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SESSÃO ORDINÁRIA 25 DE OUTUBRO DE 2022
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Marco Amaral, 1º Secretário
Aos vinte e cinco 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. SR. PRESIDENTE
RODSON MÁRIO: Muito boa tarde dando início a 36ª sessão, eu ia aparecer 25 10 2022. Solicito ao
primeiro secretário de Pedro Marque Amaral que faça a chamada nominal dos senhores vereadores.
SR. MARCO ANTONIO AMARAL: Pois não, senhor presidente. Exercício, o vereador Rodson.
Vereador André Rebello. SR. ANDRÉ REBELLO: Presente SR. MARCO ANTONIO AMARAL:
Vereador Azuaite. Vereador Bira. SR. UBIRAJARA TEIXEIRA: Presente SR. MARCO
ANTONIO AMARAL: Vereador Bruno, Vereadora Cidinha do Oncológico. Vereador Dé Alvim. Ela
estava aqui presente vereador, Dimitcian. Vereador Djalma Nery. Vereador Elton Carvalho está
presente no corredor. Vereador Gustavo Pozzi. Vereador Lucão Fernandes. vereador Malabin.
Vereador Marquinho Presente, vereador Paraná Filho. Vereadora professora Neuza. Vereadora,
professora Raquel SRA. RAQUEL AUXILIADORA: presente. SR. MARCO ANTONIO
AMARAL: Vereador Robertinho Mori. Vereador Robson. Vereador Roselei... SR. PRESIDENTE
ROBSON MÁRIO: Roselei Fransozo Está online SR. MARCO ANTONIO AMARAL: Está
online… vereador Sérgio Rocha. O vereador Thiago Parelli. Temos a justificativa da vereadora
Cidinha, SR. PRESIDENTE ROBSON MÁRIO: por favor, SR. MARCO ANTONIO AMARAL:
Senhor presidente, conselheiro Françozo, são casos 25 de outubro, justificativa de ausência da 37ª
sessão ordinária do dia 25 do 10, 2022. Maria Aparecida Rodrigues dos Santos, Cidinha, do
Oncológico vereadora pelo progressista, vem por meio deste justificar atraso da 30ª sessão ordinária
por estar em reunião na unidade de saúde da família do Jardim Savaglia. Sem mais, agradeço a
compreensão de Vossa excelência. nesses temos pede deferimento. Cidinha do ondotológico,
vereadora. SR. PRESIDENTE RODSON MÁRIO: Muito obrigado, senhor secretário, havendo
número regimental, declaro aberta a presente sessão e sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos em pé, cantaremos e ouvimos o hino nacional e o hino a São Carlos. Canta-se os hinos SR.
PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Agradeço vereador André Rebelo fazer a leitura
da Bíblia. Leitura da Bíblia SR. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Peço ao
vereador Marque Amaral que faça a moção de votos de pesar. SR. MARCO ANTONIO AMARAL:
Antes, o senhor presidente, o senhor me permitir, eu vou justificar a ausência da vereadora professora
Neuza, por motivos de saúde e desejo a ela, eu acho que todos os vereadores também, pronto
restabelecimento. SR. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Com certeza, por favor,
vereador. SR. MARCO ANTONIO AMARAL: E anunciar a presença do vereador Thiago Parelli,
do vereador Malabin. Votos de pesar. Virgínia Cipriano Duarte, João Batista Terrugin, Antônio
Sarracine, Carlos Roberto Pereira da Silva, Conceição Piva Ferenci, Maria Vieira Pedrolongo,
Benedito Aparecido Donizete Firmiano de Jesus, Sidney da Silva, Vanda Clemente, Maria Aparecida
de Souza, Zumira Cândido Elias, Julieta de Rige Stefani, Benedito Aparecido Alves, Edinelson
Colete. Thierry Henrique de Medio, Tales Felipe Góes, Pedro Alberto Rodrigues, Marcos Aurélio da
Silva. Vereador Lucão, Jeferson Teixeira de Souza, Rosimeire Nunes dos Santos, Valdemar Diegues,
Sebastião Chinirry, Alá e Evangelista dos Santos, Terezinha Geovane Olegário, Mônica Fernanda
Barbosa, Vanderlei Novelli, Maria Eunice Zamboni Lului, Leonel Brizola de Souza, Maria de Lurdes
Falasse Bis, Fátima Aparecida Valentim Geraldo, Patrocínio Pejom, Guilherme Geraldelli, Laíde dos
Santos Alves, José Jacinto Carvalho, Valdemar Antônio Alves. 35 Falecimentos, Senhor presidente,
senhores vereadores. SR. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Agradeço a leitura dos
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votos de pesar para o vereador Marque Amaral e peço para que todos os vereadores e vereadoras e a
população aqui presente, que fique de pé em 1 minuto de silêncio. Nós vamos agora colocar em
votação a sessão ordinária, a ata da sessão Ordinária de 11 de outubro de 2022. Os vereadores
favorável permaneça como estão e se manifestando seus contrário, aprovado. Nós temos agora pedido
de TI de tribuna livre requerimento. Por favor, vereador Marque Amaral e faça a leitura dos
requerimentos da sessão de hoje, por favor. SR. MARCO ANTONIO AMARAL: Projetos de lei
ordinária, 9. Requerimento 60, indicações 4, moções 5, totalizando 78 oposições apresentadas pelos
senhores vereadores, na 37ª sessão ordinária do dia 25 de outubro de 2022. SR. PRESIDENTE
RODSON MAGNO DO CARMO: Muito obrigado pela dona Marque Amaral. E nós temos aqui um
pedido da tribuna livre do Hospital Universitário de São Carlos. Professor Fábio Fernandes Neves,
que solicitar o uso da tribuna livre. Eu peço o vereador que faça a leitura do pedido. SR. MARCO
ANTONIO AMARAL: Senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Roselei Françoso.
Eletíssimo presidente, venho através desse ofício solicitar espaço na tribuna livre desta ilustre casa na
data do dia 25 de outubro de 2022. O objetivo da palavra, é a apresentação do planejamento do
Hospital Universitário da USFCar para o próximo quadriênio, bem como enfatizar a necessidade de
do aporte de recursos à unidade hospitalar no orçamento municipal de 2023. Atenciosamente
professor Fábio Fernandes Neves, superintendente do HU da UFSCar. SR. PRESIDENTE RODSON
MAGNO DO CARMO: Muito obrigado, Décio, que o doutor. Por favor, se dirigir à Tribuna, Senhor
tem 10 minutos para fazer uso da tribuna Livre, doutor Fábio Fernandes está com a palavra por até 10
minutos. DR. FÁBIO FERNANDES: Muito obrigado, senhor presidente, para a sessão da palavra.
Obrigado pela atenção ilustre Vereadores e vereadora. Infelizmente a minha apresentação não vai ser
possível de passar na tela, mas o Rogério vai entregar o envelope para cada um dos senhores, com o
resumo da apresentação. Tá? O objetivo tem... é uma apresentação bem breve, primeiro ponto que eu
gostaria de esclarecer para os senhores. Como que funciona o financiamento de um hospital
Universitário Federal, né? Hospital Universitário Federal, ele tem a folha de pagamentos bancada pelo
Ministério da Educação através da LCER. Isso significa 70% dos recursos para um hospital. Ele tem
5% destinado investimento também bancado pelo MEC e 25%, que é o custeio do hospital, é
financiado através do Sistema Único de Saúde através do SUS. No caso de São Carlos, quem faz a
gestão desses recursos da Secretaria Municipal de Saúde. Infelizmente, o Hospital Universitário desde
sua federalização, ele só perdeu recursos. No ano de 2015 o repasse municipal era na casa de 1,1
milhão, depois sendo é reduzido e hoje nós mesmo com algumas recuperações, temos repasse inferior
a 1 Milhão. No mesmo período, a inflação foi de 30% pelo IPCA e de 70% pela variação, os custos
hospitalares. Nesse sentido se torna totalmente inviável a manutenção dos serviços sem uma revisão
do orçamento deste hospital na Lei orçamentária de 2023. Um outro ponto de apresentação que eu
gostaria de passar para os senhores que a gente trabalhou junto ao Ministério do Planejamento do
hospital para o próximo quadriênio e o hospital até 2027 deve ter terminado todas suas obras e ele terá
uma capacidade instalada, que geraria 830 internações por mês, sendo 120 de UTI, 550 cirurgias, mês,
150 partos, 140 sessões pacientes sessão de hemodiálise, 10.000 exames especializados e quase 7.000
consultas. Entretanto, para isso ser viabilizado é importante que o Hospital universitário entre no
orçamento do município. Como eu já mostrei o Senhores, o Ministério da Educação e responsável por
Folha Investimentos, mais o custeio de natureza orçamentária do Sistema único de Saúde. No caso de
São Carlos, que tem gestão plena do município, do próprio município com sua secretaria. Coloquei
também da apresentação um breve esboso aí dos prédios já terminados, né? As obras andam muito
bem no hospital. Ele seria a solução da maior parte dos problemas desse município, né? Filas de
consultas, filas de exames, filas de cirurgias vão se resolver quando o hospital estiver 100%
finalizado. Então eu venho aqui pedir 3 pontos aos senhores vereadores. Que, na deliberação da Lei
orçamentária de 2023 destine R$150.000 por mês para o financiamento da UTI recém-inaugurada. A
UTI do Hospital Universitário prestou excelente papel durante a COVID e agora foi credenciada como
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UTI geral. O problema é que os recursos repassados diretamente pelo SUS cobrem só metade dos
custos de uma UTI. Então é necessário que a suplementação do município dos outros 50%. Isso
significa R$150.000 por mês no orçamento do município. Um outro ponto que eu venho pedir, deixei
bem destacado aí na minha apresentação também no ofício entregue aos senhores. E a necessidade de
um repasse de R$100.000 por mês para que o hospital ocupe as novas áreas recém-construídas, que
são basicamente pediatria e saúde mental. São áreas novas, alguns vereadores já visitaram
presencialmente, áreas extremamente humanizadas, né? Com leitos extremamente apropriados, com
padrão de hotelaria do hospital privado, mas hoje a gente não tem espaço orçamentário nem para ditar
os contratos de limpeza, segurança, vigilância dessa nova área. Ela está pronta, está finalizada, mas
está trancada porque não existe espaço orçamentário. Como já falei, mais de a metade do orçamento
hospital foi com corroído pela inflação dos últimos 6 anos. E finalmente, diante da oportunidade das
emendas parlamentares destinadas à área da saúde, as impositivas, venho pedir que os senhores
vereadores, vereadora nos apoiem na compra de um equipamento de distribuição de medicamentos.
Esse equipamento faz com que os medicamentos saiam da farmácia que cheguem mais rapidamente
nos postos assistenciais. E esse equipamento exonerará o hospital em cerca de R$50.000 por mês, que
hoje ele paga pessoas para levar e buscar esses medicamentos, né? Com esse correio interno
pneumático, que eu estou solicitando né? O apoio dos senhores, a gente conseguiria aí reduzir o custo
do hospital em cerca de 500 R$600.000 por ano, o que poderia ser investido em um outros e serviços e
outros equipamentos também de uso da população, né? Finalmente terminando meu tempo, não quero
tomar muito tempo do Senhores. Eu queria falar aqui o Hospital Universitário é um hospital 100%
SUS. Ele não tem outra fonte de custeio que não seja o Sistema Único de Saúde. Nós não atendemos
particular, não tendemos convênio, não atendemos nenhum outro tipo de fonte de financiamento. E
por ser o hospital 100% SUS, hoje nós temos dentro de toda a rede federal, do ponto de vista do
cliente nós somos o sétimo hospital mais bem avaliado com 96,9 de satisfação. De cada 100 pacientes
que vão do hospital 97 indicariam o hospital para um parente ou retornariam. Isso é um padrão de
hospital particular de excelência, né? Então venho aqui pedir o apoio dos senhores para que esse
tesouro que São Carlos ainda não descobriu ser escavado e seja apoiado para essa casa, para que nos
próximos 4 anos a gente consiga extrair todo o potencial dele. E me coloco à disposição para qualquer
questionamento. Obrigado de novo pela palavra. SR. MARCO ANTONIO AMARAL: seu
presidente, eu sei que não existe questão de ordem, eu sei que não existe e esse espediente. Mas eu
queria pedir permissão para você, aproveitando a oportunidade dos representantes do HU estarem aqui
e às vezes eu me perguntado na rua, eu tenho respondido, mas quem sabe agora com os trâmites do
MIS, as transmissões, nós temos. Se o senhor poderia falar o seguinte: uma vez que esse hospital é
subsidiado pelo governo diz pelo SR. PRESIDENTE ROBSON MAGNO DO CARMO: governo
federal, DR. FÁBIO FERNANDES: governo federal. Essas ampliações também não deveria ter esse
subsídio também para ampliar essas ações, essas intenções de aumento para atendimento a população.
Então eu gostaria de aproveitar essa oportunidade. A gente sempre joga ou aqui passando o chapéu
pedindo ajuda, e a gente sempre procura fazer o melhor, então só pra tirar essa dúvida. SR.
PRESIDENTE ROBSON MAGNO DO CARMO: Boa pergunta, vereador. Pergunta pertinente. Por
favor, doutor. Se o senhor puder responder. DR. FÁBIO FERNANDES: claro, pois não. O acordo
entre Ministério da Educação e o Ministério da Saúde é esse que eu falei para os senhores, o custeio
do hospital para o cidadão entender o quê que o custeio é remédio e produtos para a saúde é a limpeza,
é a manutenção do prédio do hospital, ele é feito com recursos do SUS, né? E São Carlos para o seu
município já de médio para grande porte, quem faz a gestão dos recursos do SUS e Secretaria
Municipal. Municípios de menor porte, quem faz a gestão e Secretaria estadual, mas São Carlos tem
gestão plena. Então isso é assim nos 41 hospitais federais, o Ministério da Educação paga a Folha. Pra
vocês terem noção nossa folha hoje já passa dos 3 milhões de reais por mês, né? E o Ministério da
Educação paga investimentos como obras e equipamentos. Mas o custeio do dia a dia, como o hospital
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atende a população do SUS é feito pelo Sistema único de Saúde. Como conseguir dinheiro? aí sim, eu
acho que é hora da gente. E a gente político, né? Mobilizar as bancadas pedindo a ampliação do teto
do SUS do município, né? Acho que isso é importante, a gente vai a Brasília que a gente. SRA.
RAQUEL AUXILIADORA: Senhor presidente, pela ordem eu gostaria de solicitar que a fala de
presos do doutor Fábio constasse na entregar a ata e aproveita a oportunidade para agradecer o
trabalho de excelência que o Hospital Universitário faz na nossa cidade. É uma honra para São Carlos
ter o Hospital Universitário e é realmente um tesouro da nossa cidade, por isso também coloca mais
uma vez o nosso mandato à disposição nas emendas impositivas e também na articulação com os
nossos parlamentares do PT. Já enviei inclusive esses documentos aos nossos parlamentares e estarei à
casa e dos recursos necessários para o HU. Obrigada, Doutor. SR. PRESIDENTE ROBSON
MAGNO DO CARMO: Doutor, o senhor pode me responder qualquer valor total mesmo que o
senhor está pedido, que o senhor tá fazendo é de R$230.000, né? DR. FÁBIO FERNANDES: O que
eu preciso é presidente que seja adicionado ao orçamento, um repasse de 250.000 por mês para o
Hospital. SR. PRESIDENTE ROBSON MAGNO DO CARMO: No valor total de 1 milhão e 200, é
isso? DR. FÁBIO FERNANDES: certo. O objetivo é manter a UTI aberta e a ocupação dessas novas
áreas que vão trazer muito mais conforto para o cidadão são carnarlense. SR. PRESIDENTE
RODSON MAGNO DO CARMO: Muito obrigado pela presença do senhor Doutor Fernando. A
gente agradece depois, Doutor Faap, Gente agradece. Rogério, você pega o telefone dele por favor
para a gente estar batendo tendo um papo, está bom? Muito obrigado. Sempre benvindo, sempre
bemvindo nessa casa. SR. PEDRO MARQUE AMARAL: senhor presidente. SR. PRESIDENTE
RODSON MAGNO DO CARMO: Pela ordem, vereador Marco Amaral. SR. MARCO ANTONIO
AMARAL: Eu não poderia deixar de manifestar sobre a fala do nosso ilustre representante do HU.
Uma vez porque eu tenho muito orgulho nesse hospital. Por que presidi a esta casa no biênio 2013,
2014. E nós tínhamos um elefante branco chamado Hospital Municipal. E naquele momento nós
tivemos uma ampla união, o vereador Lucão recorda, isso. Outros vereadores que compunham um
esta casa, nós tivemos uma árdua luta, uma árdua tarefa junto com o professor Targino, com o doutor
Celso Pedrino e com muitos outros que administravam aquele hospital. Para convencer o prefeito da
época que estava irredutível em nós fazermos a federalização do Hospital Escola. E com muita força,
os vereadores daquela legislatura, e nós como presidente da Câmara, o Rogério se recorda disso. Nós
tivemos uma atitude firme dizendo que a Câmara Municipal pararia e a suas atividades se nós não
sentássemos na mesa para discutirmos. Também tinha presença sempre marcante do ex-reitor da
UFSCar, o professor Sebastião Cury. E nós fizemos uma reunião memorável no gabinete do então
prefeito, naquela ocasião e após muita luta, muita discussão até em momentos que nós tivemos que
tomar decisões duras, decisões até que não republicanas para fazer com que esse hospital se tornasse o
orgulho que é hoje para a cidade de São Carlos. Então eu gostaria de parabenizar vocês que representa
esse hospital que é uma referência será ainda mais daqui a alguns anos e São Carlos. E será ainda
mais, pode ter certeza. Conhecida como antes e depois do Hospital Universitário Horácio Parimputi. E
graças a Deus e ficará isso registrado nos anais desta casa e na história desta cidade, que naquela
ocasião, eu com muita firmeza, modéstia a parte. Com muito orgulho, eu fui um dos grandes
responsável. Junto com meus pares em fazer com que esse hospital hoje fosse orgulho de São Carlos e
nós pudéssemos chamá-lo de grande Hospital Universitário Federal. Então, parabéns a vocês e levem
a toda equipe do HU os nossos cumprimentos, porque nós só recebemos elogios e todos aqueles que
tem os seus entes queridos ou daqueles que passaram por lá, principalmente no momento mais
doloroso da saúde pública, que foi o momento da COVID. Parabéns a vocês e eu tenho a certeza que
os 21 vereadores nesta casa estão juntos nesta luta para nós construímos, se não o maior, mas o grande
hospital Federal da cidade de São Carlos! SR. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO:
Muito bem, nós começamos aí o grande expediente. SR. MARCO ANTONIO AMARAL: E a
registrar presença do vereador Gustavo Pozzi. SR. PRESIDENTE ROBSON MAGNO DO
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CARMO: Começamos o grande expediente. O primeiro a falar agora vereador Alexander Malabin. O
senhor tem até 10 minuto. Expediente, vereador. SR. ALEXANDER MALABIN: Boa tarde, Senhor
presidente em exercício, Robson Magno. Vereadora Raquel. Boa tarde. Boa tarde. Senhores
vereadores, população que nos acompanha os presentes, a imprensa em geral, o meu muito boa tarde.
Eu gostaria de trazer aqui nesta tarde. É que já era para mim aqui falar na semana passada, mas acabou
aí o tempo morrendo e minha... e eu sou o primeiro desta tarde a falar hoje. Era para ter falado a
semana passada sobre isso. Sobre as contas aprovadas aqui do município. Todos nós sabemos. Que
existe. E tem que ter uma responsabilidade muito grande com dinheiro público, com as contas
públicas porque existe uma prestação de contas e o Tribunal de Contas do Estado, ele a prova ou ele
reprova as contas do município. E nós tivemos aqui na cidade de São Carlos, desde 2017, assim que o
prefeito Airton Garcia assumiu e montou a sua equipe de governo e colocou na Secretaria da Fazenda
o Mário Antunes. E o Mário Antunes e montou ali os seus diretores, enfim, os cargos ali para a para o
apoiar nessa questão é relacionado ao dinheiro público municipal. E todos nós sabemos a situação que
o prefeito Airton pegou a cidade de São Carlos. Uma cidade endividada. Uma cidade no vermelho.
Uma cidade com contas reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado. Nós ainda votamos aqui essa
questão quando quando o tivemos aqui, o ex-prefeito Altomani, que veio até esta casa. E todos nós
sabemos da situação, vereador Robson, que se encontrava prefeitura em 2017. Dívidas. Dívidas para a
Santa Casa. Dívidas para o transporte público. E o Airton teve. Teve que aí… ir ajustando as coisas
parcelando, teve que se virando. E com a ajuda do secretário da Fazenda e com toda a equipe que
quando eu falo, secretário da Fazenda, eu não inalteco só o secretário. Porque tem uma equipe. Não
adianta um técnico bom, se o time é ruim. Não vai para lugar nenhum. Tem que ter um técnico bom
numa, equipe tem que ter os jogadores bons para ganhar um campeonato. E precisa de ter um
secretário bom e uma equipe boa em sua secretaria para as coisas andarem com responsabilidade e
compromisso com o município. E nós tivemos todas as contas aprovadas neste atual governo desde
2017, salvo engano e que faltam agora 2021. Eu acho que não se já saiu ou não, né? Aprovação, mas
eu acho que já saiu até 2020 e temos todas as contas aprovadas. Para ver e para vocês verem a
dificuldade. Porque ouvindo as pessoas podem achar que é fácil. Mas em Araraquara, desde 2013
todas as contas estão reprovadas até 2019, não ser a de 2020. Em Rio Claro, nós temos uma conta
aprovada e outras contas reprovadas. Então essa é a dificuldade o que se tem, e que tem que ter um
compromisso, rresponsabilidade e, acima de tudo, competência. Porque se tiver só compromisso e
responsabilidade não tiver competência, as coisas também não funcionam. É um casamento que tem
que funcionar. E aqui na cidade de São Carlos eu quero dar os meus parabéns ao prefeito municipal
nessa questão. E ao secretário da Fazenda, o Mário Antunes e toda sua equipe. E todos aqueles que
indiretamente ou diretamente colaboraram para que o Tribunal de Contas aprovasse todas as contas do
município da cidade de São Carlos. Agora... Dinheiro na cidade de São Carlos, hoje tem. Hoje a
cidade de São Carlos. Ela goza de verba dos cofres para o público aqui na cidade de São Carlos. Mas
então o que precisa fazer para que os problemas que nós temos na cidade sejam solucionados? Aí falta
competência, compromisso e responsabilidade. O que teve para que as contas fosse aprovada está
faltando para com zelo e a oferta do serviço prestado para a população. E água vermelha. Nós temos a
UBS de Água Vermelha, eu estou tendo algumas reclamações de pessoas ligadas à a mim, ao meu
mandato. Que o telefone não funciona há muito tempo. Hora. A gente, é um telefone, um simples
telefone, se faltar na casa da gente estar resolvido o problema em poucos dias. Mas na administração
pública, nós nos deparamos com um problema simples de resolver, porém, quem está à frente dessa
situação eu não vejo compromisso ou responsabilidade. E as pessoas estão cobrando. Então, eu espero
que as pessoas que estão nos ouvindo: secretário de governo, Edson Fermiano, a secretária a Jora que
é a secretária de Saúde... problema simples de resolver: um telefone para colocar. Para ter a
manutenção para colocar em funcionamento. Nós não temos, vereador Lucão, em Água Vermelha. E a
pessoa que me cobrou faz uma semana que me cobrou, e me cobrou hoje de novo. Então são coisas
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simples para resolver, nem é coisa difícil. Se formos falar das coisas difícil, vai faltar o tempo. 10
minutos não dá para falar. Sobre a demora no atendimento nas UBS, nas unidades da saúde da família.
Nas UPAs. O problema com falta de médico. Então, algumas questões que o prefeito precisa pontuar.
Pontuar. Chamar os responsáveis pela Secretaria da Saúde e começar a colocar o Pingo nos is, o que
precisa? Porque, como disse o Dimitri aqui a semana passada: o problema não é verba, porque nós
aprovamos aqui pra UNESC que gerencia as UPAs. Uma hora é 2 bilhões, outra hora é 800.000, outra
hora é 400.000, outra hora é 1 milhão e meio, não é o problema aprovar. Porque nós estamos aqui para
aprovar e depois para fiscalizar o que que acontece, cobrar. A falta, a oferta do serviço público com
qualidade, com o município. E é para que... é para isso aqui que nós estamos. Aprovar, não é
dificuldade. Essa não é a dificuldade, a dificuldade que tem sido é pro para o governo, para
administração municipal oferecer o serviço de qualidade para o município nessa questão de saúde.
Que está deixando a desejar, que precisa melhorar. E o prefeito tem competência para isso que ele já
resolveu muitos problema aqui na cidade. E esse é um problema que precisa encarar com
responsabilidade, competência e compromisso para resolver. Sobre cirurgias, eletivas. A gente vê
pessoas na fila há 5 anos esperando uma cirurgia tiver que morrer, vai morrer. E dinheiro. Dinheiro
para fazer tem. Falta o quê? O que falta? A oferta do município que a Santa Casa não consegue.
Atender toda essa demanda. Faz convênio com o Matão, com outras Santas Casas, com outros
hospitais. Existe essa possibilidade. O que não pode é uma pessoa ficar na fila 4, 5 anos esperando
uma cirurgia de hérnia. Que é uma cirurgia Que se formos ver. É uma cirurgia assim, teoricamente né,
simples. Não, que seja simples, mas teoricamente. Então nós acreditamos num governo, apoiamos. O
PT apoiou o governo, e nós estamos aqui para cobrar o governo sobre essa situação, sobre essas
questões. É o prefeito resolveu o problema e da malha viária da cidade em 70, 80%. E dá para resolver
essa questão de saúde também, pelo menos melhorar e muito. Não que vá resolver o problema todo.
Não acredito nisso, porque o Brasil enfrenta esse problema. As cidades vizinhas, a cidade do Estado
de São Paulo, a cidade de outros estado, os estado enfrenta um problema com o SUS. Nós entendemos
isso, mas temos que cuidar dos nossos. Muito obrigado. SRA. RAQUEL AUXILIADORA:
Obrigada vereador Malabin. é... vereador Paraná Filho vai fazer uso da palavra. Se não, por favor
vereador Marquinho Amaral pode me substituir aqui para fazer uso? SR. MARCO ANTONIO
AMARAL: Com a palavra por até 10 minutos, o expediente falado. A nova vereadora Raquel
Auxiliadora. Quero registrar a presença on-line do vereador, Azuaite Martins de França. E também
aqui presencial, do vereador Djalma Nery. Com a palavra nobre vereadora. SRA. RAQUEL
AUXILIADORA: Obrigada presidente Marquinho Amaral, aqui em exercício. Boa tarde, senhores
vereadores. Acho que hoje são única vereadora presente. E mais uma vez eu venho à essa tribuna para
falar que mais um jovem foi assassinado. Dessa vez na nossa cidade vizinha, Ibaté, um adolescente de
15 anos assassinado: Luan Rafael de Chico. Reforço aqui, não é mais um CPF cancelado. É o amor de
alguém que se foi, é uma família que chora a morte de um filho, de um neto, de um irmão, de um
amigo. São jovens que estão sem assistência, sem políticas públicas voltadas para a juventude. Sem
nenhuma perspectiva de futuro de educação, de saúde, de culturas. de livros. Como podemos afirmar
que os jovens são o futuro da nação se a cada minuto um jovem é morto de forma violenta? E mais
uma vez eu reforço aqui, a gente não pode naturalizar as mortes e muito menos achar que a solução é
simples é fácil. São mortes que precisam ter motivo de uma reflexão profunda da sociedade para
buscar também profundamente soluções. Por isso, o nosso mandato durante essa semana protocolou
uma série de requerimentos ao município solicitando informações sobre políticas públicas para a
juventude. A gente precisa entender o que está sendo feito para os nossos jovens. Ou pior, o que está
sendo negado aos nossos jovens na saúde, na assistência, no esporte, na cultura, lazer e claro, na
Secretaria de Infância e Juventude que já deveria ter esse mapeamento pronto. Nós também
protocolamos um requerimento específico sobre o Conselho Municipal de Juventude, que deveria ser
o grande fórum de debate dos jovens na nossa cidade para debater o que a gente quer de políticas

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo
públicas. Fiscalizá-las, e que estar inoperante desde 2018. Esse é um instrumento importantíssimo
para a autonomia dos jovens, para que a gente possa fazer políticas com a juventude e não para a
juventude. Assim, nós também protocolamos um projeto de lei para criar no município de São Carlos,
por lei, a Conferência Municipal da Juventude. Também um importante instrumento que já foi
ocupado, já foi feito no passado em âmbito nacional estadual e aqui no município que tem como
protagonistas os jovens que vão poder debater, aprofundar o seu debate sobre o que querem com uma
ação concreta. Além disso, hoje nós tivemos uma importante reunião no CEMAC com diretor de
Artes e cultura do município para a gente, porque eu acredito muito que a educação e sobretudo a
cultura salva vidas. E é a cultura que a gente precisa levar para os nossos jovens... e isso… E mais do
que isso, dar visibilidade para a cultura e para o conhecimento que os jovens já fazem, né? Já
realizam, né? E principalmente jovens da periferia da Juventude Negra, que é... tem como a sua
manifestação cultural, a cultura hip hop. São Carlos desde 2012 realizava o Sanka hip hop, um
importante festival de arte e cultura é... que movimentava as periferias e trazia essa política à tona e a
nós teremos novamente sanka hip hop nesse ano, vamos fazer um mini, um esquenta do Sanka hip hop
agora no mês da consciência negra e nosso mandato, destinar a emenda preço importante é essa
importante iniciativa acordo, a gente já agradece o CEMAC e o Departamento de Artes e Cultura. E
convoca, né, todos os jovens aí, galera do hip hop para fazer parte da organização e pensar esse
festival. É... porque a juventude não é o futuro da nação, ela já é o presente e ela precisa já discutir as
políticas para si. Um outro assunto que eu queria tratar nessa tarde, tem a ver com e as eleições do
próximo domingo, um momento fundamental de democracia do nosso país, exercício do nosso voto. E
que nosso mandato tem a preocupação de que todas as pessoas possam ir votar. Por isso, na semana
passada, nós protocolamos um ofício ao prefeito municipal informando da decisão do Supremo, do
juiz Barroso, que liberou o passe livre em todos os municípios. O transporte público é elemento
fundamental de acesso a direitos e também acesso a deveres, porque o voto ele é um direito, mas ele
também é um dever e hoje é mais barato a gente pagar a multa por não votar do que o pagar o passe de
ônibus, que sai mais caro. Por isso a gente protocolou esse ofício, protocolamos também uma
indicação para alteração da lei municipal que trata do sistema de transporte público do município,
garantindo a gratuidade não só no dia das eleições, mas em momentos fundamentais do município,
momentos cívicos, como o aniversário da cidade, momentos religiosos, como o feriado de Aparecida
de Babilônia e também momentos importantes de cidadania, como as campanhas de vacinação. Então
a gente protocolou também essa indicação. E acaba de receber a ligação do secretário municipal do
Governo Doutor Aéssio Fermiano, que me autorizou aqui a fazer esse anúncio: que o município de
São Carlos fará o passe livre nas eleições municipais. Uma grande vitória da população de São Carlos,
que vai poder votar e exercer plenamente o seu exercício da cidadania no próximo domingo. Quero te
parabenizar Prefeitura, né? O governo é Airton Garcia por essa decisão mais sábia decisão, né? Sou
uma vereadora de oposição SR. PEDRO MARQUE AMARAL: O vereador Azuaite está solicitando
uma parte. SRA. RAQUEL AUXILIADORA: só terminando o raciocínio. Sou uma vereadora de
oposição, mas tenho clareza da importância é... desse ato do governo municipal, por isso, eu
parabenizo. SR. MARCO ANTONIO AMARAL: A parte do vernador Azuaite.
