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SESSÃO ORDINÁRIA 08 DE NOVEMBRO DE 2022
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Marco Amaral, 1º Secretário
Aos oito dias do mês de novembro de 2022, às quinze horas, no plenário “Dr. Antonio Stella
Moruzzi” da Câmara Municipal, realizou-se a presente sessão ordinária. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Muito boa tarde senhores vereadores, senhoras vereadoras, Pessoas
que nos acompanham em suas residências através do Canal 20 da net são Carlos, canal 31 da
Celig desktop e também da Rádio São Carlos 1450. Quero solicitar ao Vereador Marquinho
Amaral que proceda a chamada dos Senhores vereadores para dar início a trigésima oitava
sessão ordinária de 8 de novembro de 2022. VEREADOR MARCO AMARAL: Boa tarde a
todos. André Rebello está presente online. Vereador Azuaite.Vereador Bira. VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA: presente. VEREADOR MARCO AMARAL: Vereador Bruno,
vereadora Cidinha. Vereador Dé Alvin. Vereador Dimitri Sean, vereadora Cidinha. Presidente
Vereador Dimitri presente Vereador Djalma. Vereador Elton presente. Vereador Gustavo
Pozzi presente. Vereador Lucão Fernandes. Vereador Malabin. Vereador Marquinho Amaral
presente. Vereador Paraná filho vereadora professora Neusa. Vereadora professora Raquel.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: presente. VEREADOR MARCO
AMARAL: Vereador Robertinho Mori, presente. Vereador Rodson. Vereador Roselei
Françoso, presente. Vereador Sérgio Rocha. Vereador Thiago Parelli. 10 senhores vereadores
presentes. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, Vereador Marquinho
Amaral, nosso primeiro secretário. dando… Havendo número regimental declaro aberta
apresenta extensão sobre proteção de Deus iniciamos nossos trabalhos em pé cantaremos e
ouviremos o hino nacional e o hino à São Carlos. [CANTA-SE O HINO NACIONAL E O
HINO DE SÃO CARLOS]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu Solicito a
vereador Gustavo Pozzi que prossiga com a leitura da Bíblia. [Leitura da bíblia].
PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Obrigado Vereador Gustavo solicito ao
nosso Vereador Marquinho Amaral, nosso primeiro secretário que proceda a leitura dos votos
de pesar da semana. VEREADOR MARCO AMARAL: Votos de pesar durante a semana,
recebidos pelo setor de protocolo e arquivo. Maria Aparecida Fracasso de Oliveira. Aparecida
Justino Florêncio. José Pereira de Souza. Armando Abonizio. Reginaldo Luiz Gonçalves.
Gumercinho Fermiano. Antônio Tinta. Leonide Lima Alvim. Roberto Aparecido Caro.
Adelaide Pinto Lilás. Maria Aparecida Elias de Moura. Francisco Antônio Ricci. Douglas
Alessandro rocha de Luiz. Maria José Pereira de Oliveira Ferreira. Drielle Taciane da Silva.
Jennifer Naiara Esposito da Silva. Maria José da Silva Paiva. Ireni Aparecida da Silva
Guimarães. Maria Josélia Veludo. Jesus Aparecida Eudota. Maria Gavichiolli. Hercilia Bastos
Bernardi. Adauto de Salvador dos Santos. Silvia Regina Leitão. Maria de Lourdes Grampo.
Teresinha Amaro. Silvene Cristina da Silva Cortez.José Alves Filho. Neusa Aparecida
Benedo. Cícero Miguel da Silvia. da Silva. Siria Scaf. Benedito Soares da Silva. Antônio
Lopes. Marcos Aparecido Alonço. Roderval Justrl. Domingos Leite dos Santos. Roberto
Eduardo Ferenci. Rony Gomes de Andrade. Lurdes da Rocha. Everton Aparecido Macedo de
Oliveira. Sônia Maria da Silva. Isaías Vicente. Helena de Almeida Paschoalino. Terezinha
Barbosa de Souza. Saulo Félix Rosales. Francisca Soledar Branco Ferrari. Graciele Batista da
Luz. Décio Valentin Dias. Teresa Paiuta Coito. Cecília Ferreira dos Santos. Terezinha Galista.
Maria Aparecida Snooby. Antônio Franchini. Zenaide Fernando Fernandes Rodrigues. 54
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falecimentos. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado Vereador Marquinhos
aqueles que puderem por favor fiquem de pé para 1 minuto de silêncio em memória dos
falecidos essa semana. PRESIDENTE RODSON MAGNO DO CARMO: Registrando a
presença do nobre Vereador Malabin. VEREADOR MARCO AMARAL: Vereador Thiago
Parelli também. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Quero, srs vereadores, no
momento colocar em votação a ata da sessão ordinária de 18 de outubro 2022. os vereadores
favoráveis permaneçam como estão os manifestando-se os contrários. Aprovado a ata do dia
18 de outubro de 2022. Quero aproveitar oportunidade, eu até peço perdão aqui aos meus
pares. Nós recebemos dois telegramas por um lapso eu não solicitei a leitura mas gostaria de
pedir nesse momento que o vereador Marquinho Amaral fizesse a leitura. eu acho que os dois
são de consideração aos trabalhos de alguns vereadores aqui dessa casa principalmente no que
diz respeito à moção contra proposta da PEC 206 uma Moção de repúdio é que foi
apresentado aqui nessa casa e também uma Moção assinada por todos os vereadores, ou pela
maioria dos vereadores, cumprimentando o senhor Cardeal, sua santidade o Papa Francisco, o
senhor Dom Paulo Cézar Costa. Então eu queria solicitar ao vereador Marquinho Amaral a
leitura de ambas as correspondências. VEREADOR MARCOS AMARAL: Dom Paulo
Cézar Costa, arque bispo metropolitano de Brasília. Biscopao ou vender em um bar 2022
Brasília Distrito Federal 24 de junho 2022 senhor Aparecido Françoso vereador de São Carlos
Mani meu perfumefesto pela colocar Padre seja sinal de comprometimento e serviço também
para todos os homens e mulheres de boa vontade Bad desejo que tem então o serviço minha
salvação e minha benção a todos que colaboram com seu amor com minha benção Dom Paulo
Cézar Costa a serviço petropolitano de Brasília presidente da Câmara Municipal no biênio
2021/2022 em nome da comunidade acadêmica da Universidade Federal Juiz de Fora
manifestamos nosso agradecimento a câmara municipal São Carlos pela provação de Moção
de repúdio contra a proposta que propõe comprar mensalidade e universidades públicas
Aproveitamos a oportunidade para desejar pleno no estudo à presidência no atual biênio
cordialmente Marcos Vinícius Davi reitora Universidade Federal de Juiz de Fora.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado Marquinhos problema com gênero né?
Sempre confundi aqui, Raquel. não vale a pena fazer comentários, né Marquinhos? Vai que
pega. Solicito Vereador Marquinhos Amaral também a leitura das proposições da semana.
VEREADOR MARCOS AMARAL: Projeto de lei apresentados na 38 seção. projeto de lei:
4, requerimentos: 25, indicações: 3, moções: 2. totalizando 34 proposições apresentadas pelos
senhores vereadores na presente sessão. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado
vereador marquinho. Consulto senhores vereadores se há solicitação de destaque de alguma
das proposições lidas pelo nobre vereador Marquinho amaral. não havendo solicitação de
destaque, coloco em votação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. aprovadas. Eu… Não há solicitação de uso da tribuna?
VEREADOR MARCOS AMARAL: Registrar a presença dos vereadores Neuza, do
vereador Djalma, do vereador Sérgio Rocha, E da Cidinha Eu já havia falado.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito então eu convido O primeiro orador
inscrito na tarde de hoje para fazer o uso da Tribuna Tempo regimental de até 10 minutos
Vereador Djalma Nery. O senhor tem a palavra. VEREADOR DJALMA NERY: Boa tarde
a todos e todas que nos acompanham presencialmente e online. Boa tarde vereadores e
vereadoras, Presidente Roselei Françoso. bom, eu quero começar falando que nós passamos
por um momento difícil esse ano 2022, um ano que trouxe à tona Muitas dificuldades, muita
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polarização, muita violência, né? E que de uma forma ou de outra agora encerrou um ciclo, no
último domingo, nas eleições. No entanto, nos preocupa muito, ainda pensando que agora é o
momento de união de fato. A gente quer que o Brasil caminhe, a gente quer que as coisas
voltem aos Trilhos. Nós queremos ver nosso país feliz, né? ainda assim muita gente insiste,
não sei se muita, mas algumas pessoas têm insistido e não reconhecer os resultados das
eleições. Uma coisa muito preocupante, segue questionando as urnas eletrônicas, Inclusive
aqui em São Carlos né? não sei se ainda tem pessoas que estão ali em frente ao tiro de guerra,
acampadas… enfim né? pedindo uma intervenção Federal. eu nem sei o que é isso. até agora.
mas é uma coisa que nos assombra, nos assusta em 2022, depois de um processo eleitoral
duro, que exigiu muito do nosso país, que ainda temos que passar por essa fase por esse
questionamento do processo eleitoral, que é muito ruim para a democracia brasileira né?
Felizmente nós vamos passar essa fase, nós vamos começar a colocar o Brasil nos trilhos
novamente e poder reconstruir nosso país. Dito isso, quero falar de São Carlos, né? quero
falar com o Presidente Roselei Françoso sobre crimes ambientais a gente tá acompanhando
com muita preocupação, uma série de questões aqui no município envolvendo Meio
Ambiente. Não são poucas. nós temos um corpo técnico qualificado, mas insuficiente para
lidar com muitas questões que temos no município. Faltam profissionais para de fato fazer
aquilo que deve ser feito, garantir o direito ao meio ambiente adequado, saudável, a saúde das
pessoas. E eu quero começar falando sobre os Descartes irregulares de Entulhos. Nós estamos
desde o primeiro dia nessa Tribuna falando dos pontos que se multiplicam por toda a cidade.
nosso mandato já fez, inclusive, o mapeamento. tem aqui uma imagem, nós vamos
disponibilizar isso na internet, o Vitor Camacho que trabalha comigo, o geógrafo, fez um
mapa uma piamente dos principais pontos de deposição irregular de resíduos aqui em São
Carlos. São dezenas de pontos, são pontos que estão fazendo aniversário. nós já fizemos
requerimento para a maior parte dos pontos. Solicitamos providências limpeza, cercamento e
no entanto nada acontece. Ontem mesmo nós tivemos ali no Mirante Bela Vista, que fica entre
o Jardim Medeiros e Jardim Beatriz, vereadora Neusa conhece ali. Um terreno particular que
virou um lixão a céu aberto e chegam de caminhões lá despejando telha, tijolo, móveis. É uma
Encosta que leva pro Córrego água quente. Aqui nós temos a bacia hidrográfica do Córrego
água quente que pega toda a região da zona sul de São Carlos, vários bairros tem as encostas
que levam para lá. E esse é um dos pontos. O mirante Bela Vista, que estivemos ontem né?
ele está realmente há muito tempo por relatos dos moradores, inclusive, abandonado. O
pessoal vai lá de caminhão de carro etc despejo entulho. Nós fizemos um requerimento em
setembro solicitando providências, nada aconteceu o ponto final os próprios moradores têm
cobrado a prefeitura para fazer algo, nada acontece. E são várias outras regiões ali próximas
que estão passando por situações semelhantes, né. Então estão mostrando a que o entulho
Mirante Bela Vista, todos nas encostas… A grande maioria nas encostas. A gente tem
também ali a nascente ao lado do de grama na Cidade Aracy. É uma região de nascente
completamente tomada por lixo, por entulho, ponto final isso prejudica a saúde da população,
multiplica vetores ratos, baratas, doenças. Um comerciante do Mirante Bela Vista que
trabalha lá próximo com alimentos, ele falou: olha, eu não aguento mais. Tem rato, tem
barata, eu trabalho com comida. Nós estamos pedindo há muito tempo aqui a limpeza e a
Prefeitura não se movimenta, não só para limpar mas para solucionar o problema. Os locais
têm que ser cercados, tem que haver algum monitoramento, tem que haver algum tipo de
sanção, de multa. Porque senão as pessoas não param de cometer crimes. Nós temos um plano
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Municipal de gestão integrada de resíduos sólidos né o pmgs que não sai do Papel. Foi
aprovado em 2020 depois de muito esforço a política nacional de resíduos sólidos de 2010
previa que todos os municípios tivessem planos municipais. Demorou 10 anos para São
Carlos ter um plano Municipal, de 2010 a 2020. Em dezembro de 2020 aprovamos um plano.
Em dois anos depois, em dezembro de 2022 quase, esse plano ainda não saiu do Papel. Não
tem nenhuma ação efetiva. Nenhuma. Não é que tem poucas. Nenhuma ação efetiva que nos
ajude a caminhar para solicitar a questão dos resíduos. Pelo contrário, estamos caminhando
para trás. A vereadora Neusa sempre cobra que a reativação da empilhadeira, uma política
pública importante que tava, que está sob os cuidados da prohab pessoal da Usinagem aqui a
reciclagem de materiais da construção civil, que foi descontinuada há uns anos atrás e que até
hoje não foi desativada. Um espaço que poderia então além de retirar da rua esse resíduo,
produzir itens para a construção para que o município poderia ter materiais para construção.
Nós temos ali também na curva do Egito ali onde vai para o Antenor Garcia, uma situação
calamitosa. Caminhões e caminhões e caminhões margeando também ocorre igual água
quente, que estão tomados por todo tipo de lixo, entulho, e se limpa de vez em quando e
poucos meses depois tá do mesmo jeito. Não tem de novo o monitoramento, controle. E o
Curioso é, você ver os casos né, eu mostrei aqui entulho do Bela Vista, tem Estação elevatória
do Jardim Gonzaga que não tá funcionando, entulho na curva dos antigos, a imensa maioria
deles na zona sul de São Carlos. Na região vulnerável, quer dizer, você vê que a questão
ambiental vítima sobretudo as pessoas mais Bonner haveis. Que, ao que parece, a prefeitura
entende que elas não têm direito a ter o ambiente saudável. São menos importantes, talvez,
para a Prefeitura de São Paulo. São muitos pontos, nós vamos publicar um artigo
disponibilizando todos eles para que as pessoas possam acompanhar. Nós temos também
ainda, na parte dos crimes ambientais, um problema grave com relação à proteção animal. Um
desmonte total do serviço público de defesa animal. Só para vocês terem ideia como é a pouca
fiscalização. Em São Carlos, entre 2021 e 2022 foram apenas seis multas aplicadas
totalizando R$ 4000 por abandono e maus tratos. 25 multas de animais de grande porte. Só
para comprar em Araraquara aqui do lado, né? Só em 2022 nós tivemos cerca de 2 mil
ocorrências no valor aproximado de R$ 65000 em multas. Sendo cinco fiscais de rotina e um
plantonista. Claro que o ideal, a gente não quer sair multando as pessoas, ninguém gosta
disso. Mas se não tem se não tem Sansão, ninguém vai fazer. Existe a lei Virgo porque não
existe fiscalização nós estamos cobrando também no estabelecimento uma rotina de
fiscalização né, vereadora Neusa. VEREADORA NEUSA: Um aparte. VEREADOR
DJALMA NERY: Claro. VEREADORA NEUSA: No meu momento se couber acabar eu
gostaria de também que você também entrasse porque eu gostaria de falar dessas situações.
