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SESSÃO ORDINÁRIA 18 DE OUTUBRO DE 2022
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Marco Amaral, 1º Secretário
Aos dezoito 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 RODSON
MAGNO DO CARMO: Muito boa tarde. Senhoras e senhores, dando início a 36ª sessão ordinária,
hoje, 18 10 de 2022, solicito ao primeiro-secretário dessa casa, vereador Marquinho Amaral, que faça
a chamada dos senhores vereadores. MARQUINHO AMARAL: Pois não, senhor presidente,
vereador Rodson. Vereador André Rebello. Vereador Azuaite Martins de França, presente. Vereador
Bira justificou o atraso. Bruno Zanchetta. Cidinha do Oncológico. Dé Alvim. Dimitri Sean. Djalma
Nery. Elton Carvalho. Gustavo Pozzi presente. Lucão Fernandes. Malabim. Marquinho Amaral,
presente. Paraná Filho. Professora Neusa. Raquel Auxiliadora. Robertinho Mori, Presente. Vereador
Rodson, presente. Vereador Roselei justificou. Vereador Sérgio Rocha. Vereador Tiago Parelli. 5
senhores vereadores presentes. RODSON MAGNO DO CARMO: Infelizmente, não havendo
número regimental de vereadores, a gente suspende a sessão. (vozes distantes, inaudíveis) Mas não
responderam presença. Estava, mas não responderam presença. Vereador André Rebelo. Presente, o
vereador André Rebelo, presente, outros vereadores não responderam presente. Vereadora Raquel
Auxiliadora, presente. Agora sim, havendo número regimental. Declaro...
MARQUINHO
AMARAL: Cidinha também presente, 8 vereadores presentes. Nove vereadores presentes. RODSON
MAGNO DO CARMO: Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. Sobre a proteção de
Deus Iniciamos nossos trabalhos e, em pé, ouviremos e cantaremos o hino nacional e o hino a São
Carlos. [HINO NACIONAL] [HINO de São Carlos] RODSON MAGNO DO CARMO: Peço por
gentileza á vereadora Raquel Auxiliadora, possa fazer a leitura da Bíblia, por favor. Peço por gentileza
ao vereador Gustavo Pozzi possa fazer a leitura da Bíblia. GUSTAVO POZZI: Eclesiastes.
Esperança dos vivos. Refleti sobre isso tudo e concluí que os justos e os sábios com suas obras estão
ambos nas mãos de Deus. O homem não conhece nem o amor, nem o ódio de tudo o que espera. Tudo
é a mesma coisa para todos, porque a todos cabe um destino único. Inocente, culpado, puro e impuro.
Quem oferece sacrifício e quem não oferece, justo e pecador, quem jura e quem evita jurar. O mal que
existe em todo o que se faz debaixo do sol é que todos têm o mesmo destino. O coração dos homens
está cheio de maldade. Enquanto vivem, pensam loucuras e depois morrem. Para quem está vivo ainda
há esperança. Pois é melhor um cão vivo que um leão morto, os vivos sabem que deverão morrer.
Enquanto os mortos não sabem nada, nem terão recompensa, porque as lembranças deles cairá no
esquecimento. Seus amores, ódios e paixões já se acabaram e eles nunca mais vão participar de tudo o
que se faz debaixo do sol. Palavra do senhor! RODSON MAGNO DO CARMO: Graças a Deus!
Peço vereador Marquinho Amaral, que faça a leitura de votos de pesar. MARQUINHO AMARAL:
Votos de pesar. Catarina Católico de Souza, Josefa Ferreira da Rocha, Rivaldo Peratelo, Aparecida de
Lourdes de Freitas, Fideli Ferreira da Costa, Maria Ivone Bissoli Ferreira, Maria Carmélia Cavalcante,
Otávio José Porha, José Pereira da Silva, Rosa Helena Fatori de Freitas, João Francisco, Regina Célia
Reis Ferreira, Claudelice Freitas da Silva, Valdete Rodrigues dos Santos, Maria das Graças Morais
Miranda, Pedrina Rodrigues Oliveira, Antônio Sérgio Luquesi, João Soares de Campos, Aparecida
Senadas, Vinicius José da Silva, Romeu Gabriel Rufino da Silva, Douglas dos Santos Roberto, Maria
Aparecida Teixeira, Maria das Graças Pavese, Ilda Godinho da Costa, João Aristides da Silva, Roque
Soriano, Marinalva Araújo da Silva Nascimento, Mário de Oliveira Martins, Maria Siqueira de
Oliveira, Divino José Ermenegildo, Mareia de Lourdes dos Reis Nicolete, Osvaldo Corrêa Bueno,
Mas Antônio Moreira Moreira da Costa. RODSON MAGNO DO CARMO: Muito obrigado. Peço

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo
aos senhores e senhoras vereadores e a população que nos acompanha, que faça 1 minuto de silêncio
em memória dos falecidos. Muito bem, está em votação a ata da sessão ordinária do dia 4 de outubro
de 2022. Vereadores favoráveis permaneçam como estão e se manifestando os contrário. Aprovada.
Não temos tribuna livre hoje nem amanhã. Vamos começar. As discussões dos destaques, né?
MARQUINHO AMARAL: Só a justificativa do vereador Roselei Françoso, nosso presidente.
Referente a ausência da 36ª sessão. Ilustríssimo plenário. Venho por meio do presente justificar minha
ausência nos trabalhos nessa egrégia Câmara Municipal, nesta 36ª sessão ordinária que se inicia.
Infelizmente, por compromissos médicos particulares, anteriormente agendados, e que não puderam
ser remarcados para outra oportunidade, não poderei estar presente com meus pares. Entretanto, tenho
absoluta convicção que tudo concorrerá para o bem e para melhor maneira possível, haja vista o alto
nível desses excelentíssimos vereadores e vereadoras que compõem esse legislativo. Desejo, por fim,
que seja uma tarde produtiva e que os assuntos de importante interesse público e total relevância para
o nosso município e cidadãos, sejam brilhantemente tratados com respeito e ética que sempre
permearam nosso digníssimo plenário. Atenciosamente Roselei Françoso, vereador presidente biênio
2021, 2022. RODSON MAGNO DO CARMO: Muito bem, lida a justificativa do presidente dessa
casa, vereador Roselei Françoso, eu peço para o secretário que faça a leitura das proposições em
destaques, por favor. MARQUINHO AMARAL: Proposições recebidas pelo setor competente para
serem apreciadas nesta trigésima sexta sessão ordinária, a realizar-se no dia 18 de outubro de 2022.
Projetos de lei ordinária, 4. Requerimentos, 76. Indicações, 2. Moções, uma, totalizando 83
proposições apresentadas pelos nobres vereadores. RODSON MAGNO DO CARMO: Muito bem,
muito obrigado, senhor secretário. Agora a gente entra no grande expediente e a primeira vereadora a
falar nessa tarde é a vereadora Raquel Auxiliadora, do PT, por até 10 minutos. A senhora está com a
palavra. RAQUEL AUXILIADORA: Boa tarde senhor presidente dessa sessão, Vereador Rodson,
vereadores e vereadoras, toda a população que nos acompanha aqui no plenário e nas redes, né, na TV
Câmara. Essa noite. 3 jovens foram assassinados na nossa cidade. Danilo, de 22 anos, Tales, de 20
anos e Tierry, de 18 anos. Semana passada, o foram 4 jovens assassinados entre 19 e 20 anos. Sete
jovens da nossa cidade assassinados em menos de uma semana. Obviamente são jovens negros, da
periferia da nossa cidade. Mas são sobretudo 7 seres humanos. 7 seres humanos que foram mortos e
não 7 CPFs cancelados. Como é que a sociedade são-carlense hoje comemora a morte de 7 jovens?
Como que os cidadãos de bem dormem tranquilos, comemorando a morte de pessoas? E são filhos de
mães, são netos, irmãos, amigos, são amores de alguém que morreram. São 7 famílias que estão hoje
sim, destruídas, enterrando os seus entes queridos. É disso que a gente está falando. Em que momento
que a gente perdeu a nossa humanidade? Em que momento esse mundo perdeu a solidariedade, perdeu
amor ao próximo? A gente tem algumas explicações, nosso país, infelizmente, é um país marcado pela
violência. Sim, uma violência que é dirigida a algumas pessoas do nosso país, aos povos indígenas, à
população negra, aos pobres. São eles que morrem e que são vítimas da violência no nosso país. E a
gente não pode minimizar essa situação. Achar que hoje morreu 7, o problema está resolvido. A gente
vai dormir mais seguro hoje, porque 7 morreram? Não. Porque quando o filho do rico assalta, chama o
pai para ir buscar na prisão, na cadeia. Em festa de filho de rico, em Rave, tem droga, a polícia vai lá
para dar batida em Rave. Filho de rico também é traficante. E também rouba. Mas é o filho da mãe
preta da periferia que morre. Isso não é em favela do Rio, isso é aqui em São Carlos, é na nossa
cidade. E o que a gente faz com isso? Uma cidade com 2 universidades públicas e sim, esses 7 jovens
deveriam estar estudando na Universidade. Uma cidade que tem uma secretaria de Infância e
Juventude, uma secretaria que deveria estar fazendo política pública, mas eu tenho certeza, se eu ligar
lá agora não sabe o levantamento de quantos jovens foram assassinados na nossa cidade. Uma
secretaria que nos governos do PT, sim, nos governos do PT ganhava prêmio prefeito amiga da
criança, nos governos do PT que se construiu 2 centros da Juventude. Outro lugar onde esses jovens
deveriam estar hoje. É uma cidade que tinham recriar de uma rede de proteção à criança e adolescente.
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E hoje uma secretaria que virou um verdadeiro balcão de negócios, de negociata, de cargo para lá e
para cá que a gente nem sabe mais quem tá lá. Porque sempre sai de cargo político, ninguém fazendo
política pública, que é o que precisa ser feito. Cadê o Conselho Municipal da Juventude, cadê a
Conferência Municipal de Políticas para a Juventude que deveria estar junto com os jovens, pensando
as políticas para a nossa cidade, escutando o que os jovens precisam, que eles querem. Porque quando
o poder público não escuta, quando o poder público não vai… Ah, o crime, vai. O crime escuta, o
crime dá. Cadê o Santa Hip Hope, um lindo festival de hip hop que existia na nossa cidade, que estaria
dando cultura e arte para os jovens. Cadê política de geração de trabalho e renda para a juventude?
Ahh, detalhe gente Existe um departamento de políticas de Emprego e renda na Juventude. Tem gente
nomeada. Cadê a política pública para para emprego, para a juventude? Não tem. Porque no governo
do PT tinha o Pró Jovem, que dava cidadania, educação, tinha a recreação, cadê a recreação para as
nossas crianças que existia há mais de 60 anos na nossa cidade e foi terminada? Cadê o contraturno
escolar? É só a gente ir em qualquer periferia da nossa cidade, que a gente vê crianças e adolescentes
sozinhos nas ruas. E que deveriam estar dentro das escolas, deveriam estar dentro de projetos e tão
jogados nas ruas. Recebi hoje um levantamento da Defensoria Pública que mostra que 65 famílias
tiveram que buscar a Justiça para conseguir sabe o quê? Vaga em escola. Nem o direito básico de
botar o filho numa escola em São Carlos é garantido. Essas famílias precisam buscar justiça para
garantir. E vocês acham que são 7 CPFs que está resolvida a solução. Porque nesse novo velho
governo Airton Garcia, não se garante o mínimo de educação para as nossas crianças. Não se garante
nada para a nossa juventude, não tem a mínima preocupação com o povo de São Carlos. Mas o nosso
mandato estará a partir de hoje realizando uma série de requerimentos para a gente entender a situação
da juventude na nossa cidade. A gente precisa entender o que a nossa juventude está passando e ir a
fundo e à raiz, ser radical, gente. E é ir à raiz dos problemas. Nossa Universidade Federal de São
Carlos tem vários pesquisadores que pesquisam a segurança pública, que pesquisa o genocídio da
juventude negra. A gente precisa sair da nossa zona de conforto, a gente precisar sair da ignorância de
ignorar profundamente o que é esse problema da nossa juventude. A gente tem que estudar e ir a
fundos aos problemas e não ter soluções mágicas com o que já foram estudadas, que são
comprovadamente negativas, que não dão certo, como a redução da maioridade penal, como retirar a
câmera dos uniformes dos policiais, que comprovadamente estão garantindo a segurança dos próprios
policiais, né? Como armar a população de armas e não de livros, de educação, que é o que nossas
crianças e jovens precisam. Então a gente precisa, de fato, buscar soluções para as nossas famílias e
São Carlos que perderam hoje 7 jovens, que nesse ano todo, a gente já teve mais de dezenas de
assassinatos na nossa cidade, né? Então, sair desse senso comum e de fato buscar solução para os
nossos problemas. Então, todo meu carinho e minha luta a essas famílias que hoje perderam seus entes
queridos. Obrigada. RODSON MAGNO DO CARMO: Próximo vereador inscrito, vereador
Robertinho Mori, por até 10 minutos. ROBERTO MORI RODA: Senhor presidente Rodson Magno,
senhores vereadores, senhoras vereadoras, população que nos acompanha, imprensa. Ontem, foi feita
aqui uma audiência pública solicitada por este vereador. Onde foi discutido as alterações de trânsito na
Vila Prado. Foi solicitado essas autorizações, essas alterações aberto à comunidade e com a presença
de representantes da Prefeitura municipal, né? O secretário municipal de Transporte e Trânsito, Paulo
Sérgio Luciano, secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Wilson Jorge
Marques, o Wil. Teve também presente aqui, representando a AEASC o engenheiro... Foi discutido
vários pontos. Ali na Rua Doutor Duarte Nunes. O problema que nós estamos tendo com o trânsito.
Em relação. A escola Bispo Dom Gastão. Na frente do Diocesano, saindo uma torre grande... André
Fiorentino… me sumiu a... me perdoa, André. Até fui falar representando a… e não veio o nome,
fiquei aqui perdido, André Fiorentino, me perdoa. Em frente o bispo Dom Gastão também Lucão.
Estão saindo ali 2 Torres, 2 Torres com 7 andares. Se foram se forem 4. Apartamentos, cada andar são
28, são 56 residências. Se forem 6 apartamentos por andar, são 42, 84 apartamentos, inviável transitar
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ali naquela Vila Prado. Na Duarte Nunes. Foi pedido intervenções, são medidas que já já vem sendo
feita, já desde 2001, 2004, 2008. Em 2018 o vereador Pozzi fez algumas audiências públicas, o
vereador Azuaite Martins de França solicitando, tenho certeza que a professora Neusa, que também é
de lá, que o Djalma Nery, que também é da região e todos os outros vereadores que tem voto, foi
solicitado intervenções. Juntamente ao Bispo Dom Gastão teria ali a bifurcação a a aquela, aquele
trânsito da avenida Salum, que seria mão única que foi resolvido, então, por hora, ser somente… se
continuar, mas somente com a proibição dos caminhões. Solicitado, acredito, eu vou te dar a palavra
já vereador, viu pelo vereador Pozzi e para outros vereadores. Aquela bifurca.., aquela, não é nem ter
bifurcação, aquela intervenção que teve, saindo da Praça Itália e indo ali para Jesuíno de Arruda, que
interrompeu. Aquilo só atrapalhou. Era… segundo o secretário era um um projeto do Dnit, se não me
engano e não tinha como mexer. E ou ele se comprometeu para quem ouviu a audiência, em colocar
um drone lá, fazer um estudo para realmente abrir, porque aquilo já foi pedido em 2006 ou 2.007 por
este vereador. Todo aquele transito da pessoal que saía da Faber-Castell. Eles foi pedido para que eles
passassem frente ao posto de combustível ali do laticínio e passasse por cima da linha e saísse já na na
na na Leopoldo Prado. Esse pessoal sairia para Bela Vista, Boa Vista, Vila Prado e os outros, então
iria lá para a Zona Sul da cidade de São Carlos, mas não foi permitido por conta na época, não era era
não era Rumo, era outra, acho que é rede ferroviária Federal, se não me engano, né? Que que que que
era concessionária do do transporte ferroviário. Outro gargalo é ali na Washington Pera com a
Avenida José Pereira Lopes, onde tem ali aquele novo empreendimento ali no salto do Monjolinho. É
impossível lá na naquela região do Zavaglia, vereadora Raquel já está saindo um outro. Eu acho que é
Ipê Mirim, eu não lembro, né? E tá para sair do outro, já está pronto, quer dizer, ali tem uma rotatória
ali, que é possível transitar ali, né? Certo? Ali na Jesuíno de Arruda, atrás Jesuíno de Arruda, aquela
rotatória que nós temos ali é impossível alguém atravessar a pé ali. Então está mais do que na hora.
