, para o país, para o Estado no momento importante da nossa
nação, onde nós temos o segundo turno sem citar fatos concretos. Eu estou preocupado com o
futuro do Brasil. Eu estou preocupado com o futuro do Estado de São Paulo e é por isso que estou
vindo aqui falar… AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: outros, estamos DJALMA NERY:
todos estamos preocupados. AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: tenho certeza disso. Temos
temos preferências diferentes lados aqui, mas todos estams agora eu estou super feliz para nós o que
eu expliquei para você ler e 6 anos, se você vence que você vence a respeito, o acordo que foi feito
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e aquilo que diz para vocês, existem outros momentos para você fazer isso de outra maneira. O
vereador você se sabe qual é qual é a minha preferência é que o voto e tudo mais para você não me
viu. Fazendo esse tipo de Diana se você se continua com uma palavra. DJALMA NERY: perfeito,
espero que dando sequência às preocupações, mas também ver o momento, por exemplo, de cortes
na educação do nosso país. Depois de um corte de 7% no mês de maio de 2022. Agora um anúncio
de novo corte demais, quase 5%. O que representa aqui na Universidade Federal de São Carlos,
algo desastroso. A universidade no começo do ano já anunciou a possibilidade de encerrar suas
atividades no mês de outubro. Agora, infelizmente, graças à luta popular nesse segundo, o confisco
de recursos da educação foi revertido agora, olha, a unidade Federal de São Carlos tem feito, é
organizado o recebimento de doações para poder continuar com os seus trabalhos, em especial com
a permanência estudantil e graças a isso, os alunos bolsistas, aqueles que não tem condições de
permanecer na universidade, estão podendo ter o seu direito ao estudo garantido, nós vamos achar
normal esse confisco de dinheiro público que vitima a Universidade Federal de São Carlos e que,
portanto, tem impacto na cidade de São Carlos, uma crise da universidade não é só a universidade, é
uma crise de toda a cidade, porque toda a população atingida, por isso. Nós temos quase 26.000
alunos na universidade federal de São Carlos, quase 3.000 servidores públicos, são pessoas que
vivem aqui na universidade, pagam suas contas, aluguéis consomem. Se as universidades fecha, são
Universidade Federal de São Carlos, fecha as portas, isso vai impactar profundamente a economia
da nossa cidade, vereador Bira, isso tem a ver com o futuro do nosso país. Isso me preocupa. Isso
me preocupa de pensar que a gente pode ter um aprofundamento da crise da educação no ano que
vem. Além disso LUCÃO FERNANDES: o presidente eu eu tenho que é, mas eu não costumo ser
deselegante. DJ louco, vereador usaram o CT elegante, Vossa Excelência me conhece. Mas a forma
que o senhor tá cozida a conduzindo a tua fala, vai criar um transtorno aqui no parlamento. Senhor
presidente, pela dor que eu gostaria. É que Vossa Excelência não entrasse nessa esfera, que que
existe um acordo. DJALMA NERY: mas o vereador com todo o respeito a Vossa Excelência é
algo fundamental para nossa cidade. Estou falando da Universidade Federal de São Carlos, isso
compete a todos nós e tudo bem, vai ver a parte política, mas é lógico, tudo é política. Então,
naquela hora do Lucão, nós vamos falar de mensalão, vereador petrolão. LUCÃO FERNANDES:
Eu não coloquei preso no monte de coisa, não vou falar quando o cão aí vai entrar para o campo de
guerra, vereador no cão não vai entrar em campo de guerra, né? Não. AZUAITE MARTINS DE
FRANÇA: Quanto o o vereador não estiver se referindo à questão eleitoral. Enquanto ele não
estava se referindo à questão eleitoral, ele não está infringindo no momento em que ele entrar na
questão eleitoral, eu vou cortar o som. Eu vou cortar o som para que não haja. Não sei o vereador,
mas acontece. Veja só que tá falando dos cortes nas universidades, é uma realidade, existe isso não
é campanha, isso não é não, não é campanha, é campanha. Não é campanha. DJALMA NERY:
moradores estão com todo o respeito que eu tenho, você lenci a sentir falar aqui política, tudo é
política, não estamos falando de algo que é central para a cidade em parte da população que recolhe
imposto aqui e eu acho que é importante que a gente possa se posicionar essa casa com
tranquilidade. Então, reforçando a preocupação com relação aos cortes da educação no país. Eu
espero que a gente possa reverter isso para que a gente possa ter a dimensão do problema. O
orçamento da UFSCar em 2022, ele é menor do que o orçamento em 2019, como é possível manter
uma universidade que cresce com menos recurso, que já era insuficiente. Nós tivemos aprovação
em 2016 da PEC do teto de gastos, ela congelou os investimentos públicos por 20 anos e nem
sequer a inflação que estava previsto a ser recomposta pela PEC de teto de gastos, foi recomposta
em 2022, isso contém na universidade a fechar as portas. Se ela fechar as portas por mundo perde
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comerciantes, população de São Carlos, essa casa perde isso é central para nossa cidade não
entender isso é uma coisa que não me não me desse, não dá para aceitar. Além disso, nós temos
aqui na Universidade de São Carlos, 3 vezes mais alunos pedindo auxílio permanência estudantil da
universidade é capaz de conceder o que inviabiliza a permanência dessas pessoas na cidade. Nós
temos um programa Nacional de assistência estudantil que está sucateado. Nós temos um corte nas
farmácias populares de 59%, para que isso para fazer o Orçamento secreto para 16 bilhões em 2022,
19 em 2023. São prioridades que eu não posso aceitar e entender e concordar. E temos agora um
problema muito grande previsto que a tal da PEC 32, que tá sendo desengavetado pelo Arthur Lira e
que vai encerrar, para acabar com o serviço público no Brasil, vai encerrar os concursos públicos,
vai garantir que aqueles que são amigos do rei, que tem contatos, possam ter acesso aos cargos
públicos e ficar pendurados no dinheiro público, ao invés de ter a contratação por mérito e
competência e vamos lutar contra isso, qualquer cidadão consciente, vereador, deputado, prefeito,
tem que entender o avanço, a conquista social, estão os concursos públicos e a importância de lutar
contra essa PEC que desmonta esse patrimônio do nosso país. O funcionalismo. Além disso, quero
falar também da preocupação com a segurança pública aqui em São Carlos. É um assunto que
ontem foi o Dia Nacional das Guardas Municipais, estivemos presentes na solenidade, me chegou
uma matéria, né? de que o número de homicídios e furtos em São Carlos já bateu agora em outubro
de 2022, o mesmo número de todo o ano de 2021. Nós temos uma guarda municipal, a Polícia
Militar, o a Polícia Civil, ou seja, todas as esferas de atribuição da segurança pública estadual, seja
municipal, sucateada. Ontem tivemos a notícia da possibilidade de concurso público para a Guarda
Municipal. Nós temos reivindicado isso há muito tempo, tomara que isso acontecesse ano que
possamos ter uma efetivo qualificado e mínimo para atender a população. A mesma coisa para a
Polícia Militar do Estado de São Paulo e a polícia, o que mais mata e mais morre, que não tem
condições de trabalho e muito me preocupa qual vai ser o andamento? A opção política para o ano
que vem. Nós estamos falando, né? E houve uma proposta de se retirar as câmeras nas fardas dos
policiais. Uma medida que garantiu a segurança dos próprios policiais que reduziu a abordagem
violenta, para que isso para que se montar aquilo que funciona. E aqui em São Carlos, nós temos
visto os números aumentarem, crescer, eu faço, né? O votos de que a gente possa resolver isso com
políticas públicas, a nível municipal estadual. Eu espero que a gente aposta no ano que vem, tem um
cenário político, a nível municipal estadual e nacional, muito melhor do que a gente teve nos
últimos anos. Obrigado. AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Antes de passar a palavra, o
vereador Gustavo Pozzi. Eu quero registrar presença nesse plenário. Do ex secretário de Saúde,
Marcos Palermo. Também. Ofereceu seu nome. E a sua energia e disposição para se candidatar ao
cargo de deputado federal. Pela legenda do do MDB. Independentemente dos votos obtidos.
Procedência pode sim, se vitorioso pela participação. Parabéns. A palavra diretor Gustavo Campos.
GUSTAVO POZZI: Boa tarde a todos. Vereadoras e vereadores. O público presente, as pessoas
que nos acompanham nas suas residências. Quero começar minha fala, na semana que passou, nós
tivemos a reinauguração do Centro Pop e eu tive a oportunidade de participar. Desse evento. Eu
acho que é necessário trazer destaque a essa. A essa inicia iniciativa da nossa cidade. Porque muitas
vezes. Existem pessoas que estão desassistidas pelo poder público. E quando fala do poder público,
eu falo no na forma geral. E essas são aquelas que sofreram mais com a pandemia. São pessoas que
não tinham onde se abrigar em quantas pessoas estavam nas suas casas, porque elas estão nas ruas.
E os moradores de rua, ele sofre em vários várias vezes. Primeiro sofre por estar na rua, sofre por
não ter proteção, sofre porque não não sabe o seu dia de amanhã. E o poder público tem que ter um
olhar para essas pessoas e tentar dar o mínimo de dignidade para as pessoas que hoje estão nas ruas.