Djalma eu quero fortalecer essa tua fala, primeiro pela situação de conversando com pessoas
de outra cidade, em Sertãozinho, outras cidades que têm cerca de 14 a 16 ecopontos. Para
poder dar um descanso para aonde tá o, onde é elevada essa situação. Outra situação que você
combinou é a falta de entendimento que isso não vai ficar assim, vai piorar. E cada vez mais
nós, começamos eu ouvia a primeira demonstração do um dos mapas que desce ali para região
de Araci, o mapa que em 2017 você via todo Verde, e hoje é inteirinho assoreado com os
Descartes. Que foi o caso que o Vitor me mostrou. Naquele momento, eu passei lá e me
assustei. Nós vamos ser simplesmente assolados de descartes, gente. É absurdo e mais do que
ter tempo de pedido da reativação da Usina, se precisar comprar uma máquina, ter uma
máquina também para picadeira, corte e podas de árvore, fazer compostagem. Há uma
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necessidade. Um exemplo do que é descompromisso, é observar a nossa praça aqui. Você não
observa uma lixeira. Nós estamos criando um Arrozal aqui. Nós não temos a rosa-dos-ventos
está aparecendo, é uma imundice. Então eu acho que nós temos que começar agora com as.
VEREADOR DJALMA NERY: Você pode concluir. A gente precisa garantir inclusive a
fiscalização, tanto ambiental quanto da produção animal, aos finais de semanas e períodos
noturnos. Porque a gente não consegue ativar quando há uma denúncia. Espera até segundafeira. Sábado tem uma denúncia. Não dá tempo. E para concluir, senhor presidente, nós temos
acompanhado com muita preocupação a questão da deposição de esgoto, vários pontos de
vazamento e regular, que também desembocam na grande maioria na água quente. Acionamos
agência reguladora, Areas Pcj, o pessoal veio até aqui. Passaram-se seis meses, e ainda
estamos sem nenhuma resolução sobre isso. Isso é muito grave. E a mesma coisa para questão
das podas e supressões do município, falta muito diálogo da prefeitura que poderia nos ajudar
a evitar muitos problemas, se a prefeitura tivesse uma rotina de Transparência, de
Publicidade, para informar os cidadãos Quando ela for realizar uma supressão de uma árvore.
E se evitaria muitos problemas futuros e que a prefeitura infelizmente negligência. Por isso
por hoje é isso. Obrigado senhor presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado vereador de Djalma. Eu queria aproveitar o tema que o senhor trouxe aqui hoje
principalmente essa questão dos resíduos sólidos. Uma vez que nós estamos aqui com três
membros da comissão permanente de Meio Ambiente. A vereadora Nilza, o vereador
Robertinho Mori e o vereador Bruno. o vereador Djalma né? Bruno está com a pessoa de
deficiência. E propor para vocês, é um assunto que preocupa a todos nós aqui né. Onde você
passa na cidade você verifica realmente uma quantidade de dejetos, de entulhos, de material
da construção civil, um descarte irregular na cidade inteira. Além do problema com o mato.
Eu queria propor para vocês a gente chamar aqui na casa o secretário municipal de serviços
públicos e também de Meio Ambiente. Para a gente conversar com essa questão dos índios
que estão na cidade. Nós temos um problema agora com a chegada das águas, nós temos um
problema, um histórico com dengue traz preocupação para nosso. Nós temos uma lei a que do
vereador Azul White Martins de França, a questão do cata-treco, eu acho que a gente precisa
retomar essas conversas para poder retomar de fato e fazer de fato com que a cidade tenha
essa sensação de limpeza que hoje nós não temos. Tudo bem. Então farei isso convocando e
convidando o secretário de serviço público para uma reunião com a comissão permanente de
Meio Ambiente. Convida agora o Nobre Vereador Gustavo Pozzi para fazer o uso da palavra
no tempo regimental de até 10 minutos. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Boa tarde a
todos. Presidente Rosilei, vereadores, vereadoras. As pessoas que nos assistem em suas
residências, pessoas que nos acompanham aqui no plenário da câmara. Primeiro, eu gostaria
de parabenizar todos são carlenses pelos 165 anos. A história de um povo trabalhador, de um
povo aguerrido que faz aí do suor do corpo para garantir o pão nosso de cada dia. Uma cidade
que demonstra no nome da cidade, São Carlos, a sua fé também presente no povo de São
Carlos. Na última sexta-feira, não participei de muitos eventos na cidade, mas fiz questão de
estar na missa na Catedral de São Carlos Borromeu para junto lá com a comunidade católica.
Celebrar, não somente o aniversário de São Carlos, mas também a festa de São Carlos
Borromeu. Então quero aqui parabenizar todos os são carlense, todas as pessoas que fazem
dessa cidade um lugar melhor para se viver a cada dia. O Segundo assunto, essa semana eu fui
visitar a Escola João Paulo Segundo, a cemei e conhecer, conhecer não porque eu já fui lá, ver
como que ficaram os recursos que eu destinei nos últimos dois anos para aquela escola. Uma
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escola que carece da presença, da prefeitura lá no, lá no... Lá na escola para fazer obras e isso
aí como parlamentar eu fiz a minha parte destinando a cada ano R$20000 para se fazer
algumas melhorias, mesmo que pequenas, mas que beneficiam aqueles quase 100 alunos de 0
a 3 anos que lá estudam. Quero aqui cumprimentar a diretora Marina pelo Belo trabalho que
ela desenvolve naquela escola EAC, uma coisa importante a ser relatada, enquanto eu visitava
a escola uma das Crianças chorava pelo próprio ambiente de não estar um pouquinho aí e
irritada. A diretora pega criança no colo, acalma a criança e acaba fazendo além do trabalho
de diretora, mas também participar aí da questão da educação, participar aí para que todas as
coisas dentro da escola aconteçam a contento. Então aqui, parabenizar a diretora Marina pelo
excelente trabalho que tem feito aí a pouco menos, não faz cinco anos que ela sumiu aquela
escola. É uma diretora de carreira aprovada em concurso público, e que merece aí o respeito
de todos os vereadores dessa casa. Uma escola que está sendo cuidada com carinho, com
atenção, com dedicação, e que merece aí então a atenção desse Parlamento e o respeito do
Parlamento naquela escola. Por hoje é isso presidente, só queria fazer esse registro da minha
visita na escola e também ementar o são carlense pelos 165 anos. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado Vereador Gustavo Pozzi. Eu convido agora Nobre Vereador Lucão
Fernandes para fazer o uso da palavra no tempo regimental de até 10 minutos. Meu líder,
Vereador Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Muito boa tarde, Nobre
Presidente. Vereador Roselei Françoso, cumprimentando vossa excelência. Quero
cumprimentar também meus colegas vereadores que compõem esse Parlamento, as vereadoras
dessa casa. Inicialmente na minha fala, vereadora Cidinha oncológico, meu companheiro de
comissão de saúde Vereador Sérgio Rocha, eu quero informar a vossas excelências que no dia
de hoje o novo médico psiquiatra iniciou no semi e irá trabalhar às terças-feiras, às quartasfeiras e também Quinta das 7 horas às 17 horas pela essa nova empresa que a prefeitura tem o
contrato. O CAPES infantil também a partir de amanhã, quarta-feira, vai ter mais um
psiquiatra trabalhando por 20 horas semanais ponto final e eu não sei se vossas excelências
puderam acompanhar mas nós tivemos aí um feriado prolongado e houve por parte da
comunicação de saúde, Vereador Dimitri, que é um clamor de todos os vereadores desta casa,
nós temos acompanhado a preocupação dos parlamentares desta casa de leis que sempre se
dirigem, não só a mim, mas também aos meus colegas de comissão, vereadora Cidinha,
Vereador Sérgio Rocha, Vereador Leo também. Foi muitas vezes cobrado por trabalhar na
área da saúde. licenciado no momento, é um funcionário público de carreira, ponto final e
nesse feriado Vereador Thiago nós solicitamos da Secretaria de Saúde a possibilidade de
reforço. Elton, eu tava falando aqui, que vossa excelência que já foi presidente da Comissão
de saúde e, funcionário de carreira, enfermeiro, técnico de enfermagem que já há alguns anos
presta serviço no seu gabinete por muitas vezes cobrado em feriados prolongados. A
dificuldade de um atendimento de qualidade pelos nossos munícipes, Vereador Dimitri. E
desta vez com a ida da Luciana Caldeira, que foi solicitada a possibilidade da liberação para
que ela estivesse se unindo lá na secretaria de saúde, e estão criando uma nova equipe de
trabalho. Trouxe de volta a Crislaine mestre, que no meu ponto de vista nunca deveria ter
saído, e colocou ela hoje para estar nas unidades básicas de saúde, para ajudar com final que é
uma… inclusive é fruto de fala nossa, o problema das UPAS são consequências nas unidades
básicas de saúde não estarem ainda funcionando. Por isso que existe aí essa superlotação lá
nas nossas UPAS. Então funcionou lá... Lá não lá na unidade Vila Isabel, Vereador Thiago,
ficou aberta nos feriados e. Se eu não me engano das sete da manhã até às 16 horas,
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atendendo os pacientes daquela unidade e também, pessoas que se dirigiam até ali para passar
pelo atendimento. E também vacinas, e outros procedimentos que a unidade poderia estar
fazendo, também foram colocados à disposição da população nesses dias de feriado. Também
ficou aberto a farmácia, não só lados M, mas também do Cidade Aracy. A partir do dia 5
também, o caps AD irá funcionar com horário um pouquinho mais estendido, até às 19 horas.
E existe uma programação, Vereador Elton, a intenção dessa equipe é de transformar em 24
horas. Então quero a que cumprimentar a secretária de saúde, cumprimentar a chefe de
gabinete Luciana Caldeira, Crislane, a Lindimara, funcionária incansável que também cuida
das UPAs. E também toda equipe por esse esforço que vem tendo. E eu quero dizer a vossas
excelências que teremos novidades. nós estamos, vereadora Raquel, talvez agendando para o
dia 12, se eu não me engano eu acho que a nossa última semana nossa de trabalho é dia 13 de
dezembro. nós estaremos marcando aqui uma reunião nossa de trabalho... Marcar uma reunião
aqui trabalho quando você está do nosso Presidente aonde eu vou solicitar do nosso
Presidente as transmissões e, para produção estar acompanhando, e aqueles estarão passando
para vossas excelências todas as programações e todas as atividades que estão sendo
desenvolvidas de imediato. E também aquelas que estão sendo programados Para o Futuro.
Também solicitamos, eu estive lá hoje com a vereadora Cidinha, com o vereador Sérgio
Rocha, Vereador Elton também já tinha me procurado, verificando essa possibilidade no
momento do TUSCA também de nós estendermos, quem sabe algumas unidades abertas aí.
No caso noturno, que a noite parece que o TUSCA acho que pega mais o movimento maior.
Mas está havendo também, vereadora Raquel, o entendimento de uma equipe médica que vai
trabalhar dentro de onde vai acontecer tudo Essas atividades do TUSCA. Tem uma equipe
médica. Bem entrosado com a Santa Casa e também com a secretaria de saúde para ver o
destino de cada paciente para onde estaria sendo levado. Talvez direto para Santa Casa, talvez
para upas, e também alguns atendimentos no local. E também estarão talvez colocando,
vereadora Nilza, alguns pontos noturnos para dar suporte nesses dias, nessas atividades ponto
final Então são algumas ações que estão ocorrendo, eles pedem um pouco de paciência, mais
estão ali debruçados vão trazer aqui coisas importantes no dia 12 para que a gente possa
avançar bastante nessa questão da Saúde. Eu queria dizer o seguinte, senhor presidente, eu fui
jogador de futebol por muito tempo. Quase fui profissional Raquel, se não tivesse conhecido
uma pessoa com 17 anos, eu costumo dizer que foi ela que. Final foi ela que eu era muito
novo, ela um pouquinho mais de idade, a gente acabou casando. Engravidou se, e nós
casamos e vivemos aí por 42 anos, que foi uma, um tempo de alegria e muitas felicidades.
Fruto disso, minhas filhas e minhas netas. Mas eu joguei futebol, não foi profissional por que
quis casar com ela. E eu nunca gostei de ser vice-campeão, rapaz, acredita? Vice campeonato
pra mim… Eu sempre fui Vice-campeão… para mim, eu tinha 18 Equipes, tinha 30 equipes.
Você foi o segundo colocado, você ficou lá né no degrauzinho, no segundo colocado, eu
queria ser o primeiro. Eu queria ser o primeiro, gente. Ponto. O Bolsonaro aí é uma coisa
parte. Bom, mas hoje eu vejo um amigo que de vez em quando eu dou umas alfinetadas nele
que é uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que eu gosto, que eu aprendi a gostar, tem um
respeito tremendo, aprendo, Sou aluno, vou ser aluno eternamente para essa pessoa. Eu fico
ali acompanhando os discurso ele não percebe, mas eu acompanho os detalhes, cada fala, cada
colocação, cada gesto. Eu fico ali alimentando e aprendendo, eu sei mim muita coisa hoje,
pode ter certeza, que foi desse Manancial de Sabedoria. E eu liguei, eu estou lá na minha casa,
ô Tiago. Eu recebo uma ligação, rapaz, de uma pessoa super feliz. Mas quando eu identifiquei
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o nome eu pensei ai meu deus do céu, vai tirar sarro de mim. Meu grande amigo Azuaite
Martins de França Eu já me antecipei, não sou bobo. Falei Parabéns meu amigo azulai, o seu
Vasco, apesar de quarto colocado, está na Série A ponto final então ele tá feliz com a quarta
colocação Por que trouxe de volta a série A ponto final mas eu, de vice-campeonato, nunca
gostei queria ser campeão. Então parabéns Vereador Azuaite Martins de França por essa
grande conquista a ponto final eu acho que o seu time está no lugar que nunca deveria ter
saído. O Vasco é muito grande e, suas tradições e, suas conquistas. Então eu queria
parabenizá-los por essa Conquista, tá bom meu amigo ponto final é brincadeira mas também
existe o lado filosófico e político na brincadeira. Futebol é uma paixão. e isso é uma grande
constatação. No Brasil é uma grande paixão. E a gente que gosta de futebol é apaixonado.
VEREADOR AZUAITE MARTINS FRANÇA: A minha paixão é PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Pode concluir. VEREADOR AZUAITE MARTINS FRANÇA:
sofri com o Vasco assim como existe torcedores de outros times corintianos que digam que
sofrem pelo Corinthians. Então o jogo do Vasco com o ituano, eu fui dormir. Porque... porque
o coração podia não aguentar. Quando irá acabar o jogos, fosse acabar o jogo, eu liguei a
televisão e Via Festa do Vasco nenê tudo mais. O Vasco ganhou, o Vasco subiu. Sempre tive
fé apesar do time ruim, e dos péssimos técnicos que o Vasco teve. Mas Vejam Só. A gente
tem que saber, a gente tem que saber respeitar regras ponto final a um julgamento a ser feito
do jogo Vasco. Esporte, né Sport Club Recife. Que o Vasco pode ganhar ponto final o Vasco
pode vir a ganhar: e não precisaria do resultado com o ituano. Mas isso ficou para, era para
ser antes da partida e ficou para depois. Seria Capitão. Diriam que foi tapetão. Ganhou na
bola. Então você tem que respeitar as regras. Eu estou feliz com o quarto lugar. Tem gente
que chora porque não levou o ouro, levou a prata. Outros porque não levaram o bronze, e
existe aqueles que levando o bronze ficam mais felizes do que aqueles que levaram a prata. E
isso tem isso também ponto final então existem regras para serem cumpridas.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode concluir por favor. VEREADOR
AZUAITE MARTINS FRANÇA: Regras, regras para serem cumpridas. Sport, e em todos
os espaços. Só isso. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: E tem uns que reclamam de
Vice Mundial Ponto final tem time que foi vice de mundial e acha ruim. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado Vereador Lucão, Vereador Azuaite. Pela discussão
filosófica aí. Obrigado mas eu gostaria de convidar nesse momento...Questão de ordem,
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Malabin, questão de ordem Vereador Djalma
Nery. VEREADOR DJALMA NERY: Senhor me permite um comunicado a casa.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: comunicado a casa, então vamos lá.