Então esses pedidos deste vereador, juntamente com muitos outros. Agora subiu também o papel
protagonista de estar trabalhando junto, o Pozzi que também é da da da Vila Prado e muitos outros
vereadores não somente entendeu. Eu acho que está na hora de realmente a gente a mexer no trânsito.
Eu fiquei muito feliz. Pelo compromisso assumido pelo secretário, que a partir da próxima semana já
estará fazendo algumas intervenções começando. Eu acredito pela Rua Bernardino de Campos. Liguei
hoje para ele, porque a Bernardino de Campos está Jesuíno de Arruda ao Dom Gastão, a Leopoldo
Prado, Ali para Duarte Nunes, há necessidade de ser o contrário e mexer ali com o mapa na mão, a
visibilidade juntamente estando lá pessoalmente em loco, o que levarei ele para ele entender, né? Em
loco a a a a necessidade dessa mudança, porque estaria muito certo se a Avenida Sallum fosse sentido,
José Pereira Lopes lá para para o AME, mas não vai ser mais assim, então… Tens a palavra vereador.
GUSTAVO POZZI: Boa tarde, vereadores, vereadoras. Obrigado, Robertinho, pelo aparte, né?
Ontem, infelizmente não pude estar presente na audiência pública, mas oportunamente, eu pude
acompanhar as falas. Que ocorreram na audiência pública. Em certa medida, algumas coisas que foi
solicitado nas primeiras, nós fizemos 3 audiências públicas, né? Isso no período do Coca e o atual
secretário participou dessas audiências. Então, todas as tratativas que foram acertadas, ele
acompanhou não como secretário, mas como diretor, oportunamente. Foi foi quando ele assumiu o
compromisso publicamente de fazer a travessia segura em frente à. Avenida Sallum Santo Antônio e a
Paróquia Santo Antônio, na praça, que lá é uma existe uma necessidade. Eu acredito ser uma vez que
não vai fazer por hora. A avenida Sallum mão dupla, vai ser necessário uma intervenção lá na rua…
depois até vou falar com Paulo, porque eu não sabia dessa pretensão dele, né? Lá naquela rua da do
Jaú Serve com a Avenida Sallun, é um local muito complicado para se passar. Não, não é essa, acho
que é 4. Ali é um local muito complicado… ROBERTO MORI RODA: É 5, Antônio Botelho.
GUSTAVO POZZI: Isso é uma rua muito complicada, porque nós temos lá ao supermercado, se o
posto saúde faz… se o posto de gasolina faz promoção de gasolina, ninguém e ninguém anda mais lá.
Então lá é um problema que se não for fazer mão dupla, se vai permanecer à mão dupla, vai ter que
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fazer uma intervenção, no mínimo, colocar um semáforo para o que o trânsito, de alguma maneira,
possa fluir. Fico satisfeito pela Travessia Segura, que é uma demanda da primeira reunião que nós
fizemos. As placas de proibido transitar caminhão na avenida Salum isso foi um pedido meu,
quando… de tanto o transitar lá se cruza ônibus com caminhão que tá indo para T-Cans, travou
trânsito lá da Vila Prado lá porque não anda então fazer essa essa intervenção, colocando placas
proibindo trânsito, sei lá de caminhões com dos 3 eixos, alguma coisa nesse sentido para também não
prejudicar os lojistas que recebem as mercadorias por caminhão, né? Então os caminhões grandes da
eletrolux, eles não podem transitar nem na rua larga, nem na avenida Salão, isso foi um compromisso
colocado aí para o Paulo para que vai acontecer. Agora a gente pede brevidade, né Robertinho? Sendo
por quê? Vai se desenrolando. O Paulo me prometeu que em março e a começar aí de mais solto para
junho de junho, veio essa audiência e prometeu para a semana que vem começar, então, que se
comece sem que começa a mexer no trânsito da Vila Prado. ROBERTO MORI RODA: Obrigado
pela parte só para a gente para para terminar… e tem também o pro ele ele se ele assumiu esse
compromisso, o vereador, inclusive foi a wave, pedir para o pessoal do wave lá, para para para a hora
que vier os caminhões para eles olharem lá e entender que a avenida Sallum não possa estar. Então são
progressos. Quero acreditar com o pedido do vereador Pozzi, o meu pedido desde 2001 2004 e é assim
vereador. Pode concluir, foi obrigado. Olha, é sim. Olha, está no mandato, está no segundo mandato,
passa o terceiro entra um vereador, ele faz o mesmo pedido para que parece que alguém vai acreditar
nele, porque o vereador que está aqui não consegue fazer. Isso, não pode acontecer. O vereador já está
pedindo aqui, como eu pedi, muitos dos vereadores aqui pediram muitas coisas, não foram atendidos.
O Coca, lamentável falar, mas só se preocupou. E pintar a rua que é azul. E pôr semáforo. Será parece
que tem algum parente dele e não vai ter o pai quase matar motoqueiros, né? Na verdade, então parece
que ele tem parente que tem fábrica de tintas aí a dúvida, então Coca, fica em Araraquara fazendo um
favor, está bom e vamos tentar seguir. Só para encerrar. Nós temos um problema sério também são
das placas indicativas das ruas, deve ser um lote muito antigo. A vereadora Neusa estava ontem aqui
também conversou e tem um pedido dela respeito, né? São são placas que não dá para ler, mas deve
ser algum lote que perdeu com com o sol alguma coisa, entendeu? Impossível enxergar ao local que
você está bom, muito obrigado pela condescendência do tempo. Obrigado. RODSON MAGNO DO
CARMO: Muito obrigado pela palavra do nobre vereador Robertinho Mori. O próximo o vereador
inscrito é o vereador Sérgio Rocha, por até 10 minutos. SÉRGIO ROCHA: O senhor Presidente,
Senhores vereadores. O pessoal aqui presente. Pessoal que nos ouve em casa. Boa tarde.
Primeiramente, eu quero aqui parabenizar o vereador Robertinho Mori pela audiência ontem,
Robertinho. Eu queria estar aqui, mantive um compromisso ontem à noite. Mas foi com certeza, foi de
bom uma proveito do debate aqui ontem, pelo menos ali a situação da Praça Itália. Aonde a Rumo
gastou 19 milhões de reais. Para desafogar o trânsito naquela região que vai para o Cruzeiro do Sul,
Vila Prado. Quem vai para o Cidade Aracy, infelizmente conseguiram deixar o trânsito centro bairro
pior que estava. Poder público é assim. Dificulta. As coisa para a população. Em vez de facilitar, vão
dificultando, ele gosta de ver o povo sofre, hein? Na hora de pico, na hora do rush. O pessoal fica ali
numa fila. Passando nervoso para atravessar a linha do trem. Por outro lado, não dá para entender a
cabeça do engenheiro cabeça de quem estava na frente da administração. A Secretaria de Trânsito
ficava muito fácil, já briguei aqui nessa tribuna, já fizemos o requerimento. E deixar reto do jeito que
estava. Quem ia para o Cruzeiro do Sul, pode deixar aquela mão que abre ali pela direita, quem vai
para a Vila Prado vai pegar outro sentido, ia facilitar a vida da população, mas eles têm. Um prazer de
ferrar a população de São Carlos não dá para entender Robertinho. E a passo ali todo dia 3, 4 vez. É e
o meu comércio ta por outro lado, a tarde é um desespero. Na hora do almoço, no desespero, o cara
não consegue enxergar que gastaram 19 milhões para desafogar o trânsito ficou do mesmo jeito. Não
tem sentido, senhor Paulo, aquilo ali foi uma obra lá do Coca, mas deveria já ter consertado, errar é
humano. Mas reconheceu o erro também. Isso também é mérito. Não dá para entender. Vou continuar

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo
aqui também junto com você, Robertinho, cobrando até que libera aquele trânsito ali e faz a coisa
certa. Outra coisa que eu quero trazer aqui nessa tribuna. Eu estou acompanhando já de 2 mês, Parque
São José, parque São Paulo, desde o ano passado, que a empresa Datec ganhou para fazer o asfalto
naquele parque Industrial, um parque que muitos e muitos ano abandonado. E agora conseguiram a
licitação, conseguiram tocar aquela obra, mas a obra não anda, tá no passo do boi, já venceu o prazo
por 2 vez e continua o povo ali que dá emprego, que gera emprego e centenas de indústria no Parque
São José. Tá lá a Datec trabalhando devagar, na maior tranquilidade. A semana passada fui buscar
informação que é que tá acontecendo, Prefeitura municipal não está pagando a empreiteira. Não estava
repassando o dinheiro para a empreiteira tocar a obra do Parque São José. É o que eu acabei de falar.
Os cara quer ver, o povo sofrendo, quer ver o povo se lascando. Tem tudo na mão para resolver e já
foi feita a licitação já conseguiu dinheiro, porquê que não paga a empreiteira da DATEC não repassa o
dinheiro para a empresa fazer o asfalto, tira aquele, pesou ali o servidor, os empresários, aquela lama,
barro, poeira continua do mesmo jeito. Ou vai deixar o obra pra 2024 para fazer politicagem, vai
inaugurar em 2024, bem pertinho da eleição, bem parte de campanha pro fazer campanha para ganhar
voto. Enquanto isso, a população se ferrando. O empresário que gera emprego, gera ICMS, tá lá.
Sofrendo na poeira, na buraqueira e a obra não vai. A obra não anda por falta de pagamento. A
informação que eu tive, não sei se isso procede. A empreiteira não estar tocando a obra, porque não
acontece o pagamento, ninguém trabalha, ninguém faz obra. Sem o recurso em sem dinheiro. Passou
ali 3, 4 vez olhando a situação e a obra não vai, não vai fazer aqui um apelo. Doutor Firmiano,
planejamento, o Donato, veja o que está acontecendo, se isso procede, que não estão pagando aquela
empreiteira que tá fazendo ali o asfalto no Parque São José, vamos dar dignidade para a população. E
infelizmente o que não estamos conseguindo ver no nosso cidade. E quero aqui. Trazer um assunto, eu
estava aqui ouvindo o vereadora. Que estava. Antes de mim. Falando a respeito dos acontecido aqui
na cidade de São Carlos, que 7 jovem perdeu a vida. Vereadora. A gente lamenta, a gente não queria
que isso acontecesse. O pai que cria um filho não quer ver um filho no crime. Mas infelizmente
aconteceu. Eu acho que quem não quiser ter problema com a polícia e só não entra no crime e só não
participar de coisa errada. Eu fui vítima 3 mês atrás, talvez seja do mesmo pessoal, só aí no bom dia
de serviço. Corrido 7 horas da noite, eu fui após dado com a arma na cabeça, foi humilhado, fui
xingado de vagabundo, sem vergonha. Por 3. Jovem armador. 15 dias atrás, um senhor com a
caminhonete foi pegar um lanche ali no Cruzeiro do Sul. Entrou na loja, quando voltou, foi e foi
abordado por 3 bandido armado, jovem. O cara não entregou a caminhonete levou um tiro no rosto.
Está internado na Santa Casa, um pai de família levou um tiro, quase perdeu a vida, por isso, os
menino. A gente lamenta, não queria que as coisa que chegasse um ponto desse. Escola, a escola não
resolve o problema. Ah, porque não foi na escola, vai virar malandro, vai roubar o meu pai tem 80
anos, nunca participou de uma escola, criou 4 filho. E trabalha até hoje. Nunca precisou pegar um
centavo de ninguém, roubar para criar 4 filho. Então eu acho que falta um pouquinho mais de
consciência do nosso jovem, que o crime não compensa. O crime. O cara já escolhe esse caminho
sabendo que 1 hora vai ter problema com a polícia, ele sabe que vai ter problema com a polícia. É só
não fazer coisa errada. Infelizmente, eu não estou aqui torcendo para que a polícia mata pessoa, mas
acontece e acontece. Procurou. Atirou contra a polícia, vai ser revidado, vai ter problema. Isso. A
escola. E muitos político do nosso Brasil hoje, desde da Conselho da Educação e incentiva incentivo.
Crime, incentivo, roubo. E a molecada escuta isso na televisão fala, vou partir pro roubo, porquê o
nosso chefe, o maior que já foi presidente da República, o candidato incentiva o roubo de celular.
Deputado da esquerda que fala que assaltam RAQUEL AUXILIADORA: Questão de ordem, senhor
presidente, SÉRGIO ROCHA: assalto, que assaltou e a favor do assalto, que o assalto a uma
profissão, né? É isso que acontece. É, infelizmente o que… RODSON MAGNO DO CARMO:
Questão de ordem sobre a vereadora Raquel. RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada, senhor
presidente, eu queria que reforçar o pedido que foi feito semana passada pelo nobre vereador Lucão
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Fernandes, sobre os nossos discursos aqui em época de eleição. Então é se vale para um vale para
todos. E eu quero aqui que a Vossa Excelência cumpra o acordo, a gente fez aqui na sessão passada,
né? E a gente não faça discursos eleitorais na nossas nas na no período da eleição. RODSON
MAGNO DO CARMO: Eu peço por gentileza. O novo vereador Sérgio Rocha que não cite nem o
nome de nenhum dos 2 candidatos por gentileza, para que a gente possa cumprir o acordo que foi feito
na última sessão, eu peço em respeito a esse acordo, que não seja citado por nenhum nome de nenhum
candidato, por gentileza, porque está até proibido, porque isso aqui é uma concessão pública, é pago
com dinheiro público e não pode ser citado nenhum tipo, nem o nome de nenhum candidato que seja
candidato à reeleição a qualquer outro cargo. Muito obrigado. SÉRGIO ROCHA: Senhor presidente.
Eu não estava aqui na semana passada, não sabia do acordo, não citei nome de ninguém, não citei
nome, se alguém entendeu que pegou para si, vai fazer o quê? Infelizmente. É isso que acontece no
nosso Brasil, tem que ser da Educação, tem que incentivar o jovem trabalhar, não incentivar jovens,
ser bandido, ser traficante. Que isso não leva a nada. É o meu pensamento, infelizmente, eu lamento as
mortes. 7 jovens, não deveria ter perdido a vida. Podia estar trabalhando por dia, tá aí no emprego, tá
ganhando o teu dinheiro suado, um pão de cada dia e não precisar por crime. Isso acontece. A polícia
Tá aí para reagir, infelizmente da dó do pai, da mãe, que perde um filho muitas vezes não sabe nem o
que tá acontecendo na rua, aonde o filho tá, recebe a notícia. RODSON MAGNO DO CARMO: Um
aparte o presidente dessa casa Roselei Françoso está pedindo um aparte, o senhor cede um aparte no
seu tempo? LUCÃO FERNANDES: Já acabou o tempo do vereador. RODSON MAGNO DO
CARMO: Acabou verdade. Agora que eu vi. LUCÃO FERNANDES: Questão de ordem senhor
presidente. RODSON MAGNO DO CARMO: Questão de ordem do vereador Lucão Fernandes.