SR. AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Boa tarde a todos. Só completando o raciocínio da
vereadora Raquel... Dizer que o cidadania também protocolizou na Prefeitura Municipal de São Carlos
um pedido para que a Prefeitura liberasse ônibus no dia das eleições das 7 horas da manhã e às 18
horas do domingo, passe livre para que as pessoas possam exercer o seu direito e dever de votar.
Recebi o telefonema do secretário Edson Fermiano me comunicando que isso foi aceito. O pedido foi
aceito assim como a vereadora Raquel, que também tinha feito um pedido igual, ou semelhante
também foi atendido. Então fomos atendido, a população foi atendida. Muito obrigado pela parte,
vereadora Raquel. SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada vereador Azuaite. É... que bom que
nós somamos força nesse movimento. E quero agradecer também à Defensoria Pública do Estado de
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São Paulo, que também fez o esforço de conseguir o passe livre, protocolou um ofício na prefeitura,
né... para exigindo posicionamento do governo e também iria entrar com uma ação, né? Caso esse
direito não fosse garantido, o que felizmente foi garantido, então que no próximo domingo a gente tem
eleições livres, diretas com acesso a toda a população e que seja a festa da Cidadania. A festa do
exercício do voto sem violência, sem e compra de votos. Sem essas práticas tão ruins que ferem a
nossa democracia. Então, meu profundo desejo que domingo seja uma grande festa e que a gente eleja
o melhor projeto para a nossa nação. Obrigada. SR. MARCO ANTONIO AMARAL: Continuando o
expediente falado com a palavra por até 10 minutos. O nobre vereador, segundo vice-presidentes
dessa casa, Robertinho Mori Roda. Operadora Raquel. SR. ROBERTO MORI RODA: Boa tarde,
Marquinho, presidente. Agora substituído pela Raquel, Senhor ex-presidente, horas, presidente,
população que nos acompanha. SRA. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Com a palavra
vereador Robertinho Mori por 10 minutos. SR. ROBERTO MORI RODA: Pois não… Boa tarde
Raquel, ora presidindo a Sessão. Senhora Senhores vereadores, população que nos acompanha, a
impressa. Eu trago hoje à essa tribuna um comunicado requerendo uma audiência pública para tratar
sobre a instalação de residência inclusiva para pessoas com deficiência intelectual no município.
Considerando que este vereador tem um trabalho com o projeto de instalação de residência inclusiva,
devido ao compromisso assumido com a população em anos anteriores. Sente a necessidade e
concretizar esta ação para garantir os direitos das pessoas com deficiências intelectual que estão
envelhecendo e perdendo seus familiares. Eu tenho um trabalho há 30 anos na PAE de São Carlos,
que vejo de perto. Há dificuldades de síndromes Down, as pessoas os Downs e muitos outros tipos de
de síndromes. Perdendo seus familiares, a exemplo de um casal que não tinha com quem ficar e foi
para um asilo que existia atrás da antiga Nescle. Não me recordo o nome daquele asilo que fechou.
SR. ROBERTO POZZI: Cantinho de luz. SR. ROBERTO MORI RODA: Obrigado. Pozzi. Aí...
infelizmente, os abrigos de nossa cidade, eles tem, por força de lei. Somente pessoas acima de 60
anos. Existe um grau 3 que já são as pessoas sem mobilidades, já são as pessoas com demência pela
idade, por algum tipo de doença. Mas não é este essa proposta deste vereador. A proposta deste
vereador é que uma pessoa com Down, uma pessoa de seus 40 ou 50 anos, a exemplo desse casal que
teve que ir para a cidade de Jaú. Deixou todo o convívio dele aqui, participava, inclusive de um grupo
da banda que nós temos lá na PAE, ele participava e precisou embora. De lá para cá, isso já fazem uns
12 anos. Eu venho trabalhando no sentido e fiquei muito feliz de um recurso que foi para a cidadania,
que era uma sobra de R$100.000 e vai indo para ACORDE, pra ACORDE fazer esse trabalho. Houve
num bate-papo junto à secretária, a necessidade por conta de um pedido do juizado para acolher uma
pessoa com 18 anos de idade. Então o problema é mais sério. Estarei ajudando, obviamente
trabalhando para inaugurar em breve essa unidade. No qual fiz uma indicação, não é um prédio
público a um prédio de uma entidade particular e pode inclusive homenagear alguém que ainda está
em vida e pedi que fosse homenageado o nome d a mãe do Airton Garcia. Essa audiência pública seria
para discutir e chamar o representante do Ministério Público para que a gente pudesse fazer o
convênio, não somente com ACORDE mais fazer com a PAE e a exemplo do que nós estamos
fazendo um tratamento agora, juntamente com o asilo Helena Dornfeld. Tivemos as primeiras
conversa e a possibilidade de destinar uma emenda deste vereadora de 300 a R$350.000 para o
próximo ano, para que a gente possa fazer uma sede e trabalhar, estabelecer alguns critérios onde
fosse. Ah... de 18 a 35 a 40 anos. Na ACORDE e acima de 40 anos, ter como o idoso já essas pessoas
com deficiência intelectual, mas a deficiência intelectual são essas pessoas que já nascem, ou que,
durante a vida, tem. Não no envelhecimento, né? Essa síndrome. Então, eu fiquei muito feliz, estão
marcando então para o dia 10, vou obviamente colocar na imprensa Câmara municipal convidar a
todos os senhores vereadores, convidar a Secretaria da Cidadania, a Secretaria de Educação, Secretaria
de Planejamento, obviamente e a Secretaria da Pessoa com Deficiência. O que nós não é podemos
construir um prédio que não ter uma verba carimbada para que eles possam a todo instante, todos os
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anos ter esse apoio, esse convênio seja no Estado, ou seja, a com a União e também com o município.
Então, nós temos que começar, né? A gente vê aí... a gente passa aqui, assina convênios a com
entidades das diversas, porque são as entidades do terceiro setor que cobre, graças a Deus, né? A
dificuldade do que o município, infelizmente tem dificuldade de atender. Então... Que com muito
esperançoso, muito feliz. Em ter o apoio da Prefeitura municipal, principalmente da Secretaria de
Cidadania e também juntamente ao senhor Ademir e o Evaristo Pinheiro lá do Helena Dornfeld,
pessoas que acataram essa ideia deste vereador estão vendo com bons olhos, uma vez que eles tem lá
uma área de 700 e 70... 800 metros quadrados, bem do lado do abrigo e onde a intenção está
construindo, então esse abrigo para a gente a cumprir com o dever de estar assistindo as pessoas com.
Deficiência intelectual em nosso município. Um outro assunto muito rápido. Este vereador em 2001,
quando foi eleito pela primeira vez, foi procurado pelo prefeito, que também foi eleito Newton Lima e
pediu apoio para que a gente pudesse estar dando sustentação a seu governo. Este vereador deu
sustentação, no qual de nenhuma forma me arrependi pelo trabalho de excelência que foi feito. E ele
em 2003, ele cumpriu com o acordo, de estar construindo na cidade de São Carlos, um projeto de
educação musical. Para... a custo 0... para a população. Esse projeto existe, em 2003 com a sociedade
Pó-música. Logo em 2004 foi formada a Associação de Artes de São Carlos, tocada aí pela... pela
iniciativa privada. Um grupo de massons da cidade de São Carlos. E essa escola já existe há 19 anos.
A diretoria me procurou, entendeu a necessidade estar fazendo uma audiência pública, na qual eu já
convidei a vereadora Raquel, já convidei alguns vereadores... já convidei alguns vereadores
verbalmente... mas faço aqui um convite para que a... a população e os vereadores possam estar aqui
hoje, às 17 e 30, a audiência vai ser uma audiência rápida... A audiência para a prestação de contas,
principalmente desse chamamento público que venceu... está terminando o primeiro ano agora e
teremos novamente um aditamento para o segundo ano. Então é muito importante, um trabalho que já
passaram milhares de pessoas com os cursos de violino, viola, violoncelo, contrabaixo. Nós temos
flauta, as madeiras, flauta, clarinete, saxofone, trompete, bombardino, tuba. Nós temos violão clássico,
nós temos musicalização infantil, técnica vocal e muitos outros instrumentos. Percussão. Nós temos,
uma banda, um grupo maior que essa de madeiras. Hoje será a oportunidade de estar mostrando a
sociedade, o trabalho dessa Associação de Arte São Carlos, pessoas idôneas e pessoas que trabalham
em prol do progresso cultural em nosso município. Muito obrigado. SRA. PRESIDENTE RAQUEL
AUXILIADORA: Obrigada, vereador Robertinho Mori, inclusive obrigada, mais uma vez pelo
convite da audiência pública de hoje. E agora com a palavra, pelo expediente 10 minutos. Vereador
Tiago Parelli. SR. TIAGO PARELLI: Boa tarde, presidente em exercício, Raquel. À tarde a todos os
vereadores aqui presente. Apesar de que não tevem nenhum aqui, mas tá bom. Aqui... o todos os
municípios que estão aqui assistindo a gente hoje. Hoje... Um dia de visitas em bairros. E podendo
ver, né Raquel? O trabalho aí de algumas pessoas que fazem parte da da Prefeitura municipal.
Secretarias... o que é estranho, o que deixa a gente bem chateado. O tanto que nós fazemos para
atender no gabinete inteira disposição, a gente sempre tá tentando buscar soluções que às vezes não
são das nossas demandas, mas sempre apontando para as secretarias responsáveis, os problemas que a
população vem nos apresentando. E hoje eu tive no no bairro Jardim Embaré. E Ali tem... não só ali,
né? Mas acho que em alguns bairros de São Carlos, um pouquinho de buraco. Só um pouquinho. O
gozado é que a gente pede via requerimento. Mas nós vamos ligar para o secretário, os diretores. Aí
você liga… é, se eu ligar agora aqui, capaz que eles vão atender, eles estão ouvindo essa ação. Aí eles
vão atender. Cê liga. Ele não atende. Fiz o requerimento em maio. Dia 25 de maio para ser sanadas
esses buracos ali no no Jardim Embaré. Bacana. Hoje eu liguei de que 2 a 3 vezes por ou para o diretor
departamentos de viárias, que cuida do tapa buraco. Everaldo, né? E não me atendeu. E o tempo já
Everaldo, que eu deixava registrada aqui para você para ter um pouquinho mais de firmeza, porque às
vezes a gente conversa, a gente tem uma amizade, tudo, mas eu acho aqui… não sei se é que o
microfone, a Câmera, se vocês ficam mais entretido no que eu vou te falar. Quando eu ligo, não sou eu
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que tô ligando. É a população que pede, não perde só para mim e para todos. Vereadores. E aí vocês
não atendem, vocês ficam com birrinha… falam do meu assessor. Do assessor do Bruno... Ó, o
vereador já fala, agora o assessor vem encher o saco, falando isso. Vocês não atendem... o vereador,
um assessor. E com toda a educação: que é o meu acesssor, eu posso pôr a mão no fogo. Educado,
competente, sempre faz as coisas do com humildade. Então tá aqui o meu protesto. Vocês tão achando
o que: que vocês são o quê? Vocês são cargo de confiança, gente. Eu já foi um dia isso, eu posso falar.
Eu tô aqui eleito pelo povo. É passageiro? É passageiro. Mas enquanto estiver aqui vocês vão ter que
me atender. Vamos lá... O que aconteceu? Eu fiz uma live... Oh que legal, Raquel... Fiz uma live
depois de, eu acho que 20 minutos, o Everaldo chegou lá. Viu Bruno? Ele chegou. Cê tá ouvindo, né
Everaldo? To falando com você. E o que acontece? Vai fazer o serviço... qualquer alegação da pessoa:
a quebrou o caminhão, a massa não veio, ao transformador da usina não estar funcionando, a massa tá
fria… E o buraco tá lá. A população pedindo, né? O estranho de tudo isso é que a gente teve, né? Teve
um contato e tem uma amizade, mas a amizade não vai superar isso aqui. O respeito. Chega 1 hora
que cê não aguenta mais. Não só a gente pedindo com a população aí aclamando uma atenção de
vocês não dão. Então vai fazer o tapa buraco lá, né? Atende o telefone, né? Que depois é o prefeito
que é ruim. O prefeito vai apanhar. Por causa de quê? Por causa de um diretor, de um secretário que às
vezes, quando tá de bom humor, atende as pessoas. É difícil trabalhar desse jeito, né? Falar mais um
pouquinho de tapa buraco. Tapa buraco... que falar da saúde já falaram de saúde, tem um monte de
coisa para falar aqui, eu queria tar falando coisas muito melhores, mas eu acho que assim tem um
alcance bom pra vocês. Tá vendo, Everaldo? Tô falando para você, Everaldo. Não tô aqui de
brincadeira, viu? Passar a mão na minha cabeça não, que aqui morde! Vou te falar um negócio. Olha,
eu acho que você Bruno, já até deve ter participando, porque hoje me procurou uma senhora. A Vera
Santana, além da Associação de moradores da Zona Sul, que do Cruzeiro do Sul, né? Que ali pega o
Cruzeiro do Sul, Monte Carlo, Morumbi, Vila Conceição. Madre Cabrini e ela veio pedindo. Né
Bruna? Tá para mais um vereador, né? Porque ela citou para mim Djalma, o Bira, o Bruno, o André, a
Neuza. Secretários que foram lá. E aí o secretário vai lá e fala assim: Oh, o mês que vem vai fazer.
Ah, meu Deus fala a verdade! Não vai fazer então. É mais fácil. Atende o telefone, ou fala assim:
amigão, não vou te atender. Mas não fazer isso com a população. Mais uma senhora aqui, mais uma. E
assim... amanhã eu vou em outro bairro. Quinta eu vou em outro bairro. Sexta eu vou em outro bairro.
Não é isso que vocês quer? Porque assim, ó, conversando com vocês na boa, parece que não vai.
Vamos trabalhar um pouquinho diferente agora... não é assim? Vamos assim, ó. Mario Cabrini a rua
Tá. Gente, vocês não tem noção... a mulher caiu Bruno! Ela teve que abrir um... Parece que teve que
abrir o negócio na... na ouvidoria para poder receber a prefeitura. Não tem condição. Os bairros tudo
Largado. Ó Mariel, ó. Às vezes tá ancorado, apoiado no lote pessoas cara que às vezes não quer bem
seu não, cara. Você é um cara gente boa, boa pinta, cê entendeu? Meu amigo, pode falar que você é
meu amigo, mas você atende pouco, cara. Atender pouco. Tá dando conta para se fazer o serviço?
NÃO IDENTIFICADO: Posso dar uma parte? SR. TIAGO PARELLI:Pode falar. NÃO
IDENTIFICADO:Eu quero parabenizar, o senhor trazendo um assunto de novo, da Madre Cabrini,
Vila Conceição, Vila Gonzaga, Monte Carlo. 4 ano, o Mariel está enganando, enrolando para frente,
jogando para frente enganando a nós, a Câmara. Nos pediram… não tá engando a nós, tá enganando a
população... que é vergonhoso Tiago, aquele bairro ali. Tá, a linha diminuiu. Ali tinha tanto buraco
que diminuiu agora virou um só. Um grudou no outro e foi... virou um buraco só. Eu tô ali todo dia,
eu morro lá pertinho, eu recebo reclamação diariamente da população daquele bairro, tá? Isso é uma
falta de respeito com a população da Madre Cabrini, da Vila Conceição. Eu acho que o cara tem que
ser homem, falou que arrumar, que ia recapiar. E não… 4 anos já se passou 2, 3, 4 anos, já, Tiago SR.
TIAGO PARELLI: Realmente NÃO IDENTIFICADO: Não dá para aceitar. SR. TIAGO
PARELLI: E vereador... e inclusive se tá... ela até falou aqui, eu acabei pulando, seu nome também.
E você de lá, né? Você é atuante lá. E ela contou tudo com detalhe, o que vem acontecendo, né? Então
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vêm as os pedidos, as pessoas vão lá, foi o João Miler, o Mariel foi lá, né? Buracos na Rua Joaquim
Antônio Zantuti, Rua Pedro de Almeida. Então assim, tudo, vai lá e não vai. O único que foi lá e falou
que não ia fazer era o João Miler. Pelo menos o João Miler foi lá e fala que não vai conseguir fazer.
Pronto, resolveu o problema. Não falar que vai... ah depois vai. É quem faz com a gente, sabe o que
mais deixa triste? E você ligar, a pessoa atender e quando atende, quando vocês atendem diretores.
Deixa eu falar uma coisa: vocês atendem, fazem um compromisso comigo, eu levo esse compromisso
pro munícipe, eu vou chegar com que cara pro munícipe, se eu falei que ia tampar o buraco. Não só,
eu como todos os vereadores aqui, consegue atender o telefone? e falar assim ó: eu não vou fazer, eu
vou fazer o trabalho… e fazer, executar. Não é difícil gente, não é difícil! Mariel, eu... não sou só eu,
não sou só eu, j[a faz tempo já... faz tempo já que as coisas vêm acontecendo. Não sou só eu. Tá bom,
o negócio só vai, só vai se for só colocar um pouquinho as coisas que estão acontecendo, porque do
jeito que estava não dá para ficar. Se propõe, se propõe a fazer os seus diretores atender. Eu liguei pro
Jurandir Ferranti hoje de manhã. Até agora, até agora não me respondeu uma árvore que estava cair lá
no... Santo Antônio. Eu tô mandando o requerimento lá para o meio ambiente, para poder ter
autorização para estar fazendo a supressão da árvore. Enquanto isso, a mulher, ela não pode fazer nada
na chácara dela, que ela tem medo de ficar em cima dela. Não atende. Era o que vai, a vai, vai atender,
vai atender. Bom, eu queria falar isso hoje. Dizer para que o Mariel, Everaldo, um cara que atende a
Secretaria de Serviço Público é o Anderson. O Anderson atende. Eu não tô falando groselha aqui não,
viu. Ô Everaldo, só falar uma coisa para você. O que tem que ter, o que tem que ter, pelo menos é o
respeito. Respeito, tá bom, atende o telefone, respeito a todos. SRA. PRESIDENTE RAQUEL
AUXILIADORA: Sim, pode concluir. SR. TIAGO PARELLI: E respeito a todos os assessores da
Câmara Municipal de São Carlos, que são representantes nosso aí na Secretaria. Boa tarde a todos.
SRA. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Boa tarde. Obrigada, vereador Tiago Parelli e
agora com a palavra vereador Azuaite Martins de França vai fazer uso. Azuaite tá me ouvindo?
Azuaite está me ouvindo? O senhor vai fazer uso da palavra? SR. AZUAITE MARTINS DE
FRANÇA: Estou sendo ouvido? SRA. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Agora
está. O senhor tem a palavra por 10 minutos. SR. AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Presidente.
Estou sendo ouvido? Ah, tá ok. Senhora presidente. Senhores vereadores. O público presente,
senhoras e senhores. A gente tem. Nesta não, no começo da próxima semana para ser mais preciso,
porque a semana começa no domingo, as eleições para presidente da República e para governador do
Estado. Então, Cada um que escolha livremente o seu o seu candidato e aquilo que a gente defende. E
acima de tudo, a democracia. Nesse sentido. Nesse sentido. Nós não fazemos pressão. Nós não
fazemos nada que possa ser chamado de de ilegal. Para… para buscar, para buscar votos deste o
daqui, ele. No sentido de de interferir, nem quanto o dirigente de uma entidade. Nem enquanto pai de
família, ou marido. Democracia, gente exerce, a gente não fala de democracia, gente faz democracia
em todos, em todos os aspectos. Democracia pressupõe sempre o respeito. Respeito as pessoas,
respeito a suas condições, respeito a verdade. E o respeito ao ser humano. A política não foi feita, de
forma alguma para se para as pessoas, ao contrário, a política existe para eliminar a guerra. Nesse
sentido a política e de diplomacia representam a mesma coisa. E eu já me fiz pronunciar a respeito
dessas dessas questões. Mas gente vê um país dividido e é preciso que a gente acabe com essa divisão.
É preciso que a gente ser semeie a paz. Fica difícil a gente viver num país onde semeia o ódio. Fica
difícil viver num país onde a violência é disseminada no seio da família, no seio de toda a sociedade.
E as vezes até as pessoas são estimuladas. As pessoas são estimuladas não só a pregar a violência, mas
usar a violência e o desrespeito às regras. Foi o que nós, aquilo que nós assistimos pela TV. Nesse
último fim de semana, nesse último domingo, por parte do ex-deputado Roberto Roberto Jefferson ex
presidente do PT. Lembro, grande liderança do PTB foi a Getúlio Vargas. Getúlio Vargas no
momento de extrema pressão. Por cometendo suicídio. Para ficar. Muito claro para a história que a
pressão que sofria era uma supressão indevida. Ele deixa uma carta ao povo brasileiro antes de se
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suicidar... e nessa carta ele diz: Saio da vida para entrar a história. Ora, para entrar na história é
preciso, antes, é preciso honestidade, é preciso lealdade, é preciso respeito. Especialmente aqueles que
são operadores do direito. Ora, se existe o mandado de prisão. Prisão de recolhimento, porque preso já
estava com o direito a prisão domiciliar. Roberto Jefferson. Disparar 50 tiros contra as forças policiais
federais. E 3 granadas contra essas mesmas pessoas e esses 4 policiais, as que foram cumprir o
mandado de prisão. Pessoas assim não são dignas de exercerem mandato de deputado como o Roberto
Jefferson já exerceu. Pessoas agem dessa maneira não dão exemplo para ninguém. Só pode dar
exemplo para os fanáticos e para aqueles que não amam o Brasil, mas amam seus próprios interesses e
contrariam, a lei contrariam à ordem e atentam contra a vida em nome dos seus interesses que supõe
sejam os mais escusos possíveis. Mas quero falar de 2, outras 2 outras coisas. Amanhã. Dia 26 de
Outubro, faria 100 anos de idade um dos maiores intelectuais brasileiros, um dos maiores educadores
brasileiros. Refiro-me e quero fazer com seus minhas palavras, uma pequena homenagem a esse
grande homem que foi Darci Ribeiro. Antropólogo, formado pela USP. Que vai viver com os índios,
conhecer a sua realidade para defender-los. E que vai para o governo, vai para o Ministério da
Educação, vai para Casa Civil. Para defender o projeto de transformação do Brasil a partir da
educação. Esse é Ribeiro. O homem que cria o se e PIS, o homem que criou a Universidade. De
Brasília, a UnB. Um homem que diz que na sua vida sempre foi derrotado, mas ser derrotado, jamais
pretendeu. Está? A posição desonrosa daqueles que venceram. Esse é Darci Ribeiro. Essa é minha
homenagem a Darcy Ribeiro. E por falar de Darci Ribeiro e tem que falar de educação. E ao falar de
educação nessa campanha política em que todo mundo promete tudo. E se ganhar, se vencer, não vão
ter como pagar as promessas que fizeram. Eu quero dar apenas um detalhe. Eu fiz um levantamento do
ranking dos PIBs estaduais de cada um dos estados brasileiros. E o PIB do Estado de São Paulo em
2011, senhores vereadores, senhores professores, senhores defensores da educação, o PIB do Estado
de São Paulo em 2021 foi de 1 trilhão, 939 bilhões, 890 mil 890 milhões de reais. O segundo o PIB
brasileiro do Estado do Rio de Janeiro. Enquanto São Paulo é de quase 2 Trilhões. O do Rio é de 659
bilhões. Terceiro vem Minas com 519. Depois o Rio Grande do Sul com 380. O Paraná vem 5º lugar
com 376 e assim vai. Mas eu procurei cotejar o PIB com a posição salarial. Média dos professores das
redes estaduais de cada um desses estados. E me surpreendi. São Paulo, que é disparadamente o mais
rico está em 13º lugar na classificação dos salários pago, os salários médios pagos, aos professores da
rede estadual. O que pagar mais é o Distrito Federal. Em 1º lugar. Mais o Distrito Federal. Representa
10% do PIB de São Paulo e é o primeiro São Paulo, 13º. Você sabe qual é o Segundo o Estado, o que
melhor paga os professores? SR. PRESIDENTE VEREADOR ROBSON MAGNO DO
CARMO:Vereador Azuaite, o senhor pode concluir por gentileza? Vereador Azuaite, senhor, está me
ouvindo? o que o senhor pode concluir por favor? Professora Azuaite o senhor que tá me ouvindo. Dá
um sinal de que o senhor tá me ouvindo. Por favor, senhor particular, por gentileza. SR. AZUAITE
MARTINS DE FRANÇA: Então, só para concluir, eu quero fazer. Quer dizer que o estado de São
Paulo, aquele que mais conspira contra a educação. É disparadamente o mais rico. E sendo o mais
rico, em termos de valorização dos seus professores fica atrás do Estado do Pará, está atrás de trás do
Estado do Maranhão, atrás do Estado de Rondônia. E tantos outros estados. Investimento em educação
no estado de São Paulo, senhores vereadores é uma vergonha, muito obrigado. PRESIDENTE SR.
ROBSON MAGNO DO CARMO: Agradecendo as palavras do senhor vereador Azuaite Martins de
França, o próximo vereador a falar é o vereador Bruno Zancheta, por até 10 minutos. Pois não,
vereador Azuaite. SR. AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Eu te ouvir. concluída. Obrigado SR.
BRUNO ZANCHETA: Boa tarde, vereador que preside a sessão, os vereadores e vereadoras. Boa
tarde. A população que nos acompanha nas suas casas e aqui. É meu primeiro mandato no cargo e
durante muito tempo, essa casa ficou fechada em razão da pandemia. Sou o vereador mais jovem
dessa legislatura e o quarto mais jovem da história. Então é muito bacana ver a população aqui
acompanhando pouquinho o nosso trabalho, não só em casa, não são on-line, mas acompanhando um
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pouquinho aqui também. Muito obrigado pela presença de vocês. O vereador Tiago foi muito feliz
aqui, quando ele diz sobre a questão de atender telefone, nós temos muitas pessoas aqui na prefeitura
que ela não atendem o telefone, não sei qual é a dificuldade, mas nao é disso que eu vou falar agora,
vou tratar disso, mas no final. Primeiro tema que eu queria trazer nessa tarde é sobre uma ideia que eu
fui buscar lá em São José dos Campos. Porque ideias boas nós temos que trazer para cá, nós temos
que copiá-lo campo que é bom, nós temos que trazer, então estive em São José dos Campos, na
semana passada, conhecendo o projeto da Guarda Municipal de São José dos Campos. São... a Guarda
Municipal formado por 360 pessoas lá. Metade do que nós temos aqui e... a a frota da Guarda
Municipal de São José dos Campos são 30 veículos elétricos, 100% elétricos. Eu gostei da ideia e fui
conhecer um pouquinho melhor. Foi atendido pelo comandante Carlos Queiroz, que me mostrou o e
então muito interessante essa ideia. O município de São José dos Campos economizou em um ano.
Em um ano, 1 milhão 600 mil reais só com combustível. Fora o que nós temos tantos problemas aqui,
que é a manutenção. Carro elétrico, não tem manutenção. Mas vereador, a prefeitura teria que comprar
esses carros. Esses carros são caros 250, 260.000. São José dos Campos locou os veículos. Então, a
cada ano a frota, o quê se renova? Só para que nós temos uma ideia de economia. No ano de 2021 de
janeiro a setembro, só o Samu, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e os SITS,
Serviço Integrado Transporte sanitário, que faz o um trabalho com os pacientes da nossa cidade gastou
mais de R$250.000 com manutenção. Só esses 2 setores. Imagina a prefeitura toda quanto não gasta
com manutenção? Então fui em São José dos Campos, que a primeira cidade da América Latina a ter
frota de veículos da Guarda Municipal, 100% elétrica. E agora ter levado essa ideia para os ônibus,
para a frota de veículos. Vereador, mas nós temos o problema das baterias: onde descartar essas
baterias? A empresa que faz a locação dos veículos faz o descarte correto. Vereador, e quanto dura
essa carga? Cada bateria faz 3.600 cargas completas. 3.600 cargas completas. Vereador, quanto custa
para a equipe para fazer uma carga desse veículo? Entre 40 R$50. Quanto tempo demora para
carregar? Por volta de 1 hora, 1 hora e 10, o veículo carrega 100% da bateria. Vereador, qual é a
autonomia que ele faz? 320 quilômetros, 350 quilômetros, ou seja, como a carga de 40 R$50, o
veículo faz 320 quilômetros. De novo, mas o município teria que comprar esses veículos? não São
José dos Campos, loca os veículos e a cada ano ele se renova. Então nós não... nós pararemos de
gastar com a manutenção, que é um problema muito sério. Muito sério, vereador estava posto em
tratado disso aqui também, principalmente do Samu e nós economizaríamos com combustível. O
principal para mim também o cuidado com o meio ambiente. Isso mostra que a cidade, além de
respeito ao dinheiro público, cuida do meio ambiente. Então eu elaborei um relatório por favor,
vereador Lucão SR. LUCÃO FERNANDES: agradeço a oportunidade que Vossa Excelência me
concede. Parabenizo mais uma vez pela grande iniciativa de demonstrar e a grande preocupação dos
nossos munícipes e também com o gasto do dinheiro público. E existe essa intenção na Secretaria de
Saúde. De nós fazemos quando eu falo, nós. Enquanto Prefeitura, Câmara municipal. de nós estarmos
fazendo isso também e locação de veículos dado o grande índice de gasto que Vossa Excelência,
inclusive trouxe nessa mesma tribuna que você não está usando na tarde de hoje. Então já existe essa
intenção e agora nós vamos fazer essa proposta. O Secretaria de Saúde, lógico que o senhor estará na
junto com a gente, essa proposta de veículos da forma que está trazendo à tarde hoje. SR. BRUNO
ZANCHETA: Então é é. Eu fico muito feliz e fiquei muito feliz em conhecer essa ideia, a terra que se
algumas fotos aqui no documento. Eu elaborei um raio X e tudo o que eu pude detectar lá. Município
de São José dos Campos tem 12 pontos de carregamento, ou seja, se houver uma urgência, o carro
pare carrega recarregue a empresa que fornece esses veículos, ela tem estudado já a aumentar essa
autonomia de 320 para 420 520, chega a tem 800 quilômetros e vamos imaginar isso juntos, imaginese veículo, sair de São Carlos local e chegar a Brasília, Brasília da por volta de 720 quilômetros com
R$40 de energia. Energia limpa. Elaborei um relatório dessa minha visita de tudo o que eu pude
detectar em São José dos Campos. Conversei com o secretário de Segurança Pública, assim como São
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José dos Campos, fez para que nós passamos um teste. 1, 1 pontapé inicial, digamos assim, na
Secretaria de Segurança Pública, especificamente na Nossa Guarda Municipal, mas a ideia é que toda
a prefeitura receba isso até que eu sou muito claro, a implantação de 100% da frota da prefeitura.