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Eu acredito que não é sonho de ninguém morar na rua. As circunstâncias acaba levando essas
pessoas a essa situação. E a Prefeitura municipal. Que de certa maneira. Acolher essas pessoas. E
graças a Deus, por exemplo, eu tenho minha casa, mas eu imagino. Por algum fator econômico,
precisou e com a família inteira para a rua. Eu conheço alguns padres que missionários que fazer
essas missões com pessoas de rua e falou que a população de rua no no Brasil aumentou por conta
da pandemia. Então antes nós tínhamos algumas pessoas na rua e hoje nós temos famílias nas ruas e
a cidade tem que estar em alerta com essa reflexão. Tem que ter um olhar mais atento, atento para
essas situações. Que não se a grave na nossa cidade tem que ter um espaço onde essa pessoa possa
tomar um banho, tem que ter um espaço por onde essa pessoa faça, no mínimo, uma refeição por
dia. Nós temos que acolher as pessoas o que mais sofre na nossa cidade. Então, por isso que eu acho
que é um equipamento muito importante e que deve e pode ser estendido. Hoje, ele funciona
durante a semana e nós temos o apoio da Casa Divina Misericórdia, onde o Júnior toca de final de
semana. Algumas iniciativas. Temos também o padre João Victor que também faz um belo trabalho
junto aos moradores de rua. Então acho que é um trabalho importante que deve ser valorizado na
nossa cidade. Então eu quero aqui parabenizar a Prefeitura municipal, a Secretaria de Assistência
Social de Lá, eles trabalho que tá sendo feito na nossa cidade. Eu quero aqui nessa meu segundo
momento. Trazer uma preocupação, Lucão. Eu tenho para ocupação que uma quadrilha volte a
governar o nosso país. Eu tenho para ocupação que o mensalão volte a acontecer. Eu tenho a
preocupação, não. Eu tenho para ocupação. (vozes no plenário - inaudíveis) BIRA: Pela ordem,
senhor presidente. AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Questão de ordem. BIRA: O mesmo
direito do vereador Djalma tá conseguindo o vereador aqu. Ele não citou nomes, está citando o que
aconteceu no nosso Brasil. AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: O vereador Djalma não tem esse
direito. BIRA: Ele não citou nomes. Está citando o que prejudicou o Brasil. AZUAITE MARTINS
DE FRANÇA: Vereador Bira, senhores vereadores. O vereador Djalma foi esclarecido, foi
advertido e mudou a fala. Eu não sei se vossa excelência percebeu. O vereador Djalma fez crítica
aos cortes da universidade na educação foi sobre isso, vereador, falou depois o vereador Djalma
falou da inaugura, falou… (Advertindo alguém do público que interferiu) O papo é aqui. Se vossa
excelência continuar eu peço para que vossa excelência seja retirado do plenário. Aliás, não é
excelência, para que o senhor seja retirado do plenário. Insista, para ver. (Popular continuou
falando) Insista para ver. (Popular saiu protestando.) (voltando-se ao vereador Bira) O vereador
Djalma mudou o discurso. Então, vossa excelência pode falar o que vossa excelência quiser, desde
que o tom e a fala não se dirija às questões, às questões eleitorais. Só isso. Sobre a eleição, … vossa
excelência é inteligente o suficiente para fazê-lo. BIRA: Senhor presidência, só para concluir sobre
a fala do vereador Gustavo. Eu entendi que a fala dele que ele vem fazendo que através de uma
situação que alguns cortes, que foi citado, ocorreu algumas situações da onde estava o fazendo
falando tudo o que aconteceu no Brasil do passado para que aconteceu, os cortes, segunda
aconteceu. AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Vereador Bira, … o corte, foi agora. Só isso é
um fato. Só isso. Continua com a palavra a Vereadora Neusa, por gentileza. Muito bem. E a do
Gustavo. GUSTAVO POZZI: E e em certa medida é complicado fazer o mesmo peso. Vou
explicar por quê. O que falar hoje do presente, levantar? Coisas que estão acontecendo agora. E a
habilidade do vereador, o que me antecedeu foi falar das coisas, estão acontecendo agora. Mas
como é que eu posso falar do que tá acontecendo agora, se o que o o que está em cheque e eu
também o que passou foi estava no passado? Que que eu quero dizer? Quando eu comecei a falar,
eu tenho medo do retorno do mensalão. Quando eu comecei a falar, eu tenho medo, dá do do
petrolão. Eu estou falando de algo que aconteceu no Brasil, não estou inventando. E digo mais. Nós
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tínhamos no num passado não muito distante, uma corrupção. Enraizado, a tal ponto que uma
empresa precisa, criou um departamento de corrupção. Entendeu? Criou um departamento, a
Odebrecht tinha um departamento que cuidava sobre propina. Eu não estou falando que nós temos o
o o governo de Al, eu não ia nem fazer manifestação política de vir de qualquer natureza, mas como
líder do PL, eu não posso aceitar que o vereador que me antecedeu, venha aqui, fale inclusive uma
proposta do Tarciso que é retirar das câmeras dos policiais, ele usou isso no discurso dele. E falou
assim, olha, não é esse o caminho, isso também é uma coisa é defender o candidato dele. Então eu
acho assim. Citar a proposta de governo também e de forma de uma certa maneira fazer política,
fazer propaganda eleitoral. Entendeu? Então, com todo respeito à que essa casa merece a minha
provocação, vereador não era fazer e eu nem tinha em mente fazer isso, mas sim fazer. Bom se teve
aqui. Toda vez que eu ver alguém fazendo campanha eleitoral, eu vou fazer também. Isso é um
protesto. Porque é assim, se ele não concorda de que retire as câmeras, ele tá levando o embate
político, é uma proposta de um dos candidatos que não é o dele. Ele continuou após o corte, por isso
o que eu quero fazer aqui, eu realmente sim, tenho medo de um passado e que eu não gostaria que
voltasse hoje para o Brasil. Muito obrigado. AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Todos temos
medo de um passado que a gente não quer que volte para o Brasil. A gente tem que ter saudade é do
futuro. Com a palavra. Mas muito obrigado, vereador Gustavo, pela compreensão. Com a palavra
vereador Lucão Fernandes, que eu quero, que tenha também a compreensão. Vasco e vamos subir.
LUCÃO FERNANDES: E não pode. Não pode falar, viu um gente. Boa tarde, senhor presidente.
E eu estou correndo quase 22 quilômetros por dia, o senhor acredita? Boa tarde, senhor presidente,
quero cumprimentar os colegas vereadores, as vereadoras desta casa Neusa. Gosto bastante de você
Raquel, carinho, respeito muito grande por vossas excelências. População que está nos
acompanhando de casa. E ontem, além de nós falarmos da Guarda Municipal, teve um evento
bacana lá no no Paço Municipal, não pude participar porque estava numa reunião aqui com o nobre
vereador. Robertinho Mori. Mas uma categoria importante também. Ontem que são os condutores
de ambulâncias. Se comemora também no João Me corrijam motorista que foi. 30 anos, né? No no
antigo pronto socorro da avenida, que nós trabalhamos juntos, conduziu muito muitas vezes, né?
Aquelas ambulâncias sucateadas, aquelas caravans que nós tínhamos na época. É embutido, né? Nas
mãos, vereador mira. Porque nos dizer também nos pés, a grande responsabilidade. De estar
conduzindo os pacientes da nossa cidade. Do nosso município. Alguns casos de não tão grande
risco e alguns de grande risco. Abrindo as sirenes. Cortando os sinais vermelhos que nós temos aí.
Com aquela rapidez. Às vezes para chegar até o ponto que houve a solicitação paara pegar um
paciente e também vereador André, buscando chegar o quanto antes no hospital. A responsabilidade
que nós sabemos que é muito grande. Né? Nas mãos desses grandes profissionais. E não é somente
aquela vida aqui, ele estava transportando que está sob a sua responsabilidade. Existe também uma
equipe médica. Né? Dentro do Samu, de uma ambulância do Samu. E também vereador Robertinho
Mori os veículos que ele acaba encontrando durante esse trajeto. Existe até um certo pânico, quando
nós estamos no trânsito que a gente. Houve, né? O barulho de uma sirene, a gente tentar abrir
caminho, nós sabemos é ali que estava transportando, talvez um paciente e que não consiga chegar
até seu destino com vida. Está nas mãos desses profissionais a vida de muitas pessoas. Eu tive o
prazer de trabalhar, eu acredito que no Pronto socorros que 4, 5 anos no jogo com vocês lá e eu
acompanhei o trabalho desses profissionais, a dedicação desses profissionais, a responsabilidade
que esses colegas de trabalho sempre tiveram. O vereador André, transportando essas vidas desses
pacientes e às vezes em locais locais de acidente. Né? De risco. E ajudando a equipe médica,
auxiliando a equipe médica, às vezes não era somente o condutor, ou os condutores vereadora
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Raquel, mas auxiliava também muitas vezes aquilo que era possível é tirar às vezes numa
ribanceira, no buraco. Um paciente que estava lá pra ajudar a colocar numa maca, transportar até
ambulância. Então eu pude acompanhar de perto o trabalho desses grandes profissionais. Então fica
aqui registrado, né, o cumprimento não só de si. Vereadores, está casas da Câmara, mas eu tenho
certeza que eu posso falar isso duradouras. O Haiti que está presidindo com maestria esta esta a
sessão na tarde de hoje. E a responsabilidade e desses profissionais, se não me engano, João, nós
temos quase 30 aqui na nossa cidade, hoje e são condutores, né? no nosso município, na Prefeitura e
também tem os da Unimed do São Francisco. Acho que a Nord e também deve ter ambulância. Oi
promete, então são várias vários profissionais inseridos aí na nossa cidade, fazendo esse tipo de
trabalho. Então quero aqui, inclusive foi o meu colega de câmara, ator André, que trouxe essa pauta,
né vereador não consegue talvez chegar à vossa excelência. E Vossa Excelência pediu para que eu
tivesse. E falando isso, então eu quero aqui cumprimentar os meus colegas aí condutores dívidas,
vamos falar de planos, condutores, dívidas e participei também na manhã de hoje de uma reunião no
Paço Municipal. Onde a o HU mostra uma preocupação de valores que precisam ser acrescentado
na manutenção das UTI SUS que estão funcionando já naquele hospital, estivemos com o vereador
Sérgio Rocha, a secretária de Saúde, o secretário de Planejamento Netto Donato. E Ali é o
secretário conseguiu ter uma certa tranquilidade para os representantes do hospital, que até o final
do ano, esse recurso está já está separado para essa finalidade e também trabalharemos no
orçamento para que seja colocado no ano que vem. E que não falta recurso para as UTI is que estão
lá. Outra notícia importante de psiquiatra. Bom para o setor de psiquiatria para dar suporte Bira,
para a os Caps da nossa cidade, pacientes que passam pelo CAPS depois são encaminhados para lá.
Hoje e os Caps tem uma certa dificuldade de qual encaminhamento que faz desses pacientes que são
atendidos, estão, fica aqui meus cumprimentos pela prefeitura e para finalizar, eu também gostaria
de cumprimentar aqui os meus colegas vereadores que tiveram a coragem de colocar os seus nomes,
né? à disposição na população da nossa cidade. O próprio colega, vereador, a Djalma Nery não é
primeira vez, já colocou outras vezes, né? O teu nome, a disposição da população, acho que é muito
importante. Um grande representante desta casa. O nosso presidente, vereador Roselei. E também
uma votação expressiva vereador, né? Vereador Elton e também o vereador Dimitri, né? Colegas
desta Câmara Municipal, filhos nesta casa de colocar aí os seus nomes como alternativa, a
população da nossa cidade também o Palermo e secretário de Saúde colocou seu nome à disposição
da população. A votação muito expressiva e também o ex presidente da Casa, vereador Júlio César.
Eu acho que foram pessoas nomes que eu estou colocando, que são pessoas mais ligada à prefeitura,
pessoas que passaram por esta Câmara municipal. E que tiveram trabalhos ao longo dos seus
mandatos trabalhos diferenciados e por isso que coloca a disposição os seus nomes para serem
lembrado nas urnas. Então, senhor presidente, eu quero agradecer a paciência e a compreensão do
meu amigo, uma pessoa que eu admiro a pessoa que eu respeito e um carinho muito grande para
todos nós Azuaite Martins de França não cansa. Muito obrigada de dizer isso, né? E os anos. Vez da
pessoa que o senhor é um homem muito experiente. Uma pessoa muito dedicada em tudo aquilo
que faz e faz com responsabilidade. PM, admiração e aprendo com Vossa Excelência. Todos os
dias. Então fico muito grato a Deus por ter me dado essa oportunidade de ter conhecido vossas
Excelências e poder estar aqui ajudando a população em mandatos com Vossa Excelência, tirando o
time que Vossa Excelência torce pelo Vasco ainda podia ser corinthiano, mas tudo bem, parabéns.
AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Mas e o alvinegro também? Muito obrigado, vereador
Lucão. Senhores vereadores. Vereador Roselei passou para mim que o encerramento desse
expediente seria 17 e 5. Nós temos 10 minutos, vereadora Neusa com a palavra, após a vereadora
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Neusa existiam mais… Comunicado à casa, vereador Robertinho, após o comunicado à casa eu
interrompo a sessão para que nós nos reunamos na sala da presidência. Vereadora Neusa com a
palavra. PROFESSORA NEUSA: Boa tarde a todos. Boa tarde aos presentes que estão nos
assistindo online aos meus colegas, vereadores e vereadoras. Bom, enfim. Pode ficar tranquilo. A
minha fala hoje é sobre situações que estão ocorrendo, uma delas fala minha, que eu quero
aproveitar bem esse espaço é a situação que muitos de vocês estão vindo falar aqui sobre a situação
das UPAs, as demoras e e outros itens mais que estão ocorrendo, né? Esses tempo atrás conversa, eu
não conhecia esse para mim é nacional de Práticas integradas para a saúde, sabe Azuaite? É
vereador que está assumindo agora interinamente a Presidência. Eu fiquei sabendo como eu
comentei naquela reunião da saúde, o pix. Que as para práticas integradas, ela faz um tipo de uma
ponte onde ela sociabilizar e e agiliza os atendimentos de saúde para não cair e sobrecarregar as
UPAs e o que não está ocorrendo. Hoje esse valor, se não me engano, está sendo usada na
universidade para a pesquisa, quando deveria estar sendo utilizada ou numa sala ou num espaço é
estar perto das o das UBS ou no postinho, onde ele pode ter acupuntura, tratamento, uma podóloga,
o são alternativas e práticas alternativas que de alguma maneira, não é só dar ao para tramal o
ibuprofeno e uma coisa e mandar para casa seria um atendimento mais sociabilizar do e mais
humanizado na saúde. Isso descongele canaria a situações das UPAs. Esse pico, se a gente tem que
observar, de estar sendo integrado na nossa sociedade, então, esse é um ponto a outra vala que eu
queria, isso também já levei naquela reunião. E é uma situação que hoje ocorreu e meio que é até
meio cômico, né? Para não dizer triste. Olha, eu não sei se tem como colocar a foto aqui, tá
observar essa foto, estou eu do lado de 1 um uma viatura dos serviços públicos, tá. É interessante,
estava chegando ali no CJ para uma atividade com a Verinha, elas são o meio ambiente junto com o
meu assessor, até ele falou em usar e dos serviços públicos, frete que estão indo no CJ, no Centro da
Juventude. Eu desci, eu vi eles parado atrás do caminhão de lixo, os cara fazendo a arrecadação dos
lixos, tiranos visto ali. É parou, eu debrucei, falei Oi, Bom Dia. Bom Dia. Porquê que vocês estão
fazendo aqui, que os serviços públicos 6 vão frequentar aqui, não, ele olhou para mim, olhou para o
caminhão de lixo, falou, eu estou fiscalizando lixo. Fiscalizando, riste. Qual é seu nome e de são?
Eu não me lembro o nome do companheiro do lado. O meu assessor estava do lado e escutou o
lixeiro falando para o motorista. Olha, ele falou para a mulher que nós que estavamos fiscalizando
lixo, e deu risada. Então eu estou montando um requerimento aonde tem essas o de de serviço
desses carros sendo usado para fiscalizar lixo, quando a devia estar fiscalizando outras atividades da
do recolhimento da dos pontos das se tá sendo feito e dos inúmeros ponto que nós estamos
precisando das atitudes dos serviços. Por isso, eu fiquei triste, tá a outra parte, nós visitamos hoje e
espero que realmente agilize. Eu acho que a todos que já conhece, inclusive coxinha Azuaite,
vereador também já há muito tempo a Praça do Pardinho, uma região que pega ali Furnas, que tem
uma observação geral maravilhosa, cena assim altamente de desmonte de sudoeste, o descarte de
resíduos sólidos. Ah, nós estamos pedindo urgente através de pessoas e das comunidade, uma
atenção especial, não só dos serviços públicos de fiscalização e da cidade da gestão, mas também da
comunidade. Cada onde nós somos fiscais, temos que exigir tirar foto dos caminhões que estão
largando, tire, denuncie, porque nós iremos viver uma situação muito difícil que está sendo esse
descarte desenfreado. Outra situação que eu também fiquei sabendo ali aonde eles estão colocando
as terra ali de perto, né? Da região do CPP, na Vila Morumbi. Eles estão colocando muito das terras
lá que você aproveitar em outro momento, mas as pessoas já estão descartando lá novamente lixos.
E não só lixos residenciais como resíduos sólidos. Então é triste, ouviu essa é a situação do meio
ambiente e da saúde. Outra coisa que eu queria colocar. E novamente, né? A gente estava falando,
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eu pedi através do requerimento uma transparência na fila das cirurgias eletivas também. Coloquei
lá perante aquela reunião da saúde que há uma necessidade, não tive problema de ter um retorno da
Santa Casa, o qual o projetor e o doutor Roberto e o diretor colocou que não seria por eles. É difícil
de colocar as cirurgias eletivas que estão sendo feito por lá, então gente, há uma necessidade de
estarmos, investi cano quanto esse oportunidade de saúde para diminuir essas situações, volta a
falar. O transporte que aqui a homenagem o Lucão tanto falou dos motorista e tudo mais. A situação
dos SA sucateamento da Samu, a situações que a gente tá enfrentando sem os instrumentos que são
os carro são chamadas benditas ambulância adequadamente. Arrumadas, como se a manutenção,
porque tá difícil de tê-las e nós estava perdendo pessoas, seres humanos, vida pelo fato de estar
faltando Gustavo, o transporte de um lado para o outro. E isso é uma discussão válida, isso dentro
sa nossa cidade, a situação que nós tivemos que lutar. Era isso que eu queria colocar. Muito
obrigado, um bom dia a todos. Tá? Eu espero que realmente a gente possa está conseguindo. Beijos.
AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Muito obrigado, Vereadora Neusa. Vereador Robertinho
Mori. 2 minutos. ROBERTO MORI: Senhor presidente, Azuaite Martins de França, um
comunicado a casa importante até o senhor está presente, está aqui também o vereador Pozzi que
tem trabalhado na causa, né? Foi feito aqui um requerimento requerendo uma audiência pública
para segunda-feira, agora sobre alterações do trânsito na Vila Prado, Azuaite, Pozzi. Segunda-feira
nós teremos aqui. Eu tenho pedido incansavelmente junto ao Paulinho, que era para ter inclusive as
está fazendo essa essas modificações no primeiro semestre. O Sérgio Rocha, um outro trabalhador
aqui a incessante em relação àquela saindo do viaduto lá da da da da Praça Itália. Que não deu
certo, aquilo. A travessa 7, a Salum se vai se volta, o que vai ser? E o motivo aqui, ó, requer
audiência para tratar sobre alterações do trânsito na Vila Prado e região. Considerando que este
vereador tem em números requerimentos 15, 47 de 2001, 21. 80 de 2003, 14 72 de 2004, 15 95 de
2004, 16 08 de 2004. 17 66, 2004, 1998 2004, 23 22 de 2008, 24 47 de 2008, 10 47 de 2009, 512 de
2010, 21 23 e de 2011. Enfim, não falei metade tem aqui, mas os 12 há 15 requerimentos feito,
obviamente, não neste mandato. Mas que vem buscando lá aquela rua Doutor Duarte Nunes, de
enfrente o bispo Dom Gastão. Impossível trafegar naquele naquele setor. Estou solicitando já o
empenho da secretaria que estava fazendo um estudo. Eu acho que não leva 30 e de 30 dias,
Azuaite, não see se o senhor passou a de lá. Ali na doutor Gastão. Sim, em frente o bispo Dom
Gastão, se o senhor viu que estava tendo, vamos entregar a 2 torres com 7 andares vezes 4, cada
uma são 56 Pozzi, 56 residências, multiplica por 4 por 4. Então, hoje todo mundo tem um carro, a
esposa tem um carro impossível, então nós estamos aqui pedir para pro Paulinho trazer aqui com as
mudanças para que a gente possa estar vendo aqui e opinar de uma forma que a gente possa em
breve estar solucionando o problema lá do do do do do Trânsito na cidade de São Carlos.
AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Vossa Excelência se refere antes de iniciar a obra, tem que
haver o relatório de Impacto de Vizinhança do vida centro e levar em consideração o trânsito. A
água, esgoto, energia elétrica e e 160 que impacta realmente realmente impacta. Só aproveitando a
fala de vossa excelência, ali na Praça Itália, em relação a isso, o acesso à escola Jesuíno de a Rota
de acesso a. Na Vila Prado é um exemplo de que aquilo que é ruim, pode ficar pior. E é também um
exemplo de que às vezes um bom hardware, não tendo um software para fazer a sua gestão, pode
piorar. Vai ter melhores condições e que piorar aquilo que existia. Então a gente espera que a
Secretaria de Trânsito tenha habilidade, tenha competência, faça os estudos necessários para
melhorar o trânsito ali, que é o ponto de maior circulação de veículos da cidade de São Carlos. Ou o
segundo não sei, tá competindo com uma estação. ROBERTO MORI: Não dialogando com Vossa
Excelência para finalizar a Record realmente pior não. A Trip Oi a essas falhas ao secretário atual
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não é boa e a gente vê que é um menino muito, ele teve a preocupação robertinha, olha o pessoal
que tem pedido, pode ficar tranquilo, que eu vou estar falando na na na tribuna e e comentando,
vamos começar com Sérgio Rocha e não é só o Sérgio Rocha, não. Ali tem o Djalma Nery, que
mora na religião da na região. Sérgio Rocha. Dmitry mora também no Cruzeiro, deixou o vereador
Paraná. O Dé Alvim, né? Toda é que todos os vereadores que com certeza recebem, não sei se o
André mora também na região da não, né? Mas com certeza, até amanhã gente arrumou um visto
para ele entrar. Muito obrigado, gente. Não olhas as 18 30 vai ser divulgado obviamente na
segunda-feira, dia 17. Obrigado. AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Eu interrompo a sessão
nesse instante, convido a todos para uma reunião na sala da presidência. Muito obrigado.
ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Eu solicitou à vereadora Raquel, que prossiga chamada
dos senhores vereadores. Voz de deputado. RAQUEL AUXILIADORA: Atenção a chamada
senhores vereadores André Rebello, presente, Azuaite Martins de França, presente, Bira, presente,
Bruno Zancheta, Bruno tá presente? Cidinha do Oncológico, Dé Alvim, presente, Dimitri Sean,
presente, Djalma Nery, presente, Elton Carvalho, presente, Gustavo Pozzi, presente, Lucão
Fernandes, presente, Malabim, presente, Marquinho Amaral presente on line, Paraná Filho,
presente, professora Neuza, presente, Raquel Auxiliadora presente, Robertinho Mori, presente,
presente, Rodson Magno, presente, Roselei Françoso, presente, Sérgio Rocha e Tiago Parelli,
presente. ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Depois eu te mostro. Vamos lá. Quantos
vereadores presentes? 19 vereadores presentes, eu solicito aos senhores Vereadores, senhoras
vereadoras que tomem seus assentos. Professora Neusa, só para a gente dar prosseguimento, peço
aos senhores para que a gente possa dar prosseguimento aqui na seção, tá bem? Então eu consulto
os vereadores, nós temos um pedido aqui de inversão de pauta, os familiares estão aqui, para a gente
poder votar. Antes das hoje. E nas urgências nas urgências, tá? Então. Vamos inverter, a gente já
está na urgência, né? Então vamos lá, gente. Isso é um projeto de lei 583, de autoria de todos os
vereadores, não é seu? Então da maioria dos senhores vereadores, vou ler aqui os vereadores que
subscreve esse projeto de lei. O vereador André Rebelo, o vereador Azuaite Martins de França, o
vereador Bira, vereador Bruno Zancheta, Vereadora Cidinha do Oncológico, Dimitri Sean, Djalma
Nery, Elton Carvalho, Gustavo Pozzi, José Alvim filho, Lucão Fernandes, Malabim, Marquinho
Amaral, professora Neuza, Paraná Filho, vereador Rodson e vereador Roselei Françoso. Coloco em
votação. Primeiro vou pedir a leitura do projeto de lei que dá nome do guitarrista Marciel Marcasso,
o Makk, ao palco do Cemac, aqui no Centro Municipal de Arte e Cultura de São Carlos. Eu solicito
à nobre vereadora Raquel Auxiliadora, que proceda à leitura do projeto de lei, bem como da
justificativa do Makk, tá bem? Do projeto de lei que dá nome ao Cemac. RAQUEL
AULIXIADORA: Submeto à apreciação do plenário seguinte projetos de lei. O projeto de lei dá
nome de do guitarrista Marciel Marcasso, Makk, ao palco do Cemac, Centro Municipal de Arte
Cultura de São Carlos. O prefeito Municipal de São Carlos faz saber a essa Câmara Municipal de
São Carlos aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: Fica denominado guitarrista Marciel
Marcasso, Makk, o palco do Cemac, Centro Municipal de Arte e Cultura de São Carlos. Essa lei
entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições ao contrário, 10/10/2022.
ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Vereadora Raquel, tem a justificativa também? Mas
antes de iniciar a justificativa, eu queria convidar o familiar do Makk e o vice-prefeito, inclusive foi
a pessoa que conduziu, né, a indicação do nome do Makk, do reconhecimento ao Cemac, então
queria convidar os 2 para que tivesse sentado aqui conosco durante o processo de votação do
processo, por gentileza. Um abraço para você também. RAQUEL AUXILIADORA: Justificativa:
Marciel Marcasso, Makk, músico, professor e guitarrista nasceu em São Carlos, em 1º de outubro
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de 1972 e faleceu no dia 23 do 4 de 2022, né? Acho que está errado aqui. Filho de Ivani Pratavieira
Marcasso e Wilson Marcasso, estudou na Escola Estadual Jesuíno de Arruda, em São Carlos e mais
tarde ingressou na UFSCar, no curso de matemática. Casou-se com Mônica Nogueira Barbosa
Marcasso, com quem teve uma filha Manuela Nogueira Barbosa Marcasso. Ingressou como o
guitarrista da Banda Doce Veneno em 1994, onde completou 28 anos de banda, onde fez grandes
amigos. Foi um filho, um marido, um pai e um músico fantástico. Deixou saudades em todos que
conheceram. Por tudo isso indicamos que seja dado o nome do querido Marciel Marcasso, Makk, ao
palco do Cemac São Carlos. ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Senhores Vereadores,
Senhoras vereadoras, eu sei que o pedido que eu faço a vosaos excelências aqui não é protocolar,
não é regimental, mas eu gostaria muito até pela indicação, pela convivência, pela relação que
tinham ao longo de suas vidas, o vice-prefeito Edson Ferraz, que usasse da tribuna para prestar essa
homenagem ao Makk, por ser amigo dele. Consulto o senhor, se o senhor poderia fazer essa
gentileza para todos nós aqui? Edson Ferraz; Boa tarde a todos. É primeiramente aqui
cumprimentar Roselei Françoso, presidente da Câmara Municipal de São Carlos e cumprimentar a
todos os vereadores a todos os profissionais que nessa casa trabalha, a forma com que conduz e com
muita seriedade, todos os projetos, análise aí aprova ou né? não aprova para o melhor da cidade de
São Carlos. Momento oportuno que também cumprimento aqui a doutora Mônica. E cumprimento,
Mônica, a toda sua família, a Manu, sua filha que está no cursinho não pode se fazer presente, mas
um momento que para mim é um momento até de um pouco de emoção, né? (silêncio) Eu vinha, eu
tive a oportunidade de conviver, não tinha uma amizade, não vou dizer para vocês que eu tinha uma
amizade muito profunda com o Makk mas eu acompanhava os trabalhos dele. Há muitos anos, uma
pessoa que tocou por 29 anos, Rodrigo, na banda Doce Veneno. Um músico que faz da música a
sua profissão. Mônica ainda dizia ali que, ela gostava muito, né? a doutora Mônica, médica tal, que
tanto que ela gostava que ela casou com o músico. Então ele fez da vida dele uma profissão e
através da música, muitos casais aqui na cidade de São Carlos, através da Banda Doce Veneno,
muitas famílias se formaram, né? Nas apresentações, nos bailes, nos clubes, enfim, hoje a banda
continua tocando, eu convidei os integrantes da banda Doce Veneno, mas eles estão trabalhando,
eles trabalham com a música, eles têm compromisso numa cidade próxima e eles tiveram que
cumprir, mas ficaram muito felizes. Eu fiquei um pouco mais feliz por ter a ideia, conversei com
um nosso diretor de cultura, o Caromano e perguntei para ele se o Cemac, o palco lá, tem um palco
muito bonito, que tem apresentações culturais, artísticas, musicais durante toda a semana e nos
finais de semana. Então, para um artista é importante que ele vai se apresentar e esse palco tenha
um nome, né? Porque nós pensamos, eu pensei junto com Rodrigo, falei com Roselei, falei com
outros vereadores aqui também não fazia muito sentido se nós colocássemos aí o nome do Makk
numa rua, se colocássemos aí num um equipamento público que não tem nada a ver com a questão
musical que foi onde ele adotou como uma profissão, a vocação de ser músico, guitarrista sustentou
sua família, trabalho junto com tua esposa, com a tua filha, né? formou sua família. E a gente
colocar. Então nós pensamos o Cemac é um palco importante é um palco que a partir desse
momento que eu tenho certeza que os vereadores aceitarão essa proposta de ter o nome do Makk.
Então fica você Mônica, aqui e eu não preparei um discurso confesso para vocês aqui que eu
gostaria de ter preparado um discurso, né? bem firme para a gente poder consolidar esse momento.
Mas, para mim é um momento de alegria, porque nós vamos eternizar aqui essa pessoa que tanto
amou a cidade de São Carlos no momento tão difícil que foi o momento da pandemia, esse palco
serviu para muitas famílias fazerem uso e levar o alimento para sua casa. Então é momento de
gratidão, é momento assim que a gente fica até com uma certa emoção, porque eu também tenho
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um filho que é músico, hoje ele não mora no Brasil, mas a gente fica emocionado por ver você
Mônica, aqui presente, ela está em horário de trabalho, ela veio aqui, ela tá em plantão, ela deixou o
plantão médico dela pra ela vir aqui receber essa homenagem. Então, nossa gratidão, gratidão a
todos os vereadores e muito obrigado. Obrigado à cidade de São Carlos e obrigado pelo sucesso que
toda essa banda Doce Veneno faz e vai continuar fazendo na nossa cidade de São Carlos. Makk
aonde você estiver, olhe por nós. ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Encaminhamento de
votação solicitado pelo Nobre vereador… pode, fazer em encaminhamento de votação… Vereador
Robertinho Mori Roda. ROBERTO MORI Senhor Presidente, senhores vereadores, senhoras
vereadoras, população que nos acompanha. Chover no molhado, não precisaria nem fazer esse
encaminhamento, Mônica. Ela sabe do carinho, respeito, tive a oportunidade de dar aula para a filha
dela também conheci e tive a oportunidade de tocar com o Makk. Infelizmente, meu nome não está
como autor. Não, não leu meu nome. ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Mas taí sim, viu?
ROBERTO MORI: Mas se está, eu fico muito honrado, muito honrado por que eu conheci a
pessoa, além de um exímio de um excelente músico. Entendeu? Um excelente ser humano. Uma
pessoa divertida, uma pessoa de caráter ímpar. Toda a família do Marcasso, inclusive, então não
precisaria estar colocando aqui o encaminhamento de votação, porque tenho certeza que todos vão
votar favorável, Mônica. Muito mais do que merecido. Parabéns e o Makk, com certeza, está
fazendo um solo para nós lá? ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Obrigado vereador
Robertinho Mori Roda, eu quero agradecer aqui as palavras do nosso vice-prefeito. Melhor assim
Edson, quando a gente prepara um discurso, é lógico que às vezes a gente pode ser fiel às
informações pelo tempo, né, de você planejar a fala. Mas as falas espontâneas, ela emite o som do
coração. Então eu tenho absoluta convicção que o senhor pôde revelar para a gente aqui hoje, o
sentimento que o senhor sempre teve pelo Makk, não só pelo Makk mas pela banda Doce Veneno
que ela significa para a nossa cidade e logicamente nesta homenagem ao Makk. Então eu quero
também prestar a minha solidariedade à família, os meus sentimentos por tudo que passou e ao
mesmo tempo agradecer à senhora Mônica, doutora Mônica, por emprestar à cidade de São Carlos o
nome do Makk, para homenagear um dos lugares que ele mais gostava de ficar. Então eu tenho
certeza que todas as vezes que algum artista estiver se apresentando o Makk estará presente naquele
local. Também quero fazer aqui um agradecimento, eu conversava com o neto esses dias, então
quero deixar aqui o registro, os trabalhos da sessão, em agradecimento ao Vágner, ao Neto, ao
Serginho ao Claudinho e o Mike e toda equipe da banda Doce Veneno que onde estiverem né, onde
estão trabalhando nesse momento, estão vibrando junto conosco, que a justa homenagem tá bem,
Dona Mônica? Então eu coloco em votação o projeto de lei … cadê o projeto. ROSELEI
APARECIDO FRANÇOSO: Sim, deixa eu só ver o número do projeto para ajudar auxiliar nossa
equipe técnica que tá lá no anexo, acompanhando o nosso trabalho, depois eles vão precisar relatar e
a gente precisa do número do projeto para não ter dúvida sobre a lei. Então vamos lá eu coloco em
votação o projeto de lei 583, de autoria de diversos vereadores, 21 vereadores que dá nome de
Marciel Marcasso, Makk, ao palco do Cemac, o Centro Municipal de Arte e Cultura. Houve uma
solicitação de votação nominal, eu solicito à vendedora Raquel, que proceda a votação. Os
vereadores favoráveis digam sim, os contrários digam não. RAQUEL AUXILIADORA: O
vereador André Rebelo, Sim, Azuaite Martins de França, Bira, sim, Bruno, Cidinha do Oncológico,
Dé Alvim. Dimitri Sean. Sim, Djalma Nery. Sim. Elton Carvalho, Gustavo Pozzi, sim, Lucão
Fernandes, Malabim, Sim, Marquinho Amaral, Sim online, Paraná Filho, Sim, professora Neuza.