LUCÃO FERNANDES: Apenas para esclarecer os colegas vereadores, a população estamos
acompanhando. Não, trata-se de um acordo que foi feito. E entre os vereadores em relação às falas,
aos candidatos e sim uma recomendação e uma orientação do juiz eleitoral para o nosso presidente
que passou para os vereadores que evitasse esses conflitos. Somente para esclarecimento. RODSON
MAGNO DO CARMO: Pela ordem nobre vereador Roselei Françoso. ROSELEI APARECIDO
FRANÇOSO: Obrigado, vereador Rodson Magno do Carmo, colegas vereadores, … RODSON
MAGNO DO CARMO: Por favor, restabeleça o som do do presidente. Só minutinho Roselei.
ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Vocês estão me ouvindo? RODSON MAGNO DO
CARMO: Sim, mas só que não tá saindo na tela, só minutinho, eu volto… tou tou ouvindo o senhor,
mas não tá saindo na tela aqui só um minutinho. ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Sim, quero
agradecer aí essa oportunidade, mas solicitar o vereador Rodson Magno do Carmo que transmita, na
verdade, ao nosso secretário-geral é uma convocação aí dos representantes da prefeitura para
esclarecer esse assunto com o vereador Sérgio Rocha nos trouxe em relação ao Parque São José. Acho
que a gente precisa trazer aqui o secretário de Obras, secretário de Habitação, o SAAE, para a gente
entender esse cronograma de realização de obras no Parque São José. Há necessidade de
esclarecimento, muita gente perguntando, eu estive lá também essa semana, a obra tem indícios de
abandono. Na verdade, o ato quando na verdade, a gente sabe que existe um cronograma, acho que é
importante também convocar a Caixa Econômica Federal para que a gente possa entender a real
desembolso, né? Dessa obra que é financiada e pelo governo federal, Caixa Econômica Federal é um
alerta em relação a essa questão. Para finalizar, eu queria reiterar, na verdade e essa questão do uso da
tribuna e no período eleitoral. Nós tivemos sim, é uma reunião junto ao juiz eleito. E ele nos pediu
para que a gente tivesse uma certa limitação no uso das palavras para que para não caracterizar e
campanha eleitoral, uso indevido dessa concessão que nós temos tá. Então, apenas para reiterar a fala
do Lucão, pedido da vereadora Raquel, outros vereadores, hein? RODSON MAGNO DO CARMO:
Muito obrigado Roselei Françoso. Passo a palavra agora para o nobre vereador André Rebelo.
Vereador André Rebello? Próximo vereador inscrito vereador Azuaite Martins de França. AZUAITE
MARTINS DE FRANÇA: Senhor Presidente, senhores vereadores. O que me espanta… que minhas
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primeiras palavras sejam para parabenizar o vereador Robertinho Mori, por ter organizado audiência
pública na noite de ontem, para discutir o trânsito na Vila Prado, especialmente em algumas regiões
em que há necessidade, de se ter uma gestão de trânsito, o que seja eficaz. Porque aqui em São Carlos,
a gente consegue fazer… se cometeu milagre de transformar em péssimo aquilo que era ruim. Já disse
isso nessa Câmara. (voz inaudível). Ah, desculpa. É o vício. Eu já me referi a isso aqui, uma obra
muito grande, uma obra de e muito valor piorar o sistema de trânsito que existe ali naquela região da
escola Jesuíno de Arruda, entre Escola Jesuíno de Arruda e a Praça Itália. Vamos torcer para que para
que dê certo. No entanto, eu faço novamente um alerta que já fiz por escrito para responsabilizar as
autoridades municipais se por desventura acontecer um acidente no alto do talude. Entre a Rua João
Lourenço Rodrigues e o muro do CPP sem proteção alguma, numa altura superior a 5 metros. 5
metros de desnível e sem proteção alguma para quem passa no alto daquele talude. Mas quero também
cumprimentar os médicos, porque hoje é o dia do do médico. Dia de São Lucas. O médico dos
homens e das almas mais. Não tendo podido de pronúnciar na sessão que antecedeu ao dia do
professor. Quero usar esse tempo para fala. Dos meus Pares, dos meus colegas de trabalho, dos
professores. E para falar do mundo em que vivemos. Do país em que vivemos. Então vamos lá. A voz
do povo. E a Voz de Deus. Dita o bom senso. Será? Diz a Bíblia que diante da multidão ensandecida.
Pilatos hesitou curvar-se ao clamor do povo que exige a condenação de Cristo sabidamente inocente,
ou ter coragem para fazer justiça e absolvê-lo. Indeciso. Pilatos ofereceu a cabeça do sanguinário
Barrabás em substituição a Cristo. A multidão. Achava que era justo cometer uma injustiça. Pilatos,
então cedeu as doçuras da conveniência, condenou Cristo na Cruz e entrou para a história como o
mais covarde, os covardes. Cuide ast veritas, perguntou. E a pergunta se fez eterna. O que é verdade?
Ser ou não ser. Eis a questão. Verdade, é virtude. Mentira é vício. Vestir a mentira com roupagem de
verdade e manipulação de incautos é artifício de dominação. Será que Deus passou a se expressar?
modernamente por fake news nas redes sociais? Vivemos num tempo em que é habitual condenar
alguém sem qualquer direito a defesa pelo simples fato de ser diferente. Diferente na cor. No credo
religioso, no sexo, nacionalidade, na idade, nas ideias, na profissão, nas escolhas, na condição social
etc etc etc.. Para esse mundo de tantas certezas, só há uma esperança. Bons professores. Não que os
professores sejam os donos da verdade, pois não são. Mas principalmente porque a verdade não tem
dono, não está à venda e nem está disponível para ser alugada. Professores, caminham com seus
alunos pela estrada da reflexão. Em busca da razão. Professores apóiam se na sabedoria acumulada
nos livros. Para um professor. E todos tiveram professores para um professor, 140 cara. Para um
professor, 140 caracteres de um Twitter. Não podem exprimir a profundidade existente em um livro.
Assim, nesse processo civilizatório a que denominamos educação, numa sociedade em que uma
parcela significativa de pessoas que se orgulha e um por não ler. E entende-se sábios. O professor
torna-se imprescindível. A gente quer ter voz ativa no nosso destino mandar, mas eis que chega a roda
viva e carrega o destino para ela. Chico Buarque, professores são essenciais e por sê-lo, são
combatidos pelos adoradores das trevas. Vivemos tempos de escuridão. De individualismo, de
preconceito, de intolerância, tempo de ódio, de violência, tempos de selvageria, tempo diz perseguição
à educação, de perseguição a professores. E quanto mais escura for a noite, mais necessário serão os
professores ocupando as trincheiras da lucidez. A gente vai contra a corrente até não poder resistir. Na
volta do barco é que sente, o quanto deixou de cumprir. Nesses tempos de chumbo marcados pelo
identitarismo exacerbado, quanto mais o indivíduo ignorar um assunto, mais é a sua, maior é a sua
assertividade e convicção sobre a procedência de suas conclusões. Em outras palavras, quanto menos
o indivíduo sabe sobre um assunto, mais certeza tem de que suas opiniões são corretas e mais à
vontade se sente para manifestá-las. É o que Sérgio Rosenthal conclui em brilhante artigo publicado
no jornal Estado de São Paulo. Isso não é uma novidade histórica, tal comportamento violenta o
conceito e a finalidade da escola e tende a imolar livros e professores nas fogueiras da purificação. Faz
tempo que a gente cultiva a mais linda roseira aqui há, mas eis que chega a roda viva e carrega a
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roseira para lá. Esse aqui a missão de um professor. Ter a coragem para dizer não. Quando o mais
fácil, quer dizer sim. Assim, ele se faz desmanchar assim, eles se faz… RODSON MAGNO DO
CARMO: Um minutinho vereador por gentileza, interrompendo o telefone do senhor, tá tocando
quem tá saindo a fazer isso aqui e depois o senhor continua. Segura o tempo, por favor. Muito bem, o
senhor pode continuar. AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Obrigado. Assim o professor se faz
sol para desmanchar as trevas, assim, ele se torna barreira para resistir a ignorância inimiga que
avança. Assim ele luta pela civilização, quando a barbárie e a decadência teimam em se instalar. O
professor é a sentinela que resiste a estes inimigos. Pois na primeira noite, eles se aproximam e
roubam uma flor do nosso Jardim. Até que um dia, o mais frágil deles, entra sozinho em nossa casa,
rouba-nos a luz e conhecendo o nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer
nada. Eduardo Alves da Costa. No entanto, a história nos mostra que a educação e os professores
foram sempre os artífices da travessia das sociedades rumo à civilização. Esse é o nosso destino. Faz
escuro, mas eu canto. Esse é o nosso destino, transformar esse país de ódio num país de amor, de paz.
Fazendo esse país da bala, uma nação polos. O senhor pode terminar sua leitura? Viriato? Esse é o
nosso destino, transformar esse país de ódio num país de amor, num país de paz. Fazer desse país da
bala, uma nação de escolas, uma nação de livros, uma nação de professores bem formados,
respeitados, bem pagos e sempre necessários. Muito obrigado. RODSON MAGNO DO CARMO:
Muito bem próximo vereador inscrito… agradecendo as palavras do nobre vereador professor Azuaite
Martins de França, próximo vereador a falar, Ubirajara Teixeira por até 10 minutos. UBIRAJARA
TEIXEIRA: Boa tarde a todos a todas presentes, os que estão nos assistindo, no nosso amigo Éder, o
Vander, suplente de vereador, pessoal aqui da plateia, a TI, Florentino, presidente a todos que nos
acompanham. Assunto que eu trago nessa tarde hoje. Um comprimento sobre os sits, né? Eu venho
recebendo alguns funcionários de lá. E agora eu recebi uma… um abaixo assinado, em relação a
algumas coisas que tá acontecendo lá, para ver se a gente consegue uma melhoria, né? Já conversei
com o nosso presidente da Saúde, nosso vereador Lucão. Tivemos uma pequena reunião, vamos
agendar com o pessoal da saúde, a Jôra, Lindiamara, ver se a gente consegue tomar o centro lá para
melhorar, lembrando que o sits, os sits não vinha vem, não vinha tendo problema, mas a partir de um
algumas coisas, umas peças acaba dando… tendo algum problema. E a gente acaba sendo procurado.
Eu que no começo mandato estive. E lá no sítio sentindo a dificuldade deles e a dificuldade era
ambulância, né? Através de um trabalho aí junto com o deputado Alex Madureira, que na época
pertencia ao PSD e também ao. O César, deputado César Estadual os dois estaduais que antes
pertencia ao PSDB e adquirimos 2 ambulância justamente que era para tornar-se mais… menos
complicado transporte … já que a manutenção da frota na manutenção demorava muito, né? Para
arrumar, enfim. Ah, mas tem acontecendo algumas coisas, depois a mudança aí eu recebi uma carta e
alguns funcionários e com algumas assinatura. E abaixo assinado. Essa carta também foi endereçado
Alcides Pan, dizendo que os sits, a leitura dela, servido serviço em serviço integrado de Transporte
Sanitário São Carlos, hoje vive seus piores momentos desde que foi tomado o departamento em 2018.
Depois de passar todo o período de pandemia em plena atividade, tendo relevantes serviços prestados.
Mesmo com todos os riscos envolvido, nem por um dia sequer o departamento esteve inativo, se
valendo de viatura e carros sucateados, muitas vezes e com. Diminuição. Dos salários, mas
entendemos entendendo o grau de importância que tínhamos naquele momento. Depois de passado o
pico da crise sanitária, houve uma mudança geral na estrutura orgânica da Secretaria de Saúde, onde
infelizmente tivemos o desprazer de termos tornado subordinados de um novo supervisor que com
prepotência, arrogância Agra, que agressividade nas palavras e mentiras descabidas, tem feito. O
verdadeiro terrorismo entre os funcionários. Desse departamento, porque praticamente em sua
unanimidade desaprovam seus métodos de assédio, colocando as pessoas umas contra as outras
através de comentários, calúnias, comparações descabidas quanto aproveitar, diz. Em comentários
desrespeitosos quanto a idade dos funcionários, em sua maioria acima de 60 anos. Informações

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo
infundada, o quanto ao destino dos funcionários, ar, terceirização do setor, que não deve correr não
deve ocorrer, mas tem sido usado constantemente para ameaçar, principalmente os mais velhos,
criando um ambiente de tensão extrema. Causando já danos à saúde física e psíquicas de alguns
amigos. Lembramos sempre que 80% dessas desses desses foram acometidos pela COVID 19, muitos
tem que conviver ainda com algumas sequelas, inclusive emocionais às que são expostos agora a esse
tratamento. Desrespeito a esse tratamento desrespeitoso mentiroso desse supervisor que afirma falar
Ah e fazer o que faz em nome de superiores. Vale salientar que já buscamos ajuda. Com o sindicato,
s… e com a administração, a Secretaria de Gestão de Pessoas, além de um vereador, mas que até o
momento, no caso, o vereador e acho que o Bruno foi procurado, na tentativa de restabelecerem a
dignidade do grupo no ambiente de trabalho e a qualidade no atendimento que prestamos à
comunidade. Vem através de documentos e por que não seria bom, é isso aí… algumas assinaturas.
Abaixo assinado enviaram para o sindicato e mais uma vez, procuraram esse vereador em relação aos
sits. Conversei já com o presidente da saúde, Lucão, foi muito atencioso, a gente vai ter uma reunião,
né Lucão para a gente levantar essas informações e da total atenção a esses servidores municipais,
presidente Robertinho, já que o Lucão, tem uma história de servidor municipal, a gente vamos
levantar situações, algumas coisas de fato tem acontecido. Eu citei um fato, semana passada foi o caso
do transporte da ambulância que o paciente, o funcionário público fica 8 horas para… tem 8 horas
para trabalhar, vai para Ribeirão, parou deu as 8 horas ele vem embora, a ambulância da Ortomed é
acionada para fazer outro frete. Torno de R$1400. Então aquelas 2 ambulância que eu busquei, eu
posso devolver. Não está usando. Então a gente vamos fazer um levantamento, já pedi em
requerimento uma resposta documental, presidente, Robertinho para a gente tomar as atitudes
imediato. Também tem reclamação em relação aos sits sobre a hemodiálise. Sim, uma paciente, a filha
de uma paciente teve que desembolsar R$150 já não foi 1, 2, 3 vezes para poder levar a mãe dela
embora, sabendo que ela tem o direito, sempre usou transporte, mas vem acontecendo esses fatos
constantemente, a gente não tinha reclamação de transporte em relação ao sits, mas de um período
para cá, a gente vem recebendo inúmeras denúncias e com 2 ambulâncias zero, agora tem na licitação.