VEREADOR DJALMA NERY: Senhor presidente, vereadoras, vereadores. Eu pedi esse
comunicado a casa para pedir o apoio dessa casa no dia 28, há mais de 10 dias, nós demos a
entrada de um projeto de lei nesta casa que tá entrando hoje, por que na semana anterior não
tivermos sessão. É de um assunto muito importante que tem uma urgência. Nós temos
acompanhado uma grande desorganização da Câmara Municipal de São Carlos no sentido
supressão de cortes de árvores em várias regiões da cidade. Então e muitas vezes os laudos
não são publitizados, as pessoas não sabem que vai haver uma supressão. Isso causa uma
comoção desnecessária na população como um todo. Existe uma lei vigente em Jundiaí que já
está sendo aplicada na cidade, que ajuda na transparência e na publicidade. Ela é muito
simples. Ela diz o seguinte: que quando a prefeitura autorizar uma supressão ou corte, esse
laudo, ele é publicado ou no site ou no Diário Oficial do Município. E as pessoas têm um
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prazo mínimo para saber as razões e acompanhar. Inclusive para evitar desinformações,
comoções. Eu tô dando entrada na casa hoje, eu gostaria muito de pedir o apoio dos
vereadores e das vereadoras, para que a gente pudesse avaliar é um projeto muito simples. São
três artigos que já está inclusive vigente na lei cidade de Jundiaí. E que vai ajudar muito a
população de São Carlos e Inclusive a prefeitura A evitar desentendimentos problemas
futuros, vai aumentar a transparência, publicidade. Enfim, todo mundo ganha. Eu como
ambientalista me preocupo muito com os cortes e supressões que são feitos a pressa as
vírgulas sem comunicar as pessoas. As árvores são patrimônio público muitas vezes, quando
estão nos espaços públicos vírgulas são vidas e muitas vezes se um laudo está equivocado, se
cortar uma árvore, mesmo que a árvore se alguma compensação, demora muitos anos para
que de fato se compense aquela vida perdida. Então eu quero pedir apoio desta casa para
avaliar tramitar e avaliar esse projeto da natureza da nossa cidade. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Agradeço, Vereador Djalma. com a palavra vereadora Malabin com o tempo
rudimentar de até 10 minutos. VEREADOR MALABIN: senhor presidente, senhoras
vereadoras, senhores vereadores, população que nos acompanha, imprensa. O meu muito boa
tarde a todos. Nós temos algum tempo atrás em março, nós tivemos uma reunião aí através,
para, de um projeto do Governo do Estado ou qual chegou até a gente de um programa
chamado respeito à vida. E eu trouxe aqui nessa Tribuna eu trouxe aqui nessa Tribuna, e
como uma promessa que as obras seriam feitos antes das eleições, e não deu nem um início,
nem conclusão. A promessa foi para Júlio, mais ou menos. E nós não tivemos esse trabalho,
eu estava um pouco descrente. E, já lamentando aí a perca de uma conquista, que acabou não
sendo Conquista, mas que agora depois das eleições eu quero, até aqui, parabenizar o
governador do Estado de São Paulo. É que não ficou só nas suas promessas, porque foi um
trabalho, um trabalho ardo de pessoas aqui na nossa cidade, na secretaria. Principalmente, um
trabalho ardo da Meire, da secretaria de planejamento, que ela nem queria que o citasse o
nome dela que, mas não tem como não citar o trabalho da Meire relacionado a esse projeto
desse programa respeito à vida. É a Meire cadastrou primeiramente o bairro São Rafael,
cadastrou Douradinho. Mandou para São Paulo, Foi recusado, voltou, cadastrou Jardim
Calique As ruas estão danificadas lá e precisa de recapeamento. Cadastrou Jardim Paulistano.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador, só um momento por gentileza. Eu
queria consultar nossos técnicos Troca de só que dentro tá transmitindo. Perfeito. Senhor pode
seguir. VEREADOR MALABIN: cadastro Jardim Caribe, Jardim Paulistano, também o que
já ficou fora dos planos de capeamento. E nós tentamos aí e acabou o quê, vindo de Volta
Para Trás, recusado também. E aí a Meire, com muita paciência, com muita dedicação, e a
gente cobrando ela. E ela fez um trabalho, um trabalho muito bom. Eu Quero aqui agradecer a
Meire por todo esforço, pela paciência que teve de nos ouvir, de estar fazendo os
cadastramentos mesmo sendo recusados, voltando e ela insistindo. E depois o último
cadastramento que a Meire fez acabou sendo aceito através desse programa que respeito à
Vida do Detran. Nós tivermos aí algumas pessoas além do governador Rodrigo Garcia, Claro,
nós temos aqui o neto que é o presidente, diretor-presidente do Detran que nós tivemos com
ele a linha Araraquara. Agradecer também a Ana, que ela é diretora ali do Poupatempo. Que
nós acabamos aí tendo uma afinidade, uma amizade muito boa, e nos ajudou bastante nessa
aproximação com o Neto Misselani. Para a gente conseguir quase 3 milhões de reais em obras
que já deu início ontem. quem passar ali na Marginal Francisco Pereira Lopes, próximo ao
Shopping, já vai ver ali o recapeamento que está sendo feito dos dois lados da Marginal. E
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tem aí também mais próximo também, que vai ser contemplado, que foi cadastrado próximo
do kartódromo também. Vai ser feito ali. Acho que mil metros mais ou menos de
recapeamento. Então é um trabalho que deu certo. E agradecer também ao secretário de
transporte e, trânsito, o Paulo Sérgio que nos ajudou bastante na elaboração das passagens
elevadas que vamos ter aí. Mais ou menos de 7 a 10 passagens elevadas que vai ser feita aqui
na cidade de São Carlos. Também a sinalização, também grades, e para sinalização para pista
de ciclismo, que é muito importante para dar um pouquinho de segurança para ciclista. Então
foi um trabalho aí de várias pessoas que estavam colocando a mão na massa aí para que nós
conseguíssemos esta obra para vir para São Carlos. Quando a obra está sendo concluída,
quando está sendo executada, Parece que foi um trabalho assim, 1 Ofício e pronto, resolveu o
assunto. E não foi bem assim. Foram várias reuniões, foram vários cadastramentos, mas que
nós conseguimos. Agradecer também ao João Miller, nosso amigo sempre, Vereador João
Miller, também o diretor de obras públicas Cotrim que esteve ali comigo acompanhando o
recapeamento da Marginal. A todas essas pessoas ali, ou Alexandra Ltda garagem, que
também nos ajudou muito na formalização, nas reuniões. Enfim, fomos até São Paulo e.
Assim, foram várias reuniões, para que nós conseguíssemos. Para que essas obras hoje, que
estão começando a ser executados aqui na cidade de São Carlos, e que nós já tínhamos até
perdido a esperança que iria acontecer, né porque acabaram as eleições. O governador acabou
perdendo a eleição, mas cumprindo com a sua palavra. Mas Parabéns ao Governador, ao Neto
Misselani e todas as pessoas que eu já citei o nome aqui e que estiveram juntas nesse processo
aqui. Quero falar de um outro assunto a respeito de vazamento de esgoto que está tendo ali no
córrego do Monjolinho. Ocorre do Monjolinho ele é muito extenso, mas a parte que a gente tá
tendo muita reclamação é a parte que pega do Parque Delta e ela vai ali na Avenida da
Liberdade até próximo ao cartório. Tá tendo muita reclamação, nós já falamos com saia e, já
falamos no mola, né. Acreditamos aí que vai ser solucionado esse problema, a gente pede para
que os moradores ali daquela região, daquele local, que tá sofrendo com mau cheiro, para ter
um pouquinho de paciência aí, porque além de ter aí já agendado algum uns outros trabalhos
para ser feito, tem esse problema ali do mau cheiro ali da Avenida Liberdade, ali no córrego
do Monjolinho ponto e tá tendo esse vazamento de esgoto que cai no córrego, e as pessoas
que moram em toda a extensão da Avenida Liberdade e do Parque Delta acabam sofrendo
muito com essa questão desse mal cheiro. Nós pedimos aqui publicamente, além do Ofício,
além do pedido verbal, nós pedimos aqui no Tribuna para que o sai, o presidente Marquezini,
uma mola, enfim, eles coloquem as suas equipes do sai para resolver esse problema ali em
toda a extensão são ali Aonde está os vazamentos de esgoto. Já foi solucionado um ali no
parque Delta lá em cima, mas tem outros ali próximo à Avenida Liberdade. Nós pedimos aí
que o sai, que sempre nos atende, não é uma reclamação, é mais um pedido formal aqui na
Tribuna para que o sai nos atenda lhe resolvendo esse problema. Eu quero também falar de,
ainda tenho dois minutos ainda, falar que nas eleições nós tivemos aqui na cidade a população
de São Carlos acabou aí dando quase 2 mil votos para Deputado Federal Celso Russomanno.
Que destinou muita emenda para cidade de São Carlos. Mil votos também para o Alexandre
Leite, que também destinou muito bem daqui para cidade de São Carlos, e nós temos aí, não
nós temos. Mas os deputados tem um compromisso conosco de estar enviando verba para
obras na Secretaria de Saúde, para que nós fazemos ali no Douradinho uma USF. Hoje o
pessoal sai lá de São Rafael, Side Douradinho dos seus bairros, vai até o Maristela Fagá para
ser atendido. E ali tem mais duas, 3 com a USF e São Rafael. Então não prédio só 3sf. Então
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nós estamos correndo atrás dessa verba, é um pedido da população de São Rafael, é um
pedido da população de Douradinho, e o compromisso da verba nós já temos. Eu entrei já em
contato com os de com a Roseli da Saúde, com Adriano da Saúde na questão do projeto.
Amanhã, amanhã não. Quinta-feira tem uma reunião já no Secretaria de Saúde. A questão do
local, nós já temos também. E aí então a Secretaria de obras elaboraram o projeto, para que
esse projeto nós irmos até Brasília e o deputado, os deputados que assumiu compromisso
conosco Alexandre Leite e deputado federal Celso Russomanno destinasse verbas aqui para
São Carlos como sempre tem feito. Só esse ano Celso destinou um milhão para recapeamento
do Douradinho São Rafael e uma ou duas ruas ali do Paulistano. Que o vereador Elton, que
está aqui, acabou indicando lá do Paulistano. Foi uma conquista minha com Vereador Elton,
por que o deputado do republicanos. Então sempre, graças a Deus, nós temos êxito em nossas
solicitações de verba para a cidade de São Carlos. Para ter uma ideia, esses 43 milhões desse
programa a respeito à vida, e mais um milhão do Celso Russomanno. Só neste ano 4 milhões
de reais para cidade de São Paulo. Respeito aos nossos eleitores, respeito a população de São
Carlos. Muito obrigado senhor presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado Vereador Malabin. Eu que agradeço Pelo vosso pronunciamento na tarde de outro.
O vereador Marquinho Amaral participando desse momento de uma audiência e, portanto,
não fará uso da palavra. O vereador Paraná filho não está presente na seção. Professora
Neuza, pelo tempo e regimental de até 10 minutos. VEREADORA NEUSA: Boa tarde a
todos boa tarde aos que estão presentes vírgulas que estão online, aos meus colegas
vereadores. Bom, primeiro como colegas que antecedeu a que, no caso do Lucão. Eu quero
falar uma situação. Hoje eu comemoro o campeonato brasileiro pelo Palmeiras. Então eu sou
palmeirense. E ontem foi, a escalação para copa. Lógico. Tô feliz porque o paredão do Gol é
um palmeirense. Então é isso aí. A gente fica feliz. Outros momentos que eu quero falar, é a
situação do aniversário da cidade. Então a turma falou, Nossa Nilza, você estava festejando. É
lógico. Teve excelentes shows, quero agradecer a ao caro mano da parte de Cultura, ao Edson
Ferraz, ao prefeito. Hoje eu agradeço. Nossa, gente, foi shows maravilhosos no Bicão e ali na
dos trabalhadores são carlense. Maravilhoso. Orquestra de rock. Eu vou citar umas coisas aqui
só para vocês terem ideia. Às que morrer ações de aniversário de 165 anos de São Carlos e
que a gente pode manter como mês de novembro festivo. Por que a cidade merece, o povo
merece, saindo de uma pandemia ter um pouquinho de distração sem cobrança. Eles entravam
à vontade. Então é assim, teve o show de violas e violinos no Sesc, maravilhoso. Dia 4 de
novembro. Lancelot Private dance dia 4 de novembro, maravilhoso guitarrista fenomenal de
São Carlos. RPM. Nós fizemos a presença de um antigo tecladista que saiu de 18 meses de
hospital, cirurgias, que é o Luiz Schiavon. Qual ele deu uma festa. Se apresentou lá, um
senhor de 80 e poucos anos maravilhoso. Nós tivermos Samba Crew no Bicão, antes disso
tivemos também o Caio que apresentou no Bicão, maravilhoso. Nossa gente, quase 8 mil
pessoas no Bicão. Usando a parte de dentro da parte esportiva, a economia solidária ali
presente, ouvir. Quer dizer. É uma situação que todos festejam e animam a vida nessa cidade
de ponto final a orquestra rock, gente, a contratar de Fora. Olha. Nós precisamos ter e
apresentar essas situações. A orquestra de rock, Djalma, maravilhosa. Nós temos dois são
carlense que trabalham nessa orquestra, no sopro. Olha, eu fiquei assim paz. O cara, o maestro
já brasileiro é um burro apaixonado pelo Brasil. O que ele tocou, o que ele dirigiu ali. A parte
de violinos, a parte de cordas... Olha gente.... Eu dancei que nem louca até se problema na
minha perna maravilhosa. Quero agradecer a todos que estiveram presente. Nós fizemos
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também no anterior, no domingo, nós tivemos o primeiro bike Fest. Mais de 1.500 bikes tudo
vai se aprendendo. Maravilhoso. Tivemos uma quantidade muito grande de doações de
alimentos que foi levado até a nave Sol da Terra, e eu sei como é feita a distribuição que
atinge de ponto final a toda a região que são mais de 400 crianças que são atendidas ali e os
familiares. Tem até o ponto de distribuição que é, não só o Antenor o Araci e os Abaga, sabe
Djalma. Foi muitos. Eu fiquei muito feliz e ponto final que era agradecer. E mais ainda, viu
Roselei, a presença de um grande atleta Olímpico que sempre tá aqui, que gosta muito de São
Carlos, que é o Marcos Mazzaron. Do ou duas bicicletas e, e Live doando. Um cara hoje,
medalhas de prata acredito. Deixa eu ver certinho aqui, acho que foi no México ponto
participou do campeonato mundial do México participou dos Jogos Olímpicos de verão de
1984, ganhou a medalha de prata individual de corrida de Estrada dos jogos pan-americanos
de 87 em Indianópolis, participou dos Jogos Olímpicos de verão e o ponto final o cara é gente
boa mesmo, porque ele adora estar incentivando o esporte. Estava ali. Trouxe sua
participação. Temos também os empresários de bikes da cidade que motivaram, presentearam
o público que estiveram ali. É saúde. Tanto que estou já protocolando uma lei de colocar no
calendário anual esse bike Fest. Porque nada mais justo de ter um esporte, ter uma ação social
que move a todos famílias, crianças, não é competição. É um passeio ciclístico saudável com
final como se diz, solidário. Em que projeta cidade. Gente, passou por muitas cidades a
quantidade de ponto final ouvir as pessoas dando motivos. Teve a presença do Roselei lá,
Achei que ele não ia aguentar ele aguentou. Roselei, é de São Paulo final eu só não andei por
que não tenho mais joelho. Mas dancei e acabei com o que eu tinha. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Professora Neuza, a senhora está subestimando a minha
Capacidade atlética. Eu tenho essa prática cotidiana, só parei no período eleitoral Por que não
dava. VEREADORA PROFA. NEUSA: Tinha até o secretário, eu tava pensando em colocar
uma pedrinha no caminho do secretário, do Rodrigo Venâncio. Com aquela bike dele todas as
poderosas. Bom, em fim, eu gostaria de andar. Nesse intervalo gente, quando as bikes tavam
andando sendo filmado, mostrando com todos os cuidados nós tivermos uma banda de São
Carlos que tá andando aqui nesse caminho cultural, se projetando, faz um ano só que é a
banda mostarda. Tem até um ex-aluno do Jesuíno que tocam baixo maravilhoso. Eles
apresentam. Tivemos no final de domingo Ingo uma big apresentação no Teatro de Arena.