Sim, Raquel Auxiliadora. Sim, Robertinho Mori. Sim, sim, Robson Magno. Roselei Françoso, no
exercício da Presidência não vota, Sérgio Rocha e Tiago Parelli, sim. Vereador Dé Alvim. 14 votos
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favoráveis e nenhum contrário, senhor presidente. ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Então
o projeto de lei de número 583 está aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. RODSON
MAGNO DO CARMO: Pela ordem, senhor presidente. ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO:
Pela ordem solicitado pelo nobre vereador Rodson Magno do Carmo. RODSON MAGNO DO
CARMO: Eu pediria para todos vereadores, se possível for, 1 minuto de silêncio em memória ao
nosso querido Makk. ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Em pé, por gentileza, eM sinal de
respeito à memória do nosso amigo Makk. ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: O projeto de
lei que faz essa homenagem ao Makk é, praticamente, né? a totalidade dos vereadores dessa casa.
Então eu consulto vossas Excelências, se vocês podem por gentileza junto com o vice-prefeito e a
Mônica, doutora Mônica, registrar uma fotografia aqui na frente para a gente poder dar
prosseguimento aqui na seção. Robertinho, pode por gentileza? Vamos lá. Dando prosseguimento,
coloco em vota… a comunicado à casa? Depois, por favor. Então o projeto de lei do número 590 de
autoria da Prefeitura de São Carlos que altera dispositivos da lei 18 926 de 7 de Dezembro de 2018,
que dispõe sobre a organização administrativa da Prefeitura e adote outras providências. Os
vereadores favoráveis… RAQUEL AUXILIADORA: Encaminhamento de votação. ROSELEI
APARECIDO FRANÇOSO: Encaminhamento de votação solicitado pela nobre vereadora Raquel
Auxiliadora. RAQUEL AUXILIADORA: É senhor presidente, primeiro, eu lamento que esse
projeto tenha entrado em regime de urgência. Para quem não compreende esse é um projeto que
estrutura a Prefeitura Municipal, determina quais são as secretarias, departamentos, as seções. Então
é uma é uma lei fundamental da administração pública municipal para inclusive o seu planejamento
e organização de suas atividades. Então, eu acredito que é um projeto que precisaria sim, ser
aprofundado e não entrar em regime de votação. Contudo, né, foi às 14 assinaturas, mas eu me
coloco contrário à alteração primeiro, porque cria mais cargos de confiança no governo municipal,
né, dois cargos de confiança externo e um cargo de confiança interno, né, de função gratificada,
parece muito pouco mas, pro cals que encontra-se nossa cidade eu acho que é muito sim, né?
Porque a gente tá precisando de mais 3 enfermeiros de mais 3 a assistentes sociais de mais 3
psicólogos e mais 3 médicos e não de mais 3 cargos de confiança, né? Eu acho que a gente tá
vivendo uma situação gravíssima, nossa cidade, de impacto inclusive orçamentário para a criação
de novos cargos de carreira. E eu acho que não é esse momento de criar cargos de confiança e
também porque altera, remaneja o Departamento de Defesa Animal da Secretaria de Serviços
Públicos para a Secretaria de Agricultura, a qual também não vejo sentido nenhum. Um
departamento é pra uma coisa, agricultura para outra. Não consigo entender administrativamente,
do ponto de vista técnico, o porquê desse remanejamento. Obviamente que do ponto de vista
político, nós entendemos o porquê, né? É ainda mais um governo. Ou não, um novo velho governo,
precisamos entender isso, porque a gente tá vendo… ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: A
senhora pode concluir. RAQUEL AUXILIADORA: Estamos vivendo um momento de um novo
velho governo. Então, aqui nesses 2 anos já se trocou 14 secretários, 14 secretários anotem, mas
esse remanejamento, a gente vê que não há projeto nenhum para a nossa cidade, o que é muito
lamentável, por isso encaminho voto contrário. ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Obrigado
vereadora Raquel. Está em votação o projeto de lei número 590, de autoria da Prefeitura de São
Carlos. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
RAQUEL AUXILIADORA: Eu manifesto meu voto contrário. ROSELEI APARECIDO
FRANÇOSO: Registrando o voto da vereadora Raquel, contrário. DJALMA NERY: contrário
Djalma Nery. ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: O vereador Marquinho Amaral, só um
segundo por gentileza, solicitando… Só um pouquinho … não estou te ouvindo aqui. Votação
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nominal solicitado pelo nobre vereador Marquinho Amaral. Vai no menu. Não tinha. RAQUEL
AUXILIADORA: Votação nominal. ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Só um segundo,
vereadora Raquel. Os vereadores favoráveis digam sim, os contrários, digam não. RAQUEL
AUXILIADORA: O vereador André Rebelo. Azuaite Martins de França,.Bira, sim. Bruno, sim.
Cidinha, ausente. Dé Alvim. Dimitri Sean. Djalma Nery, não. Elton Carvalho. Gustavo Pozzi. Sim.
Lucão Fernandes, sim. Malabim, sim. Marquinho Amaral, sim. Paraná Filho. Sim, sim. Professora
Neuza. Raquel Auxiliadora não, Robertinho Mori, sim. Rodson Magno. Sim. Roselei Françoso, no
exercício da presidência não vota. Sérgio Rocha e Tiago Parelli. 10 votos favoráveis e 2 contrários
ao presidente. ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Então está aprovado o projeto de lei de
número 590 de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos. Dando prosseguimento nos processos
que tramita em regime de urgência, o projeto … coloca em votação o projeto de lei 268, de autoria
da Prefeitura Municipal de São Carlos que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional
suplementar na Progresso Habitação de São Carlos. Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de lei 556 de autoria da Prefeitura
Municipal de São Carlos que autoriza o Poder Executivo a conceder o repasse financeiro à Central
de Cooperativas Empreendimentos Solidários do Brasil e dá outras providências no valor de
R$148.210,87. Empreendimentos Solidários no Brasil, a Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda,
os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado.
Projeto de lei de número 580 de autoria da prefeitura Municipal de São Carlos que autoriza o poder
executivo a abrir um crédito adicional especial na Prefeitura Municipal de São Carlos, no valor de
R$7.000,00 para pagamento mensal do rateio do Consórcio Central do Município. A Secretaria
Municipal de Planejamento e Gestão. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado. Nós temos aqui alguns requerimentos, requerimento de
número 26 70 de autoria da vereadora Neusa Golineli, que requer informações sobre a zeladoria do
ginásio Aristeu Favoreto, o ginásio da Redenção. Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto, não, requerimento 26 82 de autoria do
nobre vereador Bruno Zancheta, que requer informações sobre as ordens de serviços que foram
executadas no Cemei Marli de Fátima Alves, no bairro São Carlos 8. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o requerimento 26 82, de autoria
do nobre vereador Bruno Zancheta. Requerimento 26 81 de autoria do nobre vereador Ubirajara
Teixeira, o Bira, que requer providências junto a secretaria Municipal de Saúde, quanto à relação de
viagens de ambulância do município para o transporte de pacientes fora da cidade, bem como as
viagens via Ortomed, dia, hora, lugar e profissional. Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o requerimento de número 26 81 de autoria do Bira.
Por fim, o processo que tramita em regime de urgência especial de autoria… moção 293, de autoria
do Nobre vereador Marco Antônio do Amaral, Marquinhos, que manifesta congratulação com Fábio
Fernando Miller Ferreira, pelos 27 anos de atuação como bancário na cidade de São Carlos. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado a moção
de número 293, de autoria do nobre vereador Marquinho Amaral. Entraremos agora nos processos
que estão na ordem do dia. Em votação, o projeto de lei de número. 188, de autoria da Prefeitura
Municipal de São Carlos, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na
Prefeitura Municipal de São Carlos, no valor de R$28.000,00 à Secretaria Municipal da Pessoa com
Deficiência e Mobilidade Reduzida. São emendas parlamentares da nobre vereadora Cidinha do
Oncológico e Rodson Magno do Carmo, para o custeio de projeto com recursos oriundos da
anulação da dotação orçamentária da fonte, um. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
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manifestando-se os contrários. Aprovado o projeto de lei 188, de autoria da Prefeitura de São
Carlos. Projeto de lei 486 de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito adicional suplementar na Prefeitura de São Carlos, no valor de
R$100.000,00 à Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social. Como contrapartida, a
emenda parlamentar para investimento, sistema de vídeomonitoramento e aquisição de viaturas para
a Guarda Municipal de São Carlos com recursos oriundos de anulação de dotações orçamentárias do
Tesouro Municipal. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado o projeto de lei 486. Projeto de lei 494, de autoria da Prefeitura Municipal de
São Carlos, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar na Prefeitura Municipal de
São Carlos à Secretaria Municipal de Saúde no valor de R$10.000,00 para compra de impressora
para o Conselho Municipal de Saúde, tendo como fonte recurso proveniente de anulação de dotação
orçamentária da própria secretaria. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado o projeto de lei 494. Em votação o projeto de lei 506 de
autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
adicional especial e crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos, no valor
de 1.734.482,14 e o crédito adicional suplementar no valor de 137.418,30 para totalizando
1.871.900,44 à Secretaria Municipal de Saúde para a mudança orçamentária nos vencimentos,
agentes de controle de endemias, conforme determinação do Tribunal de Contas do Estado,
aumentando… Aumento de vencimento dos agentes de controle de endemias, gestão hospitalar e
ambulatorial de média e alta complexidade. Incentivo à educação e formação em saúde, com
recursos de excesso de arrecadação e a anulação de dotações orçamentárias do Tesouro Municipal e
do governo federal. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado projeto de lei 506. Projeto de lei de número 526, de autoria da Prefeitura
Municipal de São Carlos que autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional suplementar na
Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda no valor de 58.000 para a melhoria da
estrutura física da Casa do trabalhador, recursos provenientes de adunação de dotação orçamentária
do Tesouro Municipal. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado o projeto de lei de número 526. Projeto de Lei de número 530 de autoria da
Prefeitura Municipal de São Carlos, que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional
suplementar e um crédito adicional especial na Prefeitura Municipal de São Carlos, no valor de
R$20.000,00 como crédito especial, e adicional suplementar no valor de R$250.000,00 totalizando
270.000 na Secretaria Municipal de Segurança Pública e Defesa Social para aquisição de
equipamentos com serviços agregados para a modernização do sistema de videomonitoramento em
vias públicas do município e software para monitoramento de alarmes e imagens da Guarda
Municipal, sendo que os recursos são provenientes de excesso de arrecadação da União e por
anulação de dotação orçamentária do Tesouro Municipal. Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de lei, número 530. Em votação o
projeto de lei 553 de autoria do Poder Executivo da Prefeitura Municipal de São Carlos que autoriza
o Poder Executivo a celebrar convênio com o Hospital Universitário da Universidade Federal de
São Carlos e dá outras providências… O uma. Objetivando. Vamos lá, que dá outras providências
com o objetivo de inserir e integrar o conveniado, o Hospital Universitário, à rede de atenção à
saúde do município de São Carlos. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado o projeto de lei de número 553. Antes de passar o tempo
do partido, o senhor tem a declaração de voto, né? Comunicado à casa, né? Deixa só, antes de mais
nada Rodson, fazer aqui justiça a uma questão que na sessão passada eu não estava presente, né?