Estão fazendo, igual o Samu. No caso a uma ambulância suporte avançado que foi adquirida através
do meu mandato. E também uma adquirida através do mandato do do Bruno, junto com então excandidato a deputado Júlio César e mais uma que em acho que é emenda da prefeitura. São 3
ambulância que não tá tendo e a empresa estão tendo dificuldade da empresa. Então os a gente vai
consertar a situação do sits, Lucão se comprometeu a dar uma força, agora o sindicato, para a gente
fazer um levantamento, ver o melhor caminho para poder dar um conforto para essas pessoal.
Agradeço a Comissão de Saúde em nome do Lucão, do Sérgio Rocha e da Cidinha do Oncológico
estão sempre nos ouvindo toda a hora que a gente vai lá conversar, questionar, mas fica aqui a minha
fala sobre a pedido dos funcionário. O mesmo documento foi enviado à mim, foi enviado ao sindicato
e a Comissão da Saúde já passei pro Lucão para a gente chegar num denominador comum, que é o
bem-estar das pessoas e também do funcionário público. Obrigado a todos e boa tarde. ROBERTO
MORI RODA: Muito bom, Bira. Com a palavra, o nobre vereador Bruno Zanchetta pelo tempo
regimental de até 10 minutos. BRUNO ZANCHETTA: Boa tarde, vereadores e vereadoras,
presidente Robertinho, que nesse momento preside a sessão da Câmara, 36ª sessão. Boa tarde, Vander,
Éder que nos acompanha Vander, suplente, o escritor Antonio…, enfim, citando vocês cumprimento
todo mundo que tá nos assistindo em casa. Pouquinho na esteira do que o Bira já disse sobre sites. Eu
vou falar um pouquinho sobre o Samu, vereador Lucão. Lucão está, com certeza, lutando por
melhorias nesse sentido. Eu falo sobre as viaturas, o site São Carlos no Toque noticiou ontem essa,
essa matéria que eu trago aqui, que o Samu de São Carlos operava ontem, não me perdoe no domingo,
com apenas 2 ambulâncias. A capital da tecnologia. Opera com 2 ambulâncias do Samu. Eu já fiz uma
denúncia aqui o vereador Gustavo vai trazer esse assunto novamente. Primeiro em relação à
manutenção e à semana que vem, eu estive num outro município conhecer, não conhecendo um outro
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projeto, eu vou trazer um pouquinho sobre essa questão de manutenção e como nós podemos
economiza e economizar um montante expressivo de recurso público. A semana que vem vou trazer a
ideia. Está finalizando o relatório sobre isso, não só com manutenção, mas com combustível, com uma
série de situações. Semana que vem vou trazer essa ideia. Voltando para o Samu. Vereador Vida foi
muito feliz aqui, nós temos nesse momento saúde, o licitação, Secretaria de Saúde fala que tá na
licitação. A licitação fala que a Secretaria de Saúde. 3 ambulâncias. Para licitar. Uma ambulância
conquistada pela atual secretário de Planejamento, Netto Donato. Uma ambulância conquistada pelo
mandato do vereador Bira. E uma ambulância conquistada pelo nosso mandato junto ao deputado
federal reeleito Luiz Carlos Motta e o ex-vereador e ex-deputado Júlio César. Ou seja, enquanto o
Samu opera com 2 viaturas. Viaturas que vão e voltam e quebram e voltam e quebram. Nós temos 3
novas. Licitando. Até quando nós vamos esperar a licitar. Até domingo, por exemplo, que recebi uma
ligação de uma pessoa desesperada, eram 2 horas da tarde, estava esperando uma ambulâncias desde
as 7 horas da manhã. Não dá mais para esperar. Vereador Lucão foi muito feliz quando propôs aqui
que as licitações da saúde tem que tá na frente. Essa conquista das ambulâncias, se não estou
enganado, vereador Bira me corrige, foi no mês de março, abril, nós já estamos em outubro. Nós
vamos esperar até quando, esperar virar o orçamento do ano, para depois ter que suplementar de novo
e assim vai assim, vai, não dá. Não dá. Uma das nossas funções aqui é se colocar no lugar das pessoas.
E quando a pessoa me ligou no domingo, 2 horas da tarde, estava aguardando uma ambulância e
repito aqui não é culpa dos servidores do Samu que tem se esforçado. Vereador Lucão que é um
jogador de futebol, sabe, não tem como jogar sem chuteira. Não tem como servidores do Samu
trabalhar sem viatura. Ele nem com chuteira, não tem como trabalhar sem viatura. É lamentável, é
lamentável. Espero de verdade que muito em breve nós tenhamos uma solução para essa situação aqui
não tá faltando dinheiro. As 3 viaturas foram conquistados, recursos já estão na conta da prefeitura,
então não falta dinheiro. Precisamos de celeridade nas atitudes. A gestão precisa dar celeridade nas
coisas. Não, tá na licitação, não, está na Fazenda, não, tá aqui, não, está acolá, tenho um respeito
muito grande pelos secretários, mas precisamos dizer que isso aqui é urgente. Eu sei de pessoas que
estão contratando ambulâncias particular para levar seus familiares. E depois vai fazer o quê? Entrar
com processo contra a Prefeitura. Pessoas que esperaram 9, 10 horas por uma ambulância. E nós
temos 3 esperando. Na licitação e não sai e não sai, não podemos esperar. Faço um pedido aqui
formal, secretário Mário Antunes, a secretária Jôra para a gente cuide dessa situação. Sei o esforço que
ele tem feito, nós vamos nos empenhar para que isso saia de uma vez por todas. Não dá para esperar, a
população não pode esperar mais. Ainda falando de saúde. E quero assim como o vereador Bira fez
destacar o trabalho da Comissão de Saúde aqui da Câmara. Vereador Lucão, vereador Sérgio Rocha,
vereadora Cidinha do Oncológico, falar um pouquinho sobre a nossa UPA do Santa Felícia. Estive lá
na última quinta para sexta. Assim, como faço desde o início do meu mandato, acompanhando o
plantão noturno. E quando cheguei lá, confesso que me assustei. Não que o estado precário das
paredes estão quase caindo na cabeça. Me assustei com o número de pessoas que aguardava para ser
atendida. Nossa função é essa estar acompanhar, conhecia algumas das pessoas e comecei a conversar
e perguntar. Desde quando você está aguardando aqui? 3 horas, 3 e meia, 4 horas. Era por volta de 8, 8
e meia da noite. Ou seja, 4, 5 horas de espera. Conversei um pouco com o vereador Lucão sobre isso,
onde está o gargalo? É a falta de médico? Nós tínhamos 2 médicos, um concursado que fazia um duro
trabalho e o médico da UMESC. E por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Em 40 minutos, 1
hora que estava lá, Lucão, o plantão regularizou. Eu não sou melhor do que ninguém e repito, quero
destacar o trabalho do doutor Júlio Zavaglia, que estava lá. Lutando, atendendo. Encaminhando pro
raio X, olhando para o raio X. Só que nós vamos ficar de olho atento a essa questão da UMESC. Se o
atendimento maior hoje está concentrado na UPA do Santa Felícia, ora nós temos que ter 4 médico
durante o dia e 3 médicos durante a noite. Simples. Segundo informações dos próprios servidores,
hoje o fluxo maior é no Santa Felícia, mais do que na Vila Prado. Então nós temos que mudar.
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Naquela noite havia 2 médicos só. É muito pouco. E aí as pessoas esperam 4, 5 horas para ser
atendida. Como eu disse no início da minha fala aqui, nós precisamos se colocar no lugar das pessoas.
E se fosse a minha mãe e se fosse a minha noiva e se fosse a minha irmã, o meu irmão ou qualquer 1
de nós aqui. Não pode. Fora a questão do Cross que eu nem vou entrar nesse assunto agora. Não pode.
É desumano. Uma pessoa esperando desde às 3 e meia, 4 horas da tarde. Precisamos ficar de olho
nessa UMESC, Bira. Que naquele momento, naquele dia, apenas um médico atendia. Vamos ficar de
olho nisso. Repito, não estou aqui para criticar o trabalho de ninguém, até porque não sou profissional
médico. Não tenho nem competência médica para criticar e não estou com criticando a conduta
médica. Eu estou criticando a forma como está sendo feita. Repito, estavam os 2 médicos lá, médico
da UMESC e o médico doutor Júlio Zavaglia. Uma demanda muito grande de pessoas para apenas 2
médicos é simples. A conta. O médico atende deveria atender entre 40 e 50 pessoas no plantão.
Durante a primeira hora eu acredito que o doutor Juulio Zavaglia atendeu mais que isso e tudo
demanda reprimida atrasada durante o dia. Demanda das 4 das 5 das 6. Não pode, não pode. Com todo
o respeito. É muito triste, repito. É desumano uma pessoa esperar 5, 6, 7 horas para ser atendida, isso
não pode acontecer. Para finalizar minha fala eu quero destacar um outro ponto que o julgo ser
fundamental e agradeceu os 2 amigos que estão comigo na Comissão da Pessoa com Deficiência,
vereador Bira e vereador Robertinho Mori. Eu recebi um grupo de professores temporários da
educação especial que me relataram algo que me deixou preocupado. Neste ano, todos os anos, aliás,
nós temos o processo licitatório, tem por um processo seletivo temporário para contratação de
professor de educação especial. E eu sou professor. O semestre geralmente começa em fevereiro,
janeiro final de janeiro, o começo de fevereiro e conversando com esse grupo de professores, eles me
relataram vereador esse ano nós começamos a fazer esse acompanhamento com nossos alunos. Em
maio. Fevereiro, março, abril. Ou seja, os alunos foram penalizados em quase 2 bimestres. Então
precisamos adiantar esse processo licitatório. Esse ano foi em maio, precisamos adiantar, vamos fazer
já o Estado já está fazendo, vamos fazer já. Que a criança, começa o ano, o vereador Lucão, ela já vai
sendo acompanhada. O professor educação especial já vai se habituando com a escola com a nova
rotina. Vamos adiantar, ou pelo menos, vamos prorrogar esse processo licitatório. Esse processo
seletivo, me perdoe. Porque nós temos uma lista de pessoas e nós chamamos essas pessoas e não
deixamos nenhuma escola sem. E as crianças não são penalizados de ficar. 2, 3, 4 mês sem professor
de educação especial. Para finalizar, vereador... Então protocolei um requerimento aqui, quero
agradecer os vereadores, requerimento de urgência, porque julgo, que esse tema é fundamental. Hoje
eu dei aula, inclusive, então eu sei o quanto é difícil um aluno ficar 3, 4, 5 meses sem professor, não
pode. Então vamos adiantar, nós estamos em tempo, nós estamos em outubro, novembro e dezembro,
processo seletivo, fevereiro, janeiro, fevereiro, os professores serão chamados. No máximo, em março.
Agora deixar para em cima da hora de novo para nós chamarmos em maio e aí? Nossos alunos não
pode ser penalizado, considerando para finalizar, vereador Robertinho, que nos últimos 3 anos a
demanda triplicou. Nós tínhamos 286 alunos que possuíam algum tipo de transtorno ou deficiência e
hoje nós temos 750, ou seja, nós temos de olhar clínico para essa situação. Muito obrigado.
ROBERTO MORI RODA: Parabéns pelas palavras. Com a palavra, a nobre vereadora Cidinha do
Oncológico. Vereador Dé Alvim? Vereador Dimitri Sean. Vereador Djalma Nery? RAQUEL
AUXILIADORA: E isso é senhor presidente, posso fazer um comunicado à casa? ROBERTO
MORI RODA: Pode ser. Vereador Elton Carvalho e vereador Gustavo Pozzi, antes antes, antes o
comunicado à Casa, vereador. RAQUEL AUXILIADORA: Senhor presidente, eu gostaria de
comunicar, eu ouvi a fala do vereador Bruno e também do vereador Bira sobre a questão dos sits, só
comunicar que o sindisfan acaba de protocolar no Ministério Público do Trabalho, uma denúncia de
assédio moral. As denúncias de assédio moral que acontece lá nos sits, então o sindispan sempre
acompanhando o direito dos trabalhadores e já foi feito então essa denúncia no Ministério Público do
Trabalho. Obrigada. ROBERTO MORI RODA: Com a palavra, o nobre vereador Gustavo Pozzi,
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pelo tempo regimental de até 10 minutos. GUSTAVO POZZI: Boa tarde a todos vereadores e
vereadoras, eu tenho alguns assuntos a falar. Eu vou começar… já que a gente não pode falar do
Brasil, eu vou falar da Turquia. Na quinta-feira passada a Turquia aprovou no Parlamento turco a lei
da desinformação. O que é a lei da desinformação? Se você falar alguma coisa e o governo entender
que você atentou contra a segurança nacional com desinformação, você corre o risco de pegar cadeia
de 3 anos. Essa informação, eu peguei aqui no site da CNN Brasil, que tem o título. Parlamento turco
aprova lei que estabelece penas de prisão para a desinformação. O Parlamento turco adotou nesta
quinta-feira uma lei proposta pelo presidente e não saber ler o prenome presidente, que tem mais com
sua que vogal, que pretenderia que prenderia jornalistas e usuários de mídias sociais. Por até 3 anos,
por estabelecer desinformação. Apesar das profundas preocupações com a liberdade de expressão.
Porque eu estou trazendo essa é a questão da Turquia aqui? Porque eu acho que nós temos que ter um
olhar em certa medida, com crítica. Sobre qualquer tentativa. Em nome de dar combater a
desinformação. Em nome de buscar regular. A imprensa. A gente não corre-se o risco. De pôr em
cheque a liberdade de expressão. Essa lei da Turquia. Foi recebida com espanto pela União Europeia e
pelas nações mais civilizadas. E é importante que nós nos atentamos a isso. E veja que eu não sou
defensor da mentira, não sou defensor da fake news, mas eu sou defensor da liberdade de expressão.
Eu acho que todo mundo tem que ter o direito de falar o que pensa. Se falar contra a honra do outro
que a lei, o pena que traga sua penalidade no sentido de nós temos hoje a questão, o dano moral, a
calúnia, difamação, injúria, então o nosso ordenamento jurídico já dá uma certa proteção a honra
quando se eu vir aqui falar alguma coisa do Roberto em pessoalmente, eu estou tentando contra a
honra dele contra a honra da pessoa. Eu acho que a honra de cada cidadão, ela tem que ser defendida.