Final da banda Doce Veneno, também novamente sendo homenageado Maq, e juntamente
com o aniversário da cidade. Olha a gente, em questão de Cultura, em questão de festejo, livre
para o povo, não pode reclamar. Vocês tiveram uma semana para festejar 165 anos. Então
Novembro, é festejos. Então eu quero agradecer ao Caromano, a secretaria de esporte e
cultura junto ao Thiaguinho, que hoje representa a Secretaria de Esporte. Aí eu preciso
agradecer a empresa ar. Que ela se faz, ela se desdobra, Andréia Rosa, sempre tentando ajudar
todo mundo lá. Queria agradecer também a todas essas atividades parabenizar também o
Alexandre, que montou toda aquela situação que ocorreu ali no picão. Nossa, mais de 8.000
pessoas. Ali foi Alexandre Tello com a empresa dele, quero parabenizar a todos. Parabenizar
os Djalma com a contribuição da emenda de lá. Isso aí é muito bom, Por que. Eu tô a ponto de
trazer o Caio. Falar sobre situações é uma das que eu vou falar agora. Eu tenho falado muito
da situação dos maus tratos. Muita gente grita Fala, fala, mas tornar uma realidade de
fiscalização... Tá difícil. Uma situação que eu quero colocar vírgula, a cobrança sobre a em
relação as abordagens, e o que eu tenho, não é culpa ela. É a falta da presença da Assistência
Social estar presente, e tomar medidas corretas. Vou cobrar sim. A secretaria de cidadania. Eu
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passei na casa de passagem horrível. Nós precisamos tomar atitudes em relação à situação que
estão os moradores. Por que. Final porque eles não estão na rua porque querem. Ou são
dependentes, ou não tem família, ou perderam tudo e a situação tá lá. É muito fácil falar que
tá sendo acolhido. É mentira. É mentira. É mentira porque nós temos 70% fora. A casa de
passagem chegou a segurar mais de 62 pessoas, e não tem ponto final então nós temos que ter
umas atitudes corretas. Não recrimino ninguém, mas que a...PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: a senhora pode concluir. VEREADORA NEUSA: vai demorar. É o seguinte,
quando a gente fala das situações que ocorrem, é tomar Medida Certa. Final do Djalma
colocou aqui, o vereador Djalma, sobre a situação de fiscalização. Em todos os sentidos, falta
fiscalização. Hoje, vou reforçar a fala dele aqui no descarte, hoje essa semana, nós estamos
entrando na semana que a gente tá no Egito, né. O presidente eleito Lula Luiz Inácio Lula está
viajando no início da semana para o Egito pela convenção também das mudanças climáticas.
Sabia Presidente Roselei, Dona Raquel, que a situação que nós estamos enfrentando Já está
andando à passos. Vamos dizer. Matematicamente os cuidados com as mudanças climáticas
previstas dar o pior está a passo de, progressão aritmética. E a destruição, a progressão
geométrica. Então daqui a pouco não terá. Por que no Egito, porque o Egito é o primeiro que
vai sofrer é maior. De 2 a 3 graus centígrados. Isso é péssimo. Eu Tô com 61 anos, não sei se
eu vou viver para ver. Mas os filhos vírgulas os jovens, nós estamos deixando essa situação
que o Djalma colocou aqui das Árvores, das plantas, do meio ambiente, do descarte tá ficando
chata aqui em São Carlos. Tá chato. Onde você passa, tem cidade 10 vezes menor que tem de
5 a 6 ecopontos. Aqui nós temos 7 superlotados. O transbordo não tá mais aguentando. A
situação. Usinagem só me enrolaram. A priori falaram que ia ter, só me enrolaram, eu falei
que ia demorar Esse coiso. Então a situação Tá difícil. Então eu gostaria de ver que essa
semana, Raquel, e a todos que estão envolvidos, tá sendo envolvido brasil.com a mudança do
presidente, com a mudança do presidente nós já tivemos a injeção do apoio a de Genebra em
todas as outras de 3 bilhões para as fiscalização na Amazônia. Então atenção todos que estão
me escutando .Acordem. Nós não temos como viver se a gente não tomar cuidado. Então é
isso que eu queria Falar. Obrigada. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: professora
Neuza, tem um professor Lá em Santa Eudóxia, professor de matemática. No que tange a esse
assunto que a senhora traz e a Djalma também a questão dos resíduos e Descartes regulares,
ele sempre uso uma frase que eu acho que ela é muito feliz. Aliás, é triste a frase, mas ele
realmente faz uma analogia, né? Com o habitat dos porcos, né? Ele acostuma com fedor do
chiqueiro. Então, se a gente deixar e não se preocupar com a situação lamentável que nós
estamos vivendo daqui a pouco a gente vai achar que tudo isso é normal, então São Tomaz
cuidado e manter a cidade limpa. A próxima vereador escrita e vereadora Raquel Auxiliadora.
Pelo tempo regimental de até 10 minutos. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Boa tarde sr presidente, Roselei. Vereadoras e vereadores, população que nos acompanha aqui
no plenário. Entramos no mês de novembro para, a gente no nosso mandato, mês muito
importante. Pois é, o mês da consciência negra. para nós nosso mandato, desde o início
colocou como uma das prioridades a busca pela igualdade racial e o enfrentamento ao
racismo. Eu como uma mulher branca preciso usar esse meu lugar de privilégio para enfrentar
o racismo e provocar a igualdade racial em todos os âmbitos. E…Claro que o mês de
novembro, o Dia 20 de Novembro e são marcos importantes de reflexão, contudo, as políticas
públicas não podem ser apenas no mês de novembro. Por isso, mais uma vez nosso mandato
provoca a Prefeitura Municipal com uma série de requerimentos sobre as políticas de

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo

igualdade racial que precisam ser permanentes. Não só no mês de novembro, não só com
eventos. Eventos são importantes, mas eles têm eles a política… pública precisa ser
permanente. e o nosso mandato aqui na Câmara… e a Câmara Municipal pela primeira vez
em sua história dará um pela primeira vez um prêmio para a comunidade Negra. O primeiro
prêmio da Câmara Municipal para um homem e uma mulher, negros e negras, né? Que é o
Prêmio Chica Lopes e o Nélson Prudêncio, 2 são-carlense, os ilustres que vão homenagear 2
pessoas também da nossa cidade, da comunidade negra. E aqui eu já, mais uma vez, agradeço
ao Conselho da Comunidade Negra que deu esses nomes que provocou esses 2 prêmios e que
fará também a indicação dos homenageados. Também nesse mês e daremos o selo Carolina
Maria de Jesus, uma grande poetisa brasileira e que para… para uma escola e um profissional
de educação que tenha desenvolvido ao longo do ano práticas de igualdade racial, de práticas
de implementação da lei 10.639, que é tão importante no nosso município e que precisam ser
valorizados. Então, profissionais de educação, escolas fiquem atentos, organizem seus
materiais para a gente poder valorizar essas iniciativas que aconteceram na nossa cidade.
Agora nesse mês de novembro. E por fim, é… vamos falar de futebol também? Pois é, né
gente, jogo acabou. O jogo acabou. Juiz apitou. E a hora da gente pegar os jogadores, coloca
para dentro do do vestiário. Um time, né, se reorganiza, se convoca, né? Convoca os seus
novos jogadores. E Outro time... Lá no vestiário, se reorganiza, né? Faz uma avaliação, pensa
na vida e se reorganiza, pra disputar o próximo campeonato que já está marcado que é daqui 4
anos. E é só se organizar, né? Para jogar o próximo campeonato. Por que as regras, né? Como
diz Arnaldo, são claras. Regras do nosso país, são claras, são dadas pela nossa Constituição e
qualquer ato, o que infrinja a nossa Constituição é um crime. E atos criminosos a gente
combate com a força das leis e da Justiça. E o resto é jogo de Futebol. Bom, o resto a gente
joga nas linhas, nas 4 linhas do campo de futebol. A nossa Constituição é muito mais ampla
do que 4 linhas, é muito mais complexa. E é ela que é a grande vencedora do campeonato que
a gente jogou esse ano. É a democracia brasileira, que é a vencedora e que sempre será a
vencedora nosso país, porque é por isso que a gente luta todos os dias. Obrigada.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Convido vereador, Robertinho Mori Roda a fazer
uso da palavra em tempo rudimental de até 10 minutos. Robertinho? Moções do senhor
Robertinho estão em mãos. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Senhor presidente,
Roselei Françoso, Senhoras vereadoras, Senhores vereadores, população que nos acompanha.
Eu quero primeiramente agradecer aos pares, né? que assinaram essa urgência manifestando
congratulações ao carnavalesco carlopolitano Angelo Ciato pela participação do segundo
concurso de desfile nacional de fantasia em Ribeirão Preto. Foi sagrado campeão, muito
importante para a cidade de São Carlos. E também manifestando congratula…PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Seu som vaza e o orador não consegue mais. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: Prestando congratulações também aos 5 pesquisadores da Embrapa
de São Carlos, que estão entre os mais influentes do mundo. Isso é uma honra muito
importante para nossa cidade. Estão aqui o nome de todos eles… São 200, 200 no mundo
sendo 21 da Embrapa e 5 da cidade do município de São Carlos. Doutor Celso Luiz Moretti,
presidente da Embrapa. Doutora. Enriete Monteiro Cordeiro de Azevedo, Doutor Luiz
Henrique Capparelli Matoso, doutor Kauê Ribeiro, Doutor Daniel Souza Correa e doutora
Cristiane Farinas. Este é o motivo de muito orgulho para nossa cidade, então essa moção é o
mínimo que essa casa poderia estar prestando essas pessoas que levam e elevam o nome da
cidade de São Carlos como se capital da ciência e da tecnologia. Estou enviando agora, ao
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senhor prefeito um ofício sobre a instalação da bandeira do Brasil na rotatória da Avenida
Getúlio Vargas com a rua, o qual rodovia Washington Luís, tendo em vista as diversas
tratativas deste vereador com o prefeito municipal, ex-chefe de gabinete, a fim de atender a
demanda deste parlamentar quanto à instalação da bandeira do Brasil no cruzamento da
rotatória Avenida Getúlio Vargas com a Rodovia Washington Luiz quilômetro 288. Uma vez
que a instalação da bandeira do local acima citado visa a simbolizar a data cívica que
comemoramos o bicentenário da independência do Brasil, sendo registrado ainda pelo evento
ocorrido na data de 7 de setembro de 2022, no Ginásio Milton Laio, conforme projeto de
resolução 343, no qual participa a Cidinha. Jesuíno de Arruda… A Cidinha, o Bruno
Zanchetta, a professora Neuza para o Bira, o vereador Bira. E na data de hoje eu estive em
visita no local com secretário municipal de Transporte e Trânsito, Luciano, diga-se de
passagem, fazendo um ótimo trabalho para poder com preços, a gente conseguisse fazer isso
para dia 19 de novembro, que é o dia da Bandeira. Isso seria muito importante para o
município de São Carlos. Essa data cívica a marcando o bicentenário da independência. Estive
lá no local, havia aí o projeto da da bandeira. Cidinha, é uma bandeira o mastro de 25 metros
de altura, muito importante isso daí para marcar a entrada da cidade de São Carlos e marcar
essa data muito importante do bicentenário do civismo em nossa cidade. Um outro
requerimento também, estou procurando a… a protocolar essa casa requerendo informações
sobre publicação da minuta decreto que regulamenta a lei 13.768 de 2006 que dispõe sobre o
controle da fiscalização das atividades que gerem a poluição sonora. Parece brincadeira,
vereador Robertinho Mori, subir nessa tribuna aqui para falar sobre poluição sonora. é
lamentado. já está lá o caso, juntamente com o Neto. Estivemos em reunião, juntamente ao
Ministério Público, o doutor Sérgio fez uma… uma… uma vistoria, fez em toda a minuta, fez
algumas correções super necessária, diga-se de passagem, pela experiência que tem. foi feita
essas… essas… há mais de um mês foram feitas as correções e passamos então para o
Rodolfo e para o… para o secretário Wil Marques, né? Com toda a atenção, mas até hoje não
foi regulamentada. A minuta supra mencionado o objeto do processo, 37 45 de 2006 que
regulamenta o controle das de das atividades que geram a poluição sonora. Hoje tem os
valores. Hoje nós temos os valores para a multa. Diga-se de passagem também, que a gente
está vendo o empenho da Secretaria de Habitação, através da sua… seu Departamento de
fiscalização e também do coronel Samir junto à Guarda Municipal. Estamos vendo aí ações
super importante na cidade de São Carlos, agora... Lamentável… Projeto de 2006, Bira. É
lamentável, então estou pedido aí socorro ao secretário de Planejamento que hoje faz,
juntamente com o doutor Tucho Fermiano, um elo de ligação juntamente com esta casa. Me
resta para falar um pouco sobre a residência inclusiva, um projeto de campanha deste
vereador para esse… esse mandato. Mas um projeto que já vem, segundo os profissionais de,
o pessoal da ACORDE, uma ansiedade des terem também nosso município hoje há muitos
anos, eu acredito, eu acredito super importante e também estou com trabalho há 30 anos,
completando esse ano juntamente na PAE de São Carlos. Perdi alguns… até alguns músicos
da banda, componentes da banda. E alguns componentes, Bira que, infelizmente, hoje, graças
a Deus um Down não tem mais aquela vida ceifada aos 40 anos. nós temos, graças a Deus,
quase 60 anos de idade, passando de 60 anos de idade. O… as pessoas com a síndrome de
Down. Isso é muito importante, uma evolução muito grande. Para o mundo, não somente para
a nossa cidade. Mas muitos desses Dawns, muitos desses autistas, muitos dessas pessoas com
deficiência intelectual; eles perdem o papai, a mamãe e muitos deles não tem com quem ficar.
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Essa é a preocupação da audiência pública que vamos fazer agora na quinta-feira, dia 10, às 6
e meia da tarde, por qual razão estou falando isso? Eu fiquei muito triste com a Lucinha, ela
sabe disso, ela passou inclusive a bola para para a Vanessa. Porque? Essa ansiedade de correr
contra o tempo, R$100.000, alugar uma casa 4.600, vamos colocar R$100.000, estou sabendo
aqui que são R$113.000. Vamos imaginar R$5.000 vezes 12 são R$60.000. O que você
consegue fazer para cuidar de 10 pessoas, pernoitando com R$60.000? Então eu gostaria aqui
da presença do Ministério Público para que a gente pudesse estar conversando, dialogando,
nem que tivesse que postergar. Mas não abrir somente para ser a pioneira. Eu abro mão, uma
vez que eu fui conversar mesmo porque, já tem uma pessoa de 18 anos para poder participar,
para para poder ser. mas não essa pessoa de 18 anos. tem muitas pessoas com necessidade de
sem internada no no no caso desse. existe um projeto do Estado. se for pelo Estado, nós temos
que atender a região também. Agora, o município, ele gasta muito dinheiro, mas muito
dinheiro, com muitas coisas. Que não seriam 700 ou, 800 mil reais por ano para cuidar de 20
pessoas com deficiência intelectual, pernoitando um asilo. Um abrigo. Isso não é dinheiro.