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Acredito que na anterior eu acabei excedendo um pouco nessa tribuna. E eu queria aqui dizer a
todos que nos acompanham que, o que me motivou a me expressar daquela maneira foi o
sentimento de injustiça com o projeto Pequeno Cidadão que acontece há muitos anos na cidade de
São Carlos. Um projeto que ao meu ver, dá muitas oportunidades para os alunos provenientes da
rede estadual e da Rede municipal de Ensino. E eu acabei excedendo um pouco, dizendo que essa
atitude era criminosa. Eu… talvez eu tenha utilizado a palavra errada. Então eu quero aqui me
retratar em momento algum, eu tive a intenção de chamar a professora Vanda de criminosa. Tá,
então acho que as coisas precisam ser colocadas no seu devido tempo. Então peço desculpas aqui
sem problema algum. Quando a gente erra, a gente não tem que ter… não tem que ter nenhum tipo
de pensamento contrário ao pedido de desculpas, quando a gente excede. Então eu achei injusto
com aquelas crianças deixar, na verdade, de ser atendida, né? pela Secretaria Municipal de
Educação, pela pelo governo municipal, pelo Poder Executivo. Então, professora Vanda, tenho
profundo respeito pela formação da senhora. Tenho certeza que a senhora é uma pessoa honesta,
acima de tudo, né? tenho minhas divergências sim, mas tenho profundo respeito e tenho certeza é
que a senhora tem legitimidade, né? para tomar as decisões que tem que tomar e peço aqui, faço as
minhas retratações necessárias, caso eu tenha ofendido a honra de vossa senhoria, tá bem? Grande
abraço e vamos dar continuidade no trabalho aqui agora, declaração de voto do vereador… É
comunicado à casa, né? O comunicado à casa solicitado pelo Nobre vereador Rodson Magno do
Carmo. RODSON MAGNO DO CARMO: Hoje eu subo nessa tribuna, senhor presidente, para
fazer um agradecimento especial ao meu querido Netto Donato. Digo por quê. Porque depois de 7
anos lutando, os senhores vereadores são testemunha da nossa luta, não é da minha, é da nossa luta,
do nosso mandato e foi anunciado pelo secretário de Obras a nova reforma do velório Municipal. O
Miller me ligou, é uma emenda parlamentar que eu vereador Robertinho Mori, que na época que
nós estávamos do PSDB, ele estava no PSDB, o então deputado na época, Lobbe Neto, destinou
R$900.000,00 para a construção, presidente dessa casa, para o novo velório. Isso me deixa muito
feliz, porque muitos de vocês sabe que eu saí até de dentro de caixão, muitos de vocês sabem a luta
nossa para manter o cemitério em dia. A questão do velório municipal, que realmente vereador
Marcos Amaral, muitas vezes nessa tribuna disse que é um chiqueiro e eu reafirmo é vergonhoso,
vereador Lucão e agora o velório antes dele se passar por qualquer mudança, ele vai ser reformado.
A prefeitura, creio eu que vai colocar mais um tanto de dinheiro para que seja, para que o dinheiro
dê para fazer todo o complexo ali. Peço à prefeitura, o secretário Miller que a gente possa reformar
aquela praça da Independência, que a praça do Cemitério Nossa Senhora do Carmo, vamos fazer
parceria com outras funerárias para que, a parceria a pp público privada possa também fazer a
reforma da Praça Central, aonde reside muitos andarilho. E ali, aonde a gente faz a nossa última
despedida no nossos entes querido, possa ser um velório mais humanizado. ROSELEI
APARECIDO FRANÇOSO: Vereador Rodson só um segundinho por gentileza, o senhor pode
concluir agora, repete o que o senhor falou que acho que não foi transmitido que houve um corte na
fala de vossa excelência quando concluiu os 2 meninos, tá bem? RODSON MAGNO DO
CARMO: E que a prefeitura possa fazer uma parceria público privada para que também esse
dinheiro seja usado para reformar a Praça da Independência, que é a praça do Velório Municipal.
Todos vocês que vão lá, sabe a dificuldade que é para estacionar, a dificuldade para se parar, a
questão do dos comércios que ali tem precisam ser regulamentado e não tirado, porque este
vereador é contra tirar comércio, não falei de maneira alguma, é regulamentar, colocar umas coisas
mais decente na frente do cemitério, nós temos exemplo no velório de Ibaté, eu fui conversar com
os engenheiros que fizeram o novo velório de Ibaté. Ficaram muito bonito o prefeito Zé Parrela
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custou caro, custou, mas foi feito um velório decente, com banheiro, com segurança. As salas de
velório, com respeito, porque você que tá nos ouvindo, você que nos acompanha da sua casa, você
deve ter um ente querido, um amigo que você perdeu e nós vamos ter o Dia de Finados.
Infelizmente, vocês não vão ver essas benfeitorias ainda, mas vai começar. Eu peço muita paciência
para os munícipes de São Carlos, que será interditado o velório Municipal. Nós vamos estudar uma
forma onde será velado essas pessoas para que seja feita uma reforma geral do cemitério, do
velório, para que as pessoas possam ter mais comodidade e possam ser bem atendida. Então eu
quero aqui agradecer prontamente a prefeitura e a empresa que ganhar ganhou, que eu não sei ainda
quem é, ela possa ter sucesso e que faça um bom trabalho. E quero agradecer aqui o nosso sempre
deputado Lobbe Neto, que destinou há 5 anos atrás uma emenda de R$900.000,00 para reformar o
cemitério. O velório municipal, muito obrigado. ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO:
Parabéns vereador Rodson. Realmente, podemos comemorar e aí a necessidade de se fazer essa
reforma. Alguém pode servir uma água para o Vereador Rodson? Tá tudo bem, vereador Rodson?
Engoliu vento. Nesse momento, nós passaremos aqui ao tempo do partido, eu convido nobre
vereador Robertinho Mori Roda para que faça uso da palavra. É, não vai agora não, Rodson.
ROBERTO MORI RODA: Rodson, parabéns. Parabéns. A gente sabe a luta do Rodson, luta de
muitos vereadores, realmente são 5 anos que foram foi destinado a mesma emenda que nós
destinamos lá para o próprio cemitério, para poder fazer, foi também Rodson, aqui na Praça Coronel
Salles, que infelizmente tinha uma empresa aqui, que eu acho que quebrou e abandonou. Essa praça
ao Deus dará, essa praça que também uma emenda parlamentar do mesmo deputado Lobbe Neto.
Na época, solicitei R$250.000,00 para a gente fazer, inclusive aqui uma concha acústica, onde a
gente pudesse ter aqui, daria ali 16, quase 16 metros de palco. Hoje não dá para fazer talvez o
calçamento. O chato é que essa empresa saiu, veio um dos proprietários, entrou novamente na
Câmara … na Prefeitura Municipal. Então eu gostaria de estar recebendo o uma umaa, um
telefonema do do João Batista Miller, hoje secretário de de Obras, né, com a notícia que vai
terminar essa praça coronel Salles, que é uma demanda desse vereador, bem como ao play ground, a
a a calçada ali em frente o bispo Dom Gastão e algumas outras obras. Eu não vou cobrar de forma
incessante, mesmo porque está na mão do Neto, inclusive os 3 academias, as 3 academias e o
playground que é emenda desse vereador desde 2020. Então estou aí aguardando, quero acreditar
que em breve teremos aqui. Mas eu venho falar de de de coisa boa. Tivemos presente aqui com o
Osvaldo Dacorde seu presidente da quase juntamente com a Vanessa, né? E vai inaugurar com
recurso do Estado que veio para para a Secretaria de Cidadania, Assistência Social uma residência
inclusiva, uma residência inclusiva e que até então seria não para pernoitar, mas pelo menos ainda
10 mulheres. Estamos trabalhando para que a gente consiga mais 10 vagas, agora para homens. Essa
residência inclusiva é destinada às pessoas com deficiência, mas deficiência intelectual, não as
pessoas que vão envelhecendo e têm a demência que tem outro tipo de mobilidade, problema de
mobilidade reduzida. Isso nós temos já os outros asilos. Foi também feito uma reunião, fiquei muito
feliz com o Evaristo Pinheiro, ele é o vice-presidente do asilo Helena Dornfeld, também pensandose na possibilidade num terreno muito grande, quase 1000 metros que eles tem do lado da entidade,
que a gente possa também está trabalhando no sentido de fazer mais uma residência inclusiva para
pessoas de 40 a 60 anos de 35 a 60 anos. Já foi a época, graças a Deus, que os downs e as pessoas
com problemas a deixavam esse mundo com 30, 35, 40 anos. Graças a Deus a existe a possibilidade
de 60, 65 anos e o que a gente busca é qualidade de vida para essas pessoas, para esses anjos que
tanto merecem. Muito obrigado, senhora presidente Raquel, no exercício da Presidência. RAQUEL
AUXILIADORA: Obrigada, vereador Robertinho Mori. Agora tem pelo tempo do partido, o
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vereador Roselei Françoso. ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Lucão. Faz isso comigo não,
Lucão. (risos) Faz tanto tempo que não falo aqui. Bom, eu também quero falar pelo tempo do
partido. Eu passei por uma experiência aí no no último processo eleitoral e particularmente eu quero
agradecer muito, primeiro o meu partido por ter indicado o meu nome para essa disputa, né?
eleitoral, quero também externar aqui meus cumprimentos aos meus amigos aqui dessa casa que
colocaram seus nomes, iniciando pelo meu ex presidente, ex-vereador e ex-deputado, por um
período muito curto, mas foi deputado, o vereador Júlio César. Estender que meus cumprimentos
também ao vereador Djalma Nery, colega de casa que teve a coragem junto conosco de colocar o
seu nome para a apreciação da população para representar São Carlos lá na Assembleia Legislativa.