No entanto, existe uma diferença. Quando eu falo do Robertinho pessoa física e quando eu falo do
Robertinho. Político. Nós não podemos ter um ordenamento jurídico que vem a regular a imprensa
quando tratar de questões politicas. Isso seria tenebroso. Veja que eu não estou defendendo que
venham falar do Robertinho, me permita usá-lo, Robertinho, eu sei que você não faz isso, mas de
repente, o Robertinho no seu íntimo, no seu pessoal comete algum deslize. Eu não tenho a liberdade
de atingir a sua honra no seu âmbito pessoal, mas a imprensa e o cidadão, quando a questão for
política, eles não podem ser impedido de falar, se concorda, se discorda. Imagina se a gente tivesse
aqui se o governo entender que determinada a imprensa falou algo que atente contra a segurança
nacional e o jornalista é preso. Então eu vejo esse tipo de legislação. Esse tipo de tentativa de censura
prévia, porque isso geram medo. O se eu falar determinada coisa, eu corro o risco. De ser preso. E eu
espero. Profundamente que o Brasil não enverede por esse caminho da regulação das mídias sociais. E
se assim for fazer que faça com sabedoria para que não deixe lacunas para um despotismo na nossa
nação. Continuando aqui, eu tenho alguns outros assuntos, o Bruno que me antecedeu, tratou um
pouquinho disso ontem, salvo engano, o Samu ficou pelo menos por um tempo, sem 3 ambulâncias e
que recorrentemente elas vêm tendo problema na sua manutenção, ou seja, pelo tempo de uso e
também o uso extremo. Você imagina Lucão, você é mais conhecedor da área da saúde do que eu, tem
muito mais experiência no Parlamento do que eu, de acompanhar a saúde da nossa cidade, você
imagina quanto ambulância do Samu não é levada ao extremo. Tem que sair às pressas. Então não é
um carro de passeio e tem que ter o devido zelo por esse tipo de equipamento público. E a minha
grande questionamento, eu conversava com o Bruno antes de subir à tribuna. É justamente se tá
quebrando tanto, compensa ficar arrumando. E aí eu fiz um requerimento, foi que já tem as assinaturas
necessárias e acredito que vai ser. Aprovado, é sobre fazer … vamos trazer esses números para a
Câmara, o Bruno já fez isso do ano passado, né Bruno? Estou buscando desses desse ano para que nós
possamos dar pelo menos uma luz, falar, olha se o veículo do Samu, sei lá, custa 200.000 e você gasta
150.000 por mês, alguma coisa de errado. Porque é só não economiza 50 economiza 50, você deixou o
cidadão na mão por quantos dias? Então, eu acho que essa gestão entre um veículo novo e remendar
um veículo Velho, tem que ter uma análise. Da Secretaria de Saúde para a essa questão. Uma outra. E
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aqui eu quero dar os créditos, né? Quem me passou a informação. Do desse problema com o Samu foi
o nosso amigo Carlinhos Lima, da Rádio Clube. Um outro requerimento que eu também coloquei
aqui. Eu fiz uma solicitação há um tempinho atrás, a Secretaria de Serviços Públicos e aqui com todo
o respeito, a figura do secretário Mariel, eu só vou pedir, só faço para o público para que se tenha uma
certa agilidade no trato com isso. Nós estamos chegando na época das chuvas novamente. E a região
do cantinho Fraterno. Sofre com as chuvas. E não sofre porque não tem infraestrutura na o não não.
No asilo. Sofre porque as ruas ao seu entorno não tem as estruturas necessárias. Toda a água que desce
lá da região da da Santa Casa. Vai desbocar tudo dentro do cantinho Fraterno. E desde o ano passado,
nós estamos solicitando obras para tentar minimizar esse problema com um cantinho fraterno. O
problema não é com o Cantinho Fraterno, o problema é com as águas que vão lá e alagam o Cantinho
fraterno. Então precisa fazer algumas obras e eu estou solicitando por requerimento, se já foi feito o
estudo, qual o cronograma para que essas obras aconteçam porque daqui a pouco tá chovendo de novo
e o cantinho Fraterno vai passar pelo mesmo mal. Que passou o ano passado. Eles mandavam Lucão,
filmar, eles filmaram Robertinho, a água passando por dentro do cantinho. E lá nós temos idosos, nós
temos funcionários que está sofrendo com isso e infelizmente ainda não foi dada a devida atenção que
se faz necessário. Então eu peço aqui e não é num tom de crítica, mas sim, um tom de apelo para que a
Secretaria de Serviços Públicos faça com maior brevidade. Não vamos esperar a chuva começar
novamente para que nós possamos tratar sobre esse assunto. Vamos tratar desse assunto já. É hora, dá
tempo de fazer as devidas melhorias lá na região do Cantinho Fraterno, antes que aquele pessoal que
os moradores que já sofrem por conta do abandono e muitas vezes de sua família, porque são muito
bem tratados no cantinho, mas que não tenham mais esse transtorno. Para que os funcionários possam
trabalhar com dignidade e para que nós possamos aí, ah, tendo uma obra centenária na nossa cidade,
que faz um trabalho aí, fora do normal. E tem que ter isso, um trabalho de excelência, tenha o respaldo
do poder público, pelo menos em algumas ações aí pontuais. Muito obrigado. ROBERTO MORI
RODA: Com a palavra nobre vereador Lucão Fernandes, pelo tempo regimental de até 10 minutos.
LUCÃO FERNANDES: Amanhã, nós vamos ganhar de 2 a 0 do Flamengo. Boa tarde o nobre
presidente Vereador Robertinho, cumprimentar meus colegas vereadores as vereadoras desta casa, a
população que nos acompanha. Emílio palmeirense, que vai torcer pro Flamengo amanhã, mas nós
vamos ganhar de 2 a 0. Inicialmente senhor presidente, na minha fala eu gostaria de no nome do
doutor Marcos Vinicius bizarro. Médico. E também do doutor Fernando Tedesco. Cumprimentá-lo
toda a equipe médica, todos os médicos, né? Da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado, o
nosso Brasil do mundo todo. Sempre cuidando da nossa saúde, cuidando da população. Eu falo em
nome dos 2 médico, Robertinho, porque foram pessoas que fizeram parte da equipe que cuidou da
minha … de mim e cuidou da minha esposa cuidou de tantas pessoas, né? No enfrentamento. Da
COVID pessoas colocando em risco. As suas vidas, né? Para cuidar das pessoas. E hoje. Se comemora
o dia desses desses profissionais. Então fica aqui. Expressa a minha gratidão, né? Por tudo que
fizeram por mim, por tudo que fizeram. Por todas as pessoas e continuam fazendo, né? Ainda, muitas
pessoas internadas por outras patologias e eles ali dando o melhor, então fica no nome desses 2
profissionais. Meu agradecimento. A equipe médica. Eu quero dizer o seguinte. Não é fácil você ser
um gestor. Um prefeito municipal, governador do Estado, o presidente. Porque você precisa. Que
muitas coisas funcionam. Para que a pessoa possa ter sucesso. Eu vou reduzir toda essa estrutura.
numa estrutura somente. No caso da aqui na nossa cidade. Na saúde pública. Né? Nós temos diversas
secretarias, mas eu quero falar um pouco da Secretaria de Saúde. É que eu acredito que os próximos
dias vai passar por transformações. Vai passar por mudanças e nós teremos que pegar muito firme
nessa questão. Eu espero. Senhor presidente. Que o sindicato nos acompanha nessas transformações?
E que não dê colo. Para funcionários que não queiram trabalhar. Que tem muita gente aí que não quer
trabalhar. Muitas pessoas inseridas nos sistemas, no sistema que não quer trabalhar. Pessoas que estão
atrapalhando o sistema. E quando você mexe na peça, corre para o sindicato. Corre por colo do
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sindicato. Se esconde atrás de sindicato e muitas vezes, sindicato dá colo. Então as mudanças, ela com
o ocorrerem. Eu espero que o sindicato ser muito prudente nessa questão. Que nós temos muitas
reclamações. Que depois que viram o ponteiro da meia noite, muita gente vai dormir. Eu estive hoje
atendendo uma solicitação. Lá no Jardim Zavaglia. Por falta de médico. Mais uma vez o profissional
lá que é do programa Mais médicos entrou novamente com contestado. E a responsável daquela
unidade anos informou ser uma rotina. Depende da forma que você fala com o profissional lá ele já
entra com atestado e já fica aí alguns dias fora da unidade. E pega a Secretaria de Saúde no momento,
não vou falar desguarnecido, mas encontra também, uma outra situação que eu quero falar aqui nessa
tribuna, vereador Gustavo Pozzi, de falta de responsabilidade, para mim não dizer outras palavras
aqui, dessas empresas. Que a prefeitura abre o processo licitatório e elas coloca seus nomes para
participarem e depois que ganha, que ganham, não tem a competência de colocar médico suficiente
pro sistema funcionar. Essa semana sem médico, eu tive que descer lá hoje com a secretária. O Ivan
do Amaral estava lá. Nós tivemos que começar, a secretária teve que deslocar de urgência uma uma
outra profissional de um outro setor, para suprir necessidade, gente. Espera aí. Há 40 dias e foi falado
numa audiência pública aqui nessa nessa Câmara municipal, de uma empresa que chama Inovare, que
ganhou o certame, para colocar médicos nas unidades básicas de saúde. Há mais ou menos 30 40 dias
e o cabra já não está correspondendo, rapaz. Há 30, 40 dias. Que hoje teria que suprir essa falta desse
profissional lá no Jardim Zavaglia. Essa empresa Inovare que tá aqui há 30, 40 dias e já está deixando
a Secretaria de Saúde numa situação muito desconfortável. Doutor Geraldo, pelo Amor de Deus.
Doutor Geraldo, o senhor que responde por essa empresa? O senhor vai ser chamado aqui pela
Comissão de Saúde. Embora vereador Robertinho Mori, embora. A Secretaria de Saúde está tomando
as devidas providências, coisas que não ocorreram no passado, mas agora sim. Já a notificação, a
empresa. Por essa falta de ter colocado o profissional que devia estar cobrindo essa falta. E vou mais
além, nessa notificação aqui que a a Secretaria de Saúde está fazendo nesse contrato. Essa empresa
deveria, que é um clamor desta Câmara Municipal, porque nós somos provocado pela população e foi
fruto de audiência pública aqui nessa tribuna nessa Câmara. De fornecer psiquiatras e até agora não
forneceu nenhum psiquiatra. No contrato para colocar ginecologistas, até agora não colocou
ginecologistas. No contrato. Pediatra, pediatras. Atender e as crianças até agora não forneceu
pediatras. Contratação de clínicos. Também num colocou os os clínicos. E por aí vai. E a gente com
tanta esperança, nós falamos aqui que a prefeitura tinha dificuldade nesse momento, até dos concursos
públicos. Até a finalização do do do concurso público que a prefeitura abre contratação de novos
médicos, para inserir em todo o nosso sistema, chamando também, médico que já estava também no
concurso até que a gente tenha aí um o time mais forte para estar sendo inserido em toda a nossa
estrutura, nós precisamos lá essas empresa para dar suporte. E o quê que acontece que essas empresas?
Na hora que você precisa elas não está correspondendo. Que falta de compromisso gente, que falta de
responsabilidade. Doutor. Doutor Geraldo. Hoje é Dia do médico cara, eu deveria estar aqui
parabenizando você por ter vencido o certame e por colocar médico. Na estrutura da saúde pública de
São Carlos. E você já tá dando mancada, cara. Você está brincando com saúde? A população está
precisando de atendimento. Os vereadores que antecederam o que está falando de 2, 3, 4 horas numa
UPA aguardando atendimento e vocês que estariam para melhorar essa estrutura já começa mal. Com
30, 40 dias. Eu espero que a Secretaria de Saúde, que a secretária Jôra, continue muito firme. Dona
Denise, que responde por esse setor, seja mais firme, porque hoje nós tivemos de ir lá. Nós tivemos de
ir lá e ai colocaram o médico lá, Bira. Mas ela já tem que tomar as medidas necessárias para que isso
não ocorra o a população não pode ficar desassistida. Pera aí, lá no Jardim Zavaglia quanto quantas
quantos habitantes tem lá naquele setor? Precisando de atendimento médico, gente. Se não tem
capacidade não e insescreve para o certame. Vá para outro canto, vai pescar meu. Agora se inscreve.
Ó, eu fiquei sabendo uma coisa Neusa, a vereadora Neusa desculpa. O cara estava querendo ir lá na
UMESC, emprestar médico do UMESC… ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: O senhor pode
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concluir. LUCÃO FERNANDES: O Emílio é palmeirense, ele desliga aqui, né? Você vê como é que
é o negócio? Estão me perseguindo aqui, Marquinhos, o palmeirense desliga aqui o negócio. Então
pera aí o cara vai emprestar médico, rapaz, vai lá na Umesc emprestar médico, se não tem capacidade
voce pede demissão e vai embora, entrega. Tem outra empresa que ganhou, tem outra empresa que se
classificou, acho que em segundo e terceiro, se você tem a capacidade. Ah, meu amigo, então vai
embora. Num fica aí tentando fazer aquilo que você não tem capacidade, Doutor Geraldo. E nós
vamos conversar, eu vou olhar no olho do senhor e vou falar a tua cara. Como falei para o para o outro
que viu aqui também. Vai brincar com a saúde pública? Vai ficar com vidas de pessoas que procura
uma unidade de saúde para ser atendida. Aí rapaz. Nós aqui lutando para melhorar, vereador
Marquinho, toda a estrutura de saúde. Será modificado, você pode ter certeza que será modificada.
Mas não é que esses bando de moleques que estão se apresentando. Para fazer o atendimento, que nós
vamos dar, vereador Rodson. Se não tem capacidade, se não tem profissionais, pega o boné e vai
embora. Deixa outras pessoas tomarem conta da saúde, Vereador Sérgio Rocha. E a comissão vai
continuar acompanhando de perto isso daí. ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Obrigado,
vereador Rodson, ... Vereador Rodson, por ter me presidindo a sessão até esse momento, o vereador
Robertinho Mori Roda. Obrigado vereador Lucão, pela manifestação. Eu quero solicitar ao Emílio,
nosso corpo técnico aqui a suspensão da sessão por alguns minutinhos, pra gente poder fazer o acordo
de pauta. ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Eu solicitou ao nobre vereador Marco Antônio
Amaral, nosso primeiro secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores e vereadoras.
MARCO ANTÔNIO AMARAL: Sim, senhor, Senhor presidente. Senhor presidente voltou todo...
Vereador André Rebello. Presente. Vereador Azuaitei. Presente. Vereador Bira. Presente. Vereador
Bruno está no gabinete fazendo atendimento. Vereadora Cidinha justificou a ausência. Vereador Dé
Alvim presente, vereador Dimitri Sean. Presente. Vereador Djalma Nery. Presente presente, vereador
Elton Carvalho. Estão lá ainda, senhor presidente. Vereador Gustavo Pozzi, presente. Vereador (Elton
Carvalho…) Lucão Fernandes presente presente, presidente. Contundido, mas presente. Vereador
Malabim. Presente. Vereador Marquinho presente, vereador Paraná Filho. Presente. Vereadora
professora Neusa. Presente. Vereadora Raquel Auxiliadora. Presente. Vereador Robertinho Mori,
Presente. Vereador Rodson presente, vereador Roselei, presente, vereador Sérgio Rocha, Presente.
Vereador Tiago justificou ausência. ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Vereador Marquinho,
só um segundinho por gentileza. Eu gostaria que o senhor chamasse novamente o vereador Elton,
porque a câmera dele está desligada. MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador Elton Carvalho.
ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Vereador Elton Carvalho. Ele tá ausente. 18 Senhores
vereadores… ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Entrou, Marquinho. Vereador Elton está
presente. MARCO ANTONIO AMARAL: 19 com o vereador … com o digno vereador Elton
Carvalho. ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Perfeito. Não, … não está ainda aí, né? Deixa o
final. Voltamos de urgência, depois a gente faz a entrega pra ele. Senhores vereadores, Vereador
Senhoras vereadoras, senhores vereadores. Coloco em votação requerimento de urgência com as
devidas assinaturas. Requerimento 27 38, de autoria do vereador Bruno Zanchetta, que requer estudo
para o adiantamento do processo seletivo para contratação de professor especial temporário para 2023.
Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado.