Isso não é dinheiro para uma cidade da Ciência e tecnologia que tem uma arrecadação, uma
receita de 1 bilhão de reais. 1 bilhão 200 mil, Milhões. Então isso é muito ruim. então eu
gostaria de estar conversando, pedi, eu quero acreditar que chega hoje no gabinete, o contrato
para a gente vê. fiquei muito triste, inclusive foi fazer uma reunião o rapaz lá da tarde lá,
estava filmando que eu ia falar... gravando… Que coisa indelicada, hein? Com…
completamente o avesso. O inverso do presidente. Uma pessoa tão amável, tão… tão sensível,
uma pessoa tão… ah, adorada por todos. É lamentável que nós temos na nossa cidade parece
que uma competição para ver quem ganha… o para quem chega, ou porque chega primeiro.
então, Lucinha, você sabe da minha chateação. Eu precisava… não, você coloca o nome. tinha
alguns nomes. eu até passei ó: coloca o nome da Dona Henriqueta, uma vez que é um local
que não é público, pode ser alguém que esteja aqui. PRESIDENTE RAQUEL
AUXILIADORA: Pode concluir. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Obrigado,
Raquel. Uma pessoa que representa a sensibilidade, a pessoa que realmente… uma pessoa que
realmente, significativa nas ações social que fez por toda a história de vida. Quem sabe quem
está falando a dona Henriqueta, que a mãe do, do, do, do nosso prefeito, uma pessoa sensível,
Então o nome, e aí eu abro mão, porque eu… eu fui conversar. Porque é preciso, a primeira
coisa, para encerrar vereadora a Raquel, o que precisa é critŕtio. É critério. Então nós temos
lá… hoje, nós temos pessoas com 40, 50, 60 anos, com a necessidade desse atendimento. nós
vamos atender pessoas mais novas, não tem problema nenhum. Então eu procurei lá o… o
abrigo Helena Dornfeld, coloquei a disposição de destinar toda a minha emenda. R$350.000.
Para eles construírem algo. E a gente discute se realmente eles querem para a gente trabalhar,
talvez com de 18 a 35 anos e de… de 35 anos a 60 ou em diante trabalhar. então esse
atendimento já passou, passou do tempo. Gostaria de estar conversando com a Lucinha
novamente, com a Vanessa, e que se a gente tiver que postergar por um mês, 2 meses ou 3
meses, até chegar ano que vem. Que a gente faça isso. Que a gente possa fazer. Porque com
R$113.000, pagando quase R$5000 de aluguel você não consegue cuidar de uma pessoa. Eu
falo isso com propriedade. Não sou expert no assunto mas estou juntamente ao trabalho com
pessoas especiais há 30 anos na PAE de São Carlos. Obrigado. PRESIDENTE SRA.
RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada vereador Robertinho Mori. Agora… Eles… Pela
expediente de 10 minutos, vereador Rodson Magno do Carmo, tem a palavra. VEREADOR
RODSON MAGNO DO CARMO: Muito boa Tarde, senhora presidenta Raquel
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Auxiliadora. é sempre uma honra ter uma mulher na presidência da sua casa. É nossa
primeira, segunda secretária da Mesa Diretora, eu fico muito orgulhoso em ter vossa
excelência como a nossa presidência nesse momento. muito boa tarde, população que nos
acompanha à imprensa escrita, falada, televisionada. cumprimentar a todos aqui presentes, a
nossa querida Cláudia Cury que tá aqui presente, seu esposo será homenageado e o Nilton,
sua esposa e toda a equipe aqui seja sempre muito bem-vindo a esta casa. hoje eu quero
começar minha fala que foi um dia muito feliz. eu estive a semana passada na cidade de São
Paulo junto com o nosso deputado federal eleito Fernando Marangoni, falando a respeito
vereador, Bira da… do Viver Melhor. Viver melhor é Um projeto habitacional que tem no
estado de São Paulo, aonde pega as casas em vulnerabilidade e passa-se por uma reforma. Nós
já temos várias casas aqui no Jardim Gonzaga Cláudia e só foram contempladas 250 Casa.
Precisa mais, tem mais 700 casas que precisam ser reformada, precisa ser reestruturada e nós
estamos fazendo esse pedido, marcamos uma audiência em breve com o futuro governador
Tarcísio de Freitas para que se comprometa com a nossa cidade em fazer a continuidade do
Viver Melhor da nossa cidade. Pedi a ele também para que São Carlos possa ser sediada com
mais casas populares, porque o déficit habitacional na nossa cidade é um déficit muito alto e
nós queremos abaixar esse déficit. e para isso nós precisamos da ajuda do governo do
Estado, porque o governo do Estado é o maior que tem o dinheiro para se fazer o
financiamento dessas casa, para que as pessoas possam ter… as pessoas de, da faixa de um a 3
salários mínimos, para que essas pessoas possam ter suas moradias. Então eu quero aqui fazer
um comprimento ao nosso deputado federal eleito, Fernando Marangoni, que está nos
ajudando a, junto com o governador eleito Tarcísio de Freitas, para que nós possamos
contemplar São Carlos, na questão de projeto habitacional para que a gente possa dar
oportunidade, não só aqui . O vereador Roselei também esteve junto com a gente lá, ele
ajudou Fernando Maramboni aqui na cidade, pedindo para que Santa Eudóxia e Água
Vermelha fossem contemplada no requisito de casas populares. que os últimas casas
populares que foi feito em Santa Eudóxia, se não me falha foi no ano de 2000, né vereador?
foi no ano de 2000, foi as últimas casas que foi 40 casas que Santa Eudóxia foi beneficiado.
Queria passar a palavra para o vereador Robertinho Mori, para dar continuidade a esse
trabalho, vereador Robertinho, que o senhor tem com as pessoas com deficiência. O senhor
não terminou a sua fala, então eu gostaria que o senhor usasse o meu tempo para que o senhor
termine. E eu gostaria de saber de Vossa Excelência também, o vereador, a questão da
creche. Que é um projeto que o senhor tem aqui desde que eu entrei aqui, que eu sei que é
uma luta do senhor, se tem a possibilidade da gente unir, pedi junto ao neto Donatto, ao
prefeito municipal para que a gente faça aquela creche de idoso. se não for isso, me corrija.
para as pessoas quando falece, né? Elas não tem onde deixar e… deixando esse é um tipo de
um hotel para pessoas especiais, explica, por favor, Robertinho. ROBERTINHO MORI:
Obrigado vereador Rodson. Mas é a realidade é essa… não é uma creche é um abrigo. Antes o
que tratávamos antigamente como asilo, hoje eles falam como como residência inclusiva. só
que a residência inclusiva seria para qualquer idade e o… a observação maior é que a gente
criasse critério. A gente criasse critério, alguns critérios para, para poder realmente atender
todos precisam. A gente tem, até as pessoas que ficam mais velhas hoje tem pai, tem…. Tem
pai que não fica com o filho. ou o filho que não fica com o pai . Imagina uma pessoa com com
com deficiência, entendeu? Então eu, nós estamos fazendo agora, eu agradeço à parte,
estamos fazendo agora no dia 10, na quinta-feira, 18 e 30, uma audiência pública para que a
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gente possa tratar esse assunto e possa de uma vez por toda apurar o melhor que seja para o
atendimento dessas pessoas. Não com essa birra que está, entendeu? de quem vai levar
primeiro. E isso não ganha, ninguém ganha, entendeu? Então é lamentável por conta de
alguns profissionais da entidade e também alguns, entendeu? Dá dá, dá dá dá, dá … A
Lucinha é uma, entendeu? Então eu gostaria de estar sentando e conversando com ela a
respeito, juntamente com a Vanessa, para entender. E está aqui convidando o Ministério
Público para entender tudo isso que está acontecendo, porque não adianta abrir isso. tem
entidade por aí que abre, abre uma escola, mas não tem professor, abre um posto de saúde,
mas não tem médico, entendeu? Então é melhor aquele recurso que abriria, entendeu?
Melhorar os equipamentos que já existe na cidade de São Carlos. Obrigado à parte.
VEREADOR RODSON MAGNO DO CARMO: Quero agradecer vossa excelência pela
parte, sem ter a parte. E parabéns, Robertinho. Sei que a sua luta é constante nessa questão da
pessoa com deficiência. Vossa excelência que vem feito um belíssimo trabalho nessa área. já
está aqui no seu sexto mandato, que Deus te abençoe, conte com esse vereador. Quinta-feira,
nós estaremos aqui para debater isso aí. Outro assunto que eu quero trazer à tona aqui e a
questão dos motoboys da nossa cidade, as pessoas que faz as entregas na nossa casa, o pessoal
do a IFood, enfim… todos os motoboys da nossa cidade, nós teremos uma reunião com um
representante do IFood, que é da cidade de São Paulo, para que se instale urgentemente na
nossa cidade, uma cabine de apoio. O que seria essa cabine de apoio? Essa cabine de apoio,
ela vai trazer conforto para os motoqueiro que debaixo de chuva debaixo de sol, debaixo de
vento, ele nos atende. Você disca ele traz seu lanche, traz sua comida e nós tivemos na cidade
de Osasco conhecendo o projeto no ano passado, eu trouxe esse projeto para o secretário de
Trânsito, o Paulo Luciano e prontamente o Paulo acatou esse pedido nosso e tá nos ajudando.
Nós já fizemos já o novo camelódromo, um recurso e com emendas parlamentares que esse
vereador ajudou a trazer para essa cidade, dando cara nova para a cidade. Nós vamos trabalhar
para que a Cidade Aracy. É minha promessa, eu vou cumprir, custe o que custar. Vou
conversar com meu deputado para que a gente ganhe emendas parlamentares para construir
um novo camelódromo. Se faça uma parceria com prefeitura e as emendas parlamentares. e
que a gente possa construir um novo camelódromo no Cidade Aracy, que já comporta um
novo camelódromo e no Grande Santa Felícia, que será o nosso próximo passo. mas para isso,
a gente tem que ir por etapas para que as pessoas possam entender melhor os motoqueiros da
nossa cidade. Hoje não tem nenhum ponto, eles ficam debaixo do sol aqui na porta da Câmara
Municipal, ficam na Praça da 15 e eles vai ter um tipo de um contêiner. e esse contêiner,
Nilton, vai ter banheiro, vai ter o micro-ondas e uma sala para que eles possam almoçar e para
que eles possam jantar e possam descansar. E o IFood patrocina prefeitura cede o espaço. Nós
vamos conversar com a claro, com a vivo para ceder o Wi-FI, que eles vão precisar para
trabalhar, e aí se cria vários pontos de apoio. e a gente vai conversar com os empresários da
nossa cidade para que esses empresários possa nos ajudar para que a gente possa criar, não só
um ponto de apoio, mas possamos criar vários pontos de apoio na nossa cidade. Verador Bira,
vereador Roselei, para que os motoqueiro possa ter um conforto, porque eles merecem. na
pandemia, a gente viu tanto que a gente precisou dos motoqueiros e os motoqueiro merece o
nosso respeito e o presi… tive conversando com o presidente dessa casa, o presidente Roselei,
ele tinha total apoio. Se precisar, nós vamos fazer uma audiência pública, conversar e tô aqui
garantindo que nós vamos lutar para que vocês tenham o ponto de apoio de vocês. Muito
obrigado. E até a próxima. VEREADOR ROBERTINHO MORI: Posso fazer uma parte?
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É…. para não ser justo também enaltecer o trabalho do Bruno Zanchetta e do Bira, também da
Comissão da Pessoa com Deficiência que tem trabalhado e muito em relação à casa da Pessoa
com Deficiência. Parabéns Bira, Parabéns. RODSON MAGNO DO CARMO: Vereadores,
peço desculpa por não citar os nomes de vossa excelência, até acabei esquecendo. Vossa
Excelência, que é o vereador dinâmico que tá fazendo um belíssimo do trabalho aqui nesta
casa e o vereador Bruno Zanchetta que está aqui, faz parte dessa comissão a qual eu já
pertenci, também parabenizo todas vocês. me desculpe, Robertinho. muito obrigado. E até a
próxima. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Obrigado, vereador Rodson. agora
com a palavra pelo expediente 10 minutos Vereadora Roselei Françoso, nosso presidente
dessa casa, com a palavra. VEREADOR ROSELEI FRANSOÇO: Quero cumprimentar
nobre vereadora Raquel Auxiliadora, que preside a sessão nesse momento, quero
cumprimentar meus pares. Vendedora, Cidinha, vendedora Neusa, o público presente que
acompanha a sessão nesse momento, a população que nos acompanha dos seus lares e a
imprensa, muito boa tarde. Quero trazer à sessão na tarde de hoje uma falha que eu reputo
como grave no município de São Carlos. Eu cheguei a usar essa tribuna para reconhecer o
trabalho de alguns secretários, e assim que tem que ser, né? Quando acerta a gente vem aqui,
elogia e faz aqui. É… se dá destaque para aquele feito, porque é para isso que a cidade elegeu
prefeito eleger os vereadores, elegeu vice-prefeito. Então o nós temos esta obrigação de
reconhecer o trabalho de muitos secretários, dos feitos que são, que ocorre aqui na cidade de
São Carlos. Mas eu quero trazer um fato aqui que tem me incomodado muito. Que é em
relação ao secretário municipal de Administração e Gestão de pessoas. Eu confesso que,
pessoalmente, eu gosto muito do secretário. Mas profissionalmente, eu já estou ficando com o
pé atrás. Há mais de meses, 2 meses, 3 meses, talvez até 4 meses o município de São Carlos
teve uma decisão favorável aos professores P3 no município de São Carlos, que trata a
jornada como hora… hora aula semanal e não mais hora semanal, né? Deu para entender?
Vou que explicar. Hoje o artigo 44 da lei 13.889 de 2006. Reza em um dos seus incisos, que a
jornada do professor P3 são 24 horas semanais. Há uma dificuldade nessa interpretação e foi
julgado favorável aos profissionais da educação, porque não é taxativo, uma vez que, ao longo
do talvez os 165 anos da vida do município de São Carlos, os professores tem a hora aula
como 50 minutos. Isso é uma decisão judicial. Foi transitado em julgado nos últimos dias
confirmado pelo Tribunal de Justiça, rejeitado pelo STF e mesmo assim, a prefeitura não
encaminha o projeto de lei aqui para a Câmara. Eu disse aos vereadores aqui hoje e vou dizer
aqui, com todo o respeito que tenho ao secretário, que a vida de um secretário municipal não
pode ser uma biruta de aeroporto. Porque toda vez que eu ligo, o secretário diz assim, tá tudo
certo, presidente. me trata muito bem, eu quero deixar destacado aqui, me trata muito bem, tá
tudo certo, presidente. O doutor Ricardo, que é o procurador já se manifestou. Está tudo okay
terça-feira na Câmara. só que é o seguinte, tá ficando horrível para essa casa, e tá ficando
horrível para o secretário que não consegue sustentar o que diz. Porque várias vezes, não foi
uma, nem 2. Eu coloco no grupo do P3, cria-se uma esperança. Esses dias vários professores
vieram aqui embaixo, o Serjão, eu não deixei na prefeitura porque eu confiei no secretário.
agora, se o secretário não tem a coragem de falar com o vereador, não vai para a Câmara, é
incondicional, nós não vamos cumprir a ordem judicial. Diga a verdade. agora, aceitar de
forma leviana, rasteira esse tipo de coisa é inaceitável e despreparado para o cargo que ocupa.
porquê? Porque é isso é ser biruta de aeroporto, não dá para agradar a todos. Tem que dizer
sim, quando é sim, não quando é não. não pode o secretário agir dessa forma. Então, seu
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secretário Dante, tenho profundo respeito pela pessoa do senhor, mas profissionalmente, eu
gostaria que o senhor fosse mais verdadeiro comigo e com professores que há anos esperam
uma posição de vossa senhoria. Pois não, vereadora Cidinha. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLOGICO: Roselei, você tá pautando uma situação aí… Desde quando vê a lei 16.000
aqui para a Câmara, que eu conversei ainda com os vereadores aqui sobre a lei 16.000, que a
gente ia aprovar, e que o Carlos da oncologia e um sair depois que não tinha nada a ver com
aquela lei, tá. Agora eu quero saber, até agora não saiu concurso para médico da oncologia. É
que ninguém, só quem tem um familiar com câncer sabe do que eu estou falando. E lá nós
estamos precisando um cirurgião geral, do oncologista clínico de uma hemato especializada
em oncologia e auxiliar administrativo. Até agora só estão me enrolando lá na administração.