Agradeço a vereador no qual que é presidente da Comissão de Saúde para levar esse assunto também
para a Secretaria de Saúde. Então elaborei um Raio X, conversei com o secretário, conversei com o
secretário de Planejamento também. E a ideia nossa. É levar essa essa esse ofício já protocolei ontem,
inclusive na mão do prefeito municipal. Na mão do prefeito municipal. Julgo eu vereador Lucão, de
ser um assunto de extrema relevância. Extrema relevância. E o que me deixa triste. Estou aguardando
há mais de 10 dias o retorno da Prefeitura. E especificamente do secretário de Planejamento e Gestão.
Secretário Netto Donato. Secretário precisa ter atenção com essa casa e não comigo com o meu
mandato. Mas com a população, isso aqui é economia de dinheiro público, isso talvez não interesse
para o secretário. Mas para mim interessa para a população interessa... talvez o neto donato está
preocupado com outras coisas. Tem outros interesses. O meu interesse é esse aqui, ó. No entanto, que
não tem interesse pessoal nenhum aqui. Foi uma ideia que recebi, foi conhecer e gostar, inclusive
andei no veículo, nem barulho, tem. Já protocolei o ofício agora, já que o secretário prefeito não ter
um tempo para atender. Imagina como é que a população, hein? se um vereador eles sequer atendem,
se imagina que a população. Mas eu não vou me preocupar com isso. Vou me preocupar com a ideia e
vou continuar levando essa ideia a frente o secretário que continue cuidando das coisas que ele julga
ser mais importante. Com certeza, tem coisa até de interesse, talvez pessoal mais importante. Eu vou
continuar cuidando, é do interesse da população. Outro tema que eu queria trazer essa tarde de hoje,
foi um tema também que nós já tratamos aqui sobre as nossas escolas municipais. Especificamente à
Cemei Otávio de Moura. Vereador Gustavo trouxe esse tema. Eu também já trouxe vereador André
esteve comigo enquanto Comissão de Educação e sendo bem sucinto, resumindo. Se chove não tem
aula na escola. Resumindo a história. Eu recebi uma mensagem de mamãe a semana passada, na sextafeira vereador. Será que hoje vai chover, porque se chover não posso levar meu filho na escola.
Vamos esquecer que eu sou vereador, eu sou professor em 1º lugar. Inclusive dei aula hoje. Quando o
professor houve isso ele no mínimo se indigna para não falar e outra a palavra. Então, nós já tratamos,
nós já visitamos e a levamos, já conversamos e fizemos documento, eu não sei mais o que fazer. Então
entendi, então os pais não esperava esse vai chover, se não chover, leva o filho na escola. É isso?
Vereador Djalma também esteve lá, se não estou enganado. Que tipo de cobrança, nós temos que fazer
agora? Só que cansa. E aí muitas vezes a população tem o sentimento de que, o que é vereador Lucão?
esses vereadores aí não fazem nada, eles não encaminham as demandas que nós passamos. Então nós
temos esse espaço aqui para mais uma vez levar essa demanda. Vereador Sérgio Rocha sabe muito
bem do que estou falando. Essa demanda é mais do que urgente. Imagina a estabilidade da escola, dos
professores começa a chover, tem que sair da sala, oh e simplesmente é inadmissível. Espero que a
Secretaria de Educação Tome uma Providência urgente, não dá mais para esperar. Por hoje é a ex
presidente. Muito obrigado. PRESIDENTE SR. ROBSON MAGNO DO CARMO: Agradeço a fala
do novo vereador Bruno Zanchetta. Vereador por gentileza. E eu me comprometo aqui na presidência
dessa Câmara a ligar, tô até tentando entrar em contato com o secretário de Planejamento da Prefeitura
Municipal, Senhor Netto Donato, para que possa atender o vereador. Esse pedido muito importante e
eu tenho certeza é que o neto vai poder nos ajudar e conte comigo para que ele te atenda. Eu acho que
o vereador tem que ser atendido, tem que ser respeitado, conte com a gente. Tá bom? próximo
vereador escrito vereador Dé Alvim por até 10 minutos. SR. DÉ ALVIM: Senhor presidente,
vereador, ótimo vereadores, população nos acompanha a imprensa presente, população. Quero aqui já
iniciar a minha fala e dizer muito importante a fala do Bruno cobrando da prefeitura uma resposta por
isso que é importante, viu vereador. O senhor assumiu a presidência neste momento para que nós
possamos ter o eleitor, o que faz o contato com a Câmara, que é o secretário de governo. Por isso que
nós temos que ter o contato direto como o (inteligível), porque o Bruno tá certo, ele precisa resposta
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da prefeitura, ele traz aqui uma demanda da população, por isso, nós temos que tem esse elo, esse elo
de harmonia entre o secretário de Planejamento de Gestão, o secretário de Governo, o prefeito
municipal, vice-prefeito, todos trabalharem junto para que a cidade possa caminhar junto. Eu tenho a
certeza que o Neto, a habilidade que ele tem, secretários de planejamento e gestão preparadíssimo para
ajudar a cidade o crescimento das cidades as emenda cidade junto com o doutor Edson
Fermiano.Secretário de Governo, irá entrar em contato com o Bruno para que possa atender essa
demanda que ele traz da população muito importante hoje na tarde aqui no Poder Legislativo. Eu
queria também fazer, a viu vereador Lucão, algumas cobranças na área da saúde. Hoje nós vamos
votar aqui mais R$400.000 para o UMESC. Eu já disse que a UMESC que é um mal necessário da
cidade, é um mal necessário. Porquê? A UMESC que hoje ela é responsável pelas UPAs da Nossa
cidade. Se não tivesse ela, o vereador Lucão sempre alertou aqui, se não tivesse essa empresa
terceirizada hoje estaria mais um caos gravíssimo na nossa cidade, mas é um mal necessário. Eu acho
que nós votamos aqui a lei 16.000, eu acho que o... já foi aberto e... os concursos públicos e nós
precisamos que esses concursos possa agora, foi encerramento dia 20, possa atender para que possa
atender as nossas UPAs, atender com qualidade, atender a população para que acabe sempre votando
aqui 500 mil 1 milhão e 200, 4 milhões, 5 Milhões. Isso não, não dá mais para nós está votando direto
aqui para empresas terceirizadas. Nós temos lá uma unidade de saúde da família que eu espero que
junto com o vereador Lucão, junto com a vereadora Cidinha, que trabalha muito na área da saúde, nós
possamos entregar para população lá no vida nova São Carlos. Um prédio. A empresa vai lá, aruma
história estorna novamente. Um prédio abandonado, não pode ficar naquele abandono. Vereador
Lucão. Aquele equipamento público é de grande importância na região do Cidade Aracy II, do
Planalto Verde, do Vida Nova, São Carlos, um equipamento que levam o nome, o autor da lei aqui,
vereador Marquinho Amaral. Do Pessoal lá da Rosário, que você com muita propriedade deu o nome
daquele homem que tanto contribuiu para a saúde. SR. MARCO ANTONIO AMARAL: O senhor
Christiano Caldas de Almeida. SR. DÉ ALVIM: Exato, eu retiro anos e vou SR. MARCO
ANTONIO AMARAL: Que inclusive foi vereador nesta casa de leis. SR. DÉ ALVIM: Exatamente
o vereador Marco. Então vereador, eu espero que o nossos secretários junto com o prefeito Airton
Garcia, o secretário de Planejamento de Gestão Netto Donato, secretário de Governo, o secretário da
Saúde possa encontrar um caminho para entregar aquele equipamento para a população. Num pode
mas aquela situação, a população. E a... tem um teto. Acho que a Cidinha deve ter um trabalho a mais
nessa área, que é um teto de até 1000 famílias que eles assistem. A USF. Então não dá para que o
equipamento já foi entregue há mais de um ano e meio, o vereador Rots a mais de um ano. E não foi
entregue para a população ainda. Então… se Nós pegar ali 500 casas lá no vida nova são casos, você
põe 3, 4, dá mais de 1500 pessoas, famílias morando ali que precisa aquele equipamento. Você pega o
Planalto Verde, tem 1000 famílias. E aquele equipamento, bem dizer hoje, perdido daquela região.
Então, espero, eu tenho a certeza. O vereador Lucão é o vereador sério e um vereador que é presidente
da Comissão de Saúde desta Casa. É um vereador que tem contato na Santa Casa, tem contato do HU,
o tem contato, a Secretaria de Saúde vai nos ajudar o mais rápido po possível entregar, vereador Lucão
aquele equipamento para a população, porque eu tenho a certeza que nós temos... não posso aqui
culpar a Jora de jeito nenhum. A Joara já pegou a máquina andando, já pegou quando o Palermo
deixou lá atrás, nós não podemos aqui também não estou criticando o secretário A B, C ou D, mas não
podemos aqui condenar a Jora jogar toda a responsabilidade em cima dela. Nós tínhamos um
secretário antes que vinha... e já foi entregue na mão dele aquele equipamento e deixou a desejar
muito. Então eu não estou aqui culpando, culpando a Jora secretária da Saúde e também não estou
aqui criticando o secretário, secretarias, temos que olhar para frente que ficou no retrovisor quando o
retrovisor tem caminhar. Tem que abrir lá que aquele equipamento para a população, tem que atender
aquele povo, isso que eu fico indignado. Porque eu moro lá a vida do Lucão. Eu moro lá, eu moro no
grande cidade e tenho orgulho de ser morador daqui da região. Defendendo o trabalhador, a
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trabalhadora naquela região. E tenho orgulho, sabe porquê? Porque muitas pessoas, vereador Malabin,
discriminam Grande Cidade Aracy. Mas é de lá e do Grande Santa Felícia, é lá do Sao Carlos oito que
sai trabalhador, a trabalhadora para aquecer a economia da cidade, que trabalha no comércio, que
trabalha lá no dama, que trabalha no Suis parque, que trabalha lá no Parque Fé. Então, muitas pessoas
lá é formado aquele grande bairro com mais de 70.000 moradores por trabalhadores e trabalhadoras. O
problema tem todos os lugares da cidade, o que nós não podemos deixar é os equipamentos públicos
abandonados. Eu tenho a certeza com a ajuda do vereador Lucão ajuda a vereadora Cidinha, nós
vamos encontrar o melhor caminho para que nós possamos entregar para a população aquele
equipamento. Um outro assunto que eu queria abordar aqui vereador, é agradecer o prefeito Airton
através do secretário de Governo, doutor Edson Fermiano. Que foi um pedido do vereador Asuaite, da
vereadora Neusa, da vereadora Raquel e deixe vereador. Para que colocasse ônibus à disposição para a
população na votação no domingo. É um pedido do Ministério Público que foi atendido. E a prefeitura
vai colocar ônibus gratuitamente no domingo, que já tem uma resolução do TSE no Tribunal Superior
Eleitoral. Isso é muito importante atender o pedido dos vereadores desta casa, o ofício da vereadora
Raquel, do vereador Azuaite, da vereadora Neusa e deste vereador... foi muito bem recebido pelo
secretário de Governo, hoje, doutor Edson Fermiano, que atendeu também um pedido do Ministério
Público e colocou à disposição os ônibus no domingo, para que as pessoas possam chegar até os seus
colégios eleitorais. Nós vivemos momentos difíceis. E nós, vereador Rotis, temos a certeza que temos
que trabalhar no crescimento da cidade. E Vossa Excelência faz parte junto comigo, junto com
vereador do Tiago, do Plano diretor. Faz parte da Comissão de Habitação e transporte desta casa. Eu
fico muito preocupado, porque ainda não chegou nesta casa para que nós possamos discutir o
crescimento da cidade... para que nós possamos possamos avaliar o crescimento da cidade para a
região Norte, região sul. Então eu queria fazer um pedido ao secretário doutor Will. De Habitação.
Para que possa terminar os estudos, mandar para esta casa para que nós possamos avaliar, estudar com
esta casa, com os 21 vereadores e aprovar o novo plano diretor. Só na região aqui que vai pro Varjão
que vai aqui lá de Ribeirão Preto, nós temos 14.000 lotes embargados que não dar andamento.
Vereador Marquinho Amaral. Nós temos a certeza que o Plano diretor precisa chegar nesta casa. Para
que nós possamos estudar junto com a população, fazer as audiências públicas junto com o Ministério
Público, porque a cidade está travada. Nós temos que parar aqui de votar só condomínios fechados.
Temos que estudar o crescimento da cidade. Muitas vezes, eu quero aqui cumprimentar o secretário
João Miller de Obras que trabalhou muito ali na região do Antenor Garcia, que tinha uma área ali que
era invadida e um trabalho, um TAC junto com o Ministério Público, fizeram ali virar um loteamento
legal, aonde foi dividido lote por lote e foi entregue para cada morador que estava ali assentado. Então
nós temos de trabalhar no crescimento da cidade, por quê? Vereador Malabin, nós estamos travar a
cidade há quanto tempo não cresce. Há quanto tempo? Então eu tenho uma certeza que o doutor Will.
Junto com o secretariado da Prefeitura possa mandar para esta casa o Plano diretor para que nós
possamos estudar o crescimento da cidade. Não dá para a cidade ficar travada, não dá para a cidade...
Muitas vezes chega aqui, é um condomínio fechado, tal é um condomínio fechado, tal.
PRESIDENTE SR. ROBSON MAGNO DO CARMO: Pode concluir vereador SR. DÉ ALVIM: e
os loteamentos, interesses sociais. Quando vai chegar aqui para nós votarmos? operador, o que é um
trabalho brilhante, que é o trabalho junto com a cooperativa de moradores que trabalham para adquirir
o seu lote, para ter o seu endereço, para que o morador possa ter seu lado e dizer, vou convidar hoje o
meu amigo, a minha família, porque eu tenho o meu endereço para almoçar e jantar com a minha
família. Esse é o trabalho do vereador Roots, o que os faz paralelo. A prefeitura paralelo ao Plano
diretor, mas muito difícil, talvez também encontramos dificuldade porquê o plano diretor pode
facilitar também o trabalho da cooperativa para que possa encontrar novas áreas para comprar,
vereador Rots. Então quero parabenizar Vossa Excelência que faz um trabalho brilhante paralelo a
prefeitura junto à cooperativa, junto aos moradores que se você tem o apoio dos deputados São Paulo,
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que sempre te apoiou, te apoia, eu reconheço o teu trabalho nessa área, pode contar sempre com o meu
apoio, tenho uma certeza que o eu falo sempre aqui… que eu vou sempre continuar cobrando para que
o plano diretor possa chegar nas na casa. PRESIDENTE SR. ROBSON MAGNO DO CARMO:
Agradeço a palavra do vereador Dé Alvim. E você sabe que a gente tem uma associação de moradia,
essa associação de moradia, a gente trabalha. É uma luta muito árdua para para que a gente possa
adquirir moradia de interesse social ao valor bem risório para que todas as pessoas possam ter a
oportunidade de ter a sua casa. Eu quero aqui uma justificativa do vereador Robertinho Mori, que está
até o gabinete do prefeito. Então aqui a gente está justificando a justificativa do vereador Robertinho
Mori, que está até o gabinete. Próximo vereador inscrito é o vereador Dimitri Sean por até 10 minutos.
SR. DIMITRI SEAN: Senhor presidente, eu ouvia atentamente o vereador Dé Alvim, discursando a
respeito do Plano diretor, da revisão, quinquenal do Plano Diretor. E nós sabemos a legislatura
anterior a minha primeira, no final de 2016 foi aprovado o plano diretor dessa casa, eu não era
vereador ainda, mas me lembro, acompanhei o processo de audiências públicas, e de diversas
formalidades e que precisam ser seguidas para a aprovação de um plano diretor, que naturalmente não
é algo simples. Não é algo que acontece é de um dia para o outro, nem deveria acontecer, porque essa
lei trata de assuntos muito sérios, né? De dar o norte do desenvolvimento da nossa cidade. Então, um
plano diretor mal pensado, mal organizado, pode ter implicações muito sérias pro desenvolvimento da
cidade pode acarretar em muitos problemas, né? Então é importante a natural que seja uma discussão e
que envolva a sociedade e que se prolonga no tempo. Todavia, é a cidade também, de 2016 para cá,
mudou em muitos sentidos e muitos aspectos, muitos pontos e essa revisão que é determinada por lei,
não é, não é uma revisão porque o vererador Dé quer fazer essa revisão porque ele acha que é
interessante... a lei determina que seja feita a revisão periódica do Plano diretor. Essa revisão é muito
importante que ela aconteça, porque como eu disse: São Carlos já mudou muito. É uma cidade que
cresce bastante, a velocidade é muito forte, então precisa ser revisto. Até porque alguns pontos
ficaram mal esclarecidos no Plano diretor, não sei se foram ao discutidos na época ou se foram bem
discutidos e era mesmo entendimento dos vereadores daquela época. Como por exemplo, o desdobro
dos lotes que vir o caso Justiça. Precisamos do Tribunal de Justiça de São Paulo. Veio e declarou
ilegal parte das nossas leis municipais, o que acontece na prática, o que importa para o cidadão é que o
desdobro do lote ficou no papel. A nossa lei municipal prevê isso o desdobro do lote, mas na prática
os loteamentos, os bairros antigos que sempre tiveram direito… em loteamentos nos quais sempre
aconteceu o desmembramento, né, que a gente chama popularmente o desdobro do lote, perderam esse
direito, né? Então, às vezes, durante 20 anos no Cidade Aracy, mais de 20 anos, houve o
desmembramento lá e muitas pessoas compraram o lote na expectativa de exercer esse direito de
dividir o seu lote em 2. 2 lotes de 125 metros quadrados, né? O pessoal comprou com essa expectativa
que a lei do momento que ela adquiriu o lote permitia isso, né? Agora uma superveniência
completamente fora do controle dessa pessoa, da noite para o dia, não foi mais possível desmembrar.
Tô falando Cidade Aracy, mas não é só um exemplo, mas em muitos bairros da cidade, algo
semelhante aconteceu. O que na prática é: o dono do lote acabou prejudicado. Ele tinha expectativas
vezes, comprou com o irmão, com um parente, com um amigo e que dividiriam um lote inteira em 2
partes para cada um poder construir ali a sua casa, né? Agora não pode fazer isso mais. E aí uma das
consequências imediatas disso é o encarecimento das construções, as moradias populares da cidade. É
claro que o meio lote vai custar mais barato que o lote inteiro... e agora se não pode mais dividir em 2
e as moradias do Minha Casa, Minha Vida ficam limitadas, porque existe um teto para esse tipo de
habitação. Então não pode mais, o lote está mais caro, porque não pode divir um lote inteiro. Quer
dizer: o que estava dividido estava... pronto, acabou e não estava, não divide mais, ou seja, o estoque
de lotes para esse tipo de moradia do minha casa, Minha vida, que agora chamar Casa Verde amarela,
ficou reduzido. Então um a disponibilidade é muito menor, oferta de casas muito menor, ou seja, a
função social do programa ficou debilitada, ficou prejudicada, porque agora a construção popular
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custa mais caro. O lote inteiro hoje no Cidade Aracy, claro que vai variar em função da localização, da
topografia do terreno, mas muitas vezes custa R$80.000, R$90.000 até mais a depender da
localização... ou seja, não há nada de popular em um lote para começar a fazer a sua casa para o
cidadão trabalhador precisa desembolsar R$90.000, né? Imagino que aqui em média, as pessoas não
disponham desses recursos. Ou seja, essa trava que existe na legislação municipal, em função de
decisões judiciais dificulta, dificulta em muito, então esse, viu vereador Dé, senhor, eu ouvia o que o
senhor dizia, mas é um dos dos pontos centrais vão ser discutidos na revisão do plano... até porquê...
O bairro em que já existia isso. E vem e não pode mais... com o qual a coerência, né? Com segurança
jurídica, daqueles que compraram o lote, né? Ou seja, durante 20 anos, 25, 30 anos, portanto, 30 anos
sabia que ia dividir o lote, agora não pode mais... ou seja, 2 terços do bairro foram divididos dessa
forma. O outro terço não pode. Causa uma insegurança muito grande, que causa muitos problemas da
cidade. Então é imperativo, né? Não é o vereador que é da Comissão de Habitação, Desenvolvimento
Humano Urbano e se está trabalhando nisso, empenhando para que esse processo ocorra o mais
brevemente possível, claro, com todas as formalidades necessárias, mas é... esse é um ponto... e esse é
um ponto central que precisa ser revisto e com segurança para que o cidadão que comprou lá atrás,
que já está sendo prejudicado, por quê não pode hoje desmenbrar o seu lote que ele possa voltar. Olha.
Eu vou fazer aqui hoje um. Agora um meio termo: Eu sei que os novos loteamentos que virão a ser
aprovados no futuro, o quê? Aqueles loteamentos que de início já não se podia desmembrar, né? É
uma outra situação, né? Eu entendo o estatuto da cidade, eu entendo a função é de 200 metros
quadrados da propriedade que e tem uma série de vantagens urbanísticas nesses lotes maiores, né? O
ideal é que todos pudessem ter lote 200 metros quadrados, 250 metros quadrados, né? Mas essa não é
a realidade e mais do que isso. Aqueles bairros em que já era permitido esse desdobro, precisam ter
esse direito novamente garantido, não pode ter mudado, isso da noite por dia. Então se há um
entendimento dos legisladores for ex da Justiça, estatuto da cidade, de quem quer que seja, que os
novos loteamentos não poderão comprometer lotes menores que 200 metros quadrados. Tá bom.
Entendi. Os novos loteamentos. Os antigos, uma pena, infelizmente, a seguiam uma outra lógica, uma
outra regra. Porque se for pensar dessa forma, então toda a nova legislação que vier tem que ser
aplicada a todos imóveis. O que nós faremos com com dezenas, centenas de residências aqui no centro
da cidade, que não atendem ao Código de Obras atual? Que foram construídos há 100 anos atrás,
seguindo uma lógica completamente distinta da atual. São casarões importantes para a cidade que tem
que ser preservados, mas se a gente for pensar em função do código atual, eles não se enquadram, né?
porque eles não se enquadram? porque eles foram construídos em uma outra época, seguindo uma
outra ótica. Então, ao tempo de cá dato que seja respeitada a lei. Né? Então esses loteamentos que
foram criados nos anos 60, 70, 80, 92, 2000 ou quando for... antes dessa mudança que não permitia
mais lotes menores que 200 metros quadrados, devem ter garantido seu direito de voltar a ter o
desmembramento. É isso que eu vou lutar quando do momento da apreciação do Código diretora aqui
da revisão do Código Diretor. Não pode o cara que comprou o lote dele agora vai fazer o que a
constrói desse lado construiu esse lado não dá para desmembrar passo o muro e fico matrícula só
informal. Depois dá problema na frente para vender, fica um amarrado com outro. E e esse tipo de
situação fomenta a informalidade... que a pessoa que comprou o lote inteiro pensando, dividir com um
irmão, não vai deixar de construir suas 2 casinhas. Nós vamos ficar informais. É esse o resultado
prático do Código diretora atual. Obrigado. PRESIDENTE SR. ROBSON MAGNO DO CARMO:
Agradeço as palavras nobre vereador Dimitri Sean. SR. DJALMA NERI: questão de ordem, senhor
presidente. PRESIDENTE SR. ROBSON MAGNO DO CARMO: Questão de ordem, o vereador
Djalma Nery. SR. DJALMA NERI: O senhor me concede? PRESIDENTE SR. ROBSON
MAGNO DO CARMO: O senhor está com a palavra. SR. DJALMA NERI: Boa tarde. Senhor
presidente, vereador, vereadoras, queria comunicar a casa que o nosso mandato protocolou no dia de
ontem, 2 requerimentos solicitando esclarecimentos à Prefeitura de São Carlos, com relação a direitos
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não garantidos, os agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemia. Falava agora
há pouco com o vereador Elton, que foi a CS no início do ano, o vereador presidente dessa casa
Roselei Françoso protocolou uma indicação, o Sind Scam protocolou também uma indicação pedido
ofício para a prefeitura para solucionar questões simples. A primeira delas é que a Prefeitura de São
Carlos, sr presidente, não regulamentou o recebimento do IPA, o incentivo financeiro adicional, para
os agentes comunitários de saúde e para os agentes de combate a endemia que são importantíssimos
para a saúde da população. Então, por uma ausência de regulamentação do município, nós temos
servidores públicos que não estão recebendo o repasse ao qual tem direito desde 2014 pelo Ministério
da Saúde, do caos à o recurso vem direto do Fundo Nacional de Saúde, ou seja, não onera os cofres
públicos. E nós estamos vivendo há muito tempo, é uma ausência desse pagamento que qualificaria
que colaboraria com trabalho de servidores que são quase 100 pessoas que não tem o seu direito
garantido. E o segundo ponto é que em maio desse ano foi sancionado uma emenda constitucional que
estabelece um piso pos agentes comunitários de saúde e de combate diante de endemias, R$2.424. E
aqui em São Carlos, esse piso ainda não consta no salário base desses servidores, então o cálculo não é
dos triênios de férias dele ta com base no salário antigo. Além do que o reajuste de 6% que vem junho
também não foi feito com base nessa emenda constitucional aprovada em maio, ou seja, está irregular
Então venho fazer esse apelo aqui à Prefeitura de São Carlos já como é que o vereador Elton, se algum
outro vereador, o vereador que já nos acompanhar para que a gente faça uma reunião com secretário
de Planejamento da Nato Donato, para que medidas simples sejam aprovadas para garantir os direitos
dos servidores de São Carlos. Obrigado presidente. PRESIDENTE SR. ROBSON MAGNO DO
CARMO: Agradecer a palavra do novo vereador Djalma Nery Peço a todos os vereadores. Vou
suspender a seção por 2 minutos para que nós possamos fazer o acordo de pauta, em seguida,
continuar com as nossas votações. PRESIDENTE SR. ROBSON MAGNO DO CARMO: Muito
boa tarde. Voltando a segunda etapa da sede da 36ª sessão ordinária. Peço a secretária dessa casa,
vereadora Raquel Auxiliadora, que faça a chamada nominal dos senhores e senhoras vereadores. SRA.
RAQUEL AUXILIADORA: Atenção, vereadores para a chamada vereador André Rebelo. SR.
ANDRÉ REBELLO: Presente SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Azuaite Martins de França,
Azuaite Martins de França;. Presente SRA. RAQUEL AUXILIADORA: presente on line, Bira bira:
Presente SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Bruno Zanchetta. Cidinha do Oncológico Presente. Dé
Alvim, Presente. Dmitry Sian, presente. Dijalma Neri SR. DJALMA NERI: Presente SRA.
RAQUEL AUXILIADORA: Presente. Elton Carvalho. Gustavo Pozzi presente, Lucão Fernandes
presente. Malabin presente. Marquinho Amaral Presente. Paraná Filho Presente. Professora Neuza
justificou. Raquel Auxiliadora presente, Robertinho Mori também justificou. Rodson Magno presente
presente SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Roselei Françoso justificou. Sérgio Rocha presente e
Thiago Parelli presente. PRESIDENTE SR. ROBSON MAGNO DO CARMO: Eu peço que a
vereadora Raquel me substituir aqui na Presidência para que eu faça a leitura da moção de
congratulações. A senhora Karina Olivo de Souza. SR. ROBSON MAGNO DO CARMO: Muito
boa tarde, senhoras e senhores, para mim é uma satisfação muito grande. Eu gostaria aqui de
cumprimentar em 1º lugar, a nova presidente do PNI, Karina, o livro que será homenageada nessa
tarde. Em nome da Karina cumprimentar toda diretoria, todos os associados do BNI. Eu peço que
todos fiquem de pé em nome da Karina Oliva, em nome da Câmara Municipal que estão aqui
presenteando, que hoje. Nós vamos monção número 296. Autor, vereador Robson Magno do Carmo,
que manifesta congratulações a senhora Karina Olivo de Souza pela direção da educação de São
Paulo, na Central e presidente do BNI, Conexão cidade de São Carlos, sempre seja muito bem-vinda.
Filha da nossa querida professora Mara Olívio, que nós temos um prazer muito grande, que fez parte
da prefeitura municipal, vice-presidente do PSDB é sempre um orgulho. Eu peço a atenção de todos
para que eu possa fazer a leitura de moção de congratulações à nossa querida Karina Olivo.
Manifestação de congratulações à senhora Karina Oliva de Souza, pela direção educação das SP
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Central, presidente do BNI Conection um São Carlos, São Paulo, considerando a Karina, o livro de
Souza Céu da Usina de ideias, empresas especializadas em cursos, palestras, workshops em
treinamentos voltados redes sociais em focos em vendas e alta performance digital e 3 anos. Quando
aceita, né? Desculpa 3 anos, vinhos lembrou BNI. A oportunidade de alavancar negócios, quando
aceita a equipe não só cresce, não só cresceu a sua empresa como também pessoalmente e como
consequência, ainda ganhou relacionamentos duradouros e chegando hoje à presidência da equipe da
Diretoria Regional de Educação. Considerando que o BNI é uma organização de rede profissional e
empresarial que há mais de 37 anos, permite que apenas as pessoas de cada ramo profissional participe
de uma equipe. O BNI tem mais de 291.000 membros em todo o mundo e em 76 países diferentes e
demais de 300 de tipos de profissionais, nem todos os quais se beneficiários no aumento dos negócios
através da referência e e a qualificação do resultado do BNI. Que estabelece em 2009, o BNI do Brasil
se tornou o maior e mais bem sucedida organização de network de negócios do país. Em 2021, o
BNDI Brasil tinha mais de 230 equipe e 8.100 membros que junto passaram a 495.000 referenciado,
gerando mais de 1 bilhão em negócios fechados nos últimos 2 meses. E que a cidade de São Carlos
desde o seu lançamento do BNI conection, fechou entre os membros da sua equipe mais de 10 milhões
em negócios. Esses que é na nossa cidade. Em pleno, essa moção de congratulações a ser interessada à
nossa querida Karina Oliva de Souza. A direção de educação do Estado de São Paulo, a presidente do
BNI conection São Carlos. Então peço uma salva de palmas. Karina, por favor, fique de pé. A Karina
para quem conhece. A mais nova presidente do BNI. E antes que ela venha aqui na frente, eu peço a
votação de todos os vereadores que aprove essa moção de congratulações em homenagem à nossa
Karina. Querida Karina Oli. SR. MARCO ANTONIO AMARAL: Solicito uma votação nominal,
senhor Presidente. SR. ROBSON MAGNO DO CARMO: Senhora presidente, votação nominal, por
favor. PRESIDENTE SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Então, em regime de votação, a moção
296, de autoria do vereador Robson Magno do Carmo, que manifesta congratulação a Karina Oliveira.
de Souza. Perdão . Pela direção de educação da SP Central e presidente da BM e Conection da cidade
de São Carlos, em regime de votação. SR. MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador Andé Rebello
SR. ANDRÉ REBELLO: Sim SR. MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador Azuaite. Vereador
Bira SR. UBIRAJARA TEIXEIRA: Sim SR. MARCO ANTONIO AMARAL: vereador Bruno.
SR. BRUNO ZANCHETA: Sim SR. MARCO ANTONIO AMARAL: Vereadora Cidinha? SR.
CIDINHA DO ODONTOLÓGICO: Sim, SR. MARCO ANTONIO AMARAL: vereador Dé SR.
DÉ ALVIM: Sim SR. MARCO ANTONIO AMARAL: vereador Dimitri. Vereador Djalma SR.