Quero cumprimentar o vereador Elton Carvalho, o vereador Dé Alvim, o vereador Dimitri Sean e o
ex-secretário da Educação Nino Mengatti, que também tem uma relação muito forte aqui com a
nossa cidade, tô esquecendo de alguém? ah, o Palermo, Andréa Toffolo, o Dimitri Sean já falei, mas
faz questão de reiterar, porque o Dimitri pessoa também espetacular que inclusive buscou uma
quantidade de votos muito grande fora da cidade de São Carlos, Oi? O Dèzinho eu já falei, todos, na
verdade, são dignos dos nossos cumprimentos, porque quando a gente coloca os nossos homens,
nossos nomes e nas urnas, uma decisão precisa ser tomada e a gente acaba deixando muitas vezes,
né? os nossos familiares, no meu caso, que tem uma creche ou em casa, Bruno, né? 4 crianças e que
muito me cobrava nessa caminhada, Raquel. Então eu quero aqui agradecer muito, mas muito
mesmo, né? A minha esposa, Ana Cláudia, agradecer meus filhos, agradecer as pessoas que
caminharam comigo nessa jornada na pessoa do Miller, que foi o meu coordenador de campanha,
agradecer o Rogério agradecer o honrado, Raniere que está aqui e pegou até férias lá do SAAE para
me ajudar. Então eu não tenho palavras, né? a não ser gratidão a todos vocês, o Rodolfo eu não
posso esquecer que mergulharam a nos ajudar, né? Já agradeci aqui meu partido e não tenho dúvida
nenhuma que foi uma experiência muito grande. Vereador Lucão Fernandes, que me incentivou
bastante também a sair candidato, né? Ô Rogerinho, já falei, o Rogerinho já mencionei que né? a
Paula, né Isadora? todos, na verdade me ajudaram muito. Manuel Edson Amaral, né? todos, né?
tiveram uma participação efetiva nesse processo, hein? Então eu quero agradecer pelos 10.000 533
votos que eu tive a essas pessoas e às pessoas que foram lá no dia 2 e que creditaram e esse voto à
minha pessoa e aos meus colegas aqui da casa. Eu na campanha Bruno, eu dizia uma coisa ao
cidadão depois de me apresentar. Dizia o seguinte, falou, olha, se eu não convenci você, vote em
alguém de São Carlos, nós precisamos de uma voz na Assembleia Legislativa. Todas as vezes que
eu conversei com as pessoas, seja numa reunião, seja num outro local, né? num num nas ruas da
cidade, na igreja, tudo que é lugar eu dizia isso, vota em alguém de São Carlos. Eu acho que todos
aqui tinham condições técnicas, políticas, né? para representar muito bem o povo de São Carlos lá
na Assembleia Legislativa. Eu quero também encerrar minha fala, e vou pedir um minuto ou 2 para
Raquel. Sim, claro. Já estou avisando antes para não tem interrupção, viu? Emilio se puder deixar
passar um pouquinho para eu fazer aqui um pedido verbal, eu já fiz dezenas de vezes, eu já fiz
talvez centenas de vezes, né? Quero pedir ao amigo uma pessoa que teve aqui nessa casa
recentemente, que foi mencionado aqui pelo vereador Rodson Magno do Carmo, o Neto Donatto.
Eu venho trabalhando isso junto com outros colegas aqui dessa casa, junto com o sindicato da
vereadora Raquel, vereador de DJalma, a vereadora Neusa, o vereador Bruno, acho que vários
vereadores tiveram já a oportunidade de se manifestar em defesa dos professores p 3. Nós já
encaminhamos por vários vereadores também minutas de lei para fazer a alteração para atender…
exatamente, além da Comissão de Educação por todos os vereadores para atender uma decisão
judicial que já transitou em julgado. Eu sei que podemos aprofundar nessa discussão com as outras
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categorias, mas sentença judicial, decisão judicial transitada em julgado, não se discute, se cumpre.
Então eu gostaria muito de, na próxima sessão, a gente ter esse processo aqui na pauta, se não for na
pauta de urgência, tenho certeza que todos aqui vão entender a necessidade, porque vai vir uma
atribuição de aula aí e essa atribuição vai ficar difícil, porque não se decidiu ainda desde o ano
2019, essa questão da 50 minutos, dos 60 minutos da hora, aula da hora, o relógio e nós já temos
isso decidido pelo Tribunal de Justiça, pela relatoria do Tribunal de Justiça. Nós temos isso
decidido pela Vara da Fazenda Pública aqui. A Justiça de origem. E também o mesmo
entendimento, o STF indeferiu o pedido né, um recurso que a prefeitura fez, então acho que não têm
mais justificativa para isso. Eu gostaria muito, né? de terminar o meu mandato aqui nesta
presidência, se Deus quiser até o dia 31 de dezembro, estarei aqui, né, como presidente dessa casa e
gostaria muito de conduzir esse processo de votação para fazer justiça a esses professores P 3 que
solicitam esse pedido há muitos anos, então, por favor, Netto Donato, doutor Edson Fermiano,
governo municipal, professora Vanda, PGM, doutor Ricardo, que já demonstrou para a gente o seu
entendimento em torno desse assunto. Por favor, mande para nós, porque nós estamos dispostos a
votar e tirar esse retrocesso, essa discussão inócua que só trouxe desgaste, tirou o sono desses
professores durante todo esse período. Vamos construir essa justiça e isso para mim é fundamental.
Eu gostaria muito de votar isso o mais rápido possível para que a gente possa finalizar o nosso
mandato aqui, entregando esta justiça aos nossos valores, valorosos professores especialistas, os P
3. Porque existe uma sentença, uma decisão judicial transitada em julgado por não tem mais recurso
e mandar para a Câmara aprovar e prefeito sancionar e a próxima atribuição, hora aula 50 minutos.
RAQUEL AUXILIADORA: Que assim seja, senhor presidente. Vereador agora o expediente da
explicação pessoal, Vereador Bruno, por favor. BRUNO ZANCHETA: Boa noite presidenta
Raquel, vereadores, vereadores vou inverter um pouquinho a ordem das minhas falas aqui,
parabenizar o vereador Rodson, jovem igual a mim, tem feito um trabalho já em seu terceiro
mandato, o trabalho de destaque, essa questão do velório do cemitério, enfim, é algo sem dúvida
nenhuma de suma importância e faço um adendo, conversávamos há pouco aqui sobre a reforma do
do velório da Vila Prado a, né? Nós temos lá uma estrutura toda pronta, só que há muitos anos, ela
não é utilizado. Já fiz esse pedido, já conversei com o secretário de Serviços Públicos, Mariel Olmo,
sobre isso e vou conversar também com secretário Netto Donato, para que essa reforma, é uma
pequena manutenção, eu acredito que ali nós po podemos espaço voltar a atender toda a população
da Vila Prado, que tem que se locomover até o cemitério. Enfim, que será reformado e nós temos ali
Cemitério Santo Antônio de Pádua, que sem dúvida nenhuma atenderia essa demanda. Outro tema
que eu queria trazer nessa noite de hoje, eu vou insistir nisso, é a abertura das portas do Hospital
Escola. Eu tive uma reunião na quinta-feira com a secretária de Saúde Jôra Porfírio, levei tudo o
que recebi de respostas de Brasília, recebi resposta do Ministério da Educação, que faz a gestão do
contrato, que é responsável pela Ebserh junto com o Ministério da Saúde e na resposta, o hospital
escola foi Hospital Universitário, né? foi muito claro: hoje, om a estrutura que o Hospital
Universitário tem, ele precisa de um aporte de recursos para que seja feito. A secretária Jôra teve
uma reunião na última sexta-feira, essa semana, acredito que teremos outra reunião, mas o mais
importante é a minha fala que vai no sentido de deixar esse recado, muito claro. Tanto o HU, o
Hospital Universitário quanto a Santa Casa, eles são prestadores de serviço da prefeitura, do Poder
Público. E tem realizado mesmo com todas as dificuldades, serviços de excelência. Mas é momento
também de nós conversarmos e cada um ceder da forma como pode. Se o município entender que
ele tem o recurso para auxiliar, e esse recurso o hospital escola solicita para utilização na UTI
adulto, por exemplo, e o nosso pedido é para que reabre as portas total e se não conseguir total que
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seja feita a reabertura da UTI pediátrica, que a prefeitura realize essa conversa nesse sentido. De
uma contrapartida com o Hospital escola. A Prefeitura fará um esforço dentro do seu orçamento da
saúde, que é milionário porém, nós precisamos a cidade de São Carlos precisa de uma contrapartida.
Eu estive recentemente na UPA do Cidade Aracy e o volume maior de demandas no plantão de 12
horas é o que? É crianças. Então nós necessitamos, pelo menos da reabertura da UTI pediátrica do
Hospital Universitário. Disse isso de forma muito explícita para a Jôra. Vamos fazer um ajuste
dentro do orçamento da Secretaria de Saúde? Vamos encontrar cerca de 150 a 200.000 mês para o
Hospital escola? Ótimo, mas qual vai ser a contrapartida do hospital universitário, o Hospital
Universitário para a cidade? Que é que nós vamos ter de contrapartida? Nós sabemos que ali nós
temos uma estrutura de excelência, nós temos profissionais excelentes, presidente da Comissão de
Saúde, vereador Lucão tá aqui, nós temos profissionais de excelência no HU. Que solicitou um
aporte de recursos para abertura das portas. E a Jôra teve uma reunião já no HU, o terá outras, mas
eu disse para ela. O município tem estudado esse aporte de recursos, mas qual é a contrapartida do
Hospital Universitário para a cidade nesse sentido? Nós precisamos da reabertura das portas. É isso.
Cerca de 150 a 250.000 mês. Esse é o pedido do hospital escola. Ótimo, só que precisa ter uma
devolutiva. Precisa ter uma devolutiva, nós sabemos que é uma briga, uma luta muito grande. Eu
sou um simples vereador aqui, vereador Bira, esse é um assunto tem que ser tratado no nível federal
e … instituto que faz um trabalho a nível federal, enfim, mas eu não vou desistir dessa luta. Nós
tínhamos hospital-escola atendendo de portas abertas, porque hoje não? Precisa de recurso? Então
vamos encontrar dentro do orçamento recursos, sabemos a dificuldade do aporte que já realizado
para a Santa Casa, bem verdade. Mas vamos encontrar uma saída juntos e foi isso que conversei
com a secretária Jôra na semana passada. Para finalizar minha fala vereadora Raquel, acredito que
eu vá passar um pouquinho, mais pouco, parabenizar os nossos guardas municipais. Em breve, vou
trazer uma novidade sobre isso e tenho estudado algumas coisas sobre a questão da guarda, para a
modernização, para a melhoria, economia do dinheiro público. Vou trazer algumas ideias, acredito
que já na próxima sessão. Mas hoje quero deixar uma mensagem muito especial. Que apesar das
dificuldades, secretário Samir tem se esforçado muito, apesar das dificuldades de viatura, de
equipamento, de uma série de outras coisas, os guardas, sem dúvida nenhuma,... RAQUEL
AUXILIADORA: Pode concluir BRUNO ZANCHETA: Para finalizar ontem não estive presente
que estava em viagem, por isso não estava lá ontem, mas valorizar esse trabalho da corporação que
atende o dia a dia. A Guarda Municipal tá no comércio, está nas ruas, tá nos bairros, é ela quem tá
perto da população, é ela quem conversa, é ela quem dialoga. A Guarda Municipal realiza um
trabalho de fundamental importância. Então quero deixar meu abraço a todos os guardas de novo
que mesmo com todas as dificuldades, realiza um trabalho de excelência. Muito obrigado.
RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada vereador Bruno, agora para a explicação pessoal, vereador
Bira. BIRA: Boa tarde a todos, a todas, os vereadores, vereadora, pessoal que acompanha nos
acompanha em casa, Imprensa. Bom, fazia já tempo que eu não vinha nessa tribuna, né? depois,
então das coisas que estava acontecendo ai, mas enfim, deu tudo certo. Hoje eu vi bastante vereador
aqui reclamando em relação as UPAs, né? O vereador Lucão sempre me acompanha, sempre uma
pessoa que estou ali recorrendo, né? por ser presidente da saúde junto com a Cidinha e o Sérgio
Rocha, vem dando suporte, tentando manter a calma com a gente aí na luta do ano do dia a dia. E
essa falta de médicos vêm vêm atingindo muito nós vereadores, essa casa, não, vereador Bira. Acho
que 100% dos vereadores aqui, semhor presidente, é ligação médico, médico, o médico, o médico,
não tem, … segunda e terça celular chega para vibrar sozinho. E a gente recorre a o quê? As
pessoas que são competente, as UPAs, porque representa, né? No caso, nós temos lá a diretora do
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Departamento de Gestão e Cuidado Hospitalar das UPA, que é a Lindiamara. A Lindiamara que é
sempre… quando ela sumiu lá ela sempre fez um bom trabalho da forma que ela podia das
ferramentas que ela tinha na mão. Mas ultimamente não sei com outro vereador, mas com esse
vereador aqui tem deixado a desejar. O por quê? A população, Lindiamara, ela recorre a essa casa.
E a resposta somos nós para a população. Só que através de nós, vem de vocês a resposta. E é duro
a gente ligar, vereadora Raquel. quando a UPA tá cheio, tem paciente e a pessoa não atender a
gente. Não é atender o vereador Bira, atender a população, a família que está preocupada. Então
isso aí fica difícil para a gente. Quando a senhora começou lá, a senhora ficou até 11 hora, 1 hora da
manhã com a gente acompanhando sempre, jamais vou deixar e não elogiar o trabalho da senhora.
A senhora sempre acompanhou com a gente. Só que não foi a semana passada. Já vem várias vezes
o que está acontecendo, a senhora não atender a ligação de vereador. Na terça-feira passada eu
estive presente na UPA. E que esteve aquela aquele rolo lá, tinha gente alterada, estava dando
trabalho, a senhora estava lá e a senhora não desceu. Eu perguntei pra se quer o vereador, vamos
tamo junto igual a senhora sempre fez e eu não sei o que tá acontecendo. E a gente tamo lá, estamos
para ajudar a senhora, todos profissionais. E isso tornou-se a repetir. Quarta-feira passada eu
procurei a senhora porque a gente sabe que alguns médico estava sem receber, a gente ouve os
boatos que os médicos estão fazendo corpo mole, que os médicos não insere no Kross. A gente
ouve isso e a gente tem que perguntar, tem que cobrar. A senhora me deixou sem resposta. Eu pedi
ajuda para a assessora do vereador Lucão, conversei com o vereador Lucão. E a Senhora. Eu liguei
para a senhora na manhã da Quarta-feira, a senhora imagina família ligando para a gente lá na hora
e a gente não tem uma resposta sabendo que médico não tá, não fica fazendo isso para receber e não
está recebendo e não está inserido no Kross a gente, isso é o que eu ouço, tá? Então a gente
precisa… ó, a senhora está acompanhando, o paciente tá lá. Hoje, será que nós vamos ter que voltar
a sortear quem vai morrer? Vamos sortear? Porque não vai pessoa infartado, a senhora imagina
família ligando para a gente sequência, consequentemente, várias vezes. E a senhora não responde.
Porque eu não tenho resposta, porque a senhora não responde. Então espero que a gente entre num
consenso, a senhora comece dar atenção, não a esse vereador, não quero exclusividade. Todo
mundo precisa dar uma resposta, não para mim, para a população. Os sites. Vocês, a senhora sabe
que a senhora é responsável pelo sites? Meu gabinete nunca esteve tão cheio de funcionário dos
sites igual está. Gabinete, todos funcionário do City, eu tenho reclamação, vem aqui conversar,
inclusive, eu fui numa reunião lá. Nos sites. O sites houve várias mudança. Não sei se a senhora
sabe que tiraram o chuveiro, tiraram as cama. Não me pertence ao julgamento disso, mas hoje um
motorista. RAQUEL AUXILIADORA: Pode concluir. BIRA: Obrigado, presidente. O motorista
vai viajar, tem uma caminha lá, ele descansa um pouco, isso é segurança para o passageiro. Outro
dia, a vereadora Neusa estava desesperada por uma ambulância. Outra situação. Tiraram as hora
extra dos motorista. Hoje o motorista. Não sei se foi a senhora, quem foi? Hoje o motorista sai às 6
da manhã para levar um paciente em Ribeirão Preto. Ele tem 8 horas de trabalho, às 2 horas
encerrou. Quê que ele faz? Vem embora, o paciente fica lá. Então estou enviando um requerimento
para a senhora, ou nós devolve essas 2 ambulâncias que eu consegui e vai pagando a Ortomed,
porque a ambulância levou o paciente em Ribeirão Preto. Às 8 hora deu, o motorista ligou: o que
que eu faço? Vem embora. A ambulância voltou embora. Adivinha quem foi buscar. Nada contra a
Ortomed. Tenho nada contra. A ambulância, deixou o paciente lá, que demorou mais 1 hora e meia
de consulta, a ambulância da Ortomed… Só para concluir… foi lá buscar, sabe quanto custou?
R$1.400,00. Então tô pedindo, não sei se a senhora tem conhecimento disso, acho que não, espero
que não, um requerimento, como a senhora não atende telefone, a senhora vai ter um pouquinho
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mais de tempo para responder o requerimento de todas as viagens para Ribeirão e todas prestação
de conta da Ortomed aqui, para esse vereador, passar para a população, para essa casa. Muito
obrigado. RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada, vereador Bira. E agora vereador vereador
Paraná para a explicação pessoal. PARANÁ FILHO: Senhora presidente, senhores vereadores,
senhoras vereadoras, na verdade, eu queria aqui comentar rapidamente que nós tivemos uma
indicação aprovada aqui no plenário, de minha autoria, que indica a criação da quarta unidade do
restaurante popular do município de São Carlos, ali no na região do do do do bairro Santa Angelina.
Já há muito tempo a gente identifica ali uma vulnerabilidade social, alimentar, em todos os níveis
ali naquele entorno. E nós estamos fazendo então essa indicação para que a gestão atual da
Secretaria Municipal de Agricultura possa implantar esse essa quarta unidade do restaurante
Popular e dessa vez no Santa Angelina, já temos no Cidade Aracy, já temos no Antenor Garcia, no
Antenor Garcia foi na na minha gestão que nós fizemos, inclusive enviei R$150.000,00 de emenda
parlamentar, no São Carlos 8, nós também tivemos a felicidade de montar, mobiliar, alugar o
prédio, hoje está funcionando e queremos participar dessa conquista também que essa quarta
unidade e estamos colocando à disposição R$100.000,00 para a abertura desses de mais essa
unidade do restaurante Popular. A gente sabe o quanto isso é importante, sobretudo para as famílias
carentes. A população que precisa desse alimento que para o município não é barato mas, pela
importância que tem, vale todo esse esforço. Então, nós estamos fazendo mais essa indicação para
mais essa unidade do restaurante popular. Senhora presidente, quero também comentar, dizer que
fui favorável ao projeto de lei que transferiu o Departamento e Departamento de Defesa Animal
para a Secretaria Municipal de Agricultura e na verdade, destacar que é, na verdade, esse
departamento está voltando para a agricultura, porque já era de lá, né? Quem retirou de lá foi na
época do PT, foi a a secretária de Agricultura Senhora Regina Bortolotti. Então, na época, a estrada,
as estradas rurais, por exemplo, já era da agricultura, fizemos voltar. Departamento de Defesa
Animal, Canil, Parque Ecológico já era da agricultura e agora tive… votei favoravelmente a esse
projeto e acho que é um acerto, né? Obviamente que respeitando a opinião de todos. O canil
Especial, nosso Parque Ecológico, ele não é um parque ecológico ruim, dizer que é ruim, não é.
Existem problemas lá, acho que a senhora inclusive sabe que pres problemas que precisam ser
sanados, precisam ser resolvidos, precisam ser investigados, mas não é algo assim horrendo. Agora
o canil municipal, esse sim é um problema, isso não sou eu que estou falando, não é o vereador
Paraná que tá falando, são várias pessoas que falam, sobretudo aquelas que atuam no caso o animal,
na defesa animal, aquelas que precisam de um atendimento pro seu animal, seu gato, seu cachorro e
chegam lá e a porta fechada e não consegue como aconteceu, eu acho que foi ontem, né, uma
pessoa levou um gato lá, estava fechado não atenderam, isso é um absurdo para uma cidade como
São Carlos, capital nacional da tecnologia, nós não termos um atendimento gratuito, um
atendimento veterinário, principalmente para o peso, para as pessoas que não tem condições de
chegar lá e levar numa clínica, pagar R$120,00 uma consulta. Então, o que nós esperamos, vereador
Rodson, o vereador Bruno, é que essa transferência venha valer a pena, que seja para melhorar, que
se for para melhorar é válido, se for para continuar como tá, aí nada disso vai ter valido a pena.
Então eu confio muito na equipe que está na Secretaria de Agricultura, até por que são pessoas que
trabalharam comigo. É o Caio Solsio,um a pessoa que está agricultura mais de 13 anos,
independentemente da bandeira mais tá lá 13 anos, começou inclusive na época da Regina, da época
do PT, passou por todos gestões do PT, passou pela gestão do Paulo Altomani, está já na segunda
gestão do Airton, então eu confio no na competência, na dedicação dele. O que nós temos que
fazer? Tratar bem, tratar de uma forma mais de uma forma melhor, os animais que estão ali, nós não
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podemos permitir que um animal seja recolhido, tirado das ruas por maus-tratos e ele esteja
sofrendo maus-tratos dentro do próprio Canil Municipal. Isso seria um contrassenso absurdo. Então
eu quero dizer que votei favoravelmente, porque acredito que essa mudança é para melhor. Então
sendo assim, agradeço a todos. Muito obrigado. RAQUEL AUXILIADORA: Então, muito
obrigadA, vereador Paraná Filho e não havendo mais nenhum vereador inscrito nessa já noite de
terça-feira, eu gostaria de solicitar ao nosso vice-presidente agora, né? nesse momento, o secretário,
o vereador Rodson, que faça, faça a chamada final dos senhores vereadores e vereadoras.
RODSON MAGNO DO CARMO: Última chamada hoje, 11 de outubro de 2022, do vereador
André Rebello, presente, vereador Azuaite Martins de França, vereador Bira, presente, vereador
Bruno Zancheta, presente, presente, vereadora Cidinha, Vereador Dé, vereador Dimitri, vereador
Djalma Nery, presente, vereador Elton Carvalho, vereador Gustavo Pozzi, vereador Lucão
Fernandes, vereador Malabim, vereador Marquinho Amaral, presente on line, vereador Paraná Filho
presente, vereadora professora Neuza, presente, professora Raquel Auxiliadora, presente, vereador
Robertinho Mori, vereador Robson, presente, vereador Roselei Françoso, presente, vereador Sérgio
Rocha, vereador Tiago Parelli. RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada vereador Rodson e desejo a
todos aí o … vereador Roselei Françoso presente, desejo a todos e a todas uma excelente noite. Um
bom feriado amanhã. E sob a proteção de Deus, encerro essa sessão. Eu, Maria Cristina Roque
Novaes Keppe
, lavro a presente ata, que após lida e achada conforme, será devidamente
assinada.