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Eu quero agradecer as palavras de Vossa
Excelência e que as palavras de Vossa Excelência sejam transcritas e transformadas num
requerimento para a prefeitura, porque isso é digno de resposta que a prefeitura precisa dar
para nós. As pessoas estão morrendo, ouviu tratamento que é feito lá na quimioterapia, lá da
radioterapia, atenção que tenta-se dar para os pacientes oncológicos. e no entanto, falta esse
profissional e quero, vereadora Cidinha, vereador Robertinho Mori Roda tá aqui no plenário,
chama ele para mim, por favor ali que eu gostaria que ele ouvisse aqui, no trabalho… A partir
do Lucão? Senhor pediu? me desculpa Lucão. VEREADOR LUCÃO: Muito obrigado,
nobre presidente. é… veja bem, eu estou apurando. Não tem sindicância, nada ainda. Mas
também existe. É… forte indício até de perseguição desse secretário até em relação a
servidores da sua própria secretaria. Então estou averiguando com o presidente da Comissão
de Saúde. E outra coisa, nessa nova estrutura que a prefeitura está montando, vereador
Marquinho Amaral, da qual comissão de Saúde está participando bastante, porque nós
representamos aqui os demais vereadores. E nós temos que dar satisfação também, para os
demais vereadores, e nós queremos fazer um trabalho diferente na Secretaria Municipal de
Saúde. E eu percebo que esse secretário tá sendo leviano nessa questão do… dos concursos
público, então não venha brincar com saúde na cidade de São Carlos, que eu que sou
presidente da Comissão de Saúde, que tenho o reforço também da vereadora Cidinha, e
também vereador Sérgio Rocha, que representamos os demais vereadores da casa. Essa
inércia e essa incompetência para fazer o concurso público, chega de brincar com a saúde aqui
na cidade de São Carlos. Nós não vamos permitir. Enquanto eu tiver à frente dessa comissão,
representando os honrosos votos dos meus colegas vereadores, que confiam no trabalho dessa
comissão, não vai ser secretário que vai por empecilho pra a gente colocar essa estrutura nos
trilhos, pra funcionar de verdade, para poder ter a população. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Verdade, vereador Lucão. e quero deixar muito claro, uma coisa: enquanto
tem 2 ou 3 puxando para frente, tem alguns e puxando para trás. Eu vou voltar no assunto
aqui do concurso público, que o senhor tá falando. e quero chamar a atenção do nobre
vereador Robertinho Mori Roda, porque eu estava nessa casa quando o vereador lutava para
criar o emprego de intérprete de Libras na Prefeitura Municipal de São Carlos. E vejam bem o
que a prefeitura está fazendo com os intérpretes de Libra da Educação. Gente, a questão da
isonomia como pode tratar o profissional que faz a mesma função por 40 horas, com salários
diferentes? não existe isso. Eu quero chamar atenção aqui do sindicato que tá aqui presente,
representado pelo Gilberto, quero chamar atenção também da vereadora Raquel Auxiliadora,
que leve isso ao sindicato e as comissões permanentes aqui dessa casa, principalmente a de
educação e também aquelas da pessoa de direitos humanos de… da pessoa com deficiência e
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mobilidade reduzida, porque olha só... vereador dé Alvim, olha só… o edital número 1 de
2022, que cria aqui o emprego de intérprete de Libras, Intérprete educacional de Libras
oferecido pela Prefeitura na cidade de São Carlos tem um salário enquanto aqui o edital que
contrato mesmo profissional, como a mesma jornada, para fazer a mesma atividade, só que
com um stress maior, eu diria, porque esse que ganhará 2.938 ficar à disposição. É o
intérprete generalista. enquanto que o da educação que tem que ficar 20 horas. 20 horas? 40
horas. 40 horas dentro de uma escola fazendo a interpretação do professor regente, vai ter um
salário de 2.264, o mesmo concurso, o meu mesmo profissional. Ô Dante! Ô Dante! Sai do
cantinho aí, Dante. A fumaça tem vindo aqui. o senhor precisar parar de fumar um pouco,
para cuidar da saúde, inclusive, para depois de o paciente…. o médico… o
profissional...VEREADOR MARQUINHO AMARAL: O senhor me dá um aparte?
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Pois não, faça o por favor. SR MARQUINHO
AMARAL: Vereador Roselei Françoso. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA:
Para concluir, por favor, VEREADOR MARQUINHO AMARAL: Eu tenho uma grande
amizade com o Dante, mas como eu sempre disse essa tribuna. Amizades a parte da política e
da administração. Quando tem que criticar, eu vou e critico, quando tem que elogiar eu vou e
elogio. essa independência que eu tenho nesta casa há muitos anos, eu não abro mão dela. E
eu também tenho encontrado várias reclamações, várias pessoas descontentes, há muita
promessa. O Dante é uma pessoa que está há muito tempo na legislação pública e a
administração pública mudou. Eu quando eu comecei ... entrei nessa casa, a primeira vez em
1993, era uma forma de trabalho. Hoje é a outra. Hoje é sim ou não. Hoje pode, ou não pode.
Como pode esse negócio de rolar e segundo e fazer os outro de palhaço não pode acontecer, o
atual governo está fazendo algumas mudanças. Houve uma pacificação necessária,
importante, benéfica pro município. E eu quero aqui dizer, ao meu amigo Dante, para que faça
parte dessas mudanças. Pra que carregue a locomotiva, pro mesmo rumo. esta casa, parte dele,
parte desta casa, e administração estão levando. porque se não ele corre o risco de cair da
locomotiva ribanceira abaixo. Fica aí o recado de quem tem certa experiência por esta parte
na vida pública, a um amigo que eu quero que acerte. por que ele estava sempre do lado de lá
do sindicato, estava sempre como servidor exemplar, diga-se de passagem. agora estando do
lado de lá, espero que ele não se esqueça dos funcionários de carreira da Prefeitura municipal
que merecem respeito, merece a sinceridade. Merece, Cláudia, olho no olho. e é isso que eu
que o Dante faça. porque se não ele corre o risco de cair da locomotiva, VEREADOR
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado vereador Marquinho pela... PRESIDENTE RAQUEL
AUXILIADORA: para concluir, VEREDOR ROSELEI FRANÇOSO: Pra concluir hoje
eu queria, vou tratar aqui também falando. Essa tribuna, às vezes a gente exagera um pouco,
mas não vou tratar de assunto de foro íntimo. Cada um faz a sua vida, cuida da saúde da
maneira que quiser. saúde pessoal. Agora, saude da cidade, nós temos o dever de cobrar aqui
de contratar os médicos e cuidar da forma que a gente entende que tem que ser cuidada, e para
isso que nós fomos eleito. Mas para concluir, vereadora Raquel, queria deixar registrado que
após uma pesquisa feita que a média nacional de remuneração. Robertinho está aqui? Mas eu
queria que ele ouvisse isso. que a remuneração média nacional de um intérprete de libras por
20 horas semanais, 20 horas semanais. O salário é de 2.235. A prefeitura está soltando um
edital, o salário de 2.938 para 40 horas, tá? então só para que vocês tenham ciência disso e
que a gente possa fazer justiça valorizando esse profissional que faz um trabalho de
acessibilidade, de comunicação, de inclusão na nossa rede municipal e também agora na nossa
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prefeitura. mas a minha fala que hoje em relação a esses profissionais é porque está público e
notório que nós não teremos agentes Intérpretes de Libras na educação. talvez todos migram
para fazer o trabalho lá como generalista, e a educação corre o sério risco de perder esses
intérprete de Libras pela valorização prevista aí da lei 16.000 e não da 3889 que precisa ser
corrigido. Obrigado. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada vereador
Roselei Françoso. Aproveito aqui é… o ensejo. o Sindspan vem há muito tempo cobrando
questões relacionadas aos servidores constantemente e reforço aqui também um pedido e uma
reivindicação dos agentes comunitários de saúde, agentes comunitários de endemias que
também está parado na Secretaria de Administração, Gestão de Pessoas. Que é o o o o IFA, o
incentivo. Né? Que já está aprovado no governo federal e que precisa simplesmente da
regulamentação no âmbito municipal, né? De uma lei que precisa ser enviada do Executivo
para cá. Sindispan já vêm cobrando uso em várias reuniões em ofícios desde o dia 14 que está
protocolado, estou aqui com a cópia do ofício, e não há nenhuma resposta também. então é
cobrar também esse… a agilizar todas as questões dos agentes comunitários de saúde.
Finalizado então o grande expediente, eu queria pedir então para o Emílio a suspensão da
sessão para a gente realizar o acordo de pauta. [SUSPENSÃO]. PRESIDENTE RODSON
MAGNO DO CARMO: Eu solicito ao nobre vereador Marquinho Amaral, que proceda a
chamada dos senhores vereadores e vereadoras. VEREADO MARCO AMARAL: Vamos a
chamada. André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: presente. VEREDOR
MARCO ANTONIO AMARAL: Azuaite França. Vereador Bira. VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA: presente. VEREADOR MARCO ANTONIO AMARAL:
vereador Bruno. Vereadora Cidinha Presente, vereador Dé Alvim. Vereador Dimitri Sean.
VEREADOR DIMITRI SEAN: Presente. VEREADOR MARCO ANTONIO AMARAL:
vereador Djalma Nery, VEREADOR DJALMA NERI: Presente. VEREADOR MARCO
ANTONIO AMARAL: vereador Elton Carvalho. VEREADOR ELTON CARVALHO:
Presente, VEREADOR MARCO ANTONIO AMARAL: vereador Gustavo Pozzi.
Vereador Lucão Fernandes. Presente. vereador Malabin, presente. vereador, Azuaite de
presente. Vereador Markinho, Presente. vereador Paraná Filho. Paraná Filho? Vereadora,
professora Neuza. Professora Neuza? Vereadora Raquel. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: presente. VEREADOR MARCO ANTONIO AMARAL: Vereador
Robertinho. VEREADOR ROBERTO MORI: Presente, VEREADOR MARCO
ANTONIO AMARAL: vereador Rodson. Vereador Roselei, presente. vereador Sérgio
Presente. vereador Thiago Parelli. 16 senhores vereadores presentes. ORDEM DO DIA –
PROCESSO EM REGIME DE TRAMITAÇÃO COMUM – ÚNICA DISCUSSÃO PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Senhores vereadores, senhoras vereadoras, nós
tivemos uma reunião um pouquinho longa ali. gente pede desculpas, mas havia vários
assuntos a ser tratado. mas também pensando em vocês, houve consenso de todos os
vereadores para que a gente invertesse a pauta votando primeiro o projeto de lei (processo
nº3493/22) que denomina Elder Pepino Fragalle a corrida meia maratona de água vermelha à
Santa Eudóxia, tá? então o vereador e Rodson Mango Carmo fará a leitura da justificativa e
também. Da do currículo, né? Do homenageado. VEREADOR RODSON MAGNO
CARMO: Gabriel, por favor, se pegaria a camiseta aqui para mim? você pode segurar
vereador para mim que não vai… fica aqui do lado. Por favor. isso, isso, isso por gentileza.
Por favor, aqui a camiseta da corrida que eu gostaria que foca bem aqui, quanto eu faço a
leitura. Obrigado vereador, pelo apoio. VEREADOR RODSON MAGNO CARMO: Muito

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo

boa tarde a todos. População que nos acompanha a imprensa escrita, falada, televisionada,
senhores vereadores e vereadoras aqui presente. A presente propositura tem como objetivo,
maior reconhecer a honra de homenagear a memória do são-carlense tão distinto de tamanho
envolvimento com a comunidade que pertencia. O senhor Elder Pepino Fragalle nasceu em
São Carlos no Dia 7 de Julho de 1967. Segundo o filho do casal Pasqualina Fragalei,
comerciante, durante 58 anos, que faleceu no ano de 2020, aos 92 anos de idade e da senhora
Maria Bennetta Pepino Fragalle, dona de casa que faleceu no ano de 2012, aos 75 anos de
idade. Seu irmão mais velhos, engenheiro civil, Eustáquio Pepino Fragalle, nascido em
novembro de 1963. O mais novo jornalista Edilson Pepino Fragalle, nascido em dezembro de
1968. As raízes das suas famílias estão todas ligada à Itália, aos seus avós paternos Joseph
Fragalle e Domingas Carrére Fragalle imigrantes para o Brasil para trabalhar em lavouras de
café numa fazenda do Monjolinho, seus avós maternos, Elias, Pepino e a Senhora Catarina
Ruggiero Pepino era o descedente de imigrante. Ele nasceu na Fazenda de Itaguaçu, em São
Carlos era primogênito de 9 irmãos, nascido no distrito de Santa Eudóxia. Como vimos desde,
desde a vinda dos seus ancestrais ao Brasil, sua história foi construída totalmente em nossa
cidade e distritos. Elder Pepino Fragalle iniciou seu estudo na Escola Coronel Paulino Carlos
e depois mudou se para a escola Arlindo Bittencourt, onde finalizou o antigo primeiro grau,
atual ensino fundamental 2, cursou antigo segundo grau, o atual ensino Médio na Escola
Doutor Álvaro Guião. Depois de ser aprovado em 2 universidades para engenharia de
Agronomia na Unesp, campus Jaboticabal e a Escola Superior de Agricultura, Luiz de
Queiroz, a USP de Piracicaba. Élder realizou seu sonho e escolheu estudar na tradicional
Escola Superior de Agricultura, Luiz de Queiroz, na USP, em Piracicaba, a onde cursou o
curso de Agronomia no ano de 1985 a 1989. A carreira profissional começou na empresa de
adubos Trevo, por isso chegou a residir em Araçatuba, aqui no estado de São Paulo. Além de
ter atuado em diversas cidades do interior Paulista e Mineiro e posteriormente foi contratado
pela PINOR Sementes, onde trabalhou durante os seus 21 anos. Tendo sua família base sólida
na religião, bons costumes, Hélder teve intensa atuação na Igreja Católica de São Carlos,
principalmente na Catedral, onde fez a sua primeira eucaristia e crisma, como o bispo Dom
Luis Serra e o Bispo Dom Constantino Amstalden. Cursos de perseverança, as a comunidade
Neocacomenato, além de tocar violão aos domingos, na Missa das Criança das Crianças e
Jovens às 19:30 e ter entregar integrado à equipe de Nossa Senhora e o coral de casal
encontristas e foi na Catedral de São Carlos, aonde conheceu a nossa querida Cláudia Cruz,
que peço que fique de pé, onde se casou no dia 10 de junho de 1995. Em cerimônia celebrada
pelo bispo Dom Bruno Gamberini pelo monsenhor Luiz Cechinato, na Igreja mãe Diocese de
São Carlos e foram batizados pelos seus filhos. Giovanni Cury Fragalle e Paola Curi Fragalle.
A iniciativa em homenagear o esse projeto de lei em justificativa, uma vez que a vida de Elder
sempre foi ligada ao esporte durante a sua juventude, jogou futsal, basquete e nos jogos da
Primavera pela Escola Estadual, as quais estudou. Além de entregar a equipe infanto juvenil
de basquete do São Carlos Clube, na disputa do Campeonato Paulista, onde disputou a prova
de arremesso de peso e de disco dardo, também se matriculou numa escola de natação.