DJALMA NERY: Sim. SR. MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador Elton. Vereador Gustavo
Pozzi, SR. GUSTAVO POZZI: Sim SR. MARCO ANTONIO AMARAL: vereador, Lucão
Fernandes. Vereador, Malabin. Não falei Djalma. Vereador Malabin sim, vereador Markinho sim,
com muita honra. Vereador Paraná Filho. SR. PARANÁ FILHO: Sim, SR. MARCO ANTONIO
AMARAL: vereadora professora Neuza justificou a ausência. vereadora professora Raquel no
exercício da Presidência, não vota PRESIDENTE SRA. RAQUEL AUXILIADORA: mas eu
também votaria sim. SR. MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador Robertinho Mori.
PRESIDENTE SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Ausente, SR. MARCO ANTONIO AMARAL:
ausência justificada. Rodson Do Carmo SR. RODSON MAGNO DO CARMO: Sim SR. MARCO
ANTONIO AMARAL: Roselei Françoso. Está online? PRESIDENTE SRA. RAQUEL
AUXILIADORA: não. SR. MARCO ANTONIO AMARAL: O vereador Sérgio Rocha. O vereador
Tiago Parelli SR. TIAGO PRELLI: sim. SR. MARCO ANTONIO AMARAL: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11 12, 13, 14, 15 vereadores nenhum votou não, e não houve nenhuma abstenção.
PRESIDENTE SRA. RAQUEL AUXILIADORA: então aprovada a moção de congratulação, a
Karina Oliveira de Souza. Parabéns Carolina, SR. ROBSON MAGNO DO CARMO: eu peço que a
Karina, sua mãe, todos do PNI possa vir aqui na frente o senhor de vereadores para que a gente possa
fazer uma foto. Peço licença à presidência para que a gente possa usar tributo. PRESIDENTE SRA.
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RAQUEL AUXILIADORA: Licença concedida por favor, Karina. Parabéns mais uma vez Karina e
solicito que a gente passa tirar as fotos lá for a. aí .a última foto. Momento importante para registrar.
Então, seguindo aqui o acordo de pauta. Vamos em regime de votação de 2 projetos que estão na
pauta. O projeto de lei ordinária 535, de autoria da vereadora Cidinha do Oncológico, que dá nome de
Miguel Vaccari Neto, a rua 5 do Jardim Larini e solicito que a vereadora Cidinha faça a leitura da
justificativa do projeto. SRA. CIDINHA DO ODONTOLÓGICO: É com muito carinho, né, que eu
tenho o privilégio de dar nome do pai de Rosana numa rua, né? Para perpetuar o nome dele na nossa
cidade. Então eu vou ler o currículo. O seu Miguel nasceu em São Carlos, no dia 9 de mais de 38. O
seu Miguel Vaccari Neto foi um conceituado técnico em eletrônica que trabalhou nessa atividade por
mais de 50 anos em Nossa cidade. Primogênito do casal Rosalina se Lenza e Victor Vaccari. Irmão de
Ademir da de Mar Carlos Odete e Oswaldo. E após o trágico falecimento de seu pai, em julho de 47
em acidente numa fábrica de fogos de artifício na cidade de Leme, a família retornou para São Carlos,
e Miguel, começou a trabalhar ainda muito jovem. Foi engraxate no Centro da cidade, prosseguiu com
estudos, aprendendo o ofício de marceneiro ao conseguir emprego na fábrica de móveis, líder. E da
família de Silvati na Vila Nery. Alguns anos mais tarde desenvolveu o talento para a profissão de
elétrico e eletrônico. Após concluir o curso com certificado na capital. Passou a consertar aparelhos de
rádio e produtos eletrônicos diversos exercia a atividade no período noturno, enquanto trabalhava
durante odia na fábrica de móveis. Em 1961, casou-se com Maria Tereza Prata Vieira, com quem teve
3 filhos, Ailton, eletrotécnico e professor Rosana, professora do Instituto de Ciências Matemática da
Computação da USP e Anderson, técnico de sonorização, iluminação. Tinha 6 netos. A Natália,
Thales, Rafael, Victor, Vinicius e pé do e uma bisneta Sofia. Ainda na década de 1960, Miguel passou
a dedicar-se integralmente na profissão de eletrotécnico ao instalar a eletrotécnico, a Polo na Vila
Nery, especializada em conserto de aparelhos de TV. Logo tornando-se oficina autorizada da Philips
na cidade. Ético é muito dedicado ao trabalho. Vaccari consolidou-se como referência de honestidade
e eficiência nos serviços, conquistando a admiração dos clientes e da comunidade. Me distinguiu com
o distinguiu com o diploma de reconhecimento público, Miguel Vaccari e faleceu em São Carlos, no
Dia 26 de maio de 21 com 83 anos, eu tive o privilégio de conhecê-lo, porque nós sempre levávamos a
televisão para o para o seu Miguel consertar, era uma pessoa muito querida na Vila Nery, muita gente
o conheceu, a gente ter certeza disso. E eu fico honrada de perpetuar o nome dele na cidade São
Carlos na Rua 5 do Jardim do larene. PRESIDENTE SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Obrigado a
vereadora Cidinha, mas mais alguma coisa? SRA. CIDINHA DO ODONTOLÓGICO: Eu peço a
votação nominal, sendo essa a todos os colegas, né? SR. MARCO ANTONIO AMARAL: Senhora
presidente. Gostaria de fazer o encaminhamento da votação em nome do partido PODEVO.
PRESIDENTE SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Sim, por favor SR. MARCO ANTONIO
AMARAL: Posso fazer daqui mesmo? PRESIDENTE SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Sim.
SR. MARCO ANTONIO AMARAL: Em primeiro lugar aos fazer aqui mesmo. 1º lugar, gostaria de
saudar a família. Do saudoso Miguel Vaccari. Que é chará do meu filho. E dizer que é uma alegria
muito grande. Nós podemos estar aqui. Homenagear uma pessoa que eu conheço desde criança.
Porque eu me recordo a exemplo do que disse a Cidinha, viu Cirilo? muitas e muitas vezes você sabe
dessa história que o meu pai já contou para você algumas vezes. Nós íamos até a loja do senhor
Vaccari, porque o meu pai era uma pessoa que era apaixonado por rádio. Ele tinha coleção de rádios e
ele ouvia. Naquela época, tinha as ondas tropicais que pegava rádio do Brasil todo. E muitas e muitas
vezes nós íamos até a loja do seu Vaccari para consertar as as rádios e as televisões em casa. E sempre
ele nos recebia com alegria. Eu gostava de ir lá, porque toda vez que eu ia, Rosana, ele me dava a
bala. E eu gordinho, já era um pouco gordinho igual hoje e a gente... eu falava: pai não tem nada para
ela consertar? não tem nada com a gente lá no senhor Vaccari? E eles sempre nos tratava com um
sorriso, com muita alegria. Eu quero aqui cumprimentar os seus filhos, cumprimentar o seu genro, que
é como se fosse um irmão para mim, eu o conheço desde criança, quando entrou nesta casa de leis, é
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um exímio exemplar, inteligentíssimo. O funcionário dessa casa de leis, que é o meu amigo Cirilo
Braga, o grande cd a quem eu quero cumprimentar e agradecer por tudo o que ele faz por nós.
Vereadores aqui nesta casa de leis. Foi muita... a Deus iluminou Vossa excelência ao propor essa
homenagem, à um homem que se dedicou a vida toda ao trabalho à família e ele é o segundo pais do
Cirilo… O Cirilo sempre me confessou isso... então hoje é uma tarde muito especial para nós,
principalmente para mim que tive a honra, o privilégio de conhecer o seu Vaccari. SRA. CIDINHA
DO ODONTOLÓGICO: E o Cirilo também. E é um grande amigo, é um parceiro ajuda... me ajuda
muito. Eu vivo pedindo socorro para ele, sabe disso e… Não só a mim, mas a todos os colegas,
vereadores aqui da casa, eu sou muito grata, Cirilo a você por também, por que por tudo o que você
faz por nós viu. PRESIDENTE SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Obrigado a verdura, Cidinha,
estendo os nossos agradecimentos também ao Cirilo, tenho certeza que suas palavras, são as palavras
de todos nós aqui, então em regime de votação, processo 3677 Barra 2022 projetos de lei, 535. O
interessado vereadora Cidinha do oncológico assunto dá nome de Miguel Vaccari Neto, a rua Número
05 do Jardim em lares, né? Votação nominal. SR. MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador André
Rebello SR. ANDRÉ REBELLO: Sim SR. MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador Azuaite,
está online. PRESIDENTE SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Vereador Azuaite? Sim. SR.
MARCO ANTONIO AMARAL: Sim. Vereador Bira SR. UBIRAJARA TEIXEIRA: Sim SR.
MARCO ANTONIO AMARAL: vereador Bruno. SR. BRUNO ZANCHETA: Sim SR. MARCO
ANTONIO AMARAL: Vereadora Cidinha SR. CIDINHA DO ODONTOLÓGICO: Sim, SR.
MARCO ANTONIO AMARAL: vereador Dé SR. DÉ ALVIM: Sim SR. MARCO ANTONIO
AMARAL: vereador Dimitri.Dimitri? Vereador Djalma. Vereador Elton, sim. vereador, Lucão
Fernandes. Vereador Malabin sim, vereador Markinho Amaral sim, Vereador Paraná Filho. SR.
PARANÁ FILHO: Sim. SR. MARCO ANTONIO AMARAL: vereadora professora Neuza
justificou a ausência. vereadora professora Raquel no exercício da Presidência, não vota. Vereador
Robertinho Mori justificou a sua ausência. Vereador Rodon. SR. RODSON MAGNO DO CARMO:
Sim SR. MARCO ANTONIO AMARAL: Roselei justificou. Vereador Sérgio Rocha. O vereador
Tiago Parelli SR. TIAGO PRELLI: sim. SR. MARCO ANTONIO AMARAL: 15 senhores
vereadores votaram sim, nenhum votou, não. E não houve abstenção. PRESIDENTE SRA.
RAQUEL AUXILIADORA: Aprovado, projeto de lei 535, o que dá nome de Miguel Vaccari Neto, a
rua 5 do Jardim Larine. SRA. CIDINHA DO ODONTOLÓGICO: Eu gostaria que todo mundo
ficasse em pé, vamos aguardar, guardar 1 minuto de silêncio. Pela uma dor nosso saudoso Miguel
Vaccari. PRESIDENTE SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Obrigado a vereadora Cidinha. Agora
em votação, o processo 35… 37-11/ 22 projeto de lei 547, de autoria do vereador Rodson Magdo do
Carmo, que denomina de Ivanir Mancine de Lara, a rua do Loteamento Residencial Salto do
Monjolinho. E peço a gentileza do vereador Rodson ler o currículo da homenageada. RODSON
MAGNO DO CARMO: Para mim é uma honra muito grande estar aqui. Não queria, né? Estar aqui
dando nome para Dona Ivone queria que ela estivesse entre nós, mas o foi assim deus queira, que ela
está no seu Reino de Glória. Péssimo para a doutora Cláudia. A Paula, o Eduardo, todos seus
familiares possam ficar de pé para que nós possamos fazer a leitura do currículo da nossa querida
Ivanir. Ivanir Mancini Lara, filha de Pietro Mancini e de Ida Reco Mancini, nascida em 12 do 8 de
1936 na cidade de Ibaté, mas logo mudou para São Carlos, ande viveu por toda a sua vida. Ivani
casou-se com o Renato Cardoso de Lara, junto tiveram 3 filhos: José Eduardo Mancini aqui presente,
servidor público federal, Ana Paula Mancini lara, a servidora pública federal da UFSCar e doutora
Cláudia Cristina Mancini de Lara Carmelo, cirurgiã dentista, todos nascidos e criados estabelecidos
em São Carlos. Ivani, professora de catequese, trabalhou na Faber-Castell, quando foi vendedora de
joias e se destacou no comércio onde tinha em torno de 25 colaboradores que revendia suas
mercadorias e já carregava o espírito empreendedor. Em um tempo que se que essas palavras não
pertencia ao vocabulário comum, em uma época em que os modelos de negócio era muito diferente
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nos dias atuais. A base norteadora era a confiança e a honestidade e a característica iniquivocadas e
marcante de uma mulher em uma mulher notável, inconfundível. Nunca passava despercebido e
sempre à frente do seu tempo. Só que infelizmente, ela veio partir do dia 13 do 12 de 2008, ela veio a
falecer. Diante de expor, quero eternizar a sua memória da minha querida e saudosa Ivani Massini
Lara, amiga solicita, que tinha como seu principal. Que tinha como seu principal a qualidade, a
caridade, autismo marcante, medindo os esforços para ajudar o próximo, seja quem fosse. Deixou um
legado de amor, carinho entre os familiares, amigos vizinhos e todas as pessoas que conheceram.
Gratidão por ter existido e marcar das nossas vidas. Eu falo aqui com muita emoção, porque a dona
Ivani foi minha vizinha, uma mulher muito boa que eu tive o prazer que tem pessoas, né? Professora
Mara, que Deus nos dá de presente e a Dona Ivone teve muita sabedoria do seu tempo de cuidar e
zelar pelas pessoas. Nós somos vizinhos por muitos anos, que Deus possa abençoar e eu peço aqui
para que todos os vereadores nos ajude para aprovação desse requerimento e que seu nome será
perpetuado lá no bairro. No Residencial Salto do Monjolinho. Eu peço para a presidenta que faça a
votação nominal do senhor dos vereadores para que esse projeto possa ser aprovado. PRESIDENTE
SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Então, a votação nominal processo 3711 2022 projetos de lei,
547. SR. MARCO ANTONIO AMARAL: Parabéns vereador Rodson. SR. RODSON MAGNO
DO CARMO: muito obrigado. SR. MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador André Rebello. Sim.
Vereador Azuaite, está online. SR. MARCO ANTONIO AMARAL: Sim. Vereador Bira SR.
UBIRAJARA TEIXEIRA: Sim SR. MARCO ANTONIO AMARAL: vereador Bruno. Sim.
Vereadora Cidinha Sim, vereador Dé. Vereador Dimitri. Vereador Djalma sim. Vereador Elton.
Vereador Gustavo. SR. GUSTAVO POZZI: Sim. SR. MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador
Lucão Fernandes. Vereador Malabin sim, vereador Markinho Amaral sim, Vereador Paraná Filho. SR.
PARANÁ FILHO: Sim. SR. MARCO ANTONIO AMARAL: vereadora professora Neuza
justificou. vereadora professora Raquel no exercício da Presidência, não vota. Vereador Robertinho
Mori justificou. Vereador Rodson. SR. RODSON MAGNO DO CARMO: Sim SR. MARCO
ANTONIO AMARAL: Roselei justificou. Vereador Sérgio Rocha. O vereador Tiago Parelli
PRESIDENTE SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Só um minuto, vereador Marquinho. É…
Vereador Azuaite sim. SR. MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador Azuaite sim. PRESIDENTE
SRA. RAQUEL AUXILIADORA: abrigada, vereador. SR. MARCO ANTONIO AMARAL: 13,
senhores vereadores votaram sim. nenhum, não e não houve abstenção. PRESIDENTE SRA.
RAQUEL AUXILIADORA: Aprovado para as processo, 3711 - 2022 projeto de lei 547 que
denomina de Ivanir Mancini de Lara a rua 3, localizada no condomínio Residencial Salto do
Monjolinho. SR. RODSON MAGNO DO CARMO: Quero agradecer primeiramente aos 13
vereadores que aprovar esse projeto. Peço a todos que fiquem de pé em memória da nossa querida
dona Ivani e aonde você estiver minha querida, você possa receber muita luz, que Deus possa te
acolher de braços abertos. 1 minuto de silêncio. PRESIDENTE SRA. RAQUEL AUXILIADORA:
Peço para o vereador Rodson assumir a presidência. PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO
CARMO: Então, muito obrigado aqui vereadora Raquel, que nos auxiliou na Presidência. Nós vamos
entrar agora nos requerimentos de urgência, requerimento, 619 Dispões sobre as normas para a
realização de rodeios no âmbito do município de São Carlos e das prioridades do bem estar animal
suplementado no que coube a legislação estadual federal. Quem que é o primeiro? SR. MARCO
ANTONIO AMARAL: Senhor presidente, pela ordem. PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO
DO CARMO: Pela ordem. SR. MARCO ANTONIO AMARAL: Eu sugeria... o plenário sobre o
regimento, ele é soberano. Se o senhor consultasse o plenário sobre a possibilidade de inversão de
pauta, nós votaríamos os processos urgência que não existem discussões e depois nós voltássemos
esse processo, pois vai haver discussão. PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO CARMO: está
em votação de hoje. Questão de ordem para vereador Paraná Filho. SR. PARANÁ FILHO: senhor
presidente, eu acho que sim, cumprir... cumprimento de acordo é de comprimento, de acordo. A gente
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tinha feito o acordo que ia votar esses dos nomes de ruas no entorno aqui em respeito as famílias que
estavam aqui, mas que também nós iremos votar primeiro esse... do... esse projeto de lei. Eu acho que
a gente cumpriu… como estamos cumprindo o acordo, então vamos cumprir do começo até o final.
SR. MARCO ANTONIO AMARAL: sem querer dialogar com Vossa Excelência. Eu aceito a
posição de Vossa Excelência, não sabia desse acordo, mas eu quero alertar aos senhores vereadores
que nós corremos o risco de não votarmos os outros processos. Pois ah, se nós pedimos a prorrogação
da sessão, ela somente poderá ser prorrogada até o término da discussão em votação do processo que
estar, hein? Naquele momento em discussão. Então tem a preocupação, mas concordo com você nesse
acordo, eu não participei do acordo, mas eu cumpra o acordo da maioria, mas eu não vejo nenhum mal
e quero sensibilizar a Vossa Excelência. A gente estar votando aqueles que não tem discussão para
liberar a pauta. SR. PARANÁ FILHO: É questão de ordem, senhor presidente... que a gente... existe
em outros processos que inclusive que estão de regime de urgência. Vereador Marque Amaral.
Vereador Marque Amaral... que eu quero discutir outros projetos é questão de urgência, não é só esse
eu quero discutir, por exemplo. Aqui existe SR. MARCO ANTONIO AMARAL: Eu retiro o pedido,
vamos ficar aqui até para mim, SR. PARANÁ FILHO: inclusive o que nós estamos aqui autorizando
mais dinheiro, promessa que eu quero discutir, então, esse não é o único processo, SR. MARCO
ANTONIO AMARAL: mas nós poderíamos, como já tem sido praxe nesta casa votar os processos
que não há discussão, e deixaríamos... e deixaríamos os processos que ter discussão. PRESIDENTE
SR. RODSON MAGNO DO CARMO: Eu vou suspender a sessão por 2 minutos, para que a gente
possa fazer esse acordo de pauta para que não possa ter. 2 minutinhos gente, já volta. Suspensão de 2
minutos PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO CARMO: Muito boa tarde, eu pediria para o
secretário. Pediria para o secretário dessa casa fizer por gentileza. Eu peço senhor vereador que se
contenha vereador Markinho, por favor, faça... A votação, a chamada do senhor vereadores, por favor.
Chamada do senhores vereadores por gentileza. Então, mais um por gentileza. Vereador Markinho.
SR. MARCO ANTONIO AMARAL: Não tem problema. Vereador André Rebelo. SR. ANDRE
REBELO: Presente SR. MARCO ANTONIO AMARAL:Vereador Azuaite está presente on line,
vereador Bira SR.UBIRAJARA: Presente SR. MARCO ANTONIO AMARAL: vereador Bruno
SR. BRUNO ZANCHETA: Presente SR. MARCO ANTONIO AMARAL: vereadora Cidinha
SRA. CIDINHA DO ODONTOLÓGICO: Presente SR. MARCO ANTONIO AMARAL:
vereador Dé Alvim, vereador Dmitry Sian, SR. DIMITRI SEAN: presente. SR. MARCO
ANTONIO AMARAL: vereador Dijalma Neri SR. DJALMA NERI: Presente SR. MARCO
ANTONIO AMARAL: vereador Gustavo Pozzi. vereador Lucão justificou ausencia, ele está na
fisioterapia. vereador Malabin presente. Marquinho Presente. vereador Paraná Filho Presente.
vereadora Neuza justificou. Raquel presente, vereador Robertinho Mori ustificou. Rodson Magno SR.
RODSON MAGNO: presente SR. MARCO ANTONIO AMARAL: presente vereador Roselei
Françoso justificou. vereador Sérgio Rocha vereador Thiago Parelli presente. PRESIDENTE SR.
RODSON MAGNO DO CARMO: Eu peço 1 minuto de atenção a todos os vereadores. Entrará, SR.
MARCO ANTONIO AMARAL: 17 vereadores presentes, PRESIDENTE SR. RODSON
MAGNO DO CARMO: 17 vereadores presente, muito obrigado pela da Marco Amaral. Entrará o
projeto de lei, 619, de autoria do vereador Paraná, que dispõe sobre as normas para a realização de
rodeio no âmbito do município de São Carlos, priorizando o bem-estar animal. Suplemento no que
couber a legislação estadual e federal está em discussão. SR. DJALMA NERY: Questão de ordem
para presidente, PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO CARMO: questão de ordem na
vereador Djalma Nery. SR. DJALMA NERY: Eu solicito a retirada do projeto por 3 sessões para
estudo por gentileza. Gostaria de votação. PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO CARMO:
Está em votação o pedido do vereador Djalma Nery. SR. DJALMA NERY: Votação nominal, senhor
presidente. PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO CARMO: só um minutinho deixa eu
terminar por favor, atenção. O pedido do vereador Djalma Nery tirar por 3 sessão, o projeto de lei
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Ordinária do ano 619, que eu peço, o vereador Marcos Amaral, que faça a votação nominal. SR.
DJALMA NERY: questão de ordem, senhor president PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO
CARMO: Questão de ordem. SR. DJALMA NERY: Eu gostaria de solicitar que a mesma de
votação para gentileza, PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO CARMO: Encaminhamento de
votação. Vereador Djalma Nery. SR. MARCO ANTONIO AMARAL: Pela ordem, senhor
presidente, PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO CARMO: pela ordem. SR. MARCO
ANTONIO AMARAL: Eu gostaria que constava silencia. Que fizesse a leitura do regimento interno
da sua casa. Porque nós temos um requerimento assinado por 14 senhores vereadores, salvo maior
juízo. E esse requerimento. Ele é urgência especial, então é 2 terços da casa. Então, só um juízo... E
como o conheço um pouco o regimento interno desta casa, eu acho que a partir do momento que
existe às 14 assinaturas, não há esse expediente solicitando a retirada do projeto. SR. DIMITRI
SEAN: pela ordem, senhor president PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO CARMO: pela
ordem, vereador Dimitri Cian SR. DIMITRI CIAN: Eu gostaria de que fosse feita a contagem e que
as pessoas soubessem quem assinou a urgência. O nome dos 14 vereadores que assinaram urgência
PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO CARMO: okay. Primeiramente eu vou ler o pedido do
vereador Marcos Amaral e vou seguir como presidente dessa casa, o que estiver no regimento. Se eu
estiver errado, eu peço desculpa, eu vou fazer a leitura agora, a partir de agora SR. MARCO
ANTONIO AMARAL: eu gostaria que a vossa excelência seguisse o regimento, PRESIDENTE SR.
RODSON MAGNO DO CARMO: com certeza será seguido. como sempre fiz. Artigo 184: As
proposições poderão ser submetidas ao seguinte regime de tramitação. O Urgência Especial,
Urgências e ordinária. A urgência especial é dispensada de exigência regimentais salvos os números
legais de: pareceres para determinados projetos que seja imediatamente considerado, a fim de evitar
graves prejuízos de perda e oportunidade. Agora peço 3 vereadores que me acompanhem para a gente
conferir as assinaturas dos senhores vereadores. Por favor aqui atrás, 3 vereadores, por favor, vereador
faz a contagem por favor, no microfone nominal de todos os vereadores. SR. MARCO ANTONIO
AMARAL: Quando ha 14 assinaturas não pode. Eu só estou cumprindo o regimento. Eu… Existe o
vereador Bira… Vamos lá. Vamos lá. Olha, eu vou até o número aqui, tá, pode ser? alguém, tem uma
caneta vermelha aí? PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO CARMO: por favor, eu peço que
alguém auxilia por favor, é o auxiliar o vereador Elton. Para que não tenha problema. Fala o nome e
vai conferindo quem tá SR. MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador Bira vermelho,
PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO CARMO: vereador Bira um. Vamos lá. SR. MARCO
ANTONIO AMARAL: Vereador Paraná Filho, 2. Vereador Marquinho Amaral, 3. Vereador.
Vereadora Neusa Golineli, 4. Vereador De 5. Vereador Bruno 6, . vereador. Robson 7. Vereador Elton
8. Vereador Malabin e 9. Vereadora Cidinha, 9. 10, 10. Vereador André, 11. Eu acho que é Sérgio.
PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO CARMO: Ó Sérgio, por favor, eu peço que o senhor
venha verificar sua assinatura por gentileza, para que não tem nenhum tipo de erro. Por favor, só
confira sua assinatura. SR. MARCO ANTONIO AMARAL: O vereador Sérgio, o 12. Vereador
Thiago, 13. Vereador no Lucão 14. 14 assinaturas do requerimento, Senhor president PRESIDENTE
SR. RODSON MAGNO DO CARMO: 14 assinaturas, então aqui confere. SR. PARANÁ FILHO:
Questão de ordem, senhor o presidente. PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO CARMO:
Questão de ordem na vereador Paraná Filho SR. PARANÁ FILHO: Senhor presidente e... acho que o
bem Óbvio que a manifestação de 14 vereadores que demonstram 2 terços nessa casa. Quorum
qualificado já demonstram a necessidade de votação. Esse processo dessa forma o pedido de
adiamento penso que deve ser rejeitado de ofício pela mesa. SR. DJALMA NERY: Questão de
ordem da presidente, PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO CARMO: questão de ordem,
vereador Djalma Nery. SR. DJALMA NERY: Primeiramente mencionar que o plenário é soberano,
segundo nós temos o aumento regimentais, artigo 154 parágrafo, quarto dizendo que o adiamento não
será superior a uma sessão ordinária para as proposituras em tramitação em regime de urgência, ou
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seja... ou seja, há dispositivo regimental para a gente possa retirar por uma sessão e solicita a retirada.
Obrigado PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO CARMO: exatamente, eu vou fazer a leitura
do artigo 154, que diz o seguinte, o adiantamento não se… O adiantamento não será superior. Há uma
sessão ordinária para as proposituras em tramitação em regime de urgência e não será superior a 3
sessões ordinária para a propositura de tramitação ordinária. Então nós estamos dentro do regimento e
nós vamos fazer votação nominal de todos os vereadores, e os vereadores que for favorável vai sim. E
os contrário, vote não que não SR. MARCO ANTONIO AMARAL: Pela ordem, senhor presidente.
PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO CARMO: Pela ordem, vereador Marco e Amaral. SR.
MARCO ANTONIO AMARAL: Nós estamos dentro do regimento, agora com a solicitação refeita
pelo nobre do vereador Djalma, solicitei solicitado uma sessão quando havia solicitação de 3 sessões.
Nós estamos descumprindo o regimento PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO CARMO:
muito bem. Encaminhamento de votação, o vereador Djalma Nery. Pois se algum algum vereador
quiser fazer encaminhamento de votação, por favor, se inscreva. Milton, por favor querido, o senhor
faz os encaminhamentos, anotação. Aqui pode falar. SR. DJALMA NERY: Boa tarde, senhor
presidente, população, não vou entrar ainda no mérito do projeto que estamos falando da retirada por
uma sessão, essa propositura e as razões que me levam a solicitar a retirada são muito simples. A
primeira delas é que eu como presidente da Comissão de Meio Ambiente, Proteção Animal, foi
informado hoje da existência desse projeto de lei e não me parece haver qualquer tipo de urgência que
justifique essa tramitação. Eu entendo que existe disposição regimental para tanto e que deve ser
utilizada quando há de fato a necessidade para isso, mas não é o caso. Eu acho que a nossa casa de leis
pode ser respeitada na sua tramitação, a gente pode analisar o projeto nas Comissões de Mérito, a
população pode ter tempo para analisar a lei, se manifestar e ser convidada a participar disso que
muda a vida da nossa população e que, portanto, deve ser respeitado. Então eu solicito aos nobres
pares, aos vereadores e vereadoras que nós possamos de fato retirar por uma sessão que me parece
bastante razoável, para que a gente tem a tempo de analisar em nossa comissão e nas outras comissões
da Casa e para a sociedade possa ter tempo também de analisar o projeto. Então e se manifestar nesse
sentido. É só isso, senhor presidente. PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO CARMO:
Próximo. Agradeço as palavras do nobre vereador Djalma Nery, o próspera dor escrito por até 10
minutos é o vereador Dimian. Em seguida, a vereadora Raquel Auxiliadora. SR. DIMITRI SEAN:
Senhor presidente, eu peço a todos os vereadores, a compreensão de que adiar uma semana para que
mais pessoas possam discutir para que a comissão possa dar seu parecer, que as pessoas interessadas
possam dizer se são a favor ou contra. Não prejudicará em nada a futura aprovação ou não aprovação
do projeto. Nós estamos dizendo o seguinte que se deu tempo para que os vereadores tomem
conhecimento e do assunto, né? Afinal, há maior urgência especial, afinal de contas não passou nem
nas comissões pertinentes, então não há motivo para que se faça sim, de afogadilho da noite para o
dia, sem comunicar ninguém. Não vejo, não vejo prejuízo, seria muito diferente, algumas situações
em que votamos urgência especial em que há realmente um prejuízo concreto. Olha, se não votar hoje
vai acontecer realmente um prejuízo e não vai poder ser reparado depois, não é o caso discutir para os
separa, quer se acharem que é sim, ou para aqueles que acharem que não, não vai fazer mal. Então é é
isso que eu peço a todos, em especial aqueles que sempre disseram que defendiam os animais.
PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO CARMO: Muito obrigado, vereador Dimitri Cian. A
próxima vereadora escrita, vereadora Raquel Auxiliadora por até 2 minutos. Mais algum vereador
gostaria ... Desculpa, mas algum vereador gostaria de fazer uso a palavra? SRA. RAQUEL
AUXILIADORA: E o senhor pode me oferecer um projeto PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO
DO CARMO: projeto claro. SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada Senhor presidente. E eu
quis pegar o projeto, porque de fato o que gostaria de entender a urgência disso. Esse projeto foi
protocolado hoje no sistema da Câmara Municipal, às 11:39 para passar hoje na sessão da Câmara. Se
isso não é vamos tentar levar no tapetão, eu não sei o quê que é. Por que tá fugindo do debate público
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que essa casa já fez muitas vezes, na história de São Carlos, já fizemos audiências públicas, já fizeram
consulta pública, já discutimos muito assim, muitas e muitas vezes. E São Carlos já rejeitou o rodeio
na cidade. E o que tá querendo? E o que tá querendo fazer hoje aqui é ganhar no tapetão sem a
sociedade se manifestar. Sem e os vereadores estudarem essa lei. Sem essa casa fazer o trabalho que
ele é de direito, que é estudar uma lei, como o vereador Gustavo Pozzi sempre faz a comissão de ler a
Le a legislação, Justiça, medir os pareceres da Coner Pedir, pareceres do jurídico. Isso é um processo
sério para aprovar uma lei e não um golpe no tapetão para aprovar o rodeio que mais uma vez São
Carlos já disse não. PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO CARMO: Muito bem, Raquel.