Requerimento 27 44, também de autoria do novo vereador Bruno Znchetta, que requer ações efetivas
para obtenção do selo município Amigo do idoso, os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado. Coloca em votação requerimento 27 51, de autoria do
vereador Gustavo Pozzi, que requer informações sobre o estudo e obra de contenção de águas nas ruas
Aldo Pozzi com a rua Victor Manuel de Souza Lima e a Rua Doutor João Oliveira Júnior ao redor da
instituição de longa permanência para idosos, cantinho Fraterno no Centro. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Requerimento 27 28 de autoria do
Nobre vereador Gustavo Pozzi, que requer providências para limpeza e manutenção do terreno que
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fica localizado na Rua Orlando Pedreschi entre as casas de número 46 e 58, no Jardim Medeiros, São
Carlos, São Paulo. Em votação o requerimento 27 28, os vereadores favoráveis, permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Requerimento 27 49, de autoria do nobre vereador
Gustavo Pozzi, que requer em caráter de urgência, informações sobre as manutenções realizadas nas
ambulâncias do Samu nesse ano 2022. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão
manifestando-se os contrários. Aprovado, o requerimento 27, 49. Requerimento, 27 50, de autoria do
vereador Ubirajara Teixeira, o Bira, que requer providência junto à Secretaria de Saúde para fornecer
as informações sobre o funcionamento da hemodiálise. Quantos pacientes foram atendidos
diariamente nos últimos 60 dias, como funciona o transporte dos pacientes? Qual o tempo de espera
que o paciente tem ficado após o término do procedimento? Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de lei ordinária de número 592, de
autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito
adicional suplementar na prefeitura municipal de São Carlos, no valor de R$75.000,00, sendo 30.000
do vereador Dé Alvim, 45.000 do Vereador Malabim. Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de lei ordinária de número 593, de autoria da
Prefeitura Municipal de São Carlos, que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional
suplementar na Prefeitura municipal de São Carlos, no valor de R$20.000,00, conforme emenda do
nobre vereador Azuaite Martins de França. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão
manifestando-se os contrários. Aprovado projeto de lei 593 de autoria do vereador Azuaiate. Aliás,
autoria da Prefeitura, conforme emenda do vereador, Azuaite, desculpa. Projeto de lei 591 de autoria
da Prefeitura municipal de São Carlos, que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional
suplementar na Prefeitura municipal de São Carlos, no valor de R$135.000,00 conforme emendas
parlamentares dos nobres vereadores Elton Carvalho, 5.000, Tiago Parelli, 120.000 e Bruno Zanchetta
10.000. Os vereadores favoráveis, permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado.
Projeto de lei 595, de autoria do nobre vereador Dione Oliveira Souza Paranazinho, que altera
dispositivo da lei 20.180 de 25/6/2021, que instituiu o programa Municipal Agricultura de Interesse
Social e mais. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovado, projeto de lei 595. A gente chega a umas 5 e 15. Em votação a moção 295. Quero
socializar aqui com os meus colegas vereadores que diversos vereadores assinaram o requerimento de
Urgência especial que manifesta agradecimento a Sander Rogério Poli, que é um servidor muito
dedicado da Secretaria Municipal de Esporte e Cultura do nosso município, trabalha na questão dos
esportes de rendimento e ele estar e acompanhando a sua esposa, a sua família, deve morar na
Austrália e essa é uma moção de agradecimento, ele vem receber daqui alguns instantes aqui na casa,
eu queria pedir aos nobres colegas que assinasse a moção de agradecimento posteriormente, para que
ele possa levar com ele esse documento na sua nova jornada lá na Austrália, tá bem? Assinar os
requerimentos de urgência. Eu coloco em votação a moção 295, de autoria deste vereador que
manifesta agradecimento a Sander Rogério Poli para o funcionário da Secretaria Municipal de Esporte
e Cultura pelos serviços prestados ao município de São Carlos. Queria pedir, inclusive, ao nobre
vereador Marco Antônio do Amaral que proceda a leitura dessa moção de agradecimento, o Sander
não está no plenário ainda deve estar nos acompanhando dentro de alguns minutos e deve estar por aí
para receber esta moção de agradecimento. Pode, pode por favor. MARCO ANTONIO AMARAL:
Senhores Vereadores, senhoras vereadoras, moção de agradecimento. Manifesta agradecimento a
Sander Rogério Poli, funcionário da Secretaria… é Poli, né, senhor presidente? … funcionário da
Secretaria Municipal de Esportes e Cultura pelos serviços prestados ao município. Considerando que
Sander Rogério Pole nasceu em São Carlos, há 39 anos, quem é casado com Vanessa Augusto
Mardaquim e pai de 2 filhos, Miguel, de 4 anos e Gabriel, de um ano; considerando que o mesmo
ingressou na Prefeitura Municipal de São Carlos, na função de auxiliar de natação no Dia 13 de
Janeiro, 2010 lotado na Secretaria Municipal de Esportes e Cultura, trabalhando nas piscinas do
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município; considerando que em 2017 se afastou do cargo por 5 meses para comparar eles para
acompanhar a esposa em seus estudos fora do país, no Canadá; considerando que após o retorno desse
afastamento em 2018, voltou para a Secretaria de Esportes trabalhando internamente, onde em 2019,
após uma reestruturação na prefeitura, foi nomeado chefe de seção de praças esportivas, cargo que
ocupou até o presente momento. Pelas exposto, considerando que nesse mês de outubro, o querido
funcionário que se despedirá da Prefeitura municipal e do cargo que ocupa para morar em Brisbane,
capital do Estado. Na Austrália, pelo exposto, por tratar-se de um servidor importante para o
município, esse legislativo municipal não poderia deixar de agradecer-lo e que submeta ao plenário
dessa egrégia Câmara Municipal a presente emoção de agradecimento à qual depois de cumpridas as
formalidades regimentais, seja encaminhada cópia a Sander Rogério Poli parabenizando e
agradecendo pelos anos de serviços prestados junto a Prefeitura Municipal de São Carlos, Sala das
sessões, 17 de outubro de 2022. Vereador Roselei Françoso. Presidente da Câmara Municipal no
biênio 2021, 2022. Vereador do MDB. Porque a Vossa Excelência ainda não assinou, tem outras
assinaturas? Mas eu não li ainda, para que outros vereadores possa estar assinando. ROSELEI
APARECIDO FRANÇOSO: Eu queria, inclusive, viu… MARCO ANTONIO AMARAL: Está
aqui na mesa para os vereadores assinarem. ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: … aproveitar a
oportunidade, é um servidor que eu acho que tem o carinho, respeito e agradecimento de toda essa
casa. Então gostaria de que todos, na verdade, fossem coautores junto comigo nesta moção, né, para
que ele possa de fato se apresentar, né? em outro país, como uma pessoa que prestou esses relevantes
serviços aqui, na nossa cidade. Então peço a gentileza de todos, para que vocês assinem esta moção,
tenho certeza que levará com ele, né? todo o carinho que esta casa, essa cidade é representada por nós,
vereadores e tem, né? Com esses servidores que prestou esses serviços importantes aqui na nossa
cidade. Bem. Então eu peço a gentileza, muitos assinaram a urgência, mas não assinaram a moção.
Peço que vocês assinem a moção. Lucão, deixa o só pegar o número dela para colocar em votação.
Então, em votação, a moção 295, de autoria deste vereador que manifesta agradecimento a Sander
Rogério Poli, funcionário da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura pelos serviços prestados ao
município. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrário.
Aprovada a moção segue e para assinatura na parte interna do processo. Agora, entraremos na ordem
do dia. O primeiro projeto em votação, é o projeto de lei 485, de autoria da Prefeitura Municipal de
São Carlos, que tem como objeto que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional
suplementar na Prefeitura municipal de São Carlos, na Secretaria Municipal da Pessoa com
Deficiência e Mobilidade reduzida no valor de R$25.400,00. E emenda parlamentar do Nobre
vereador Paraná Filho. Recursos oriundos do de votação, né? De anulação de dotação orçamentária do
Tesouro Municipal. Os vereadores favoráveis permaneça como estão manifestantes contrários
aprovado. O projeto de lei 485. Em votação. O projeto de lei 488, de autoria da Prefeitura Municipal
de São Carlos, que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na Prefeitura
municipal de São Carlos. Esse crédito adicional suplementar na Secretaria Municipal de Esporte,
Cultura para a formalização no termo de fomento entre a Prefeitura Municipal de São Carlos e
Associação de gestores do Esporte e Entretenimento. O projeto Tae Ken Dô, bem como custear a 23ª
festa afrodescendente, sendo que os recursos são provenientes de emendas parlamentares dos nobres
vereadores, Lucão Fernandes e Roselei Françoso. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão
manifestando-se os contrários. Aprovado. O projeto de lei. 488. Projeto de lei 492, de autoria da
Prefeitura Municipal de São Carlos, que autoriza o Poder Executivo a conceder repasse financeiro à
Liga a central de Natação e dá outras providências no valor de R $11.448,00 para o desenvolvimento
do projeto Raia Livre Kids, com recursos provenientes do Fundo Municipal da Criança e do
Adolescente. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão manifestando-se os contrários.
Aprovado o projeto de lei 492. Projeto de lei 495, de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos,
que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na Prefeitura municipal de
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São Carlos, no valor de R$25.000,00 a ser implementado na Secretaria Municipal de Esporte e
Cultura, para a formalização do termo de fomento entre a Prefeitura Municipal de São Carlos e o
Instituto de Estudos de Educação, Saúde e Conservação, o IEESC com recursos oriundos de nulas de
anulação de dotação orçamentária do Tesouro Municipal. Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão manifestando-se os contrário. Só para deixar … já taí. Então Ok. Por favor, se o Sander
estiver pode adentrar ao plenário que assim… tem poucos processos para ser votado. Ao finalizar, nós
faremos a homenagem a ele. Só para registrar aqui o último projeto 495, eu pulei aqui fazendo Justiça.
É uma emenda parlamentar do nobre vereador Robertinho Mori Rota, tá? No valor de R$25.000,00
para esse Instituto de Estudos em Educação, Saúde, Conservação, Robertinho. Projeto de lei 495 em
votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão manifestando-se os contrários. Aprovado
o projeto de lei 495. Projeto de lei de número 501, vereador Rodson estar atento aqui? Vereador
Rodson, é um projeto de lei de autoria dos nobres vereadores Roselei Françoso e Rodson Magno do
Carmo… RODSON MAGNO DO CARMO: Pela ordem, senhor presidente. ROSELEI
APARECIDO FRANÇOSO: Pela ordem solicitada pelo vereador Rodson Magno do Carmo.
RODSON MAGNO DO CARMO: Senhor presidente, eu gostaria que o senhor suspendesse a
votação desse projeto por 3 semanas, porque a esposa Cláudia Cury está nos Estados Unidos e não
poderá estar aqui na homenagem que será feita ao marido dela, então poderia ir, passa-se para o mês
de novembro, 3 sessões para que a gente pudesse votar e a família pudesse estar presente. ROSELEI
APARECIDO FRANÇOSO: Perfeito, vereador Rodson, realmente a Cláudia Cury fez contato com
esta presidência, solicitando, né, a compreensão e a colaboração dos nobres vereadores. Ela gostaria
muito de estar conosco, juntamente com a academia que ela representa, aqui no plenário da Câmara,
acompanhando esta homenagem que está sendo oferecida pelo vereador Rodson Magno do Carmo e
por este vereador, o que denomina de Hélder Pepino Fagali a corrida meia maratona de Água
Vermelha e Santa Eudóxia. Então eu consulto senhores vereadores para a dilação de prazo solicitado
pelo vereador Rodson do Carmo, por até 3 semanas. Se a Cláudia voltar antes em comum acordo com
esta casa, poderemos, né, colocar em votação, tá bem? Então eu consulto seus vereadores sobre o
pedido do vereador Rodson para a dilação de prazo de até 3 semanas. Vereadores favoráveis
permaneçam como estão manifestando-se os contrários. Então aprovado a dilação de prazo. Dilação.
Por 3 semanas. O projeto de lei agora, 502, de autoria do Nobre vereador Robertinho Mori. Roda que
altera a Lei 19.452 de 21 de novembro de 2019. E que concede. Os que altera o artigo. Segundo do
inciso sexto 6, né? Da Lei 19 4, 5, 2 21 de novembro de 2019. Em relação ao prêmio Gilberto,
Oriovaldo Chierice. Robertinho me perdoa, não me recordo se o senhor ia fazer algum
encaminhamento em torno desse processo, não, então eu coloco em votação, é o pro o projeto de Lei
de autoria do vereador Robertinho Mori Roda projeto de lei 502 que altera a Lei 19.452 21 de
novembro de 2.019. Os vereadores favoráveis primeiras constam manifestantes contrários. Aprovado
o projeto de lei 502. Projeto de lei, número 507 de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que
altera dispositivos da Lei 20.481 e 16 e dezembro de 2021 que concede o aditivo ao repasse financeiro
do tempo de fomento. No valor de R$15.000,00, totalizando 30.000 para associação Esportiva Leão
Guerreiro referem que o projeto Idosos, envelhecimento e saúde, sendo que o recurso é proveniente da
emenda parlamentar do Nobre vereador Rodson Maria do Carmo. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão manifestantes contrários. Aprovado o projeto de Lei 507. Projeto de Lei 508
que altera dispositivo da Lei de 20.530 de 17 de dezembro, 2021 que concede aditivo o repasse
financeiro, tempo de fomento no valor de 10.000, totalizando 35.000 para a sucessão São Carlense de
ciclismo referente ao projeto movimento de habilidades psicológicas, sendo que o recurso é
proveniente de emenda parlamentar do Nobre vereador Djalma Nery. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão manifestantes contrários. Aprovado o projeto de Lei 508. Projeto de lei, 510
de autoria do Nobre vereador Djalma Nery, que institui no município a Semana Festival do Livro, O
vereador Djalma Nery solicitou encaminhamento de votação para o referido projeto. DJALMA
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NERY: Boa Tarde, Senhor presidente Roselei Françoso. Boa tarde, vereadores e vereadoras,
população que nos acompanha. Eu peço nessa tarde, ajuda dos nobres vereadores para que a gente
possa aprovar esse importante projeto para o município que institui a semana do Festival do Livro.
Antes de mais nada, quero agradecer aqui a presença. De pessoas importantes para a área da cultura
aqui de São Carlos e um dos idealizadores do projeto, que é uma companheiro Adilson Marques
trabalha na festa escritor, quero agradecer também apresentou Antônio Aparecido da Maria Lúcia,
Dom Antônio Faz que estava por aqui. É o escritor tá aqui atrás, o escritor importante aqui da cidade.
Esse projeto se trata de reunir uma série de iniciativa da nossa cidade que já existem em comemoração
em apoio a prática da leitura, que é extremamente importante para a formação cidadã, para o
desenvolvimento intelectual, moral, ético, cognitivo e que de fato São Carlos por ser a capital do
conhecimento, a capital tecnologia merece ter uma semana que reúna e possa divulgar o trabalho de
tanta gente boa aqui da cidade. O que pensa que produz, que escreve, que faz arte. Só o Adilson que tá
aqui, que eu sei, ele tem uns 40 livros, né? De ação para mais essa cara escreveu um livro por mês, é
um poço de inspiração de criatividade. São-carlense está aqui conosco, Antônio também tem uma
porrada de livro escrito, Antônio Faz, é um grande escritor e nós vamos valorizar o talento dessas
pessoas que estão se dedicando a produzir cultura, conhecimento, ter uma semana para que São Carlos
possa dar visibilidade para isso. Promover o intercâmbio entre escritores da cidade da região para que
a gente possa valorizar de fato esse epíteto, esse apelido da nossa cidade, que a capital do
conhecimento. A gente vem aqui hoje e pediu apoio de vocês para aprovar esse projeto. O Festival do
livro, ele já teve 3 edições realizadas na cidade de São Carlos, uma primeira em 2015, que aconteceu
na Fundação Pró-Memória, a segunda no ano de 2020, que foi durante a pandemia, portanto, com
algumas atividades remotas, né? Entre o passeio São Carlos e aí algumas online, né? E uma terceira
que aconteceu esse ano em 2022 na FESC né, que foi muito interessante, contou também com apoio
do nosso mandato da prefeitura, o que a gente que agora é poder oficializar isso no calendário de
eventos do município para que a gente possa a partir do ano que vem. Então tem um período a data
para reunir diversos eventos, escritores, pessoas para comemorar essa prática importante que é a
leitura. Então peço o apoio de vocês dos senhores das senhoras para que a gente possa então criar esse
marco aqui na nossa cidade e aprovar no calendário oficial do município. Esse festival do livro na
Cidade. ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Vereador Djalma eu que cumprimentá-lo pela
iniciativa de criar, na verdade, um instrumento, que a gente possa de fato dedicar em uma semana.