Participou…. Participou do ciclismo, mas o esporte no qual sim, com encontrou na vida atual
foi o atletismo especificamente nas corridas de rua. Começou esse esporte para incentivar os
filhos Giovanni a emagrecer e não parou mais, fez prova de Pedro Extra em São Carlos, como
volta da USP até chegar a mais famosa corrida de Rua do Brasil, que a São Silvestre que
assistia pela TV quando era criança. Outro sonho realizado na capital paulista, as algumas
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vezes. disputou a Maratona de Porto Alegre no Rio Grande do Sul, disputou a Maratona de
Santiago no Chile de Serra do Rio Rastro em Santa Catarina e cada prova com diferentes
níveis de dificuldade, por exemplo, com duração superior a 5 horas. Em função da de
criatividade, dá largada de 200 metros acima do nível do mar e a chegada de mais de 1500
metros de altitude, onde ocorreu no interior de Santa Catarina. Ao completar 50 anos de
Idade, resolveu que transformaria outro sonho seu em presente ao disputar o desafio de
Dunga, nos parques da Disney, em Orlando, durante 4 dias consecutivos de prova. No dia 5
10, 21 e 40 quilômetros com temperaturas de 2 graus centígrados. em 5 horas da madrugada,
madrugada na concentração de corredor. Lançou o perfil no Instagram e fez programas de
vídeos no YouTube chamado Corre Comigo? para incentivar as pessoas, principalmente os
sedentários, a iniciar a prática cotidianas das corridas com perfil que sempre atuou no grupo
de quem entregou equipe TITAN, São Carlos. E foi justamente no a paixão numa corrida no
dia 24 de maio de 2020, quando comemorava o Dia Nacional do Milho, que Elder,
infelizmente, faleceu aos 54 anos de idade, enquanto se preparava para terminar com sua
equipe a fim de participar de maratona em Chicago, nos Estados Unidos, com sua filha, Paola.
Além dos familiares, Elder deixa amigos que conheceram durante os estudos, trabalhos na
Igreja e no Esporte. Elder, o maratonista, como carinhosamente, era chamado pelos amigos,
aos quais dividia o prazer da corrida que deixou um grande legado. Diante do exposto,
submeto a esse projeto de lei na forma regimental. Após ouvir o plenário para aprovação dos
nossos pares, pela qual contando em vista a ajustar referência e presente. São Carlos 2/9/2022.
Presidente Roselei Françoso e vereador Rodson, que são autor desse projeto. Eu quero aqui
pedir, ir. Para que todos os vereadores e peço chamada nominal para que a gente possa. Para
que a gente possa aprovar esse projeto em em votação nominal. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Os vereadores favoráveis ao projeto digam sim, os contrários digam não.
VEREADOR MARCO AMARAL: Vamos à votação nominal. Vereador André Rebello.
Sim. VEREADOR MARCO AMARAL: Vereador Azuaite. Sim, vereador Bira. Sim.
VEREADOR MARCO AMARAL: vereador Bruno. Sim, VEREADOR MARCO
AMARAL: vereadora Cidinha. Sim, VEREADOR MARCO AMARAL: sim, vereador Dé,
sim, VEREADOR MARCO AMARAL: Sim. Vereador Dimitri. Sim, VEREADOR
MARCO AMARAL: vereador Djalma, Sim. VEREADOR MARCO AMARAL: vereador
Elton. Vereador Elton. Vereador Gustavo. Vereador Lucão. Sim, vereador Malabin. O
vereador Marquinho Amaral. Sim. Vereador Paraná Filho. Vereadora professora Neuza.
Vereadora, professora Raquel. Sim. VEREADOR MARCO AMARAL: Vereador
Robertinho Mori. Sim. VEREADOR MARCO AMARAL: Sim, Vereador Rodson. sim,
VEREADOR MARCO AMARAL: vereador Roselei no exercício da Presidência não vota.
O vereador Sérgio Rocha. O vereador Thiago Parelli. Vereador Malabin. 18, senhores
vereadores votaram sim, nenhum votou não. E não houve abstenções. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Então está aprovado o projeto de lei 501 que denomina de Hélder
Pepino Fragalle a corrida anual meia Maratona de Água Vermelha e Santa Eudóxia reais. Esse
ano nós já temos uma programação e com certeza nós o reinteraremos, né? As homenagens
nessa… nessa meia maratona que vai acontecer no mês de dezembro, lá no desse Santa
Eudóxia. E logicamente que a gente gostaria que todos vereadores se tivesse lá conosco, né?
Para reiterar esta homenagem ao Hélder, que é um atleta, foi um atleta que todos os anos fazer
a questão de estar lá participando dessa corrida. É uma corrida que desde o primeiro mandato
do milho, eu acho que existe lá em Santa Eudóxia, né? Antigamente acontecia no 1º dia do
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ano, no ano Novo, como acontece na Paulista em São Paulo. Foi alterada acho que uma
semana ou 2. Muita gente viajar, não pode participar, mas eu tenho, não tenho dúvida alguma,
eu participei não correndo. Logicamente, eu fui com o prefeito, né? E chegamos junto com os
atletas. É uma corrida muito legal, muitos atletas participam, né? Correndo 22 quilômetros,
vereador Dé, os atletas fazem aí com 1 hora, 1 hora e meia e no máximo, então Marquinhos já
está confirmando aqui a participação dele na próxima corrida. Quero cumprimentar e
agradecer o Rodson, né? Que em comum acordo aqui, que ele tinha conversado com a
Cláudia. Eu tinha conversado com a Cláudia e decidimos juntos fazer esse projeto, um projeto
que eu não tenho dúvida alguma, né? Da honra que eu tenho fazer junto com o vereador
Rodson e logicamente, né? Todos os vereadores estavam presentes aqui também tem o
mesmo reconhecimento. Todos votaram favoravelmente, porque entende, na verdade, o papel
que o Hélder cumpriu, né? Levando esporte, levando a cultura, levando lazer, levando a
religião, levando a família. Então tudo isso para nós é motivo de grande honraria, por isso,
nós estamos homenageando. Obrigado, Cláudia por eternizar o nome do Hélder nesta corrida
e não tenho dúvida que cidade de São Carlos comemora junto conosco hoje. Essa primeira,
VEREADOR RODSON MAGNO CARMO: eu quero, pela Ordem, Senhor presidente, eu
gostaria agradecer todos meus pares que colaboraram para que esse projeto fosse aprovado.
Cláudia do fundo do meu coração, se sabe que tem meu carinho, meu respeito foi candidata a
vereadora pelo nosso partido teve uma expressiva votação. Eu quero pedir para que todos
estamos aqui, cada um na sua religião, que nós possamos fazer 1 minuto de silêncio pela alma
do nosso querido Hélter e aonde você estiver Elder você possa ser recebido de braços abertos
e daí do céu possa nos ajudar a nos conduzir aqui na terra. Muito obrigado a todos.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Só para deixar registrado na ata dos trabalhos de
hoje. É por força do nosso regimento, eu não pude votar, mas não tenho dúvida alguma, né?
Que votaria com todo o compromisso, né? Assumido com a Cláudia, com o Rodson, com os
atletas que participam equipe solicitaram a nós, esta homenagem. Então, só para deixar
registrado o meu desejo de votar favoravelmente a este projeto. E dando continuidade, nós já
votamos esse processo, tá? Foi votado na tarde de hoje, quando o vereador Marquinho Amaral
fez a leitura, né? Das proposituras, mas… o vereador Rodson solicitou lá internamente o
desejo de fazer a leitura. Então eu peço o vereador Rodson Magno do Carmo, que faça a
leitura da moção de número 301, né? Que manifesta congratulação ao amigo Nilton Fernando
Campanini pela efetivação no cargo de sócio fundador da In House e condomínios.
VEREADOR RODSON MAGNO DO CARMO: Peço silêncio a todos, por gentileza, para
que eu possa fazer a leitura da moção de congratulações ao senhor Nilson Fernando
Campanini, pela efetivação no cargo de sócio fundador da In House condomínios. Manifesta
congratulações ao senhor Nilton Fernando. Manifesta congratulações ao senhor Nilton
Fernando Campanini pela efetivação do cargo de sócio-fundador da In House condomínio.
Considerando a trajetória filantrópica de Nilton Fernando Campo Campanini, na prática dos
seus 16 anos, sendo membro dos Vicentinos, posteriormente diretor do asilo Cantinho
Fraterno por 10 anos. Eleito presidente da creche Nosso Lar de 2018 a 2020, sendo reeleito a
2020 a 2022, aonde… Onde hoje está como vice-presidente para o biênio de 2022 a 2024.
Formado em direito pela FADISC no ano de 2003 e passando pelo concurso de o
funcionalismo municipal no ano de 2005 a 2008, sendo membro efetivo da Comissão de
Licitação e posteriormente foi trabalhar no escritório de advocacia. Em 2014, quando adquiriu
seu primeiro bem junto à esposa, as portas do mundo que se abririam para uma nova profissão

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento

Setor de Protocolo e Arquivo

que seria sindicatura profissional, onde realizou em São Paulo, muitos cursos de
aprimoramento e conhecimento ao ramo. No ano de 2015, fundou a In House serviços de
apoio administrativo e condomínios limitado. E nessa nova etapa, organizando e
administrando condomínio em 2018 e não só para prestar serviços de sindicatura, mas
também de administração de condomínio junto a sua esposa, sendo hoje mais de 40
condomínios administrado pela In House, em apenas 7 anos de existência. Considerando a sua
destacada atuação na cidade de São Carlos, aonde através do pedido de requerimento, já
conseguiu em várias regiões que se contra os seus condomínios, praças, parquinhos
comunitárias, academia ao ar livres, pontes, linha de ônibus, Recap, tapa buracos, lombada e
sinalizações. Reuniões em autarquias como a do SAE e concessionárias como a CPFL, para
diminuir a falta de água e a falta de energia em nossa cidade. Bem como, principalmente na
região do Morada 1, 2, 3 e Everest. Procurando o poder público em sua administração, a
região em melhor atendimento da população ao seu redor e não fechando os muros que
cercam seus condomínio, pois a comunidade e a cooperação é a grande importância para a
segurança e o desenvolvimento local. Numa poupada de esforços, contando com todos da
administração pública para melhorar a vida das pessoas que é. Submeto ao plenário a moção
de Congratulações deverá ser dirigida ao senhor Nilton Fernando Campanini e parabenizando
pela efetivação do cargo Sócio-fundador da In House condomínios, pela relevante serviços
prestados à nossa comunidade. vereador Rodson. Vereador Rodson Magno, vereador do
PSDB, 31 de outubro de 2022. Eu peço ao senhor presidente que faça a votação nominal.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Rodson, esse processo… ele já foi
votado VEREADOR RODSON MAGNO DO CARMO: É verdade! Peço uma salva de
palmas. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Também está aprovado. Nós. RODSON
MAGNO DO CARMO: Parabenizo mais uma vez, Milton, pelo belíssimo trabalho que você
tem feito muito pelo belíssimo trabalho que você tem feito pela nossa cidade. Desejo muito
sucesso, a sua esposa também que vai ter bebê junto com a minha esposa também. Que Deus
abençoe você a sua bebê que aí vem também. Que Deus possa abençoar e te desejo muito
sucesso nessa nova empreitada da sua vida. Parabéns mais uma vez. Muito obrigado.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Fernando, nossos parabéns aí a você e a Deise.
Muito sucesso na caminhada. Parabéns aí o novo bebê aí. Você tá entrando no meu time. é o
quarto? ao terceiro. Muito bem. Parabéns, viu? E gostaria dando prosseguimento aqui na
sessão. PROCESSOS EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL – ÚNICA
DISCUSSÃO – PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO - O próximo projeto que nós
vamos votar com as devidas assinaturas, que concede o título de Cidadão honorário de São
Carlos à doutora Mariana Frutuoso. (processo nº4136/22) queria pedir a Raquel Auxiliadora
que ficasse… se você faz a leitura para mim, por favor? Ele pode ser. E só… tem um texto aí
que tá em Cazaquistão, que você não precisa ler. Só em português. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Agradeço. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Cazaquistão o Azuaite lê. é só o currículo favor . Faz parte do histórico. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Mariana Frutuoso. Florianópolis, Santa Catarina, 22 de
setembro de 1989. Filha do capitão do Exército e de uma pedagoga catarinense e ex-aluna de
Colégio Militar. É advogada brasileira, estrategista político e especialista em direito
empresarial, penal econômico, relações governamentais e Institucionais. Exerceu destacado
cargo junto ao Senado Federal na qualidade de coordenadora de Assuntos Estratégicos,
assessora especial político institucional, assessora especial parlamentar jurídica para além da
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coordenação do gabinete de Crise e gestão de reputação parlamentar. Tem como conquista
humanitária a elaboração da aprovação histórica da lei 13.269 de 2016 Fossa otelar mina
sintética, a cápsula do câncer, período em que atuou perante o Congresso Nacional e o Palácio
do Planalto. Prestou assessoramento na equipe de transição de governo entre Michel Temer e
Jair Bolsonaro. Acho que é isso. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: E obrigado,
vendedora Raquel. E para quem não conhece a doutora Mariana Frutuoso, ela realmente
trabalhou, trabalha, né? No Senado Federal, ela teve oportunidade de cursar direito aqui na
nossa Unicep. E ela, juntamente com o doutor Gilberto Quieres, participaram e de uma
audiência pública promovida aqui nessa casa quando dá oportunidade, ela trouxe para
participar conosco, a Bernadete Ciof. E a partir dessa audiência tomou, na verdade, é uma
proporção muito grande… Brasil… Brasil afora, inclusive o Brasil inteiro, dado o trabalho
científico produzido pelo doutor Gilberto, que era esse fruto, inclusive, né? O Gilberto
Quieres foi homenageado aqui nessa casa, por esse feito, né? Produzindo aí é uma melhora
significativa às pessoas que estavam no estágio final e de sua vida. E a Mariana e a partir do
momento nessa linha que estava em Brasília, permaneceu em Brasília durante a transição do
governo, como foi lido aqui… Ela foi um canal, né? De abertura para nós em muitas agendas
e tanto no Senado Federal, nos ministérios, na Câmara Federal. Por diversas vezes ela abriu as
portas e do governo federal para São Carlos. Eu mesmo tive oportunidade de participar com
ela, né? No Ministério da Ciência e Tecnologia, tive a oportunidade de fazer uma visita essa
lei que foi aprovada como a Raquel disse, foi sancionada na época pela ex-presidente Dilma e
nós estivemos lá no Planalto, juntamente com os deputados. Só faltou de colocar aqui o cabo
Daciolo, porque ele era deputado, ele votou favoravelmente. Ele era co-autor desse projeto
também. Nós tivemos com ele lá no Planalto. E também tive com ela no Ministério da
Educação. Estivemos com ela no Ministério da Infraestrutura e também no Ministério da
Educação. Já falei… E no FNDE, Fundo Nacional de Educação. Então, eu sou muito grato
aqui a todas as oportunidades que a doutora Mariana nos proporcionou. Ela deve estar em São
Carlos no dia 8 de dezembro e pediu para transmitir a todos os vereadores que ela gostaria que
todos participassem da entrega desse título, caso fosse aprovado, no momento festivo que ela
deve proporcionar aí, a todos vocês e aos convidados também. Então, e os agradecimentos
aqui nesse momento colocou em votação. O projeto de decreto legislativo de número 21
(processo nº 4136/22) de autoria do vereador Roselei Françoso, que concede o título de
Cidadão honorária de São Carlos. A doutora Mariana Frutuoso. Os vereadores favoráveis
permanece como estão manifestantes contrários. Aprovado. Dando continuidade, eu também
coloco em votação o projeto de lei e 651, (processo nº 4142/22) de autoria do vereador
Roselei Françoso e da vereadora Neusa, né? Aqui na coautoria sem grau de importância,
porque o importante para nós é ter esse processo aprovado e todos os anos ter aí na nossa
cidade, no calendário oficial do município, o Bike Fest, que foi uma grande festa ocorrida no
último final de semana. E… tenho certeza que todos os participantes adoraram, porque não
teve custo, na verdade, para os participantes, mas proporcionou um momento de lazer, de
cultura, de muita música, né? De muita diversão, não só para os ciclistas mais pessoal que é…
é... O patinete. O pessoal do esporte, Esporte adaptado, né? Paratletas, e patins, tinha de tudo
lá, na verdade, participando desse momento festivo. Então foi uma grande é festa, né? Para a
população de São Carlos no dia… no dia não, né? 2 dias depois do aniversário da cidade, mas
em homenagem, aniversário da cidade, quando completou 165 anos. Então coloca em votação
o projeto de lei ordinária 651, de autoria do vereador Roselei Françoso e da professora Neuza,
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instituir o passeio ciclístico Bike Fest no calendário oficial do município de São Carlos das
outras providências. Os vereadores favoráveis permaneçam, como estão manifestando-se os
contrários. Aprovado. Coloco em votação o projeto de lei 599, (processo nº 3980/22) de
autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que autoriza o Poder Executivo a abertura de
um crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos, no valor de
R$800.000 à Secretaria Municipal de Comunicação. Os vereadores favoráveis permaneçam,
como estão manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de lei… não. isso aqui é um
requerimento de urgência especial, de autoria do nobre vereador Bruno Rafael Marques
Anchieta, Bruninho. Requerimento, 2833.(processo nº 4127/22) O que requer estudo para o
retorno de 3 salas de aula. 3 salas de aula que foram fechadas no Cemei Benedito São Sodré,
no bairro Jardim Beatriz. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se
os contrários. Aprovado. Coloco em votação a moção de número 304, (processo nº 4123/22)
de autoria do nobre vereador Robertinho Mori Roda que manifesta congratulação aos 5
pesquisadores da Embrapa de São Carlos. Estão entre os mais influentes do mundo. De
acordo com estudo realizado pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. É assim
mesmo, pronuncia, né? Deixa eu ver quem são os pesquisadores aqui. Os pesquisadores são
aqui, né? Da região da Embrapa, inclusive a doutora Enrriete Cordeiro de Azevedo, doutor
Luiz Henrique Capparelli Matoso, Doutor Cauê Ribeiro e uma engenheira química, doutora
Cristiane Farias, além do doutor Daniel Souza Correia, que também é engenheiro de materiais
de formação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado a moção de número 304, de autoria do nobre vereador Robertinho Mori
Roda. Moção número 302 (processo nº 4109/22) em regime de votação de autoria do nobre
vereador Robertinho Mori Roda moção de Congratulação ao carnavalesco Carlopolitano,
Angelo Missiato, pela participação do segundo concurso desfile nacional de Fantasias em
Ribeirão Preto. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Parabéns Ângelo, sempre muito. Cuidadoso com as fantasias, de todos
os desfiles, né Rodson? Aquele desfile da princesa do milho, em Lagoa Vermelha, ele ajuda
muito também, né? Princesa do milho. É isso mesmo. Rainha do milho e princesa, né? E
princesas e rainha, né? Festa do milho. É isso aí. Em votação requerimento 2832, (processo
nº 4126/22) de autoria do nobre vereador Bruno Banqueta, que requer melhorias estruturais
em caráter de urgência na Unidade Básica de Saúde, na UBS do Jardim Santa Felícia. Eu
quero aproveitar esse requerimento aqui, viu Bruno, Cadê o Bruno? Não tá aqui, mas dizer
que eu tenho falado constantemente aqui nessa tribuna, eu consegui um recurso, R$350.000
do falecido saudoso deputado Luiz Flávio Gomes e que infelizmente isso não aconteceu.