Encaminhamento de votação. O vereador Paraná. SR. PARANÁ FILHO: Senhor presidente,
senhores Vereadores, senhora, as vereadoras. É bom, eu acho que assim, essa situação do rodeio é
uma questão que divide opiniões em São Carlos, desde muito tempo, mas é uma situação que é alvo
de muita desinformação, muita desinformação. Não são poucas as vezes que eu encontro pessoas na
rua e dizem o seguinte: Ah, mas é aquela lei que proíbe rodeios São Carlos. Poxa vida! Mais eu sou
vereador aqui, tô no segundo mandato, não vi essa lei ainda acompanhava já meu pai anteriormente,
né? Teve mais 3 mandatos, eu nunca vi essa lei. E eu ainda me pego a perguntar qual é essa lei? Mas
eu sei qual é essa lei. Essa lei não existe essa lei foi uma invenção que colocaram na cabeça das
pessoas. Existe um código de defesa dos animais que ali em nenhum momento tá dizendo isso... até
porquê e se dissesse seria inconstitucional, porque vamos lá, nós temos o doutor André, nós temos
vários advogados aqui e hierarquia de normas. Uma norma federal pode é uma norma federal pode ser
contrariada por uma Norma municipal? Obviamente que não pode, né? Então se eu tenho algumas leis
que permitem, que regulamenta, como é que teria essa norma em São Carlos? essa norma não existe.
E dizer que nós estamos aqui aplicando um golpe, é um discurso bem hipócrita, muito hipócrita. Essa
lei, nós estamos discutindo ela, para quem não sabe, há muito tempo o ver. O vereador Bira e eu tenho
que confessar que é uma das pessoas que eu encontrei apoio aqui, juntamente com outros vereadores,
para que a gente pudesse fazer isso nesse momento. Há mais de um ano estudando, é uma lei
totalmente restritiva, muito mais do que a lei que existe. Então falar de golpe, falar de tapetão e só
quem tem propriedade para falar isso mesmo, né? Até porque é costumeiro. Mas enfim, não há que se
falar, não tem lei que proíbe. Nós estamos fazendo uma lei ainda mais restritiva, não, não tem lei que
proíbe rodeio hoje nós temos que votar porque chega nessa enrolação, chega desse empurra-empurra.
Quando tem TUSCA na cidade ninguém vai lá falar e nunca vi. E quem gosta de rodeio nunca vi ir lá
encher o saco de quem estava no TUSCA enchendo a cara de cachaça, enchendo a cara droga, lotando
as UPAs de gente lá em coma alcoólico. E por que não gosta de rodeio é só não ir lá? É só não ir lá.
Então nós temos que votar Essa Câmara sem volta. PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO
CARMO: Eu peço por favor, para que o plenário não se manifeste por gentileza. Provedor concluir.
Por favor, Emílio. SR. PARANÁ FILHO: Então senhores vereadores, eu só peço para que a gente
vote essa lei hoje, para que não a gente não continua protelando essa discussão. Então nós temos 14
assinaturas e temos e acho que podemos temos total condições de votar isso hoje é uma lei muito mais
restritiva do que nós temos a própria mais restritiva do que a própria a lei federal. PRESIDENTE SR.
RODSON MAGNO DO CARMO: Muito bem SRA. RAQUEL AUXILIADORA: comunicado à
casa. PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO CARMO: Comunicado à Casa vereadora Raquel
Auxiliadora. SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Queria comunicar essa casa aqui, esta casa aprovou
a lei 18.000, 54 em 22 de Setembro, 2016 que institui o Código Municipal de Proteção Animal e Dá
outras providências da nobre vereadora Laíde das Graças Simões, que se estivesse aqui faria defesa
junto comigo e que defende sim, os animais e que estar claramente colocando aqui contra o rodeio.
PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO CARMO: Próximo vereador escrito vereador
Ubirajara Teixeira. SR. UBIRAJARA TEIXEIRA: Comunicado à casa. Olha, eu vou te falar como é
que o pessoal do PT gosta de mentir, né? Gente? Como que gosta de mentir. Aonde é que tá na lei,
vereadora? te desafio agora a você me mostrar onde é que tá. Proibindo o rodeio. Não, a senhora pode
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ler. Aonde tá escrito que não pode? Não precisa mostrar para mim... fala no microfone lá. Não precisa.
Mostra para mim. Em qual artigo da lei? Ao contrário da senhora, nós estudamos mais de um ano para
apresentar esse projeto. Não existe nenhum lugar dessa lei que tá proibido, o rodeio? Nenhum lugar
que falando provas e esportes equestres. Para justamente para pessoas que agem como a senhora está
agindo e a população está cometida pela desinformação, achando que por uma lei municipal
contrariando uma federal. Para dividir para a população! SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Senhor
presidente, questão de ordem. Eu fui citada e o vereador pediu para falar. PRESIDENTE SR.
RODSON MAGNO DO CARMO: por favor, vereadora Raquel, 1 minuto. SRA. RAQUEL
AUXILIADORA: Vamos lá. Primeiro. Acho que aqui a gente tá vendo claramente que precisa de
aprofundamento, inclusive da legislação. Porque a legislação federal em nenhum momento autoriza a
realização de rodeio. Ela regulamento que é completamente diferente. Segundo a lei, o senhor pediu
para eu ler. Tá aqui grifadinho, eu fiz a lição de casa. PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO
CARMO: Raquel, por favor, eu vou pedir pra você, por gentileza SRA. RAQUEL
AUXILIADORA: Ele pediu pra eu ler PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO CARMO: eu
preciso de um minutinho só. Eu peço que não tenha debate. Para que a senhora faça a leitura, para que
o vereador Bira possa passar a usar a palavra por gentileza. Peço ordem. SRA. RAQUEL
AUXILIADORA: Dos princípios da política municipal de proteção Animal da Proteção Integral. É
vedado todo o tratamento que expõe animal a exploração sobre maus-tratos e a crueldades, incluindo
as ações ou as omissões que pode afetar prejudicialmente a integridade física, psíquica e ou o bemestar dos animais. Por favor, não retrocesso não observando. PRESIDENTE SR. RODSON
MAGNO DO CARMO: Por favor, conclua. SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Na observância da
execução da política Municipal de Proteção Animal será vedado o retrocesso em matéria de proteção
animal. Vocês querem, mais? Eu acho que tá bom. PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO
CARMO: Por favor tempo que a senhora já terminou. O próximo o vereador inscrito é o vereador
Ricardo Teixeira SR. UBIRAJÁ TEIXEIRA: A senhora Raquel Auxiliadora não conseguiu achar
onde está INTELIGÍVEL PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO CARMO: por favor. Eu
peço por, eu peço por gentileza que o senhor possa se assentar por gentileza. Vereador Bira, senhor
pode usar a palavra por favor. Operador Bira, senhor tem 3 minutos para fazer uso da palavra. Eu peço
silêncio, por gentileza para que o vereador possa fazer uso da palavra. SR. UBIRAJARA
TEIXEIRA: Boa tarde a todos, a todas, pessoal que está nos acompanhando aqui no plenário, os
amantes do rodeio, os defensores das cavalgada a todo mundo que vem aqui. Lei Federal passa por
cima de qualquer lei. A lei federal, a lei federal, ela é a lei 10 20, primeiro e 11/4/2000 e um,
sancionada pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, rodeio em São Carlos é permitido. Nós
estamos ajudando a regularizarem, a não acontecer certos maltratos que acontecem por aí... na lei que
o Fernando Henrique tem prova de lá, tem. É… tem a vaquejada tem tudo, nós não estamos colocando
isso, porque ouvimos muitas pessoas sim. E nós vamos estamos a estipular na lei nossa daqui que os
organizador de festa vai devolver 12 por centro para a entidade que criar animais. Então isso, se nós
for seguir a lei federal, nós fazemos rodeio e não precisamos colocar a lei municipal, seria o pior. Aqui
nós fazemos a lei federal, manda ninguém breca. Quem manda é o Supremo. E meia dúzia de ativistas
vai parar e comparou o navio que exportava boi lá para a Suíça. Vocês estão quebrando o agro, falar
que o agro. Até dói falar. O pessoal, é só isso. Se nóis quiser fazer a lei federal, a gente vai fazer, peço
compreensão aos nobre advogado que temos que que pode usar a palavra melhor que o doutor André e
o doutor Gustavo Aí que é advogado, tem vários advogada que sabe que lei federal, elas predomina
sobre a lei estadual. A nossa lei, ela foi mudada para melhorar e não deixar qualquer mal profissional
fazer rodeio na nossa cidade. PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO CARMO: Eu peço. Eu
peço para o vereador Marquinho Amaral, primeiro secretário dessa SRA. RAQUEL
AUXILIADORA: Questão de ordem que estão, eu gostaria de solicitar que o vereador Bira lesse a
ementa da Lei Federal. PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO CARMO: Agora, ele já teve.
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Só minuto. Vereadora só peço por gentileza. Os 2, os 2 vereadores, por favor, se acalme. Peço para o
vereador Marco Amaral que ponha em votação o adiamento por uma semana. Atenção, senhores
vereadores. Os vereadores que for favorável digam sim e os vereadores contrários digam não. O
adiamento por uma semana do projeto 609 de autoria do vereador Paraná, que dispõe. Para SR.
MARCO ANTONIO AMARAL: Atenção senhores vereadores. Eu peço aos senhores vereadores
que tomem seus assentos para que nós possamos estar fazendo a votação nominal. PRESIDENTE
SR. RODSON MAGNO DO CARMO: Marquinhos, só minutinho vereador, só para me corrige um
erro aqui vai entrar em votação. Projetos 609 de autoria dos vereadores Paraná e vereador Bira, porque
não estava escrito por isso que eu não li. Então os 2 vereadores, vereador Bira e Vereador Paraná.
NÃO IDENTIFICADO: A votação pelo adiamento, PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO
CARMO: pelo adiamento para uma sessão, uma semana. Atenção, senhores vereadores. SR.
MARCO ANTONIO AMARAL: Vamos lá. Vereador André Rabello SR. ANDRÉ RABELLO:
não. SR. MARCO ANTONIO AMARAL: Vereadora Azuaite, está online. PRESIDENTE SR.
RODSON MAGNO DO CARMO: Não está online SR. MARCO ANTONIO AMARAL:
Vereador Bira não. Vereador Bruno. SR. UBIRAJARA TEIXEIRA: Sim. SR. MARCO ANTONIO
AMARAL: Pelo adiamento. Vereadores, Bruno. Vereadora, Cidinha. SRA. CIDINHA DO
ODONTOLÓGICO: Sim, SR. MARCO ANTONIO AMARAL: pelo adiamento. Vereador de
Alvim. SR. DÉ ALVIN: Não. SR. MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador Dimitri Sean SR.
DIMITRI SEAN: sim, adiamento uma semana SR. MARCO ANTONIO AMARAL: vereador
Djalma Nery SR. DJALMA NERY: sim. SR. MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador Elton
Carvalho SR. ELTON CARVALHO: não. SR. MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador
Gustavo Pozzi. SR. GUSTAVO POZZI: Sim. SR. MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador
Lucão Fernandes justificou ausência. Vereador. Malabin. SR. MALABIN:não. SR. MARCO
ANTONIO AMARAL: O vereador Marcos Amaral não. Vereador Paraná Filho. SR. PARANÁ
FILHO: não SR. MARCO ANTONIO AMARAL: Vereadora professora Neuza.
Justificou.vereadora professora Raquel. SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Sim. SR. MARCO
ANTONIO AMARAL: Vereador Robertinho Mori justificou. Vereador Rodson no exercício da
presidencia não vota. Vereador Roselei Françozo justificou. O vereador Sérgio Rocha SR. SERGIO
ROCHA: não. SR. MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador Tiago Parelli SR. TIAGO
PARELLI: não. SR. MARCO ANTONIO AMARAL: São 6 votos votaram sim. Vereador Azuaite
não terminou a votação da tempo PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO CARMO: Eu peço
por gentileza que o pessoal estabeleça o som do vereador Azuaite. O voto do senhor pode se
manifestar. Pode falar seu voto, o mal. SR. AZUAITE DE FRANÇA: Tá me ouvindo
PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO CARMO: sim. Se o pode falar vereador SR.
AZUAITE DE FRANÇA:Tá me ouvindo ouvindo? PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO
CARMO: pode falar. SR. AZUAITE DE FRANÇA:Meu voto. É sim. PRESIDENTE SR.
RODSON MAGNO DO CARMO: Sim, pelo adiamento, muito obrigado, vereador. SR. MARCO
ANTONIO AMARAL: Então são 7 votos pelo adiamento. 9 votos. PRESIDENTE SR. RODSON
MAGNO DO CARMO: Então, 7 a 9, por favor, só empresta para mim. eu já vou colocar em
discussão. O projeto de lei ordinária, 609, eu peço os vereadores que querem fazer discussão, por
favor, se inscreva. Nenhum vereador querendo não fazer discussão. Sérgio Rocha, o primeiro a fazer
discussão depois vereador Dmitry Cian. Quem Mais? vereador Djalma Nery. Só minutinho vereador.
Vereador Dmitry, Vereador Djalma, qual que é o próximo para depois? Não tem a qual próximo
vereador fazer a discussão? Sim que já vai deixar seguida para pois não tem erro eu perguntar para
que não tem erro. Emilio. 15 minutos, Emilio. É regimental. O senhor Sérgio Rocha, por favor. SR.
SÉRGIO ROCHA: Senhor presidente, senhores o vereadores, população que está aqui presente.
População que está em casa ouvindo. Nesse momento acho que você tem que ter posição. Sou um
vereador que represento a que a população de São Carlos e nesse momento e tomou tomando aqui é
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uma decisão. A população São Carlos, e quer dizer que o vereador Sérgio Rocha sempre foi a favor do
rodeio. Então vou votar favorável projeto do Bira e do Paraná. Parabéns para vocês, tá, porque o
Brasil. Praticamente várias cidades, centenas de cidades do Brasil tem rodeio. Eu vim do Paraná, a
Paranaense Sou da Roça só com o mato. Vim do jogo de Maringá, Astorga, Londrina, Jandaia do Sul,
que tem rodeio por 2 vez durante o ano. Tá é uma festa sadia, aonde várias famílias, a criança.
População que participa do rodeio. Não tem maus tratos ao boi, eu tenho pena. Eu tenho pena, eu
tenho pena do peão que monta no boi, que muitas vezes cai, morre, quebra o braço, é pisoteado pelo
animal. Tá, porque o rodeio é dos forte não é dos fraco. Quem tá aqui contra o rodeio é pessoal que
apoia, o Paraná já falou, o TUSCA, que vem milhares de pessoas para a cidade de São Carlos fumar
maconha, beber, fazer farra. Quem defende... é contra o rodeio é o mesmo que apóia o aborto, matar a
criança no ventre da mãe. É os mesmos canalha, tá? Não tem problema, eu sou favor do rodeio vou
votar, voltei e se precisar voltar 10 vez a favor do rodeio em São Carlos eu vou votar. Não tenho
preocupação nenhuma. Meu voto é sim ao rodeio, a população que gosta tem muitas vezes gente que é
contra o rodeio, mas vai em Ibaté ver o rodeio, vai em Barretos, Vai em Jaguariúna, ver o rodeio.Por
que nóis não pode ter uma festa de rodeio na cidade de São Carlos? Muitas vezes o cara e corta o
maltrato ao animal e vai lá comer picanha. Come o boi, o assassina o boi. Vocês que é contra o rodeio,
come carne! PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO CARMO: Eu peço, vereador. SR.
SÉRGIO ROCHA: Parabéns ver bem ao Paraná PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO
CARMO: vereador Sérgio, por favor SR. SÉRGIO ROCHA: Rodeio sim, eu vou votar à favor.
PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO CARMO: Próximo vereador inscrito, Vereador
Dimitri Cian por até 15 minutos. SR. DIMITRI CIAN: Senhor presidente, é um assunto muito
importante como esses e a gente vê que realmente é importante, porque hoje nós temos muitas pessoas
aqui a favor e contra. É difícil, infelizmente é difícil a gente ver esse tanto de pessoas aqui na Câmara
Municipal. Na maior parte das vezes, na maior parte das sessões, o plenário está vazio e ninguém vem
para acompanhar de nem... nem passar a favor, nem nem para ser contra. E muitas vezes a população
não acompanha, não fica sabendo do que acontece aqui. Ou seja, se hoje tem tanta gente aqui no
plenário, porque é um assunto importante. No mínimo, isso no mínimo, isso. E se é um assunto
importante, mas pessoas que estão aqui demonstram isso e seria importante que a discussão fosse
feita. Você é a favor e contra a discussão fosse feita. Até porquê, né? Até porque eu sempre volto hoje
da vereadora Neusa, que se diz protetora dos animais. Hoje teve um chilique, não pode estar presente
uma pena, isso. Uma pena que ela não estivesse presente, porque sempre foi defensora dos animais
PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO CARMO: Eu vou recorrer aqui, é só um minutinho só
minutinho, eu vou pedir que o senhor corrija o que o senhor falou da vereadora Neusa, ela não teve
um chilique. Ela entregou um atestado médico, porque ela não estava bem. A gente tem que corrigir, a
gente, a gente como o presidente, por favor, como presidente dessa casa, ela trouxe um atestado
médico, ela não teve um chilique, ela passou mal e não pôde estar presente à sessão. Então já está
justificada, ela não teve um chilique e lá estava, ela está de atestado médico. O senhor me desculpa.
SR. DIMITRI CIAN: O senhor, porque o senhor presidente, com 12 a sessão, como achar direito e
eu faço a minha fala como eu achar direito PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO CARMO:
Você é responsável por fazer sua fala com respeito, porque ela deixa, ela tem atestado médico e não
chilique. E todos os vereadores são testemunhas. Então vamos respeitar, respeito vossa excelência,
mas o senhor tem que respeitar os vereadores. Que as pessoas que estão vendo aí fora não é que ela
teve chilique e não veio, porque ela está de atestado médico. Está aqui e tem como comprovar, já SR.
DIMITRI CIAN: me perdoe, o senhor retorna é o tempo que agora quem fala PRESIDENTE SR.
RODSON MAGNO DO CARMO: senhor fica à vontade, que tem seu tempo SR. DIMITRI CIAN:
Obrigado o que eu vinha dizendo que o assunto muito importante, que as pessoas deveriam poder
participar. E quem é defensor dos animais deveria ter a possibilidade de dizer sim, ou não? Ué, é de
consciência de cada um. Eu vou dizer não ao projeto e peço aos demais vereadores que entenderem e
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esse não é o momento para São Carlos ter rodeio. Que votem não também. E vou dizer mais, é
importante que cada um se posicione. O problema é ficar no silêncio, não sei no que quer. To não, não
vou dizer nada, nem que sim, nem que não. Que todos se posicionem é muito importante para a
população saber a vontade de cada um. PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO CARMO:
Próximo vereador inscrito, vereador Djalma Nery, por até 15 minutos. SR. DJALMA NERY: Boa
tarde novamente, sr. presidente, vereadores e vereadoras. Bom, eu quero novamente aproveitar esse
momento para discutir mais uma vez, a forma em que esse projeto entra nessa casa e problematizar
essa forma abrupta, precipitada de fazer uma discussão importante para São Carlos. Pode até não ser
ilegal. Pode até não ser ilegal, mas é imoral fazer essa discussão sem convidar a sociedade de São
Carlos e sem passar pela Comissão de Mérito desta Casa. Se de fato. Eu quero fazer uma
recomendação para essa casa, se as comissões não tem valor, então fecha o anexo aqui do lado, vamos
parar de pagar aluguel, vamos aprovar tudo de urgência aqui, vamos aprovar tudo a toque de caixa.
Então a primeira coisa que não posso deixar de dizer isso, eu fico assombrado com desrespeito à
população de São Carlos, aos vereadores dessa casa de trazer um assunto tão importante de maneira
leviana, de maneira corriqueira. Eu não posso concordar com isso. A despeito do mérito que agora eu
quero debater com vocês. Eu quero dizer o seguinte para vocês: nesses quase 2 anos de casa, eu
aprendi cada vez mais nesses tempos de polarização a divergir com civilidade. Eu acho que o Brasil
precisa disso, a gente não tá aqui para fazer o debate à de homini, ataques pessoais e respeito
profundamente todos os vereadores e vereadoras dessa casa. Tenho grande admiração pelo trabalho,
inclusive dos proponentes dessa casa vereador Paraná, vereador Bira, que trabalha com agricultura
familiar, com a reforma agrária. Mas nós temos um ponto de divergência muito claro aqui que tem que
ser colocado de maneira honesta e transparente. E nós temos que ter um debate de ideias e esse espaço
aqui é feito para isso. Eu quero dizer para vocês. Que em 2010 foi realizada uma consulta pública
pedida por essa casa e que quase 80% da população de São Carlos disse não aos rodeios. Mais uma
vez eu pergunto as senhoras e senhores: para quê? Para quem realizar uma consulta pública que
consome recursos públicos se não é para ouvir a população, existe um ditado que diz o Vox Populi
Vox dei a voz do povo, é a voz de Deus, porque a gente não escuta as pessoas que de fato não querem
de São Carlos seja conhecida como a cidade do Rodeio, como a cidade da Crueldade, animal. E aí e
pergunto o seguinte para vocês, o que o suplente para vocês? PRESIDENTE SR. RODSON
MAGNO DO CARMO: por favor, eu peço que o plenário não se manifeste. O tempo do senhor está
garantido por gentileza, com toda educação dessa casa. Vocês tem o direito de manifestar. O vereador
está no uso e no direito da sua palavra, eu peço para que não se manifeste para que ele possa concluir
o pensamento dele por gentileza. A educação de todos, todos aqui são pessoas, ordenas, educadas,
então peço silêncio no plenário, por favor. SR. DJALMA NERY: Obrigado senhor presidente, eu
acho que essa dicotomia, eu acho que essa dicotomia, né, TUSCA... é uma coisa tão besta, tão boba.
Eu quero que as pessoas possam fazer festa à vontade, super feliz. Qual que é o problema do tusca?
Qual que é o problema do rodeio? Eu apoio se ele não tiver maus-tratos aos animais. Porquê que a
gente não pode fazer uma festa? Eu quero fazer essa defesa aqui, eu valorizo à cultura sertaneja,
cultura do interior, a cultura caipira. Vamos fazer uma festa sem ficar vendo animal pular. Não é
preciso por favor, por gentileza, por gentileza. PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO
CARMO: A gente, o vereador, se gente mais uma vez encarecidamente, eu peço silêncio no plenário
para que o vereador possa manifestar sua fala, por favor. Ô gente, por gentileza. Senhor estou pedindo
educadamente, por favor. Para quem não sabe o vereador eleito pela população, ele tem o direito de se
manifestar. Como o senhor também tem o direito mais senhor tem que se inscrever na tribuna livre
para falar que é um direito desta casa. Nesse só 1 minuto, estou falando, o senhor pode me ouvir. Só
que nesse momento não pode usar a palavra. A prerrogativa agora é do vereador, ele tem direito, ele
foi eleito para isso, por isso que eu peço para o senhor respeitar, o senhor pode seguir a secretária
dessa casa. Pedi para que na próxima sessão, o senhor possa usar a tribuna livre. Agora o regimento
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não permite que o senhor se manifeste. Tá e desde que senhor represente alguma associação. SR.
DJALMA NERY: Senhor presidente, pela ordem Inteligível SR. DJALMA NERY: Vamos lá
pessoal, vamos lá. Vamos lá. Eu acho que inclusive a forma como esse debate chega nessa casa
prejudica a manifestação da população. Eu gostaria que a sociedade tivesse tempo para solicitar a
tribuna livre dessa casa com cumprindo os requisitos regimentais para poder falar, mas de novo, mais
um problema... mais um problema na forma de apresentação de condução desse projeto é muito
ruim... a sociedade perde, São Carlos pede. Agora não, como essa, como a casa definiu pela votação,
nós vamos ter que votar... estamos aqui para debater os argumentos favoráveis e contrários. Como eu
dizia, a gente... eu acho que essa redução, né, tentar criar essa polarização TUSCA versus rodeio é
muito tosca, muito reducionista, né? Não é sobre isso, não é esse o assunto, né? Eu acho que temos
que festejar. Eu espero que a gente quer motivos para isso. Eu espero que cada vez mais são Carlos
tenha razões para celebrar... mas será que é preciso assistir a um animal sofrendo para festejar? é
preciso, é necessário esse tipo de coisa? E aí eu digo para vocês, ah, mas não tem crueldade animal…
Gente, quem conhece a realidade da defesa animal daqui de São Carlos sabe que nós não temos
pessoal para fiscalizar as coisas mais simples que acontecem aqui. Quando nós denunciamos uma... os
uma denúncia, quando nós encaminhamos o uso de maus-tratos, a gente não consegue alguém que vai
até a casa de uma pessoa verificar se um animal, o cachorro, o gato de fato estar passando por isso.
Como que a gente vai garantir que a Prefeitura de São Carlos, se quer tem estrutura, tem pessoal para
fiscalizar que de fato vai ser o modelo de evento. Vamos ser sincero, vamos ser honesto! não vai
acontecer. E o que que vai acontecer? Vai acontecer, o que acontece em vários municípios, não tem
fiscalização, há sofrimento e crueldade animal desnecessária e nós poderemos celebrar sem isso. Eu
quero dizer mais uma coisa para vocês com relação à questão legal, foi dito aqui que as normas
Federais são superiores às normas municipais. Então vamos falar de uma norma municipal... de uma
norma federal aqui chamada Constituição Federal, que eu acho que é uma norma bastante elevada do
ponto de vista da hierarquia, das normas. O artigo 225 parágrafo, primeiro inciso sétimo diz o
seguinte: incumbe ao poder público proteger a fauna e a flora vedadas na forma da lei as práticas que
coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção das espécies ou submetam os animais
à crueldade. Essa é a Constituição Federal, alguém tem uma norma superior a essa que possam usar
aqui para tentar justificar isso? Eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Existe também na repartição
de poderes e atribuições dos entes da federação o entendimento de que, no caso das políticas
ambientais, Estados e municípios podem apresentar legislações mais restritivas. Isso é muito
importante para quem é da área de meio ambiente. Eu sou da área de meio ambiente, eu estou há 20
anos estudando isso e eu sei o que eu estou falando. Então não há conflito absolutamente nenhum
numa lei municipal que apresente algo mais restritivo no que diz respeito aos direitos dos animais. E
aí eu entro no Código de Defesa e Proteção dos Animais que foi aprovado por essa casa. Proposto pela
ex vereadora Alaíde das Graças Simões, que foi citado aqui pela vereadora Raquel, que é um marco
importante para a cidade de São Carlos e que infelizmente carece de regulamentação do Poder
Executivo e que mais uma vez mostra o descompromisso dessa prefeitura com bem estar animal. E
esse código de proteção animal tem várias passagens importantes. E a despeito de ele, de fato não citar
taxativamente a palavra rodeio. Qualquer pessoa com o mínimo é de boa vontade vai entender como
ela diretamente se encontra em conflito com a proposição em tela. Nós temos aqui no artigo quarto, os
princípios da política Municipal de Proteção Animal. E o inciso terceiro diz o seguinte: da proteção
integral é vedado todo o tratamento que expõe o animal a exploração sobre maus-tratos ou crueldade
incluídas as ações ou omissões que possam afetar prejudicialmente a integridade física psíquica ou o
bem-estar dos animais. Falar que um rodeio, né, onde um animal é exposto a uma situação de
violência, de ruído de e uma série de… uma série de estímulos, não prejudica, não compromete. É
uma falta, né? De talvez boa vontade de entender o que de fato acontece. O princípio do inciso quinto
fala da sem ciência animal, que a capacidade dos animais de manifestarem sentimentos ou emoções
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próprias, positivas ou negativas, incluindo prazer e dor, felicidade e tristeza, sofrimento, angústia e
estresse. O inciso X ainda diz o seguinte: do não retrocesso na observância e execução da política
municipal de Proteção animal. Será vedado o retrocesso em matéria de proteção animal. O que nós
estamos assistindo aqui é uma tentativa de retrocesso, quer dizer, nós temos um marco que garante o
bem-estar direito dos animais e que estar sob ameaça por uma lei que vai então retroceder naquilo que
já é uma conquista e que faz de São Carlos uma referência. Eu não quero. E a população de São
Carlos não quer isso. Nós ainda temos o artigo quinto que diz o seguinte: ficam incorporados e far-seão um cumprir no âmbito municipal, os direitos de atributos dos animais contidos na declaração
Universal dos direitos dos animais. É um documento oficial aprovado em Bruxelas, em 27 de Janeiro
de 78 que tá, portanto, incorporada a nossa legislação municipal, graças a esse código de Proteção
animal que estava vigente no nosso município. E sabe que essa declaração disse o presidente? ela diz
o seguinte, né? Que todo animal tem o direito de ser respeitado. Ela diz que a experimentação animal
que implique sofrimento físico ou psicológico, é incompatível com os direitos dos animais. E ela diz
ainda no seu artigo 10º presta atenção, declaração dos direitos dos animais, artigo 10º: nenhum animal
deve ser explorado para divertimento do homem. O que é um rodeio se não. PRESIDENTE SR.
RODSON MAGNO DO CARMO: É 15 minutos. Pode terminar. SR. DJALMA NERY: Faço
questão de usar cada um dos meus minutos aqui foi eleito para representar a população e vou falar até
quando for possível para representar aqueles que não querem que esse retrocesso já aprovado. O artigo
10º diz que nenhum animal deve ser explorado para divertir e divertimento do homem. O que é um
rodeio, se não a expressão total completa e absoluta do entretenimento às custas do sofrimento dos
animais? Eu tenho dificuldade de entender de verdade, alguém que, de fato não se sensibiliza, talvez
falta empatia, falta alteridade, se colocar no lugar daquele animal daquele ser senciente. Dizer, não, e
não quero isso, eu não quero, não gostaria de sofrer isso e porque eu implico e obrigo imponho esse
sofrimento a um outro ser para me divertir? Eu não consigo aceitar isso. Portanto, nós temos
condições de pensar, eu quero propor isso aqui com toda a sinceridade do mundo, aos senhores e
senhoras. Um entretenimento saudável para São Carlos gerar renda e riqueza, valorizar as tradições do
interior paulista do do do do da Cultura Caipira, que é importante que é imponente sem
necessariamente criar esse contexto de sofrimento animal. Imaginem vocês: são Carlos se tornar uma
cidade modelo referência por criar uma festa livre de sofrimento, exploração animal, imagina quanta
benesse, propaganda gratuita São Carlos não ganharia nos vários meios de comunicação, atrairia
investimentos, renda e riqueza geraria diversão, entretenimento, lazer da mesma forma. Então é isso
que me preocupa. O projeto de lei que foi apresentado, senhoras e senhores é um projeto extenso,
como foi bem dito pela vereadora Raquel aqui hoje, presidindo a sessão, ele foi protocolado às 11:40 e
pouco da manhã. Eu estou lendo ele agora. Como é que vou realizar? Imagina população que nem isso
fez nem teve acesso a ele ainda. Isso é um desrespeito. Eu me senti desrespeitado, eu me senti
desrespeitado como vereador, como presidente da Comissão de Proteção Animal e Meio Ambiente,
como cidadão, imagino que cada 1 e cada uma também sinta desrespeitado. E que gostaria de ter tido
a oportunidade de se manifestar aqui. Então, por último, a senhora presidenta Raquel. Eu quero
solicitar aos meus colegas, aos quais eu reitero o meu respeito e a minha admiração que realmente
reflitam, se necessário, né? Aprovar um projeto dessa natureza. Se é necessário desrespeitar a
tramitação legislativa dessa casa, se é necessário desrespeito à população de São Carlos, se é
necessário desrespeitar a uma consulta pública onde 80% da população se mostrou favorável. Nós não
precisamos disso, São Carlos não precisa disso. Nós podemos muito mais, eu quero uma São Carlos
seja referência daquilo que é bom daquilo que é justo daquilo que exemplo daquilo que a modelo e
não daquilo que causa tanta dor, aflição, transtorno e preocupação. Eu sou contra esse projeto e o peça
aos meus pares que votem contrariamente a isso. Muito obrigado. PRESIDENTE SRA. RAQUEL
AUXILIADORA: Obrigada, vereador Djalma Nery. E agora com a palavra vereador Gustavo Pozzi
pelo tempo de 15 minutos. SR. GUSTAVO POZZI: Boa tarde a todos. Primeiramente, eu não tenho
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uma a pretensão de esgotar o assunto. Primeiro porque eu desconheço a matéria que está sendo
apresentada hoje, porque ela entrou de urgência. Eu não conheço o projeto, então não consigo nem
dizer se ele é uma regulamentação, não consigo dizer agora se ele está é um projeto que autoriza a
realização do evento, porque como foi dito por todos os vereadores aqui esse projeto, ele entrou de
urgência. Eu como membro presidente da Comissão de Legislação Justiça, eu gostaria sim, de ter
examinado com mais cuidado, haja vista que aqui no plenário foi citado a construção foi citado
legislação federal. Existe um lado falando que é incondicional tal proibição, outro lado falando que
não é. Veja é uma matéria em 1º lugar: sem discutir o mérito que deveria sim, passar pela construção
de legislação de Justiça, mas para que nós possamos analisar. Se existe algum vício legal. No entanto,
isso não foi permitido que a comissão pudesse analisar. Eu não sei dizer se o que o Paraná falou é o
correto, eu não sei dizer se o que o Djalma falou é o correto. Sem interpretação legal é essa por que?