Dedicado à questão do livro e leitura. Eu. Acompanhei alguns trabalhos promovido pelo Adilson,
inclusive, com apoio do vereador Marquinho Amaral para lançamento dos livros, né? Relação à
semana do trânsito, a educação para o trânsito e tantos outros. Temos aqui conhecimento e o respeito
pelo seu Antônio Faz, inclusive depois eu queria conversar com ele sobre uma proposta que nós
aprovamos aqui também projeto de lei, uma lei, né? De minha autoria sobre a linguagem simples.
Depois eu gostaria sim de conversar com seu Antônio com a Mesa diretora sobre esse assunto que
muito nos interessa, viu seu Antônio. Ainda hoje falávamos por mensagem sobre esse assunto, né?
Para nós é de fundamental relevância e ter aqui o conhecimento do senhor contribuindo, né? com a
leitura, com o desenvolvimento da nossa cidade também. Parabéns Djalma. DJALMA NERY: Peço
votação nominal, se possível. ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Votação nominal, ao projeto
de lei… tem uma emenda modificativa. Vou pedir ao vereador Marquinho Amaral que faça a leitura
da emenda modificativa. MARCO ANTÔNIO AMARAL: Senhor presidente, senhoras e senhores
Vereadores, emenda modificativa modifica o projeto de lei número 510/2022 que institui no
município a semana do Festival do livro. O nome Festival do Livro citado nos artigos 1º, segundo e
terceiro, passa a vigorar com a redação: Aspas, semana do Festival do livro Fecha Aspas, São Carlos,
17 de outubro, 2022. Vereador Djalma Nery, vereador do PSOL. Senhor presidente. ROSELEI
APARECIDO FRANÇOSO: Obrigado, vereador Marcos Amaral. Então, nesse momento, eu coloco
em votação a emenda lida pelo nobre vereador, Marquinho Amaral, emenda modificativa, né,
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Marquinho? emenda modificativa. E então coloca em votação os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, manifestamos os contrários. Agora sim, eu coloco a pedido do vereador Djalma Nery, a
votação nominal ao projeto com a emenda englobada. E os vereadores favoráveis. Digam sim, os
contrários digam não. MARCO ANTÔNIO AMARAL: Voltar a votação nominal, vereador André
Rebello. Sim. Vereadoras. Azuaite. Vereador Bira sim. Vereador Bruno. Está no gabinete atendendo.
Vereadora Cidinha do Oncológico justificou. Vereador Dé Alvim. Sim, vereador Dimitri Sean.
Vereador Djalma Nery, sim. Vereador Elton Carvalho, está Online Senhor presidente. Sim, estão
voltando sem, né? O vereador Gustavo Pozzi. O Gustavo Pozzi estão on-line, vereador Lucão
Fernandes. Sim, vereador Malabim. Sim, vereador Marquinho. Sim, vereador Paraná Filho. Vereadora
professora Neuza. Sim, vereadora professora Raquel. Sim, vereador Robertinho Mori. Sim, vereador
Rodson. Sim, vereador Roselei no exercício da Presidência não vota, vereador Sérgio Rocha? Sim,
sim, vereador Tiago justificou ausência. 13, senhores vereadores votaram sim, nenhum não e nenhuma
abstenção. Então está aprovado 13 a 0. ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Então está
aprovado o projeto de Lei 510 … 13 a 0. Então está aprovado o projeto de lei que institui no
município a semana do Festival do livro. Parabéns a todos os parabéns ao vereador e que nós
possamos fazer aí de fato uma grande semana, né? Do livro da literatura, né? Quem sabe, né?
Aprovado. Projeto de lei de número 512 que autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional
suplementar na Prefeitura municipal de São Carlos à Secretaria Municipal de Esporte Cultura no valor
de R$ 385.190,07 para a formalização do termo de fomento entre a Associação de Karatê de São
Carlos, bem como a execução de eventos do Departamento de Arte e Cultura para o restante do
exercício 2022, sendo que o vereador Bruno Zanchetta destinou R$15.000,00 de emenda parlamentar.
Recurso alocado para o meio de doação de dotação orçamentária do Tesouro Municipal. Tem uma
emenda modificativa também. Eu peço o vereador Marquinho Amaral… MARCO ANTÔNIO
AMARAL: Emenda modificativa. Retifique-se o artigo primeiro e segundo do projeto de lei para que
passe a figurar com a seguinte redação: O artigo primeiro e artigo segundo passam a vigorar com a
seguinte redação: Fica o Poder Executivo autorizado a abrir crédito adicional suplementar de R$
383.190,07, para atender despesas abaixo relacionadas artigo segundo para atender o crédito que trata
o artigo. Primeiro serão utilizados recursos oriundos de anulações a dotações abaixo codificadas em
conformidade com dispositivo do artigo 43 parágrafo, primeiro, terceiro da lei federal 4.320 de 14 de
março de 1964 e alterações posteriores. Aí entram as categorias. Justificativa: A mudança proposta
tem o objetivo de adequar a propositura legislação vigente, uma vez que a somatória dos valores das
respectivas fichas não estão correspondente ao total do remanejamento. ROSELEI APARECIDO
FRANÇOSO: Eu coloco nesse momento em votação, a emenda modificativa lida pelo nobre vereador
Marco Antônio Amaral. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão manifestantes contrários.
Aprovada a emenda agora coloco em votação o projeto e a lei ordinária. 300. De número 512 e com a
emenda englobada os vereadores favoráveis filmes como estão manifestantes contrário. Aprovado, o
projeto de lei Ordinária 512. Agora coloco em votação o projeto de lei número 515 interessado,
vereadora Raquel Auxiliadora e os demais vereadores que estabelece normas sobre transparência e
publicidade das agendas públicas dos ocupantes de cargos na Prefeitura Municipal de São Carlos na
forma que se específica. RAQUEL AUXILIADORA: Encaminhamento de votação. ROSELEI
APARECIDO FRANÇOSO: Encaminhamento de votação solicitado pela nobre vereadora Raquel
Auxiliadora do tempo de 3 minutos. Vereadora Raquel, só um segundinho, até para eu prestar aqui um
esclarecimento. O Sander já se encontra entre nós, tem apenas mais um projeto a ser votado logo na
sequência, nós já faremos a sua homenagem, viu Sander. Por favor vereadora Raquel tres minutos
com alguns acréscimos, se necessário for. RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada, senhor presidente,
gostaria de encaminhar a votação desse projeto que é de autoria, na verdade de 18 vereadores dessa
casa, vereador professora Neuza Raquel Auxiliadora, Rodson Magno Carmo, Roselei Françoso,
Sérgio Rocha, Tiago Parelli, André Rebelo. Azuaite, Bira, Bruno Zanchetta, Cidinha, Dé Alvim,
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Djalma Nery, Elton Carvalho, Gustavo Pozzi, Lucão Fernandes, Marquinho Amaral e Paraná Filho.
Esses 18 vereadores entenderam e acolheram, na verdade, um projeto de lei que foi estudado e
proposto pelo Guilherme Rezende, um administrador público muito atuante aqui na nossa cidade, que
visa trazer a público com um artigo. Acho que eu queria inclusive destacar esse artigo, 37 da
Constituição Federal, que os princípios da administração pública, da legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência. Esses princípios são fundamentais para o Poder executivo
desenvolver suas atividades. E esse projeto tem esse objetivo da publicidade da agenda do prefeito,
dos secretários municipais. Nós vereadores quem a quem também administra poder executivo, quando
a gente vira uma pessoa pública, a gente tem que dar sim, satisfação dos nossos compromissos, das
nossas ações. Essa casa, inclusive, ficou buscando agenda do prefeito incansavelmente para notificá-lo
e não o encontrava. E essa esse projeto de lei visa, então trazer a público agenda, né, do prefeito
municipal e dos secretários importante para a imprensa trabalhar para nós vereadores fiscalizarmos e
também é claro, a população saber o que o senhor prefeito e o que os secretários estão fazendo com
que eles estão conversando. Qual é a prioridade da agenda deles? Então é um projeto fundamental
para dar maior transparência no poder executivo da nossa cidade. Por isso que eu encaminho
favoravelmente a esse projeto. ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Obrigado, vereadora
Raquel, eu consultas tem mais alguém fazer encaminhamento, tem 18 subscritos aqui, né? Com
autores. Então eu coloco em votação … a senhora solicitou votação nominal? Votação, nomes
nominal solicitado pela nobre vereadora Raquel Auxiliadora para o projeto. Os vereadores favoráveis
digam sim, os contrários digam não. MARCO ANTÔNIO AMARAL: Vamos lá senhores
vereadores, mais uma votação nominal. Vereador André Rebello. sim. vereador Azuaite. Vereador
Bira. Sim. Vereador Bruno está no gabinete atendendo. Sim. Já chegou? Sim. Sim, Vereadora Cidinha
do Oncológico, justificou a ausência. Vereador Dé Alvim. Vereador Dimitri Sean. Vereador Djalma
Nery. Sim. Vereador Elton está on line. Sim Elton, sim. Vereador Gustavo Pozzi. Vereador Lucão
Fernandes. Sim. Vereador Malabim. Malabim? Vereador Marquinho Amaral. Sim, vereador Paraná
Filho. Vereadora professora Neuza. Sim. Vereadora professora Raquel sim. Vereador Dé Alvim, sim.
Vereador Robertinho Mori. Sim, vereador Rodson. Rodson? Vereador Roseli no exercício da
Presidência não vota. O vereador Sérgio Rocha sim. Vereador Tiago Parelli justificou a ausência. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12. 13 Senhores vereadores e senhoras. E nenhum voto contrário, 13 a 0 de
novo. ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Então está aprovado por 13 a 0. Eu não voto, né, por
força do nosso regimento, se votasse com certeza, votaria favoravelmente a esse projeto até porquê eu
sou também um dos propositores que subscrevi o projeto. MARCO ANTÔNIO AMARAL: O
vereador Rodson estava atendendo… ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Tá registrando, é
possível esse registro ainda, vereador, pode ser? MARCO ANTÔNIO AMARAL: Então, não é mais
possível, mas pode constar da ata... ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Isso perfeito, vereador
Rodson, a gente registra em ata já foi declarado aqui o resultado por 13 a 0. MARCO ANTÔNIO
AMARAL: Se estivesse presente, votaria favoravelmente. ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO:
É isso? Então, agora em votação, o projeto de lei Número 529 de autoria da Prefeitura Municipal de
São Carlos que autoriza o poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na Prefeitura
Municipal de São Carlos, no valor de R$30.000,00 para a Secretaria Municipal de Meio Ambiente,
Ciência, Tecnologia e Inovação, para a formação do termo de fomento entre a Prefeitura Municipal de
São Carlos e o projeto Ninhos. Sendo que os recursos são provenientes da anulação de dotação
orçamentárias do Tesouro Municipal referente à emenda parlamentar do nobre vereador Djalma Nery.
Os vereadores favoráveis permaneçam como estão manifestando-se os contrários. Aprovado. Nós
temos o pedido de… hwin? Então antes de entrar no tempo do partido e na explicação pessoal, eu
gostaria de convidar o servidor homenageado por essa casa na tarde de hoje, o senhor Sander Rogério
Poli, para receber das mãos desta mesa diretora e de todos os demais vereadores, todos os vereadores e
vereadoras essa homenagem que manifesta agradecimento a Sander Rogério Poli, funcionário da
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Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, pelos serviços prestados ao município de São Carlos. Eu
convido todos os colegas, colegas, vereadoras e vereadores, para que a gente possa de fato, fazer,
prestar essa homenagem ao Sander. Enquanto a gente termina aqui as homenagens ao Sander, à sua
esposa. O Sander, o seu filhinho não veio hoje, Sander? Os 2 pequenininhos não vieram? Uma
correria. Ah perfeito, mas leve com vocês os nossos, o nosso carinho, a nossa gratidão, o nosso
respeito, tá? Não esqueça de nós, não. Sempre que tiver alguma ideia legal, liga aqui na Presidência,
para os vereadores, pra gente poder, de fato, né, trazer coisas boas para nossa cidade. Tenho certeza
que você estará pensando o tempo todo, né, na cidade de São Carlos, levará com contigo, é muita
história, né? Muito trabalho, muita coisa bacana diante de tudo o que você produziu para nós lá na
Secretaria Municipal de Esporte Cultura, tá? Um grande abraço, viu? ROSELEI APARECIDO
FRANÇOSO: Então, nesse momento, eu convido a professora Neuza para fazer o uso do tempo do
partido pelo tempo regimental de até 5 minutos. Ô, baiano. Precisava depois pedir para tirar uma cópia
da moção assinada por todos os parlamentares, para que ele possa levar, viu. Ô Robertinho, você não
pede, por favor, pro Rodrigo já providenciar isso? Por favor. Ô Sander, leva já o documento assinado,
porque a sua viagem é na sexta-feira, né? Talvez você não disponha de tempo para passar aqui
novamente, então já leva para ter com você aí, tá bom? PROFESSORA NEUSA: Posso fazer uma
colocação antes de mais nada? ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Por favor. PROFESSORA
NEUSA: Quero parabenizar esse grande amigo. Vou sentir muita falta desse jovem aí que me deixava
quase louca atrás dele. Na parte da secretaria, a secretaria vai sentir muito a falta. Que Deus te
abençoe, você e sua família. Uma boa viagem que dê tudo certo, Sander, de coração, um beijo.
ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Obrigado, vereadora. O tempo regimental é de 5 minutos
para o uso do tempo do Partido. PROFESSORA NEUSA: Bom, eu queria dizer, já ainda não é boa
noite ainda é boa tarde a todos que estão presente, aos que estão on line em nome do partido, que era o
primeiro da Cidadania.
ROSELEI APARECIDO FRANÇOSO: Professora Neusa, posso
interromper, mas eu tenho certeza que vai ser de grande valia a minha interrupção da fala de Vossa
Excelência, porque os 2 vereadores, o vereador, a vereadora Neusa e o vereador Dé Alvim, estão
inscritos no tempo do partido e na explicação pessoal. Eu queria sugerir, para não ter interrupção e a
senhora não perder o raciocínio, se o vereador Dé permite, ela já executa um tempo… os 2 tempos
aqui e depois o vereador Dé Alvim usa do mesmo expediente, pode ceder Dé? Para não ter prejuízo aí
no raciocínio, na interrupção tá bem? Eu acho que vocês vão ganhar muito com isso. Então, por favor,
professora Neusa pelo tempo, então de 5 minutos, o tempo do partido e 5 minutos da explicação
pessoal. PROFESSORA NEUSA: Boa tarde a todos. Boa tarde os que estão presentes, vamos para o
repeteco, né? Eu agradeço essa sugestão que vai só me ajudar, porque eu posso falar bastante, né?