Não me foi permitido fazer essa análise e por isso que eu votei o adiamento... para que eu, como
vereador, pudesse minimamente estudar o projeto que eu nem peguei na mão. Eu só queria em 1º
lugar poder estudar esse projeto. Aqui. Eu quero dizer que eu tenho um grande respeito pelo vereador
Paraná pelo vereador Bira e pelo vereador Sérgio Rocha. O que porque eu estou citando você, Sérgio?
notoriamente todo mundo sabe que eu sou contra o aborto. E eu sou contra esse projeto. Eu só não
acho que uma coisa tem a ver com a outra. Tá? Eu só não acho que a reflexão se vamos ter o de na
nossa cidade, tem que passar pela questão do aborto. Eu sou contra esse projeto sou contra o aborto.
Eu sinceridade, eu nem ia falar nada. Hoje. Eu ia simplesmente votar contra esse projeto. No entanto,
quando começou a se misturar as coisas, eu falei: eu preciso marcar a minha opinião é que as pessoas
saibam, eu sou contra o aborto. Eu sou contra esse projeto, o TUSCA não compete a nós... eu não sei,
eu acho que existem muitos abusos do TUSCA e por isso, e por isso que o TUSCA não é mais como
era antes. A princípio, aquele… o coiso vinha e atravessava a cidade, pessoas morriam urinavam pela
cidade inteira. Veja, houve uma evolução e aqui a gente não estava discutir o TUSCA. Tá? Aqui, nós
estamos para tratar do assunto rodeio. Agora eu falo assim: eu vou partir do senso comum, porque não
foi permitido estudar melhor o assunto. Quando algumas pessoas falar, olha, não judia do boi, judia do
boi. Eu sinceridade, eu não. Sabe porque eu não sei? Porque não foi me permitido estudar sobre o
mérito. O processo, o projeto chegou aqui hoje e sinceridade, eu não sei... porque assim, eu vou partir
agora aqui para vocês agora. Eu gostaria que vocês me acompanhasse... naturalmente o boi não pula.
Naturalmente o boi não pula. Agora eu não sei, eu desconheço, eu não tive tempo de ver, eu
desconheço como no rodeio faz o boi pular. Eu não sei. Sabe porque eu não sei? Porque eu não tive
tempo de estudar a matéria. Eu não sei dizer. Como que é feito para o cavalo pular... porque eu não
sou um acompanhante de rodeio nesse sentido, como eu não sei. PRESIDENTE SRA. RAQUEL
AUXILIADORA: Emílio, por favor. É 15 minutos. SR. GUSTAVO POZZI: Bom, como eu não sei,
eu vou partir do senso comum. Que naturalmente o animal não pula porque ele quer, não é, porque ele
está naquela arena que ele vai por aí. Eu não... sinceridade eu não sei como isso é possível um animal
pular sem que algum estímulo externo faça com que ele faça isso. E aqui eu estou dizendo… Aqui eu
poderia ter sido convencido do contrário. Mas eu não tive tempo de estudar a matéria. Então,
infelizmente, esse debate... Ele foi... não sei nem se existe esse termo foi apiquenezado, eu acho que
não, mas eu foi um debate muito pequeno. Entrou de sopetão em cima da hora. E nós não demos a
oportunidade da população conhecer o projeto, nós não demos a oportunidade dos vereadores
conhecerem um projeto, de tentar entender como funciona o rodeio, porque eu não sei. Tô sendo
sincero, eu não sei como funciona o rodeio. Se alguém chegar agora e falar assim aqui para mim. Ah,
não judia dos animais, eu vou falar assim. Eu vou ter que confiar na pessoa que fala isso. O vereador
Djalma e nós 2 temos muito mais de discordância do que concordância, mas hoje eu acompanho o
raciocínio dele. Entendeu? o vereador Djalma fala aqui que existe um maus-tratos e eu venho a
concordar com ele pela racionalidade humana que eu tenho, como eu não conheço e eu vejo um
animal por lá. Eu acredito que algum estímulo tá sendo feito ou de dor de alguma coisa física ou
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psíquica, o psicológico, alguma coisa faz na hora que o boi está naquela arena, faz ele pular e não é
algo natural. Eu não sei o que é, eu não sei o que é. Então, só que a rua agora eu não sei dizer... eu não
tive tempo ou eu não tive tempo de estudar a matéria. E aqui eu quero fazer uma sugestão para o meus
pares, nós podemos corrigir esse problema e permitir que se estude mais sobre o assunto. Se nós
rejeitarmos o projeto hoje, ele pode ver o voltar na legislatura que vem ou com 14 de assinaturas do
plenário. Se rejeitar o projeto hoje nós podemos permitir que a população possa participar desse
debate. Se nós rejeitamos esse projeto hoje pode permitir que eu tenha mais conhecimento do assunto
e eventualmente venha a votar favorável. No entanto, no entanto, não é permitido hoje a razoabilidade
hoje eu tenho que dizer sim ou não. Como eu não conheço, como acredito que deva ter algum tipo de
maus-tratos, por quê? Eu estou aqui partindo do senso comum. Diante de tudo isso, o que eu posso
dizer? eu vou votar contrário a esse projeto por não ter me permitido conhecer mais sobre o assunto.
Eu sou vereador segunda legislatura. Nunca essa matéria e entrou aqui nos meus grupos de 1916, até
agora, o debate que o vereador Djalma citou foi 2010. Eu não era vereador. Então não participei desse
momento para tentar entender. Eu estou tentando, eu tenho que tentar entender em menos de 24 horas
como funciona o rodeio, eu nunca foi em um rodeio. Entendeu? Então eu não sei dizer e em que
condições. O boi pula. Então eu quero fazer um apelo, lança casa, vamos rejeitar esse projeto para que
nós possamos votá-lo com maior maturidade, sobretudo o que … acerca do projeto Especial. E aqui
desculpa, ignorância. Ignorar tudo pelo desconhecimento, porque ninguém é obrigado a saber de tudo.
No entanto, nesse momento não me foi permitido conhecer muito obrigado. PRESIDENTE SR.
RODSON MAGNO DO CARMO: Próximo o vereador escrito Vereador Paraná. Senhor está com a
palavra. SR. PARANÁ: Senhor presidente, senhoras vereadoras senhores vereadores, população que
nos acompanha. Vamos começar a falar a verdade aqui. Em 1º lugar. Se tem alguém aqui achando que
a reprovação desse projeto impede rodeio. Está muito enganado. Se alguém disse isso está mentindo.
Independentemente da existência desse projeto. Se hoje uma companhia de rodeio quer fazer uma
festa do peão aqui em São Carlos? Ela pode sim ou não? Sim. Ela pode porquê? porque ela está
amparada pela lei federal e pela lei estadual e no que diz respeito à lei municipal, não existe
impedimento. Ela precisar solicitar um alvará da habitação e outro da defesa animal. Ponto. Então
usam politicamente desse tema para enganar a população dizendo por que isso é o rodeio é proibido.
Isso é uma mentira. E pedi para vereadora Raquel, que eu respeito muito. Para que ela me falasse onde
é que estava na lei, ela não me mostrou... ela disse um termo que fala de maus-tratos, mas é óbvio que
não pode ter maus-tratos, mas aonde tá escrito que pode ter maus-tratos, me mostra uma lei que tá
escrito, se pode maltratar animal, você pode bater nele, você pode dar choque, me mostra uma. O que
está escrito. Eu perguntei até agora, eu não tenho essa resposta. Se a gente votar essa lei, pode ter
rodeio, pode... se a gente não votar, pode ter rodeio? pode. O que nós estamos fazendo a... restringindo
ainda mais a multa que a lei federal falar por maus-tratos num evento como esse é de R$5.320. Mas
estamos colocando uma multa de R$30.000. A lei federal não fala de altura de bretes. Nós estamos
falando que os pretos Arena tem que ter no mínimo, 2 metros. A lei federal, ela não fala que a
bilheteria, um percentual tem que ir para alguma ONG que cuida de de animais, nós estamos
colocando. Vamos parar de mentir para a população. Vamos parar de enganar a população. Falar que
essa lei permite ou proibe rodeio é uma mentira. Falar aqui que nós vamos aprovar ou rejeitar o
rodeio. Mentira. É mentira. Uma grande mentira. Eu fico vendo um monte de gente que vem aqui e
traz cartaz e Piripiri da da da eu nunca vi e eu nunca vi essas pessoas visitar o frigorífico e abatedouro
de bovinos aqui de São Carlos. Eu nunca vi. Deve ser aqueles protetores do Facebook. Eu nunca vi.
Pergunto algum de vocês já foi resgatar um animal? vocês já viram como estão impregnado de cavalo,
nossa cidade pelas ruas? Ontem passei pelo anterior Garcia, pelo pela Marcela Ciosa, tinha 2 cavalos
comendo lixo, mas comer lixo não é maus tratos e senhores? não é maus tratos, comer lixo. O cavalo,
que pula 8 segundos que Vale 80 90 R$100.000 e tem nutricionista, por favor, me respeita, pois a
minha fala, que vou respeitar a sua. Tá me ouvindo, mas estava falando junto... então... por favor, ó. A
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desculpa, então é que foi o alto demais a ponto de me interromper. Então o que acontece? Demagogia
pura. Ativistinhas de Facebook. Porque vocês não foram lá no Cidade Aracy, no Antenor Garcia vê
aqueles cavalos que estão pele e ossos comendo sacola, comendo no lixo. Na festa do Tusca que vocês
adoram andar pelado, usar droga, beber até cair, ninguém vai encher o saco de vocês... vocês podem
fazer o que vocês quiserem, mas agora respeita quem quer outro tipo de festa... porque nós não somos
obrigados a gostar das mesmas coisas que vocês, como vocês não são obrigados a gostar das mesmas
coisas que nós, mas vocês tem que respeitar, porque nós não estamos em um momento fazendo nada
ilegal. A Constituição Federal. Com meu amigo Djalma Nery. E o Djalma Neri ele falou de uma
coisa: de respeito. Eu gosto de uma coisa, você gosta de outra e a gente convivi respeitando isso.
Vocês sabem para quem que eu voltei para deputado estadual? Eu voltei por Djalma Nery. Eu pedi
voto para o Djalma Nery. Eu adesivei o meu carro com Djalma Nery, porque eu gosto do Djalma,
porque eu confio no Djalma, mas isso não quer dizer que a gente concorda com tudo. Não é tudo que
o Djalma pensa, que eu penso, mas eu gosto dele, eu confio nele. E a gente conviver, não convive,
Djalma? A gente dialoga, você defende o seu... a sua ideia. Eu defendo a minha. A gente convive
porque é que a sociedade são-carlense tem que viver... Essa.. essa e esse essa diferença onde um não
pode respeitar o outro. Agora, veja bem. O Djalma acha que não tem que ter. Tudo bem. Ele usou
aqui, por exemplo, a Constituição Federal. Mas veja bem a Constituição Federal ela tem uma
abrangência nacional. A Constituição Federal não vale em Barretos. Não Vale em Barretos, é só em
São Carlos que varia é a Consist, Constituição Federal. Essa ah. Essa acordo aí... de proteção aos
animais internacional... Não vale para Barretos? Barretos é imune a Constituição Federal. Nós tivemos
rodeio agora em Brotas, temos de Analândia, temos em dourado, estamos ribeirão bonito. Mas em
todos os lugares do Brasil, mas é só no Brasil, o que é proibido é desculpa só em São Carlos, que é
proibido... gente, vamos parar de viver de mentiras, de enganações. Esses eventos, eles tem
responsáveis técnicos veterinários que tem ali o seu diploma em risco, se ele permitir como
responsável técnico, um dano, um mau trato, aquele animal. Obviamente que se um dia, porque não é
que porque nós vamos aprovar essa lei que vai ter um rodeio, nós estamos regulamentando para que se
um dia alguma a companhia quiser vir para cá, ela tem que seguir essas regras. Mais se um dia, ela
quiser vir, tem essa lei, vai ter um responsável técnico, vai ser franqueado para as ONG's, associações
que cuidam da defesa e proteção dos animais que acompanha esses eventos de perto… Que vão até os
predios, que vão até os locais onde os animais ficam aguardando até o início do evento, como eles são
transportados. Agora... gente, vamos parar de hipocrisia. Esse evento é permitido em todo o território
nacional. Agora eu desafio. Eu desafio, o vereador vir aqui e criar uma lei que proíbe o rodeio. Eu
desafio. Aí eu vou falar agora tem uma lei e mesmo assim... essa lei, ela vai sofrer uma Ação direta de
inconstitucionalidade. Então gente, vamos parar de mentir para a população, muita gente achando que
essa lei que eles falam é a famosa lei da Alaíde, né? Que essa lei que Alaíde. Proibe o rodeio mentira.
Mentira. Será que nunca ninguém parou para pensar? Poxa vida na nossa vizinha Ibaté sempre teve
rodeio. Porque São Carlos não tem? Por uma existência de uma lei? não. Não foi porque tinha ou não
tinha uma lei. Agora… Nós precisamos respeitar as diferenças. Quem gosta de rodeio vai quem gosta
de rodeio que não gosta, não vai. Quem gosta do tusca. Por favor, eu não estou aqui para responder o
senhor por favor, senhor presidente. PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO CARMO: Senhor,
por gentileza, por gentileza, eu peço encarecidamente que o senhor possa. Por favor, pessoal, vamos
manter a ordem no plenário. Eu peço mais uma vez que ninguém se manifeste por favor, porque a vez
do vereador falar e vamos respeitar. Por gentileza, por favor, vereador seu o tempo tá retomado. SR.
PARANÁ: Então, senhores, e eu acredito que o seguinte já passou da hora da gente. Inclusive não só
abrir essa discussão… mas votar e ter esse processo, e ter o dia em São Carlos. Eu sou favorável, acho
que uma companhia profissional reconhecida deveria sim, fazer são em São Carlos, rodeio. Até e por
quê? Por conta desse dessa não realização do rodeio de Ibaté, já de alguns anos, de repente são caros,
poderia assumir na região um grande rodeio com profissionais, com atletas. Aliás diga-se de
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passagem. O peão de rodeio não é um peão, um andarilho, não, ele é um é um atleta, isso é
reconhecido por lei, ele é um atleta. Quando ele vai montar, ele é contratado, ele tem um seguro de
vida. Então… Tem que ser. Feito sim, acho que tem que ser feito e parar de demagogia. Eu nunca vi,
eu não vejo ninguém aqui, principalmente quem vê que ficar blá-blá-blá, blá-blá-blá, blá-blá-blá que
fala que é defensor de animal e não é coisa nenhuma. E é por isso que eu já não falo que sou essa,não
é minha causa. O que eu faço, eu faço sem fazer isso, sem falar que sou, porque a partir do momento
que a pessoa se intitula defensor, ela tem que ficar vivendo de aparência. Tem gente que vem aqui
esbravejar e falar de golpe, de tapetão. E que eu nunca vi fazer um ato para resgatar um gato, um
cachorro, nada. Mas... o maltrato... Não sabe nem como é que montar um cavalo mais perto que
chegou de ter sido uma foto, não conhece. Quem é o maluco que tem um boi que vale R$100.000, 150
R$200.000 que vai submeter esse animal maus-tratos, quem é o maluco? Eu fui no evento de rã short
recentemente. Eu montei um cavalo. Perguntei: quanto vales cavalo aqui, R$38.000. Aí já desci, né?
Já desci e falei pelo amor de Deus, se esse cavalo se aranhar, amanhã eu estou morto. Então gente,
vamos parar de demagogia, vamos para a demagogia, não é possível que a ilegalidade do rodeio está
só em São Carlos que os maus tratos acontece em São Carlos... em Ibaté e não acontece maus-tratos?
E eu queria te perguntar para esses ativistas aí, né? Certamente estão aqui pagos pela federal pela o
UFSCAR, né? Tranquilo. Eu queria perguntar para eles, porque eles não vão lá em Ibaté proibir o
rodeio? Por que eles não foram Brotas proibir o rodeio? porque vocês defendem só o boi São
carlense? Cêis são… São bairrista mesmo, né? Vocês só protege o boi são carlense, só protege o
cavalo são-carlense… mas o cavalo de Brotas, vocês não protege... o boi de Brotas. Lá de Ibaté, lá
pode bater, pode dar a ferroada, pode dar choque que lá esse boi aí... é assim que funciona? Então
vocês são hipócritas, hipócritas vocês são. São hipócritas. Então o senhor o senhor presidente, eu
quero aqui solicitar aos nobres vereadores para que a gente vote e aprove esse projeto. não para aqui...
não para que permitir o rodeio. Porque eu rodeio já é permitido, mas para que a gente possa
regulamentar ainda mais uma autorização federal estadual que já existe muito obrigado.
PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO CARMO: Próximo próximo o vereador escrito,
vereadora Raquel Auxiliadora. SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Vamos lá. Primeiro quero
reforçar aqui e parabenizar os vereadores que me antecederam. Os vereadores Dimitri Cian, Djalma
Neri, Gustavo Pozzi. Quero reiterar toda fala que eles colocaram e reforçar alguns aspectos que acho
importante. primeiramente pela discussão que a gente viu aqui, a gente já viu a gravidade que é o tema
e a necessidade sim, de ter sido um tema aprofundado. E... mais, né? E que deveria mais uma vez,
reforço... passar pelas comissões, porquê? Se é... eu peço o silêncio da plenária para favor.
PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO CARMO: Gentileza mais uma vez, educadamente. Eu
peço, por favor, que faça silêncio no plenário para que a vereadora possa ter o direito de fazer. A sua
interpretação, por favor. SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada, presidente. É porque eu quero
reforçar aqui. Nós temos diversas leis, né? Temos a Constituição Federal, temos a declaração
Universal dos direitos dos animais. Temos sim a lei da vereadora Laíde e de que é um exemplo de lei
municipal sobre os direitos dos animais que foi escrita com muito cuidado e são 65 artigos sobre a
proteção animal em todos os seus aspectos. Né? E tem em todas as questões animais estão aqui
colocadas. É de fato um código lindo que deve ser. É... lido e apreciado. Então do meu ponto de vista,
essa lei é ilegal. Porque fere sim, a Constituição fere sim, as legislações municipais. Né? E aqui foi
colocado que não há possibilidade de uma lei contra o rodeio. Pois bem, a cidade de São Paulo, desde
1993, tem uma lei que proíbe rodeio na cidade de São Paulo e o Estado de Minas Gerais, agora em
2022, o Estado de Minas Gerais também fez uma lei proibindo rodeio. Então assim... e eu já coloco
aqui, né? O nosso mandato e os demais mandatos aqui que defenderam. Vamos sim, propor uma lei
contra o rodeio na cidade de São Carlos, porque esse foi aprovado em outros municípios aqui a gente
também pode aprovar. Ainda, do ponto de vista legal, algo que não foi colocado ainda nessa tarde, que
é: A Justiça já proibiu o rodeio na cidade de São Carlos, em 2015. Uma exposição de gado que
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aconteceu em agosto de 2015. No Cemosar, foi... foi propor foi, foi motivo de uma ação do Ministério
Público, né? Que com as provas feriram as leis de prevenção aos maus tratos a animais. E digo mais.
A ação condenou a prefeitura nas obrigações de administração em participar, organizar qualquer
forma de rodeio ou evento semelhante que excluam, entre outras coisas, provas de tambor e laço que
possam Ferir, os animais. Pois bem, o projeto de lei em discussão aqui em seu artigo primeiro já diz
que te vai ter prova de tambor. E a Justiça já proibiu a prova de tambor, tá aqui a mediante, né?
Então... dizendo categoricamente que na.. São Carlos não há a tradição de rodeios e também
regulamentou um taque, um termo de ajuste de conduta que foi assinado pelo Cemosar e pelo
sindicato rural que diz que não haverá eventos desse gênero na cidade. Então, além do ponto de vista
legal que estar ferindo isso, está ferindo essa lei, uma decisão judicial que não acaba com o tempo...
um taque não se desfaz no tempo, ele ainda existe e proíbe essa realização desse evento na nossa
cidade. E eu quero saber é se essas leis não valem nada... Se a decisão do judicial não vale nada... Por
que então não se faz rodeio na cidade? Não se faz rodeio por quê? Se é tão fácil assim, fazer rodeio,
por que sabe que tem lei sim que protege os animais na nossa cidade... e sabe sim da decisão da
Justiça. Por que sabe e não quer correr o risco de tomar uma multa de arcar com as consequências de
fazer uma prática que sim, maus-tratos a animais. Porque vou reforçar aqui, hein? Além de imoral de
ilegal, essa lei é imoral. Não dá mais para a nossa sociedade se divertir à Constant, dá do maus-tratos a
outro ser vivo. Porque é que a gente precisa se divertir vendo o outro se de ser vivo, sofrer? Que raio
de sociedade é essa? A cultura circense, já há muito tempo aboliu o uso de animais nas apresentações
circenses, porquê? Porque foi uma cultura que se humanizou, que entendeu que não precisava os
animais para se divertir. E a Lei nacional que proíbe o uso de animais nas apresentações circenses.
Então, mais uma lei que proíbe o uso de animais para divertimento humano. Por que os animais
sentem sim, e eu tenho certeza de cada um daqui já viu um passarinho brincando na água, né? O dia
de calor super se divertindo. Todo mundo aqui já viu um boi se divertindo. Todo mundo aqui tem um
pet em casa e sabe quando ele fica feliz quando a gente chega, fica triste quando a gente vai embora e
sabe como os animais tem sentimentos. E a gente se diverte se vendo eles sofrerem? Que crueldade
até que até quando a nossa sociedade será tão cruel assim? E mais uma vez, reforçar... ninguém aqui é
contra a festa. Sem essa imoralidade, por que se a gente for discutir esse tipo de moralidade, pois bem.
Em rodeio não tem se tem bebida não, né? Ah não, né? Ninguém bebe rodeio, realmente é tudo o
mundo sóbrio… notícia: estudante é preso, traficando cocaína em evento da do Parque é de Pião. Aqui
não tem droga na no rodeio... não tem prostituição em Rodeio, né? Não tem. Não tem abuso nenhum
de substância de bebida, todo o mundo santo ali só no TUSCA que a gente usa a bebida. Usa droga,
prostituição só no tusca. Não vamos fazer discurso de moral aqui com quem não tem moral para dizer
isso. Não tem moral para dizer isso. Porque é isso... é uma pessoa... que são pessoas são se divertindo
com o sofrimento de outro, ser vivo, estão desrespeitando outros animais também. Estão
desrespeitando os animais humanos. Essa lei está desrespeitando os animais humanos, porquê diz
respeito a vocação da nossa cidade. São Carlos não é uma cidade que tem tradição de rodeio, São
Carlos tem a tradição de escolas da educação, da ciência, da Tecnologia, da Indústria, do
Desenvolvimento Humano... e não de crueldade animal. Essa é vocação verdadeira na nossa cidade.
Vamos ouvir o hino de São Carlos de novo para a gente ver qual é a vocação da nossa cidade. Essa lei
desrespeita os animais humanos, quando não abre uma consulta pública, não abre uma audiência
pública. Não abre para os próprios vereadores discutirem essa lei. Desrespeita esses animais humanos,
essa lei desrespeita os animais humanos e muitos aqui estão aqui que eu conheço que dedicam a vida
para cuidar de outros animais. Que dão, tiram comida de... ser sua comida para dar para os animais.
Que incansavelmente andam por essas ruas atrás de cada cavalo, que esta comendo lixo. Que cada
uma dessas ruas, dias e noites pegando ninhadas de gatos, de cachorros, ajudando na castração, que
sem endividam muito para cuidar dos animais e que estão aqui sendo desrespeitados. Esse projeto de
lei desrespeita a história da Câmara Municipal de São Carlos, que já negou esse projeto de lei em
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2003. Essa tentativa de aprovar rodeio já foi negada nessa casa. Depois de passada pelas comissões
analisado. Foi negado a cidade de São Carlos já negou em concurso... consulta pública. Ação. A
cidade São Carlos fez um grande movimento, não sei se alguém se lembra, mas eu me lembro... um
grande movimento conta o rodeio 2015, tá certa, 2015, mais ou menos... um grande movimento São
Carlos contra o rodeio e que foi é vitorioso. E não há para mim outro motivo a não ser tentar ganhar
no tapetão. Uma discussão que não ganharia nos argumentos. Não ganharia na ilegalidade, porque é
ilegal. O projeto de lei diz usar esporas. Sendo que o projeto da Alaíde diz claramente que isso não é
permitido. Então se tenta ganhar pela imoralidade, o que é ilegal... maltratando os animais maltratando
e ferindo a vocação da nossa cidade e ferindo milhares de seres humanos que se dedicam todos os dias
à defesa dos animais da nossa cidade. Obrigada, senhor presidente. PRESIDENTE SR. RODSON
MAGNO DO CARMO: Agradeço a palavra da vereadora Raquel, próximo vereador inscrito,
vereador Ubirajara Teixeira… Vereador Dé Alvim, por favor. Por favor vereador De… Antes de o
Senhor começar a palavra, eu pediria que ficasse de pê, Doutor Paulo Cruvinel, ex-presidente da
EMBRAPA aqui da nossa cidade, aqui presente no plenário. Seja muito bem-vindo, viu, Doctor
Paulo. Por favor, fique de pê, Doutor Paulo. Seja sempre bem-vindo a essa casa. Um prazer receber o
Senhor aqui. Vereador De. SR. DÉ ALVIM: Senhor presidente Vereador Robson vereadores
população que nós acompanha. Senhor presidente eu não vou aqui fazer um discurso longo até porque
eu tenho lado. Eu não vou aqui ficar me alongando no meu discurso Vereador Bira até porque eu acho
que muitas coisas a gente não pode usar aqui de demagogia usar de nós temos que ter lado e eu sou
aquele vereador que tem um lado eu tenho um posicionamento quando eu tomo um lado eu vou até o
fim eu acho que eu quero cumprimentar muitas ONGs que faz uns trabalhos maravilhosos com os
animais, eu acho que isso é muito importante mas ainda também temos muitos animais abandonados
da nossa cidade Vereador Paraná usou a sua fala aqui, eu acompanhei atentamente também moro lá no
Grande Cidade Araci e vejo lá muitos animais ainda solto, andando por lá, sofrendo e muitas vezes
não vejo talvez as pessoas que estão levantando cartazes procurando os animais que estão solto lá no
bairro. Eu acho que tem que fazer na prática, eu acho que nós temos lá, inclusive a minha esposa, ela
ama animal, como eu também amo… e adotamos lá, 3 cachorrinhos e a gente leva no veterinário e
tem amor. Eu quero cumprimentar ainda, sabe quem? Os donos de agropecuária lá do Grande Cidade
Aracy, que é lotado de animalzinho, solto, abandonado, que vai lá, eles dão a ração não, aguinha.
Olha, eu tenho orgulho de cumprimentar aqueles empresários que ajudam os animais e não são
presidente de ONG, eles não são…. E… ativistas, então, olha… o rodeio, você tem mau trato, nós
temos o Ministério Público para acompanhar fiscalização quando for acontecer, nós temos tudo… os
mecanismo que hoje a lei permite para que acontece, fiscalize no ato do acontecimento do rodeio.
Olha, muitas vezes a gente fala dos maus tratos a animais aqui, mas não é verdade. Muitos desses
animais são bem tratados por que são acompanhados com veterinário. Vamos acompanhar a conversa,
fisioterapeutas todos ali que acompanha os animais. Então, muitas vezes vereador Bira, eu acompanho
lá no Grande Cidade Aracy, Cavalo solto no meio da pista. Cachorro para todo lado, lá abandonado e
nós precisamos, olha, quero cumprimentar a vereadora Laíde e que faz e que sempre fez um belíssimo
trabalho em defesa dos animais. Pedro, a Laíde é minha amiga. Conheço vários protetores e
defensoras dos animais. Agora. Pessoas… você encontra muitos ativistas, sabia onde? Na internet. Na
internet, porque eu defendo os animais, porque eu defendo os animais. Pega o seu carro vai dar uma
volta lá no São Carlos, 8, lá no Santa Felícia. Não, Antenor Garcia, no grande da Traffic, vai colher os
animais que estão abandonados. Nós temos que parar demagogia, eu sou a favor do rodeio, o que gera
emprego, o que gera economia no bairro, na cidade. Olha, Ibaté tem um rodeio maravilhoso, todo ano
aquece a economia da cidade vizinha, quanto são aqueles que sai daqui e vai até Ibaté. Quantas
milhares de pessoas sai do Estado de São Carlos e vai até Ibaté? Engraçado lá você não vê os ativistas
levantando cartazes contra o rodeio. Isso nos entristece. A gente... Sabemos que aqui é o Parlamento e
aqui é democrática. Então não adianta nada ficar por demagogia que entrou de urgência que não
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entrou aqui. Chegou, tem 14 assinatura não importa se entro às 3 da tarde, as 2 ou às 11 e o plenário é
soberano. E é isso que nós temos que respeitar. A democracia, uns é contra, os outros a favor. Eu
sempre tive lado na minha vida, eu. Já cortei cana para e laranja, já trabalhei na até crianças. Mas me
deu a oportunidade de poder estar aqui pelo terceiro mandato. Eu sempre acompanhei o roteiro ali na
antiga Ceagesp, onde acontece os grandes rodeio já acompanhei rodeio lá na região do Grande Cidade
Aracy de acompanhei vários rodeios na cidade. São Carlos. Eu não vejo, eu acho que os vereadores
que eu respeito muito. E aqui nós vivemos, vão discutir uma pessoas, discutimos ideias e por isso que
nós vivemos no mundo democrático. Uns é a favor, outros contras… nós sempre debatemos ideias
aqui. O vereador Djalma sabe disso, como é que vou discutir pessoas que o vereador Djalma… Pessoa
com o vereadora Raquel, com vereador Gustavo… jamais vamos discutir ideias, um é a favor, outra
ser contra o preço, mas devemos o mundo democrático, eu sou a favor do rodeio. Eu sempre fui a
favor e sempre vou ser. Então vereador Bira, aqui pode lotar e defensores dos animais que dizem seus
defensores. Pode estar lotado. Para mim não vai mudar nada. Vou defender aquilo que eu acho que
deve ser defendido naquele momento. Então, vereador Bira, parabenizar Vossa Excelência. Para
amenizar o vereador que esteve junto com vossa excelência nessa caminhada de apresentar o projeto
na tarde de hoje. Eu também não tive tempo de estudar o projeto. E os vereadores se colocaram muito
bem e as comissões para tramitarem o todo o projeto para você analisar, para dar os pareceres, para
dizer se a parecer favorável contra, mas quando você tem 14 assinaturas não precisa mais das
comissões, porque o plenário é soberano… mas a gente tem que respeitar. Mesmo assim, o vereador
tem o direito de vir aqui e fazer a sua parte, pedir a retirada. Pedir o adiamento. É prerrogativa do
vereador, seja o vereador que teve 5.000 votos, o que teve 2 que teve 500 e o mandato é o mesmo… a
mesma prerrogativa de cada vereador. Eu queria dar um conselho para esses protetores dos animais
que se dizem em seu protetor. Porque tem protetores sérios. Você pega a Laíde, é uma vereadora
sempre ex-vereadora no meu coração, sempre vereadora séria que protege os animais. Você pega a
Neusa, uma pessoa maravilhosa. Vereadora. Faz vaquinha no seu gabinete para levar rações dos
cachorros. Muito a ver com os animais. Cavalo, você pega o vereador? Dmitri, um defensor dos
animais. Vereadores que eu respeito muito, porque atua na sua área de verdade. Mas eu conheço o
monte de picareta. Que fica dependendo só na internet, não faz na prática, está lá recolhendo os
animais de verdades, animais fazendo o que acontece acidente nas rodovias, animais soltos nos
bairros. Então, muitas vezes esses protetores que se dizem ser protetor dos animais, deveriam estar lá
procurando os donos daqueles animais, pelo menos para orientá-lo, tirar daquele momento. Olha, se
você pegar Bira agora ações, dar uma volta. Eu você. E mais alguns vereadores nos bairros. Você nós
vamos encontrar bastante animais solto. Encontra a cavalo, vamos encontrar cachorro e vamos
encontrar outros animais soltos também. Outros bastante. Então vereador. Roth para encerrar vereador
Markinho SR. MARCO ANTONIO AMARAL: você me permite uma parte, hein? Acredito. No
Parlamento. Mesmo porque eu tenho uma história com esse legislativo, tem uma história com a
democracia e como o colocou com muita propriedade o vereador Djalma Nery. Nós temos que discutir
ideias. E temos que respeitar. As ideias um dos outros. E hoje quis Deus que nós estivéssemos a
discutindo e votando um projeto de extrema polêmica. E hoje nós comemoramos o dia da
Democracia. E esta casa está exercendo na tarde de hoje, no início, na noite de hoje, está exercendo o
seu verdadeiro papel na plenitude, que é o papel da democracia. E nós estamos, nós estamos votando,
analisando. E cada vereador eleito, soberanamente com voto popular tem a plena consciência dos seus
atos. Então eu quero aqui enaltecer o dia da democracia e dizer que nós uns a favor, outros contras
mais. Quantas vidas, você e facas, quantas pessoas nos deixaram? Quantas pessoas queriam ano
passado, usar esse sagrado o microfone e eram proibidas porque existia a censura? E hoje nós estamos
aqui de forma democrática, séria. Quando um burro fala, o outro murcha a orelha por favor. Então nós
estamos aqui de forma séria, honesta e democrática, discutindo ideias discutindo, posições, ideologias.
Não somos analfabetos políticos, nós somos seres humanos, cada um tem o seu pensamento, cada um
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tem a sua posição e precisa e deve ser respeitada. Eu respeito as posições de cada um e quero que as
minhas sejam respeitadas, porque nós estamos aqui e não caimos aqui de paraquedas. Nós caímos aqui
através do sagrado voto popular. SR. DJALMA NERI: Obrigado, vereador Markinho. Então para
continuar meu raciocínio, vereador Markinho muito importantes. E você talvez que se diz a protetor
dos animais que não conheço, talvez está sorrindo. Dá seu endereço aqui, eu tenho bastante
animalzinho para mandar para você cuidar lá na minha região. Tem bastante animalzinho solto. Tem
bastante animalzinho lá que precisa de carinho, de amor. É só você me dá o endereço da sua
instituição, eu vou mandar os moradores levar para você cuidar lá, que eu tenho a certeza que vai ser
bem acolhido, com amor, com carinho, com o respeito que nem os animais deve ser cuidar. Você que
está correndo e dando risada, sorrindo, zombando talvez das fala dos vereadores aqui você talvez
tenha algum lugar que possa acolher esses animais. Colher os cavalinhos que estão soltos aí na cidade,
coleira aí os cachorrinhos para que você possa ajudar nós… ajudar talvez o dono de agropecuária que
estão dando comidinha cuidando no dia a dia. Então aqui nós vivemos na democracia aqui é o sim ou
não. Eu tenho pra vocês um posicionamento vereador Bira, eu sempre vou votar com a minha
consciência tranquila. Eu não volta porque o fulano pediu, eu não volta porque o presidente do partido
pediu e não voto, porque o prefeito pediu porque o a pediu… eu voto com a minha consciência
tranquila e respeito o voto de cada vereador desta casa, seja de qual partido for o meu voto, o vereador
Bira se pode contar com ele é sim, na noite de hoje. PRESIDENTE SR. RODSON MAGNO DO
CARMO: Próximo vereador escrito vereador Ubirajara Teixeira. O cara que justificar a presença,
ausência do vereador Robertinho Mori, que o vereador está em audiência pública representando esta
casa. SR. UBIRAJARA TEIXEIRA: Boa noite a todos. Vou procurar não me alongar muito porquê
todos vereadores que me antecederam. Foram muito bem. Ambas as partes aqui é um lugar de
respeito, eu respeito, as ideias, né? De todo o mundo também. eles sempre me respeitaram, sabem que
eu cheguei do chapéu, sabem que um dia essa hora ia chegar, ninguém estava enganado. Eu sempre
convidei todo o mundo para conhecer. Nós temos tropeiro de cavalo aqui, nós temos um amigo de boi
que está para chegar. nós temos Paulo Levantai, Paulo, quantos anos de roteiro? Quando os carro?
Quantas moto? E carro, se já montou aqui em São Carlos, já? já motou São Carlos? Por que? Sem
rodeio. Nós sobrevivemos, eu com 30 anos de rodeio. Hoje sou juíz hoje sou juiz de rodeio fui peão a
vida inteira tô aqui, graças a Deus, montei cavalo e ganhei minha vida debaixo do Chapéu eu sou tão
contra maus tratos que eu participo de todas as audiência pública que tem a favor os cachorros as cãominhadas eu que conduzo, conduz… sei lá, deu para entender né arrecadando rações para o seu Ênio
lá de Itamarati vai lá visitar 300 cachorros 200 cachorros a dona Toninha quando pegou fogo perdeu
tudo eu não era Vereador dessa casa eu sou contra os maus tratos esse projeto de lei pessoal, que nós
estamos colocando hoje justamente porque já tem maus profissionais rodeando a nossa cidade para
fazer rodeio desorganizado hoje esse projeto ele vai criar um círculo para proteger algumas pessoas
que não tem ciência de tratar bem um animal. Então esse projeto, ele vai defender, porque se não
passar o projeto que vão dar exemplo, vai passar. O rodeio vai acontecer e pode vir um mal
profissional não tirá 12% da bilheteria e doar pra instituição que defendo os animais. Vai vim, catar o
dinheiro e levar embora. O.. A lei nossa quando rodeio vem o ela é particular, os veterinário, ele vai
estar de plantão, nós temos uma multa de R$30.000 e suspensão do rodeio, se houver qualquer tipo de
maus-tratos. Eu vi algumas fala, tipo de retrocesso. Quem conhece a Raimundo Corrêa, a Rua
Raimundo Corrêa. a Rua… Rua Raimundo Corrêa está tão lá. Foi passado a boiada, desbravejaram o
interior inteiro em cima de lombo de cavalo. Você sabe o que é ficar o dia inteiro em cima do lombo
do cavalo? Você sabe que é montar 8 segundo num cavalo, o cavalo de rodeio, um touro… 8 segundo
ele vai lá, pula porque falam que é por que excedem. É o tertículo do cavalo, não? Segundo a tese.
Essa é uma montaria minha em Barretos em uma égua. A égua não tem testículos. O tamanho é uma
kombi de carne. Ó, foi muito bem a fala de alguns vereadores de no animal solto. Aí comendo, eu sou
um dos mais acionado… Bira tem um animal solto, Bira ter um animal machucado, converso com o
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Dimitri, converso com todo mundo junto para que eu sou contra maus-tratos, jamais eu queria trazer
uma situação que causa maus-tratos. Ó o tamanho dessa égua. O tamanho desse cavalo, cadê o
pessoal, mostra a camera aqui. Gabriel 2, dar uns zoom aí. Aí está vendo: isso é uma égua e isso é um
cavalo, isso é em Barretos, viu? Entendeu aqui lá, hein? Em Urupês. São uma égua, um animal. Se
nem vê. estão de um conjunto de lã. Agora. Trabalhar na carroça dia inteiro. Fazer viagens
antigamente tocava esbravejava o Brasil em cima do lombo do animal. ou pular 8 segundo. E ir para
casa. Quantas vezes vocês faz exame de saúde por ano? Eu vou ser sincero, faz muitos anos que eu
não faço. O animal para ele, o rodeio, ele tem que ter 2 vezes por ano, o exame, anemia, a brucelose,
mormo tem 4 tipos de exames que tem que ser feito, se não, ele não é desembarcardo. na nossa lei, 60
dias por desculpa. Obrigado 60 dias aqui não é demagogia. O rodeio,ele como ele começou lá atrás. O
retrocesso que eu ouvi começou lá atrás, quando foi descoberto que acontecia. O peão pegava um
cavalo manso. O indomado, ele ia arriar, aquele animal para desbrajar, para ver já o que nós vive hoje.
Tudo que nós tem, essa cadeirinha, banco que 600 de couro e o boi morto, aquele sorvetinho que
vocês, algumas pessoas não tem conhecimento. Não vou ser radical que você senta no solzinho da
praça para chupar. Sabe que o sorvetinho é o leite de um bezerro que o retireiro dar um tapa. Tira da
vaca para chamar ao leite para poder. Vim para você pagar de gatão na pracinha, tomar chupando na
pracinha. Isso aí é mostrar como seria? Que nem o vereador Paraná colocou. Você já viu a matança do
frigorífico? Eu morei um ano no Mato Grosso, tinha 25 mil boi, eu vivia montado no lombo de um
burro… o dia inteiro para tocar o boi e de espora. Era lisa. Essa deles que eu trabalhava, porque o
burro precisava chegar no boi. Você entendeu? Então não fere. Outra situação que eu falo para vocês.
Ouvi sobre o Taque do sindicato. O sindicato tem um Taque independente, ele não quer realizar
rodeios. A mas a pode realizar a prova cronometrada. A prova do trem tambor, das moça vem correr
em volta do tambor, a família que consome que gasta na nossa cidade. Todo o mundo. Os
comerciante, os radialista, os ambulantes Rods, o cara que defende todos os ambulantes. Dono de
hotel. Fazendo o hotel, ônibus, um Uber, lanchonete, posto de gasolina, loja, contry e esses
comerciantes estão esperando tusca chegar para ganhar o seu dinheiro. A única festa que tem. Se vier
o rodeio, gente, se os cara quase morreu na pandemia, mas não quero tirar isso do lombo do animal.
Um animal do rodeio, ele tem um cuidado fenomenal. Eu desafio qualquer um aqui. Já chamei
pessoas aqui para conhecer, tem o Xandão ali tem cavalo de rodeio. Tem foto de cavalo dele, vai lá
ver. Tá lá no pasto. Em quanto eu tenho um poninho que eu fico carregando crianças sábado e
domingo o dia interinho, sabe? longo dele, criancinha. Você prefere pular 8 segundo uma vez por mês
lá ou ficar com a criança com adulto no lombo o dia inteiro passeando? O Cassiano. O animal, é o
extinto dele, ninguém provoca e pular. por que? o quem conhece a UNESP Jaboticabal? Universidade
formados melhores veterinários do Brasil. Eu não quero convencer, eu quero mostrar… o professor,
eu respeito o professor. Eu respeito, não é curanderia. Quem não respeita a ciência… quanto
professor. Temos o já… um que eu respeito o Gustavo, Bruno. Tem o André que eu amo, a professor
Raquel. Eu vou atrás de conto de fadas? Eu tenho um laudo aqui à disposição para todo o mundo. Do
professor. Nada mais, nada menos que o professor Tenório. na na educação de previsão é de proteção
animal. Isso aqui é um touro que tá amarrado, passeando aqui, ó 2 querendo. Cruzar com o animal.
Projeto. É lei. Tá aqui os teste para ver se eles montavam no boi. Tirava o sêmen do touro. Para ver se
o sedém afetava o espermatozoide, que não procriava. Você tem não vai dar em nada os testifico levar
na barriga, a barriga. E o professor está falando não, peão que montava um cavalo e um professor,
gente de universidade renomada. Tá aqui a todos testes feito. Aqui, eu guardo tudo o tempo todo. O
projeto. Toda aqui… da Unesp, tudo feito. Para o professor. Não é o Bira só sabe montar, mas ou
menos també… que toma cada tombo também que… outro ó, outra situação que eu quero falar para
vocês, se eu fosse falar de maus-tratos, eu falava de cachorrinho do apartamento. Que fica o dia inteiro
trancado. Com a caixinha de areia para cagar aí um a um com o potinho de coisa para para tomar
água. Isso é para mim. Eu fico triste porque o cachorrinho fica preso o dia inteiro, se vai trabalhar no
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apartamento. Eu duvido, eu rasgo meu diploma fora aqui, se alguém nunca passou numa janela e viu
um gato, aquelas telinha para não cair, vontade passear. Isso é um maus-tratos. O cavalo estava no
pasto. Solto, o nos perdemos animais para o raio, nos perdemos pra a liberdade. O animal de rodeio
pessoal. Ele se aposenta, ele se aposenta. Tem muito, tem muito muita, eu estou falando em tese, estar
em tese, não estou falando aleatoriamente… então estou falando. É tese de professor professor. Vou
trazer mais uma coisa aqui…. Pessoal está aqui, ó. Isso aqui é o Henrique Prata. Quem conhece o seu
Henrique Prata? No seu Henrique Prata, nada mais, nada menos que ele e o presidente do hospital de
Câncer de Barretos. Precisava arrecadar fundos. Eu espero que nunca ninguém precise do Hospital do
Câncer, que é quase que 90 a 100% sustentado pelo povo sertanejo. Vamo fala povo sertanejo. Porquê
nós temos cantores, temos todo. O Henrique era de ter hoje e professores, ele deve ter mais de 60
anos, creio eu. Ele montou em Barretos num cavalo e arrecadou para o Hospital do Câncer nada mais,
nada, 3 Milhões e 700. Você sabe quantos café da manhã? O Hospital do Câncer de Barretos Serve
pra um cidadão amanhã,. Amanhã, eles hoje pode ser… pode ser eu. Aí se vai pensar, fala assim, o
dinheiro que entrou tou vendo a situação do cavalo dos boi, tá servindo para salvar muitas vidas. Nós
não tamo sugando ele, nós estamos defendendo Djalma um projeto de vim qualquer cidadão fazer um
evento mal feito sem a devida fiscalização e sem a devida contrapartida para nossa cidade. e tá cheio
de maus empresários que contrata maus profissionais e aí faz isso, aí vai manchar história aí nunca
mais nós consegue ter rodeio, nunca mais nós consegue fiscalizar. Nós temos que cortar nós no…
notificamos a lei para melhorar a lei. Eu não estão com pressa, porque tem gente mal profissional
rodeando a cidade para fazer. E consegue, gente! Porque a lei federal, outro ela permite.(inteligível)
desbloqueado, não adianta. Você entra com promotor, com recurso, desembargador desembargar
porque tá tudo dentro da lei e ele tem todos os quesito. Ribeirão Bonito é outra comarca, sempre foi
embargado, não tem nem essa lei. Dourado. Aqui não pode ser a mesma situação e nós não quer! nós
quer proteção. Olha só, mais números. Em 2011 foram arrecadado mais de 3 milhões para o Hospital
do Câncer de Barretos. Vou contar outra agora para vocês. Quem conhece o cantor Guet Brukes? É
um cantor de rock, americano pode pesquisar. Chama Google aí e pesquisa Guet Brukes em Barretos.
Ele veio dos Estados Unidos com o avião dele, com as despesa dele até a garrafa d'água que ele
tomou, fez o evento, fez o mais bilionário de arrecadação para o Hospital do Câncer de Barretos.
Show dele reverteu tudo, está construindo Hospital do Câncer na cidade de Rondona, na no Estado de
Rondônia, com a única o único preço que foi pago para ele. O nome da mãe dele. Se sabe quantas
pessoas vinha da Rondônia para ser atendido? Barreto, Hospital do Câncer. De Barretos? Gente hoje é
eles amanhã pode ser nós. Estou to aqui só mostrando e números, em tese. Entendeu? Não quer ou
respeitem a fala de tudo. O mundo, você pode ter certeza com a idade de ano que eu tenho… os
menino aqui, que tudo com rodeio. Eles estão tudo, são todos protetora animal. os animal dele…
deles, nunca você viu solto para a rua, ele nunca pediu um saco de ração para ninguém, porque eles
tratam, ao contrário e muita gente que a gente vive isso socorrendo, que nem foi citada meus uma
lutadora. Ela faz rifa, faz vaquinha. E lá não para, ela corre atrás, é dimitri? SR. PRESIDENTE
RODSON MAGNO DO CARMO: Vereador. É….O regimento dessa casa para que você possa
concluir por favor SR. UBIRAJARA TEIXEIRA: É bom, já que o papo nosso é bom, que até flui. só
para concluir. Touro, rez a lenda. tá aqui, ó. Um marroco de 30 arroba, que se fosse comprar ele para
nós, para o nos por no açougue para comer aquele bifão, aquela picanha com a cervejinha, né? Que a
gente trabalha, a gente vai trabalhar a vida inteira, a gente vai comer. Na arroba, ele daria 11.460.
Você sabe quanto foi, cadê o Gabriel Júnior, chamados uma só para concluir, sabe quanto foi o valor
estipulado dele? SR. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: por favor, vereador
conclua. SR. UBIRAJARA TEIXEIRA: Um touro de R$11.000. SR. PRESIDENTE RODSON
MAGNO DO CARMO: Por favor. Vereador SR. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO
CARMO:Obrigado e desculpa por passar o tempo SR. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO
CARMO: próximo. Vereador escrito. Próximo vereador escrito vereador Robertinho Mori. E antes
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que o vetor faça o uso da tribuna, eu gostaria de cumprimentar toda a diretoria da Escola Maestro José
Sette, seus associados e a diretoria aqui presentes. O senhor está com a palavra. SR. ROBERTO
MORI: Senhor presidente Robson, o senhoras vereadoras, senhores vereadores, população que nos
acompanha… só uma correção, é o João CEP. SR. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO
CARMO: desculpa. Eu falei errado. João cep, desculpe, SR. ROBERTO MORI: Senhor presidente,
é uma discussão polêmica, obviamente, mas já foi já foi trazido aqui nesse, nessa tribuna. Que
aprovando ou não aprovando, pode acontecer, ou pode não acontecer esse evento. já existe o respaldo
de uma lei federal, quer dizer, né? Hoje eu acabei dando uma olhada na lei. E… e vejo lá os cuidados.
Vejo lá. Ô, ô o. As rosetas e até isso chama. As rosetas, né? Não são mais aquelas pontiagudas… é
polêmico, realmente sabe porquê? Porque a cidade de São Carlos, ela espera e eu espero também da
cidade de São Carlos, um trabalho de ciência e tecnologia que pudesse ser. A a o o…o principal
evento. Trazendo os turistas. Trazendo os turistas para a nossa cidade, mas uma coisa não depende da
outra. Eu acho que o rodeio, ter o rodeio ou não é… muitos municípios, tem. o problema é que nossa
cidade não tem essa tradição. O problema é esse, nós não temos essa tradição. é igual mais ou menos
de escola de samba, quando estava na cultura todo o mundo que a escola de samba no município de
São Carlos, mas não tem nenhum grupo que trabalha o ano inteiro, certo? Então, olha, eu eu comungo
com a opinião do do do vereador Vereador Paraná. Que também é advogado e colocou aqui com
muita propriedade, que já existe uma lei federal que dar esse respaldo. Existe também essa
preocupação dos ativistas das pessoas e proteção aos animais. Eu acredito que essa lei vai passar, se
tiver algum problema, o Ministério Público vai entrar e vai proibir. Se não passar essa lei tiver
alguém, é óbvio que vai a trazer, vai atrair para a nossa cidade, muitos recursos. haja visto que o nobre
vereador Bira e tenho conhecimento de pessoas que faz parte dos independentes. Doutor Paulo
Estevão Cruvinel mesmo faz parte e formais de 1 milhões mais de 1 Milhões para o Hospital do
Câncer, lá em um em Barretos, né? Então eu quis utilizar a palavra somente. Passar o, o presidente
que eu não estava em audiência pública, estava somente preparando essa audiência pública… o senhor
presidente para que a gente possa. Fazer agora uma prestação de contas da seção de arte de são carlos.
obrigado. SR. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO:Com certeza, a dor cara descendo
a palavra do novo vereador presidente. SR. DÉ ALVIN: Eu queria pedir a… pedir a prorrogação da
sessão senhor presidente, para que nós possamos votar hoje os projetos de grande importância das
entidades todas. queria pedir aos senhores vereadores para que pudessem concentrar e pudesse
votarem na noite de hoje, senhor presidente. SR. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO:
acatado o pedido do vereador Dé. Está em votação. questão de ordem, nobre vereador Dimitri Cian.
SR. DIMITRI CIAN: Quando eu falava, o senhor me repreendeu dizendo que havia um atestado
médico da vereadora Neusa aí e se há realmente eu vou me retratar, claro. Mas, há um atestado
médico ou não à só para que fique, né? SR. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO:
Esclarecidas. A foi foi feito. Eu vou ler de novo aqui. A justificativa da professora Neuza como
presidente, para a justificativa da ausência da vereadora professora Neuza da 37ª sessão ordinária e foi
ouvido pela boca do secretário dessa casa, vereador Marco Amaral, que ela estava por motivo de
saúde, que ela não estava bem. desejamos até melhoras e que ela trará o atestado médico e está escrito
aqui por motivo de saúde. Assessoria dela me passou e ela tem o prazo de até terça-feira para
apresentar o atestado nessa casa. Se não for.. o atestado da vereadora não for contestado nessa casa,
será descontado do salário dela. mas ela já comunicou que até terça-feira estará no departamento
pessoal dessa casa, o atestado médico. SR. DIMITRI SEAN: Obrigado, presidente e claro, eu
agradeço e estimas melhoras para ela também, SR. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO
CARMO: claro, com certeza. E então agora nós vamos votar a emenda modificativa número 1 de
2022, que está no projeto de Lei NÃO IDENTIFICADO: Senhor, questão de ordem presidente, você
está a caminho de votação por gentileza. SR. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO:
Encaminhamento de votação do nobre vereador Djalma Neri. NÃO IDENTIFICADO: Senhor
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presidente, até que o, o vereador Djalma e faça, dirigiram-se até a tribuna. Eu acho que eu… caberia
que um apelo ao senhor, o senhor, as vereadoras para que a gente acertasse então que ficasse um
caminhando contrariamente e um favorável. porque se todos forem encaminhar, nós temos uma
audiência pública que foi agendada pelo vereador Robertinho Mori e as pessoas estão aqui
aguardando. Então acho que não seria… e tem mais os processos. Então nós poderíamos ter um
acordo aqui de que um encaminha contra e outro encaminha favor? SR. PRESIDENTE RODSON
MAGNO DO CARMO: Se os vereadores, o plenário é soberano, eu não decido sozinho. Se os
vereadores concordarem por gentileza, o pedido do vereador Paraná. Um vereador vai votar a favor e
fazer o encaminhamento favorável. O outro, o contrário, você está de acordo? Todos os vereadores
estão de acordo? por favor, se reúne aos vereadores para quem será o próximo o vereador NÃO
IDENTIFICADO: questão de ordem é que nesse caso, a gente queria conversar antes. Eu não vou
representar o grupo aqui sem conversar com o grupo antes, né? Então vou pedir desculpa, mas eu não
posso concordar. SR. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: que agora fica numa
situação tão difícil, por favor, faz o encaminhamento da votação por gentileza. Vamos lá, toca o
serviço. SR. DIMITRI SEAN: Senhor presidente, população que nos acompanha. Felizmente, a
sociedade avança. Há 150 anos atrás, pessoas eram escravizadas. Estava na lei. Menos de 100 anos
atrás, as mulheres não eram cidadãos no Brasil, não tinham direito de votar. Isso estava na lei. E que
bom que essas coisas mudaram. Há 40 anos atrás a homossexualidade era uma doença para a OMS. E
que bom que isso mudou. O que nós estamos falando aqui é sobre uma mudança de paradigma da
sociedade. A gente tem que começar a ver as coisas de outro jeito. Não dá para naturalizar as coisa só
porque elas sempre foram assim. Ah, porque a nossa tradição, a nossa cultura, ela sempre funcionou
dessa forma e vai ser assim para sempre. Não. A gente tá aqui hoje para debater qual é o futuro que a
gente quer para a nossa sociedade. E a maneira como a gente tratos a animais diz muito sobre a gente.
quer conhecer uma pessoa, observe como ela se relaciona com os animais e não dá para naturalizar
normalizar. Eu quero que a nossa sociedade avance, não há nova forma de pensar, de se relacionar
com os animais e é sobre isso o nosso debate aqui hoje. E aí quando o vereador Dé não esta aqui, ele
fala sobre demagogia, eu acho isso muito ruim. Nós estamos aqui para debater debate, não é
demagogia, o nosso papel, exatamente esse a gente ganha um salário para fazer isso para debater e
representar a sociedade. Eu quero fazer isso até o último momento, não tem demagogia é disputa de
ideias. Cada um fala o que pensa e eu espero que as pessoas se escutem, se escutem e possam se
convencer e mudar de ideia. E eu acho muito ruim também quando o vereador sobe nessa tribuna para
desqualificar as pessoas, os ativistas que vem aqui com o cartaz. Pessoas que não precisariam estar
aqui, mas que estão abrindo mão do seu conforto do seu tempo para vir aqui gratuitamente, trazer um
cartaz. isso é louvável, não tem nada de problemático, pelo contrário, eu quero que mais gente venha
trazer cartaz nessa casa. Eu espero que isso aconteça. Eu não duvido das boas intenções de verdade.
Os vereadores proponentes. Mais vereador Bira. O que a gente quer e a sociedade de São Carlos já
disse isso não é um roteiro bem feito, a gente não quer rodeio, é isso que a sociedade já disse e repetiu.
Não é um rodeio com mais ou meno fiscalização e sem rodeio e aí eu estou aqui em São Carlos,
Vereador Paraná e não estou falando de Barretos, porque eu sou vereador em São Carlos… mas
certamente no meu entendimento, a gente está ferindo um preceito constitucional, inclusive se fosse
eleito deputado estadual e a debater isso no estado de São Paulo. Mas enquanto eu for morador aqui
na cidade. SR. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Por favor, conclua vereador, SR.
DIMITRI SEAN: Enquanto for vereador na cidade de São Carlos, eu vou usar a tribuna para
defender aquilo que eu acho importante para o município, para a população. No nosso entendimento,
esse projeto está em flagrante conflito com outras legislações de âmbito federal, estadual e municipal
e portanto, não deveria ser aprovado por essa casa. Obrigado, Boa noite. SR. PRESIDENTE
RODSON MAGNO DO CARMO: vereador Bruno, vereadora Raquel. Vereador Paraná. tem 3
minuto, encaminhamento de votação SR. PARANÁ FILHO: Senhor presidente. senhores
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vereadores, senhoras vereadoras, população aqui que nos acompanha até agora. são quase 8 horas da
noite. Eu acho que esse tema foi discutido à exaustão. Eu acho que ficou muito claro aqui a opinião de
todas as pessoas, aqueles que como diz aqui o vereador Djalma. E não é uma questão do vereador
Djalma e os demais estarem falando em um rodeio profissional sem maus-tratos. É que eles não
querem o rodeio mesmo, ainda que seja profissional. E a gente tem que entender. Porém, eu também
não gostaria de ter TUSCA aqui em São Carlos e tem. eu tenho que entender, sabe o quê que eu faço?
Eu simplesmente não vou lá pronto, algo que não me serve, eu não vou. vocês nunca vão me ver no
evento o Role, vocês nunca vão me ver no TUSCA, mas eu respeito quem gosta e tudo bem. Então
nós temos que saber. E… viver em uma sociedade respeitando as diferenças, os gostos. Tem gente que
gosta de ir para o shopping e tem gente que gosta de pegar um cavalo no final de semana, selar o
cavalo e passear na fazenda e pronto e aí qual o problema disso? Agora se nós estamos falando aqui de
algo legal, dentro da lei, que temos profissionais capacitados para ir lá e a testar que não há maustratos. Pronto como vereador Dé Alvim, falou isso vai aquecer o vereador também Bira. Isso vai
aquecer nossa economia, são as lojas de artigos de gado vendendo mais e vendendo… e o posto de
gasolina vendendo, mas a lanchonete vendendo, mas o hotel vendo no mais. aquecer nossa economia,
resgatar uma tradição que infelizmente, muitas vezes é atropelada. A pessoa quer assistir uma
montaria rodeio, tem que ir para Ibaté, para Brotas, para Barretos, para Dourado e por que não aqui
dentro da lei? e quando o vereador Dé fala. Ele citou ativistas, mas eu vou dizer que o vereador Dé
errou em falar ativista, porque eu não estou vendo nenhum ativista aqui. Eu estou vendo oportunista,
eu estou vendo gente hipócrita que eu nunca vi fazer nada para os animais, nunca vi. SR.
PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Por favor, eu peço ordem no plenário. O
vereador está falando. Por favor, senhora, eu te respeito como cidadã, respeito vocês não é momento,
o vereador está falando. eu que é hora que o senhor que é o momento, o senhor escrevesse o senhor
foto, associação escrever na Tribuna Livre. Agora é momento, agora é momento… agora o peço para
que o senhor respeite o plenário. É bom momento do vereador falar. O senhor não tem o direito de
usar a palavra nesse momento. Por favor. Por favor, eu estou pedindo para o senhor.... o senhor não
tem a palavra, respeite a palavra do vereador, ele está no uso eleito pelo povo democraticamente para
ter o uso de direito da palavra. Não vou discutir mais que o senhor. Trabalho para vocês, mas o senhor
não está no direito de usar a palavra. O direito agora do vereador, por favor. eu peço respeito por
favor, vereador. SR. PARANÁ FILHO: Então, nesse momento, eu tenho que dar razão para o
vereador Dé. Eu não estou vendo o ativista aqui. ativista? ativista onde? eu nunca vi nenhum desses
aqui resgatando animal, denunciando um mundarel de cavalo solto pelas nossas ruas. Eu nunca vi
nenhum de vocês. Eu nunca vi a carinha de nenhum de vocês, fazendo nada disso! agora, oportunistas.