Então, então, às vezes eu ultrapasso lá. Então vamos lá. Primeiro, eu quero, além do que eu já falei lá
do Sander, de elogiar umas situações que passou para … elogiar a propositura do Djalma, eu acho
assim de uma validade absurda a leitura a parte das poesias cantadas, as poesias faladas, … eu acho
que é uma cultura absurda e que resgata, né, resgata. Então eu quero parabenizar, ficou muito feliz,
né? Com essa colocação de Djalma. o vamos usar aqui foi falado muito perdas de meus vereadores e
amigos antecessor, como foi o caso do local nas inúmeras situações de saúde, né? E sempre repeteco
falar situações do Samu. O sucateamento que tal saber? O City todo mundo fala, fala, fala, mas na
verdade não resolve, não é questão só de ter os os os motorista ter o motorista e não ter a moléstia, né?
Fica difícil. Sei que tudo depende das licitações, uma delas fala que eu venho aqui, não é nem da
saúde, mas a ser virada em relação a situação do esporte. Muitas vezes vieram aqui falar do campo de
Santa Felícia de estar largado sucateado. É muito triste. O primeiro que tiraram muito das situações
que ia para um departamento que trabalha com mais de 40 situações de como Falla e equipamentos
esportivos, que são de naás os 4 e tudo o que sem. Outras o partido que são projetos que tem que estar
e se dedicou à tarde e faz cortar educação e faz cortar na saúde. Espero que esteja agora contando que
voltou, faltou para as Bolsa atleta, sabe muitas pessoas jovens que precisava, alguns pode ter os erros
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como a gente sabe que existe em todo lugar, mas faltou para muito e espero que agora se resolva, o
transporte de atletas, sabe nascendo faquinha para esses jovens, porque muitos acho que o esporte não
tem nada a ver com a situação da Saúde e da comunidade se engana, porque esporte e cultura e resgate
sabe? É educação, eu trabalhei essa situação, eu sei da importância que tem e realmente a gente
precisa dar atenção. A minha fala hoje é de um campo. Se vocês viu o gramado do campo lá da Vila
Isabel Dé, é maravilhoso. Um campo assim que é utilizado ali na Vila Isabel para vários campeonatos
esportivos, tanto aqui como fora e reúne muita gente, só que no entorno dele, gente, eu tenho assim,
eu não sei se para brincar de esconde-esconde, esconder ou esconder campo. Daqui a pouco vamos ter
que entrar com tosseira, picadeira para abrir uma picada para pessoa para poder entrar. Quando eu fui
fazer a filmagem que eu postei, a minha assessora estava me filmando, foi inteirinha, quase devorada
por lava pé, aquelas formiguinha meu, que ó… nós tivemos que refazer. O quê que eu peço? São
situações que necessita de uma limpeza que não é difícil e o calçamento. Ah, mas professora tem um
monte de … de lugares. Sim. São Carlos está simplesmente largada. Precisamos que todas as
secretarias se unam, agora com novas posições, e trabalhem para desenvolver nessa cidade, o que é
real em prol dos munícipes. Uma das coisa que eu quero falar e a e os inúmeros descarte que estão
ocorrendo ali no Parque Ambu, na na região do Gonzaga, no espaço lá absurdo Djalma, nós que
somos da Comissão do meio ambiente e até o momento não tivemos o retorno da usinagem. Aliás,
está tudo parado. E nós temos apenas 7 ecossistemas lotados e o transbordo, daqui a pouco não está
mais aguentando. Nós precisávamos de pelo menos pelo que observei que eu antes era a contra de ter
pelo menos uns 18 ou 16 eco pontos para tá absorvendo as situações de de maneira legal, e bem
conscientizada. Ter essa finalidade, essa função desses descarte, porque nós vamos ter e vocês tem até
o Victor que é teu assessor o Djalma uma vez me colocou de 2017, uma imagem, dou um drone que
ele mostrava todo o verde da região que desce ali pelo Medeiros, né? Hoje está inteirinho sem verde.
Nós vamos ser engolido pelo assoreamento. Outra, é uma licitação que eu não sei aonde que a gente
tem que lutar, que você também foi comigo na visita na ETE, na estação de tratamento com um
trabalho excepcional feito pela diretora Leila que tenta fazer naquela situação um trabalho legal. Eu
queria saber, até perguntei por Marquezine esses dias, quando que nós vamos ter realmente
funcionando flotador, que nós estamos com apenas um flotador. Então volto a repetir: se nós não
tivermos um trabalho feito, nós vamos, nós vamos ser engolido por M, E, R, D, A. Bom, mas tem
umas ideias que M, E, R, D, A não afunda, então vai ter todo o mundo que trânsito … correr para não
ter enchente e não tá engolindo M, E, R, D, A, porque nós não sabemos onde vai enfiar tanta M, E, R,
D, A, S. Então fica difícil. Eu não falei merda porque fica chato, né? Então obrigado, uma boa noite a
todos. BIRA: Muito bom professora Neusa, muito obrigado pelas explanações aí. Agora convido pela
explicação pessoal e tempo partido nosso Vereador e ex-candidato a deputado, Dé Alvim. DÉ
ALVIM: Vereador Bira, no exercício da Presidência, vereador Lucão, população que nos acompanha,
imprensa presente. Eu quero aqui primeiro, mais uma vez, agradecer sempre a comissão de Saúde
desta casa em nome do vereador Lucão. Uma moradora me procurou há pouco me ligando que o seu
marido tinha passado por um procedimento cirúrgico na Santa Casa e ele ainda se encontra no
oxigênio e o maxilar, ele tem dificuldade até de tomar água e tava querendo dar alta para ele.
Imediatamente entramos em contato com a Santa Casa, estamos aguardando o retorno. Isso é muito
importante, tenho a certeza que a direção da Santa Casa vai olhar com muito carinho essa situação,
porque as pessoas ainda continuam sofrendo nas UPAs. Já disse aqui torno a repetir, doutor João, das
UPAs, da UMESC, que é um mal necessário para a cidade de São Carlos. É uma situação muito difícil
que nós vivemos Nesse momento na área da saúde. Do outro lado, eu tenho a certeza que as pessoas
que hoje estão cada um no seu departamento trabalhando, nós estamos aqui para ajudar para
contribuir. Eu quero falar um pouco da infância e juventude, que são pessoas que estão lá
comprometida com trabalho. Tenho a certeza. Já a vereadora Raquel outros vereadores está de portas
abertas. Secretária me ligou para recebê-la para ajudar a orientar, até para colocar alguns projetos que
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a venda da Raquel tem em mente, em prática, naquela secretaria. Isso é muito importante para atender
o jovem, porque faz pouco tempo que ela está lá, faz o mesmo mês e pouquinho que ela assumiu a
Secretaria da Infância e Juventude tenho a certeza que ela vai desempenhar um grande trabalho,
porque é uma mulher preparada, uma equipe preparada que está lá, eu tenho a certeza, Raquel, pela
experiência que tem, pelo comprometimento que tem em defesa sempre do ser humano em defesa,
principalmente o dos jovens, vai contribuir bastante em ajudar nos grandes projeto daquela secretaria.
Não tenho dúvida que a Raquel é uma vereadora que vai nos ajudar bastante para que São Carlos
possa avançar, principalmente na área da infância e juventude naquela região, que são 2 grandes
polos, que é o Centro da Juventude do Grande Cidade Aracy e o Centro da Juventude do Cruzeiro do
Sul, que realmente precisa retomar o trabalho com o jovem, o trabalho com as crianças abrir para a
comunidade, é isso que nós esperamos. Enquanto vereador, eu tenho a certeza, nós vamos ter o apoio
dessa casa para ajudar não só aquela secretaria, como outras secretarias para que nós possamos ajudar
a cidade de São Carlos. Outro lado, queria cumprimentar o nosso prefeito Airton Garcia, que ontem
fez 73 anos de idade, eu pude estar lá do seu lado, mas eu fiquei muito contente de ver lá o vereador
Bira, de ver o vereador Lucão, de ver o presidente desta casa, de ver vários vereadores, Bruno
Zanchetta, de ver ali o vereador André, ver a vereador… olha, tantos vereadores tinham lá ontém
parabenizando o prefeito, mas cumprimentar também a importância do Neto Donatto neste momento.
Importante para ajudar a cidade de São Carlos que tem mandado os projetos que tem cuidado da
Câmara ao lado doutor Edson Fermiano. Não tenha dúvidas que isso é muito importante para a cidade.
O prefeito Ayrton estava muito bem, ficou muito contente, vereador Bira passou por lá também para
dar os cumprimentos ao prefeito, e ele estava muito feliz, porque tem muita coisa para ser entregue na
cidade São Carlos, neste ano, muitas obras em andamento, eu não tenho dúvida que com trabalho do
Neto como secretário de Planejamento e Gestão do Doutor Edson, trabalhando, unindo com o viceprefeito Edson Ferraz, todos unido para a cidade de São Carlos. Quem ganha é a nossa cidade. Nós
temos que acabar, eu tenho a certeza. Eu já disse aqui São Carlos perdeu muito, não elegendo aqui o
Djalma como deputado estadual. São Carlos perdeu muito, não elegendo Júlio César como deputado
estadual, perdeu muito, não elegendo o Elton, não elegendo o Dé Alvim, não elegendo Roselei
Françoso. Quem perdeu foi a cidade, porque nós temos que buscar recurso, nossos deputados
estaduais do nosso partido, deputados federais para continuar ajudando a nossa cidade. Eu tenho a
certeza Djalma, que independente de partido, tenho a certeza se você fosse deputado estadual, hoje
eleito, vamos nós de ter uma porta aberta em São Paulo, na Assembleia para buscar os recursos da
cidade de São Carlos, independente do partido A B, C ou D São Carlos chegou a hora de pensar no
futuro e ter o seu deputado estadual, mas não foi dessa vez, mas quem sabe numa próxima no futuro,
logo. Eu particularmente, quero aqui Geraldo Alckmin vai estar aqui, eu acho que na sexta-feira, dia
22, Raquel, na sexta-feira, Geraldo Alckmin é meu amigo. Eu, … a assessoria dele me ligou ontem,
diz, vereador, quero muito a sua presença lá no CPP, no centro do Professorado Paulista. Eu falei,
olha, estarei como o respeito que eu tenho pelo Geraldo. Geraldo é uma pessoa maravilhosa, meu
amigo estive no seu gabinete, enquanto ainda era pré-candidato a governo do Estado de São Paulo e a
assessoria dele me ligou, faço questão de tê-lo lá comigo do meu lado, ao lado Geraldo, fazer uma foto
para que nós possamos no dia 30 pelo nosso presidente, nosso vice eleito. Eu tenho certeza que estarei
lá ao lado do coordenador da região Paçoca, que está na cidade Barretos, que comanda uma parte da
campanha também do presidente Lula, sempre e o vereador pelo partido Solidariedade, que agora vai
fundir prós e solidariedade, vai fazer a fusão do partido aí para que o Brasil possa continuar
avançando, independente de eleição, o que a gente não pode aqui é pregar o ódio, né? Isso, o ódio, não
é muito legal. Nós temos que sempre avançar para a frente e eu acho que a disputa está aberta, tá aí, eu
tenho meu lado, todos sabem em quem eu vou votar, quem eu estou trabalhando. A bandeira está lá na
garagem de casa, Raquel passou lá ontem, bateu uma foto, falei. Obrigado, Raquel está lá, Lula, 13 e
ali, nós vamos votar com todo o respeito, mas… RODSON MAGNO DO CARMO: Senhor
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vereador Dé, um segundo só. A gente tem um acordo, o senhor tá sabendo né, que a gente… DÉ
ALVIM: Ah, não pode falar. Desculpa gente, … RODSON MAGNO DO CARMO: Que não
podemos… o vereador Djalma compreendeu, … DÉ ALVIM: Retiro aqui o que eu estou, … eu peço
desculpas… RODSON MAGNO DO CARMO: … com muita sabedoria, também gostaria que o
senhor se comportasse, por gentileza, dessa forma dessa fala, tá? Pra… é direito de igualdade a todos,
tá bom? A gente respeita, mas temos que manter aqui a independência de todo mundo, foi um acordo
junto com a promotoria e com o juiz, né? Juiz. Então a gente temos que … não temos que levantar
nem pra Lula nem para Bolsonaro, a gente… DÉ ALVIM: Eu peço desculpas, senhor presidente, eu
me exaltei, fiquei tão feliz com o convite do Geraldo que me exaltei aqui… é o calor, o calor… me
perdoa. RODSON MAGNO DO CARMO: Daqui a pouco eu vou falar que eu estou com 22 grau
aqui suando, aí não fica legal, né? Então peço que o senhor, por favor, respeite os demais vereadores
que antecederam os outros dias, né? Para não citar aqui, foi um acordo judicial, não é este vereador
que está falando… DÉ ALVIM: Eu tenho a certeza que de 22 graus não vai chegar, porque nós
estamos numa cidade capital do clima, 13 graus, nota 10, é coisa… então vamos juntos, Lucão,
parabéns pela ligação lá na Santa Casa. Tenho a certeza que vão encontrar o melhor caminho para essa
vida que está lá. Eu tenho a certeza, viu. Vereador Bira, muito obrigado, viu? Não havemos mais
orador para tempo de partido, explicação pessoal, faço de algumas palavras do nosso nobre vereador
Dé a minha, em relação ao aniversário do nosso prefeito, que complementa completou 73 anos, né?
taí, lutando com a saúde dele então, desde já, em nome dessa Casa. Dessa casa também
cumprimentamos o nosso prefeito Airton Garcia, em nome de todos os vereadores pelo seu
aniversário e também, um grande amigo aqui da Câmara, que está sempre presente e completa hoje
aniversário, nosso amigo Raniere, fica aqui em nome do presidente Roselei, da Mesa Diretora de
todos vereadores. Que Deus dê muita saúde também, Raniere, que sempre seja essa pessoa alegre,
simpática, né, Raniere, 62 anos, né, Raniere? Que legal! Raniere é um funcionário do SAAE, quantos
anos de SAAE? 42, parabéns pela… pela história também, pelo que construiu no SAAE. Não havendo
mais oradores, declaramos encerrado… Ah, peraí, perdão, Raquel, perdão aí, Emílio. É a chamada
final, nossa vereadora Raquel e os senhores vereadores.RAQUEL AUXILIADORA: Vamos lá.
Atenção para a chamada final. Vereador André Rebelo. Presente. Azuaite Martins de França, Bira.
Presente. Vereador Bruno Zanchetta. Presente. Presente, Cidinha do Oncológico, Dé Alvim, presente,
Dimitri Sean, Djalma Nery, presente. Elton Carvalho, presente on line? Presente on line. Presente
online, Gustavo Pozzi presente, Lucão Fernandes presente, Malabim, Marquinho Amaral justificou,
Paraná Filho, professora Neusa, presente, Raquel Auxiliadora, presente, Robertinho Mori, presente,
Rodson Magno presente, Roselei Françoso, Sérgio Rocha e Tiago Parelli. RODSON MAGNO DO
CARMO: … Essa noite de terça-feira, um bom descanso a todos. Declaro encerrada a 36ª sessão
, lavro a
ordinária da Câmara Municipal de São Carlos. Eu, Maria Cristina Roque Novaes Keppe
presente ata, que após lida e achada conforme, será devidamente assinada.