Vocês são. Vocês querem ser considerados Ativistas? Então atuem para causa animal, faça alguma
coisa. Eu conheço o ativista, eu conheço a associação, ASA, eu conheço a protetora Dora, eu conheço
Adriana Pereira e conheço o seu Ênio… Eu conheço ativista, mas não reconheço nenhum de vocês
como ativistas. como oportunista, sim. Então senhores vereadores, nós temos que aprovar esse projeto
de lei e por que ele é ainda… SR. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Para concluir,
por favor. SR. PARANÁ FILHO: Com lei ou sem lei, vai ter rodeio. A diferença é que com esse
projeto vai ser mais restritivo. A companhia de rodeio que um dia quiser fazer rodeio aqui vai ser vai
ter mais exigências. se descumprir, vai ter que pagar mais multa. SR. PRESIDENTE RODSON
MAGNO DO CARMO: Muito bem, SR. PARANÁ FILHO: 14%. Se for aprovada a emenda do
vereador Bruno vai ter que ser revertida às… às ONGs e associações que cuidam dos animais, coisa
que não tem na lei federal. Então nós temos que aprovar essa lei e acabar de uma vez por todas com
essa mentira que é pregada em São Carlos, que aqui não pode ter rodeio. SR. PRESIDENTE
RODSON MAGNO DO CARMO: E eu peço. eu peço por favor. Eu peço por favor a secretária
dessa casa, vereadora Raquel, que faça a leitura da Emenda Municicativa número 01 de 22, de autoria
do vereador Bruno Zanchetta, que está… por favor e peço a atenção de todos os vereadores que em
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seguida será votada esta emenda. SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Senhores vereadores e
Vereadoras emenda Modificativa 0 1, 2022 projetos de lei, 619. 2022. O projeto de lei 609 de 2022
para vigorar com a seguinte redação. Artigo 11º, a entidade promotora do rodeio é obrigado a destinar
14% da arrecada… arrecadação total com a venda de ingressos do evento para projetos sociais
relacionados à causa e proteção animal, ficando a Prefeitura municipal responsável por definir quais
entidades serão beneficiadas, salas que são os 25/10/2020 e vereador Bruno Zanchetta. SR.
PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Então está em votação o projeto de lei de 609 da
Emenda Modificativa 01 de barra de 2022, que diz que a entidade promotora do rodeio é obrigado a
destinar 14% da arrecadação total com a venda dos ingressos dos eventos para o projetos sociais
relacionados à causa proteção animal e ficando a Prefeitura Municipal de São Carlos, responsável por
definir quais entidades serão beneficiadas. Está em votação. Votação nominal pedida pelo vereador
Bruno usar que está por favor, vereador Raquel faça votação. SRA. RAQUEL AUXILIADORA:O
vereador André Rebelo. SR. ANDRÉ REBELLO: Sim. SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Azuaite
Martins de França. SR. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Pera só um pouquinho,
eu não estou vindo aqui só minutinho… Por… por favor, vereador Azuaite se manifestam sim, ou
não? Por gentileza. Não. SRA. RAQUEL AUXILIADORA: não. Bira? SR. UBIRAJARA
TEIXEIRA: Sim, SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Bruno Zanchetta.
SR. BRUNO
ZANCHETA: Sim, SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Cidinha, do oncológico. Dé Alvim. Djalma
Nery. Desculpa, Dimitri Sean SR. DIMITRI SEAN: Não. SRA. RAQUEL AUXILIADORA:
Djalma NerI SR. DJALMA NERI: Não. SRA. RAQUEL AUXILIADORA: A vereadora Cidinha
do Oncológico. Elton Carvalho. SR. ELTON CARVALHO: Sim. SRA. RAQUEL
AUXILIADORA: Gustavo Pozzi SR. GUSTAVO POZZI: Não. SRA. RAQUEL
AUXILIADORA: Lucão Fernandes, ausente do plenário… Malabin. Ausente do plenário. Marquinho
Amaral SR. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Só um pouquinho só um pouquinho
vereadora. Desculpa, o vereador Malabin acabou de entrar aqui, falou, não. SRA. RAQUEL
AUXILIADORA: Não. Então Malabin, não. SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Marquinho
Amaral. Sim. Paraná Filho. SR. PARANÁ FILHO: Sim SRA. RAQUEL AUXILIADORA:
Professora ausente do plenário. Raquel Auxiliadora não, Robertinho Mori. SR. ROBERTO MORI:
Sim. SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Rodson Magno Carmo, no exercício da Presidência, não
vota Roselei Françoso, ausente do plenário, Sérgio Rocha. SR. SERGIO ROCHA: Sim. SRA.
RAQUEL AUXILIADORA: Sim, Thiago Parelli. SR. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO
CARMO: Vereadora Cidinha, a senhora quer eu faça a leitura para entender. A senhora já entendeu?
Então o voto da vereadora Cidinha é não. SRA. RAQUEL AUXILIADORA: 10 votos favoráveis. 7
votos contrários, e nenhuma abstenção. SR. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO:
Então está aprovada emenda Justiça… modificativa. Número 01 2022, de autoria do vereador Bruno
Zanchetta que destina um total de 14% da arrecadação total das vendas dos ingressos de eventos para
o projetos sociais relacionados à causa protetoras. Animais ficando, a Prefeitura Municipal de São
Carlos, responsável por definir quais entidades serão beneficiadas. Parabéns, vereador. Agora está em
votação, deixa só assina aqui para não ter complicação. Está em votação. Atenção, senhores
vereadores, o projeto de lei número 609 de autoria do vereador Paraná e vereador Bruno Zanchetta.
Perdão, perdão de autoria do vereador Paraná e do vereador Bira, que dispõe sobre as normas para a
realização de rodeio no âmbito do município de São Carlos priorizando o bem estar animal.
Suplementando, no que couber a legislação estadual e federal vigente e dá outras providências.
Votação nominal pedida pelo vereador Ubirajara Teixeira está em votação, por favor, secretária.
SRA. RAQUEL AUXILIADORA: vereador André Rebelo. SR. ANDRÉ REBELLO: Sim. SRA.
RAQUEL AUXILIADORA: Azuaite Martins de França. SR. PRESIDENTE RODSON MAGNO
DO CARMO: Por gentileza. só um minutinho. Azuaite não. SRA. RAQUEL AUXILIADORA:
Não. Bira? SR. UBIRAJARA TEIXEIRA: Sim. SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Bruno
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Zanchetta. Sim, Cidinha do oncológico, não. Dé Alvim, sim. Dimitri Sean. SR. DIMITRI SEAN:
Não. SRA. RAQUEL AUXILIADORA: NÃO Djalma Neri SR. DJALMA NERI: não. SRA.
RAQUEL AUXILIADORA: Não. Elton Carvalho. SR. ELTON CARVALHO: Sim. SRA.
RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Gustavo Pozzi SR. GUSTAVO POZZI: Não. SRA. RAQUEL
AUXILIADORA: Não. Lucão Fernandes, ausente do plenário… Malabin. SR. PRESIDENTE
RODSON MAGNO DO CARMO: Vereador Malabin, não SRA. RAQUEL AUXILIADORA:
Não. Marquinho Amaral SR. MARCO AMARAL: Sim SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Sim.
Paraná Filho. SR. PARANÁ FILHO: Sim ao rodeio! SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Professora
Neusa ausente do plenário. Raquel Auxiliadora não, Robertinho Mori. Sim. Rodson Magno Carmo,
no exercício da Presidência, não vota Roselei Françoso, ausente do plenário, Sérgio Rocha. SR.
SERGIO ROCHA: Sim ao rodeio SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Thiago Parelli sim. 10 votos
favoráveis. 7 votos contrários e nenhuma abstenção. SR. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO
CARMO: Por favor. Por favor, eu peço, eu peço silêncio no plenário. está aprovado o projeto de lei 6
SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Declaração de voto. SR. PRESIDENTE RODSON MAGNO
DO CARMO: Só um minuto, por gentileza. NÃO IDENTIFICADO: Senhora, deixa pelo menos ele
terminar o… SR. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Se eu puder, eu agradeço a
visão e a paciência de todos deixou beber uma água que que hoje o dia…. Mas faz parte a democracia.
Por gentileza. Mais uma vez eu peço a educação de todos. Está aprovado o projeto de lei, 609 de
autoria do vereador Paraná e o vereador Bira que dispõe sobre as normas para a realização de rodeio
no âmbito do município de São Carlos, priorizando o bem estar do animal, suplementando no que
couber a legislação estadual e federal vigente e dá outras providências. O projeto de lei foi aprovado
10 votos favoráveis e 7 contrários e nenhuma abstenção. Declaração de voto. A vereadora Raquel
Auxiliadora. SRA. RAQUEL AUXILIADORA: obrigada senhor presidente. Quero declarar que a
gente não vai se calar diante desse retrocesso da nossa cidade. Apresentaremos e buscaremos todas as
medidas judiciais contra essa lei para que essa lei não seja sancionada pela senhor prefeito,
buscaremos a partir de amanhã uma campanha para não sancionar essa lei. Enviaremos ao Ministério
Público essa denúncia e não nos calaremos em nenhum momento, enquanto estiver essa lei em vigor e
vamos continuar gritando, não é o rodeio aqui em São Carlos. SR. PRESIDENTE RODSON
MAGNO DO CARMO: Mais algum vereador? vereador. Vereador Bruno Zanchetta fará o uso da
palavra. SR. BRUNO ZANCHETTA: Presidente. Apenas para com para agilizar os nossos trabalhos.
Eu faria a votação no final, vamos fazer a votação dos projetos. SR. PRESIDENTE RODSON
MAGNO DO CARMO: Eu peço primeiramente silêncio no plenário, por favor,aqui para que eu
possa dar continuidade a própria que o momento é tenso, eu preciso dar continuidade, porque se não
tempo não dá tempo da gente aprovar os requerimentos de urgência e os requerimentos da pauta. SR.
DJALMA NERI: A questão de ordem da presidente, SR. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO
CARMO: questão de ordem na vereador Djalma Neri. SR. DJALMA NERI: Eu gostaria concerto
da declaração de volta também por gentileza SR. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO
CARMO: no final da sessão pode ser? SR. DJALMA NERI: Pode ser, pode ser, SR.
PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: nós vamos colocar agora a votação de
requerimento de urgência. O primeiro requerimento de urgência, requerimento, 598 que autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito adicional na Prefeitura municipal, no valor de R$400.000 para
contrato 81 barra 2019 para o Mesc, que Secretaria Municipal de Saúde está em votação. Os
vereadores favor a permanência, como estão. Votação nominal. Pedida pelo vereador Marcos Amaral.
SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Em regime de votação… vereadores favoráveis digam sim,
contrários digam não. Vereador André Rebelo. Sim. Azuaite Martins de França. SR. PRESIDENTE
RODSON MAGNO DO CARMO: Azuaite, faz um sinalzinho pra mim. Sim SRA. RAQUEL
AUXILIADORA: Sim. Bira? SR. UBIRAJARA TEIXEIRA: Sim
SRA. RAQUEL
AUXILIADORA: Bruno Zanchetta. Sim, Cidinha do oncológico, sim. Dé Alvim, sim. Dimitri Sean.
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SR. DIMITRI SEAN: Sim SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Sim, Djalma Neri SR. DJALMA
NERI: Não. SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Não. Elton Carvalho. Gustavo Pozzi SR.
GUSTAVO POZZI: Sim. SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Lucão Fernandes, ausente do
plenário… Malabin. SR. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Vereador Malabin
ausente SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Ausente. Marquinho Amaral SR. MARCO AMARAL:
Não SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Paraná Filho, abstenção. Professora Neusa ausente do
plenário. Raquel Auxiliadora não, Robertinho Mori. SR. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO
CARMO: Robertinho mori, o senhor é sim ou não? 400 mil pra OMESC. SRA. RAQUEL
AUXILIADORA: Sim. Rodson Magno Carmo, no exercício da Presidência, não vota Roselei
Françoso, ausente do plenário, Sérgio Rocha. Sim. Tiago Parelli sim. Elton Carvalho sim. 12 votos
favoráveis. 3 votos contrários e 1 abstenção. SR. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO:
Aprovado o requerimento 397 de 2022, que cria autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito
adicional de R$400.000 para a Secretaria Municipal de Saúde. Vamos lá, Rodrigo, agradeço aqui a sua
colaboração. hoje, um dia tenso aqui nessa casa e a gente vai tocando o serviço próximo… próximo. O
requerimento de urgência no projeto de lei 610 que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito de
repasse financeiro ao nosso lar, no valor. Gente, vamos voltar aqui… presta todo o mundo atenção
aqui no que o Robson vai falar para vocês. Hoje é um dia muito especial para nossa democracia. Então
eu quero pedir mais uma vez gente, o silêncio dessa casa, porque quem está presidindo fica muito
tenso, por quê? Não consigo escutar todo mundo que eu peço encarecidamente para depois o vereador
não falar: o que está votando? o que tá fazendo? então eu peço o silêncio por favor. Por gentileza,
gente, só para a gente votar esses projeto… encarecidamente. O requerimento de urgência, 4.011 de
2022, que autoriza o Poder Executivo conceder repasses financeiro so Nosso lar no valor de 1 milhão
738 mil 869 R$0,60. Vereadores favorável, permaneça, como estão se manifestando seus contrário.
Aprovado. Próximo requerimento, requerimento altera dispositivo da lei 18.304 em 41 de 6/11/20 17.
É 1 de atualmente para o Proara no valor de 126.000.714. Através da Secretaria de Infância e
Juventude. Os vereadores favor a permanência como estão e se manifestando seus contrário.
Aprovado. Vereadora Raquel, por gentileza. Me ajuda aqui que acho que tem um, como é que eu tiro
disso aqui, ó, tira essa tela aqui. Obrigado, viu muito obrigado. Requerimento 4.062 E é uma
suplementação para a reforma do estádio Municipal Professor Luís Augusto de Oliveira para a Copa
São Paulo de Futebol Júnior, eventos de Campeonato Nacional de paraciclismo e Copa São Paulo de
futebol no valor de 850.000. Os vereadores favorável permaneça como estão e se manifestando seus
contrário, aprovado. Requerimento 4.067. Por favor, Rodrigo, vamos ver o valor para passar certinho
depois, a gente vai no pro deixa eu pegar o próximo. Requerimento 4.012. É umo repasse que autoriza
o Poder Executivo, repasse financeiro, à Apae no valor de R$55.408,68. Os vereadores sobre a
permanência, como estão e se manifestando seus contrário, aprovado. Requerimento 3.985 repasse
financeiro que autoriza o Poder Executivo a conceder repasse financeiro aos amigos da Igreja São
Judas Tadeu, no valor de 34.500. Esse valor será destinado à Secretaria de Cidadania. Os vereadores
favoráveis permaneçam, como estão se manifestando seus contrário, aprovado. Requerimento 4.010.
Emendas do vereador Marquinho Amaral, de R$10.000 para a Secretaria de Esporte, os vereadores
favoráveis permaneçam como estão se manifestando seus contrário, aprovado. Requerimento 3.986. E
o repasse financeiro do FunCad no valor de 117.842 emendas parlamentares do vereador Sérgio
Rocha, totalizando no valor de 147.842, que será destinado à APAE, associações de pais e amigos está
em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e se manifestando seus contrário,
aprovado. Está em votação que autoriza projeto 631 que autoriza o Poder Executivo conceder repasses
financeiros à Associação Bom Samaritano de São Carlos, no valor de R$113.000, está em votação
vereadores favoráveis permaneçam como estão e se manifestando seus contrário. Aprovado.
Requerimento 4.014. Emendas, vereador Elton, R$20.000 emendas vereador André Rebelo, 40.000
convênios, R$30.000 para a Caritas de São Nicolau, totalizando essas emendas do vereador e autor
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vereador André no valor de R$90.000. Está em votação os vereadores favoráveis permaneçam como
estão e se manifestando seus contrário, aprovado. Está em votação um requerimento de urgência
número 3.868. Repasse financeiro para o sal da terra R$60.000 para o sal da terra no valor de
R$60.000. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão se manifestando seus
contrário, aprovado. Requerimento, 3.869. Mais R$42.000 para o sal da nossa terra. sal da terra, o meu
Deus sal da terra, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e se manifestando seus contrário,
aprovado. Agora são emenda parlamentar, requerimento de Urgência, 4.052 emendas, vereador Bira
15.000 emendas, vereador Robertinho Mori 10.000 e vereador Gustavo Lima. Hoje a cabeça
tá…Perdoa, vereador Bira, vereador Mori e vereador Gustavo Pozzi, no valor de R$10.000 para a
Secretaria Municipal de Educação está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão
e se manifestando seus contrários. É Karina, você pensa que é fácil, né? Cabeça fica… Está em
votação requerimento de urgência, 4.013 interessados salesiano no valor de 299.237, 62. Repasses
financeiros da Prefeitura Municipal de São Carlos está em votação. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão e se manifestando seus contrário, aprovado o repasse de 299.000 para o
salesiano. Requerimento 4.057. Prefeitura Municipal de São Carlos, repasses financeiros no valor de
76.000 946 para a fast. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e se manifestando seus
contrários, aprovado. Está em votação requerimento 4.058. Repasses financeiros no valor de
R$245.000 para a corte. Está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e se
manifestando seus contrários, aprovado NÃO IDENTIFICADO:presidente pela ordem, SR.
PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: pela ordem NÃO IDENTIFICADO: apenas
para saudar o secretário de Governo e vereador de Batel, Edson. SR. PRESIDENTE RODSON
MAGNO DO CARMO: Muito obrigado sempre muito bem-vindo. Vereador Edson aqui presente,
vereador também por favor, vereador Edson possa se dirigir até o plenário, fique à vontade, viu? Você
é sempre bem vindo à nossa casa NÃO IDENTIFICADO:só para complementar um jovem igual a
mim tem feito um trabalho de destaque lá, não só na secretaria, mas como vereador receba os
cumprimentos desta casa, muito obrigado pela presença. SR. PRESIDENTE RODSON MAGNO
DO CARMO:
seja sempre bem vindo, vereador. Fica à vontade no plenário, senhor pode
complementar o vereador, muito obrigado pela presença. Requerimento de urgência, 4.056.
Interessado: Prefeitura municipal Aracy em festa, um repasse de R$260.000 está em votação. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão e se manifestando seus contrários, aprovado Mais um
requerimento de urgência, número 4.055. Emendas parlamentares, vereador André para Cartas de São
Nicolau, vereador Robson para Acorde e vereador Gustavo. E a Divina Misericórdia. Isso bem
lembrado. Obrigado, totalizando o valor de 60 e R$5.000. Está em votação. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão e se manifestando seus contrários, aprovado Próximo requerimento 4.054.
Autoriza o Poder Executivo a abrir e a crédito adicional suplementar a Prefeitura municipal no valor
de R$850.000 para a Secretaria Municipal de Trânsito. está em votação.Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão e se manifestando seus contrários, aprovado. Processo 4.064. Destina,
concede repasse financeiro de R$812.000,55 e R$555,20 ao Centro Assistência Social de Santo
Antônio está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e se manifestando seus
contrários, aprovado. Agora os requerimento de urgência com o nome de rua. Peço a atenção por
favor, vereador Marquinho Amaral, que denomina do senhor José Fernando Ferrari, a rua 2 do
loteamento Residencial Jardim Larini está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão e se manifestando seus contrários. Projeto de lei 615 interessado, vereador Marcos Amaral, que
denomina do senhor Nivaldo Carlos Meneguelli a Praça da Rotatória do empreendimento Parque dos
Lilases, localizada na Avenida Comendador Alfredo Maffei, está em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão e se manifestando seus contrários. Vereador Marquinho Amaral.
Denomina. A Rua Pedro Teixeira Pinto ao Loteamento Rua 4 do Loteamento Residencial Parque dos
Pássaros está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e se manifestando seus
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contrários, aprovado O próximo projeto de lei 627 interessados, vereador Paraná que denomina o
senhor Walter Ortolani, o trecho da estrada Rural Municipal 276, está em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão e se manifestando seus contrários, aprovado Está em votação.
Repasse financeiro para Associação Francisco Tircen no valor de 300.958. A Associação Francisco
Tircen está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e se manifestando seus
contrários, aprovado Entra em votação processo 4.068 projeto Viver e Conviver Helena Dornfeld no
valor de R$343.807, está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e se
manifestando seus contrários, aprovado Está em votação, repasse financeiro, Associação São Judas
Tadeu no valor de 340.000. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e se manifestando seus
contrários, aprovado. Mais um requerimento. Prefeitura municipal, requerimento de Urgência,
4.067barra 2022, que autoriza o Poder Executivo repasse financeiro no valor de R$516.597 a casa do
caminho está em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e se manifestando seus
contrários, aprovado. Agora nós vamos entrar no processo da pauta, como a gente vê reversão de
pauta aqui, então já passou os nomes de rua já foram então a gente começa aqui e por lá só esses 2,
né? Obrigado vereadora Raquel sempre aqui presente, nos ajudamos no e nos auxiliando. Vamos lá.
Projeto de lei, 439, que altera dispositivos da Lei 19.950 de 15 de Dezembro de 2020 que dá
disposição do código de obra e edificação do município de São Carlos e outras providências. Em
votação. Vereador Azuaite. Vereador Azuaite está fazendo um pedido para que tire uma semana esse
projeto para que ele faça uma análise. Eu vou colocar em votação. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão e se manifestando seus contrários. Adiado por uma semana, a pedido do
vereador Azuaite Martins de França. Está em votação. O projeto de lei 347 2022, que autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito adicional suplementar a Prefeitura municipal de São Carlos no valor de
28.094 em cargo geral do município para o pagamento de despesas referente ao processo. 547, 555,
560, tendo em vista apurado o procedimento de sindicância. Para tanto serão utilizados recursos
oriundos da anulação da dotação orçamentária para a Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda. está
em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e se manifestando seus contrários,
aprovado. Projeto de lei 549, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar à Prefeitura
municipal de São Carlos é um crédito de R$17.000 para Secretaria de Cidadania e Assistência Social
para a recuperação, reforma do Centro de referência Vera Lúcia Pila está em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão e se manifestando seus contrários, aprovado. Projeto de lei 562
desafeta e autoriza o Poder Executivo a alienar a público ao senhor Hélio Melison Martins Ataíde está
em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e se manifestando seus contrários,
aprovado. O processo, projeto de lei 568 autoriza o Poder Executivo abre crédito suplementar. A
Prefeitura Municipal de São Carlos no valor de R$40.000 para a Secretaria de Cultura para a
realização de eventos culturais esportivo relacionados ao projeto Reviver, resgatando valores com
recursos oriundos de anulação da Estação Orçamentária, Fonte um está em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão e se manifestando seus contrários, aprovado. Projeto de lei 572
que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional de valor de R$10.000 para a Secretaria de
Infância e Juventude para aquisição de mobiliários, eletrodomésticos e outros material permanente ao
Centro de Juventude, sendo referido. Me desculpa pessoal. Que autoriza o Poder Executivo a abrir o
crédito adicional de R$10.000 à Secretaria de Infância e Juventude, no valor de R$10.000 para
aquisição de mobiliários e eletrodomésticos e outros materiais permanente para o Centro da
Juventude, sendo referindo aos recursos proveniente da anulação orçamentária. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão e se manifestando seus contrários, aprovado. Projeto de lei 574
autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar. A Prefeitura municipal para a
Secretaria de Trabalho, Emprego e Renda no valor de R$23.655,4 , está em votação. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão e se manifestando seus contrários, aprovado. Projeto de lei 579
que desafeta e autoriza o Poder Executivo a alienar área pública a senhora Marlene Sanches Tá? É
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uma área no valor de um metro e 80 metros quadrados no valor de R$1462,64, está em votação. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão e se manifestando seus contrários, aprovado. Projeto
de lei 581 que desafeta e autoriza o Poder executivo a alienar área pública ao senhor Gilberto Batista
de Souza, no valor de R$7.040. Tá o Poder Executivo a alienar uma área pública é de 9, 9.000, 9
metros e 69 metros quadrados, certo?Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e se
manifestando seus contrários, aprovado. Projeto de lei. 594, que autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito suplementar a Prefeitura municipal no valor de 210.500 para a Secretaria Municipal de Obras
Públicas para execução de recapes. Olha que notícia boa! 214.000 para execução de recape em vias
públicas no distrito de Santa Eudóxia. Para tanto serão utilizados recursos oriundos de anulação
dotações orçamentárias dos encargos gerais do município está em votação. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão e se manifestando seus contrários, aprovado. Declaração de voto, o vereador.
É como se manifestou, você esta à frente, vereador Bruno Zanchetta vai adiantando. Vereador Bruno
Zanchetta.
Declaração de voto para vereador Bruno Zanchetta. Não vai? SR. BRUNO
ZANCHETTA: Presidente Robson, Vereadores e vereadoras. Debate muito importante. É bom de
forma muito simples. Justificar. Dizem que o justo não se justifica na então fazer apenas uma pequena
explanação do meu voto. Bom, eu havia conversado bastante com vereador, Bira sobre isso. A
primeira questão do atestado de vacinação está presente no artigo 3 do projeto para ingressos. Animais
locais serão realizados. A companhia de Atestado de Vacinação tem que estar em ordem fim, então,
resumindo que sendo grosseiro. Então está contemplado no projeto. A questão de machucar os
animais. Conversamos bastante sobre isso aí, o Bira também. Os apetrechos técnicos, o utilizado nas
montarias artigo 5, bem como as características do arreamento não poderão causar injúrias nos
animais e deverão obedecer às normas estabelecidas pela entidade representativa. Então tá
contemplada que também. Secretaria de Agricultura vai fiscalizar, tem uma pessoa muito séria lá, que
é o Caio Sóh. Não tenho dúvida que o Caio vai fazer um excelente trabalho. Outro ponto que é
fundamental nós destacamos aqui. Nós não estamos falando sobre Bira, foi muito feliz quando ele
disse isso aqui sobre fazer ou não rodeio, nós estamos discutindo aqui e as normas para que eles sejam
feitas. O Paraná também explanou uma série de situações. Então nós estamos discutindo no fundo, no
fundo, trocando em miúdos, né? Nós não estamos discutindo se vai ter rodeio ou de ou não, nós temos
a lei federal que sobrepõe à nós que nós estamos discutindo. De novo, em síntese, seria apertar o
cerco. E ainda um pouquinho nessa linha. Eu conversei bastante com o Bira. Esse percentual de 10%,
ele era muito pequeno. Nós precisávamos percentual maior. Então conversamos, conversamos,
conversamos e chegamos nos 14%, vereador Rodson. Vamos imaginar, sendo bem grosseiro. Numa
festa de 2 milhões de arrecadação. 2 milhões a 14%. 280. Está certo? R$280.000. SR. PRESIDENTE
RODSON MAGNO DO CARMO: Por favor, Bruno. SR. BRUNO ZANCHETTA: A minha visão,
um recurso expressivo. Mas nenhum recurso paga mau trato, não é isso que estou discutindo aqui. Até
porque, existem penalidades na lei, caso isso aconteça. Nos cabe também quanto vereador, fiscalizar
para que isso aconteça. Com a criação, por exemplo, de uma comissão de protetoras independentes
para fiscalizar. Nós temos uma série de ferramentas para fazer a fiscalização disso. E deixando muito
claro, um outro ponto para finalizar. Minha fala. Falar de rodeio. Não é uma equação… falar de
rodeia, falar de maus-tratos, mas sim. Nós temos que ficar muito atento, então voltei, dizem que a
palavra tem que ser cumprida, tinha uma palavra com o vereador Bira de que seu percentual fosse
aumentado votaria. Porém, nós enquanto vereadores temos o dever do quê? de fiscalizar. Estamos bem
atentos, muito obrigado. SR. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Agradecendo as
palavras do nobre vereador Bruno Zanchetta. Peço por gentileza, que a vereadora Raquel Auxiliadora,
secretária dessa casa que faça a chamada final dos senhores vereadores. SRA. RAQUEL
AUXILIADORA: Chamada final, vereador. SR. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO
CARMO: Comunicado à Casa vereador Robertinho Mori, vereador por gentileza. Eu peço que o
senhor me passe a pauta para que eu possa comunicar da próxima sessão por gentileza. O senhor me
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passa? SR. ROBERTO MORI: Pois não, eu é um que eu vou. É o que eu vou fazer. Eu quero pedir
desculpa à população, até mesmo por conta de uma audiência pública. Já foi passada todos vereadores.
Eu gostaria que pudesse, a medida do possível, pudesse estar presente aí é uma prestação de contas de
um trabalho da Associação de Artes de São Carlos. Temos 19 anos aí de atividades… como está
findando agora o primeiro ano de um chamamento público. Eles pediram e gostariam de estar aqui
fazendo uma prestação de contas. Então, a população que nos acompanha atrasou. Temos agora o
horário político por uns 15, 20 minutos e logo então está sendo transmitida pela Net no canal 20. SR.
PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Obrigado. Okay vereador. Por favor, vereadora
Raquel Auxiliadora faça chamada final dos senhores vereadores. SRA. RAQUEL AUXILIADORA:
Chamada final. Vereador André Rebelo. SR. ANDRÉ REBELLO: Presente. SRA. RAQUEL
AUXILIADORA: Azuaite Martins de França. Presente online. Bira SR. UBIRAJARA TEIXEIRA:
Presente. SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Bruno Zanchetta. SR. BRUNO ZANCHETA:
Presente. SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Cidinha, do oncológico. Presente. Dé Alvim. Dimitri
Sean SR. DIMITRI SEAN: Presente. SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Djalma Neri SR.
DJALMA NERI: Presente. SRA. RAQUEL AUXILIADORA: Elton Carvalho. Gustavo Pozzi
Presente. Lucão Fernandes, Presente. Malabin. Presente online. Marquinho Amaral. Presente. Paraná
Filho. Presente. Professora Neusa justificou. Raquel Auxiliadora Presente. Robertinho Mori.
Presente. Rodson Magno Presente. Roselei Françoso, justificou. Sérgio Rocha. Presente. E Tiago
Parelli. SR. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Muito obrigado. Eu quero aqui
comunicar a todos que nos acompanha pela TV, pela internet, pelos rádios da nossa cidade. E… a
pedido do vereador Robertinho Mori, nós teremos daqui a pouquinho para a prestação de conta e de
mostrar essas a demonstração de atividades da Associação de Artes de São Carlos é presidida que será
daqui a pouquinho presidida pelo vereador Robertinho Mori, agradecendo a Deus, agradecer a toda a
população que nos acompanha pela rádio. A imprensa escrita, falada e televisionada. Nós encerramos
mais uma sessão, uma sessão tensa, mas com graças a Deus, a democracia que nós tivemos nesse país.
Agradeço a todos vocês com a paciência, nos acompanha até agora. Que Deus abençoe a cada 1 de
vocês e até a próxima terça-feira, se Deus quiser o meu muito obrigado e boa noite a todos. Eu, Maria

Cristina Roque Novaes Keppe , lavro a presente ata, que após lida e achada conforme, será devidamente
assinada.