Quero fazer coro aqui, vou assinar aqui junto com o… com o Bruno, porque realmente a
necessidade dessa reforma dinheiro já está garantido e precisa acontecer, tá. então em votação
requerimento 2832. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Certo, Azuaite? Deixar carimbado aqui que já tem recursos, né?
Requerimento 2838. (processo nº 4135/22) Vamos falar de futebol, né? Raquel Auxiliadora,
autoria da vereadora Raquel Auxiliadora que requer informações sobre os serventes de
merendeiras e suas alocações do município de São Carlos. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Encaminhamento de votação? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Encaminhamento de votação solicitado pela vereadora Raquel Auxiliadora. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: É… primeiramente queria agradecer aos vereadores que
assinaram entenderam a urgência desse requerimento. Hoje é… venho acompanhando na
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verdade, há muito tempo já situação das merendeiras da nossa da nossa rede municipal e hoje
e algumas merendeiras me avisaram que na escola Arthur Natalino Derige não existia mais
nenhuma merendeira de carreira trabalhando nessa escola. Prontamente o Sindspam foi até a
escola fez uma visita. O relatório, inclusive dessa visita é assinado pelos funcionários da
escola e constatou realmente que não há mais nenhuma merendeira de carreira trabalhando no
Derige. Uma escola, uma das nossas maiores EMEBs que funciona nos 3 períodos. Manhã,
tarde, noite. que a hoje está com apenas merendeiras terceirizadas. Algo que a gente vem, né?
Combatendo muito aqui na prefeitura, então fizemos esse requerimento. Inclusive levantando
a ilegalidade de tal ato, porque o próprio pregão eletrônico, que é… que contratou as
auxiliares de cozinha terceirizadas, diz o seu em e tem 5.3 que as serventes, merendeiras serão
as responsáveis pelas instruções e distribuições de tarefas. Então, quer dizer… essas
terceirizadas estão atuando numa escola sem a supervisão que deveriam ter, que já estava
previsto legalmente. Então a gente questiona aqui qual é o déficit de números de merendeiras
que eles deveriam fazer ter, né? Qual a justificativa para assinar, alocar nenhuma servente,
merendeira concursada para essa escola, né? E a grande questão, que não quer calar: quando
que a Secretaria de Educação fará o simples pedido de abertura de concurso público para a
contratação de novas merendeiras, que até hoje não fez e joga a cada dia mais, né? A
precarização desse serviço e da qualidade da merenda das nossas crianças. Obrigada.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereadora Raquel Auxiliadora. Eu
coloco em votação o requerimento de número 2838 (processo nº 4135/22) Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Em votação
também a moção de número 306 (processo nº 4125/22) de autoria do nobre vereador Bruno
Zanchetta, que manifesta congratulação ao centro de pesquisa em óptica, fototônica. CP,
CPO, IFISC, USP e a diretoria de Ensino Regional de São Carlos para a realização da Feira de
Ciências e Tecnologia. A moção 306 de autoria do Bruno Zanchetta em votação. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado.
Monção, também é um projeto de decreto legislativo, número 20 da Mesa Diretora da Câmara
Municipal de São Carlos, que transfere do orçamento vigente da Câmara Municipal o valor de
R$165.000. São várias dotações orçamentárias, inclusive para a folha de pagamento dos
servidores, tá. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Agora entraremos na ordem do dia. PROCESSOS EM REGIME DE
TRAMITAÇÃO COMUM – ÚNICA DISCUSSÃO – PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO - Foi acordado que não haveria discussão de nenhum projeto. Então desde já,
coloco em votação o projeto de lei 439 (processo nº 3057/22) que está retornando esta casa
que altera dispositivos da Lei 19 950 de 15 dezembro, 2020 que dispõe sobre o Código de
Obras e Edificações do município São Carlos e dá outras providências. VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: Pela ordem, senhor presidente.
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Pela ordem, senhor nobre vereador Azuaite Martins de França. VEREADOR
AZUAITE FRANÇA: A emenda? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Voltaremos a
emenda primeiro, e depois…é… o projeto original com a emenda englobada? Então, nesse
momento, eu peço a nobre vereadora Raquel Auxiliadora, que proceda à leitura da emenda
modificativa, ao projeto de lei 439. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Emenda
Modificativa. modifique-se a redação do artigo segundo do projeto de lei em epígrafe, de
forma que a… que os há indicado nos incisos 3º e quarto do artigo, 88 da Lei Municipal
19.950 de 15 de Dezembro de 2020, passa a ser a ter a seguinte redação: inciso terceiro: em
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condomínios, edificações dentro das áreas a serem definidas pelo poder Poder Executivo
novas ou em reformas, ou e ampliações resultarem a em a área impermeabilizada superior a
3.000… 3.000 metros quadrados e com percentual igual ou superior a 50% da área do lote ou
unidade. Inciso quarto: da execução da impermeabilização do imóvel, dentro das áreas a
serem definidas pelo Poder Executivo, mesmo que não seja de objetos de reforma ou de
ampliação, em área impermeabilizada superior a 3.000 metros quadrados e com percentual
igual ou superior a 50% da área do lote ou unidade. Modique-se a redação do item, do artigo
quarto do projeto de lei em epígrafe, de forma que o há indicado no terceiro parágrafo do
artigo, 115A da Lei Municipal 19.950 de 15 e Dezembro de 2020, que passa a ter a seguinte
redação: parágrafo terceiro: ficam dispensados de o de atendimento ao carde os
empreendimentos onde a rede de água do Saae não garantir as condições mínimas para
instalação de hidrantes urbano, informar informado através das diretrizes da autarquia.
Justificativa, apresente emenda modificativa a busca, promover adequações, esse projeto
necessários para a fiel e a execução do seu objeto. São Carlos, 27 de Outubro de 2022 Azuaite
Martins de França, vereador. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Tá deferido o pedido
da vereadora Cidinha, que pede uma consulta agora, justificando aí a sua ausência, tá? E eu
quero antes de colocar em votação, deixar registrado o meu agradecimento ao professor
Azuaite Martins de França, pela nobreza e pela oportunidade de fazer as alterações
necessárias nesse projeto. Um projeto que eu quero chamar aqui atenção da nobre vereadora
Neusa Golinelli, do vereador Djalma Nery e também do vereador. Eu sempre confundo, acho
que é o vereador Robertinho Mori Roda, né? Comissão de Meio Ambiente. Robertinho Mori
Roda exatamente… os 3 integrantes dessa comissão. Nós tivemos uma importante reunião,
professor Azuaite, lá no anexo com um defensor do meio ambiente aqui do nosso município,
o qual eu reputo profundo respeito e gratidão pelo cuidado que ele tem tido com a questão
ambiental no município São Carlos, que é o doutor Flávio Okamoto. Ele esteve nessa casa
juntamente com o doutor Flávio, com o doutor Sérgio Oliveira. Isso, Rodrigo? Doutor Sérgio
Oliveira, o promotor também aqui da nossa cidade, solicitando que esta casa corrigisse, né?
Um pequeno lapso ocorrido no ano 2020, quando nós votamos o Código de obras. Então foi
feito as alterações e professor Azuaite ainda conseguiu vislumbrar algo melhor para esse
projeto, inclusive discutindo com a equipe técnica da Secretaria Municipal de Habitação e
Desenvolvimento Urbano, que por sua vez, também discutiu com o doutor Flávio Okamoto.
Então o projeto acredito, eu que desta feita. Oi? Exato, André Fiorentino quero agradecer, está
aqui conosco, viu? André pela sua contribuição. O Flavinho, como é conhecido
carinhosamente la na habitação, né? O acho que outros técnicos também que participaram… e
perdoa aqui que não relato o nome de todos. Mas é um processo que foi construído a várias
mãos, para corrigir esse pequeno lapso ocorrido no ano 2020 que suprimiu do texto a
necessidade de ter os hidrantes nesses loteamentos. Eu verifiquei no último incêndio que
aconteceu na cidade de São Carlos, a vereadora Neusa com uma vassoura de bruxa. O
vereador Djalma com a vassoura de bruxa tentando apagar um incêndio lá nas proximidades
do shopping. E se tivesse o hidrante, talvez o corpo de bombeiro, né? Ou outras pessoas
teriam condições. VEREADORA PROFESSORA NEUSA: Aliás, hidrante tem lá. O que
não tinha era a chave na caminhonete da defesa civil. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Então é importante ter essa menção, né? Que vai ajudar todos. Na verdade, né
professora Neuza? a combater a e possíveis focos de incêndio, a nossa cidade e preservando o
meio ambiente, preservando o meio ambiente, preservando várias espécies aí que às vezes
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acaba sendo ceifada, né? Com esses incêndios, tá? Então eu coloco em votação nesse
momento, a emenda modificativa lida pela nobre vereadora Raquel Auxiliadora. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Agora eu
coloco em votação o projeto de lei 439 é de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos,
que altera dispositivos da lei. 19.950 de 15 de Dezembro de 2020 que dispõe sobre o Código
de Obras Edificações do município São Carlos e dá outras providências. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Agora nós estamos
aprovando o projeto original com a emenda englobava também. Então aprovado, não houve
manifestação contrária. Eu vou seguir o projeto de lei aqui, o de número 570(processo nº
3802/22) de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que é o… que autoriza o Poder
Executivo a abrir um crédito suplementar na Prefeitura de São Carlos no valor de R$28.000,
sendo R$3.000 do nobre vereador Djalma Nery, R$25.000 da nobre vereadora, Raquel
Auxiliadora para compra de uniformes para Vila Prato Futebol clube. A realização da parada
LGBTQIA+ com o recurso oriundo nação, dotação orçamentária do Tesouro Municipal. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o
projeto de lei de número 570. Na sequência, o projeto de lei 589 (processo nº 3889/22) de
autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
adicional suplementar na prefeitura, no valor de R$19.810 para a formalização do termo de
fomento com a entidade Teia Casa de Criação, sendo que o recurso é proveniente de emenda
parlamentar do nobre vereador Djalma Nery. Recurso alocado por meio de anulação do
dotação orçamentário do Tesouro municipal. Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Muito bem, Djalma. Essa TEIA Casa de Criação é um
belo espaço cultural, produz aí muita cultura no nosso município. Sou fã desse pessoal aí, viu?
Não sei o Daniel está lá ainda, mas muito bom. Quero também colocar em votação um
projeto de decreto legislativo de número 19 (processo nº 4105/22) de autoria do vereador
Roselei Françoso. Portanto, esse que vos fala, e que concede título está dando horária de São
Carlos a Michele Estefano Sabino é…. diretora lá do Sebrae São Carlos faz um trabalho
brilhante na questão do pequeno empreendedor, né? Do empreendedorismo na cidade São
Carlos. faz muito tempo que eu me comprometi quando ainda naquela época, secretário de
Trabalho, Emprego e Renda, Nino Mengatti, que me solicitou juntamente com o pessoal da
ACISC, que eu me comprometi de reconhecer o trabalho que a Michele faz. Não só na cidade
de São Carlos, mas todo o entorno, né? fomentando a questão do empreendedorismo na… na
região, estar então concede título de cidadão honorário de São Carlos a senhora Michelle
Ester Sabrino. Em votação, o projeto de decreto Legislativo. 19. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado, o decreto legislativo
número 19. Mas algum Rodrigo? Vereador inscrito. Então queria, na verdade, antes de passar
palavra, né? Para o experiente falado e o tempo do partido. Queria apenas fazer aqui e um
agradecimento a aquilo que aconteceu. A professora Neuza já falou, na verdade, de uma
forma bastante genérica, né? De todos os eventos que aconteceram na cidade de São Carlos,
as festividades em comemoração aos 165 anos da nossa querida cidade de São Carlos, mas eu
quero agradecer, né? Todos os participantes pelo primeiro são Carlos Bike Fest. Muita gente
participou, então quero agradecer a Prefeitura Municipal de São Carlos, por meio da
Secretaria Municipal de Esporte, Cultura, Turismo e Lazer, em parceria com a Fundação
Educacional São Carlos. E logicamente, né? Fazendo aqui menção aos 2 secretários já, o
Tiago de Jesus e também o presidente da Fundação Educacional São Carlos, o Fernando, né?
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Fernando Carvalho, o presidente da Fesc. A Federação Paulista de Ciclismo, a Unimed, o
Pedala São Carlos, o ciclismo São Carlos, a São Carlos Ambiental, conserta Baike e que
envolve que envolve várias pessoas dessa equipe. Aí eu quero nominar aqui, as pessoas que
estiveram lá trabalhando, né? Muito no domingo para que esse evento acontecesse. Então
quero agradecer ao prefeito Airton Garcia, por ter proporcionado um grande evento estação
Carlos, além do pedala bike e além do do do do Bike Fest, vários outros evento festivo no
Bicão, vários pontos da cidade. Meus agradecimentos ao prefeito. Quero agradecer também
ao vice-prefeito Edson Ferraz, ao secretário de Esporte, Cultura, Turismo, Lazer, Thiago de
Jesus já mencionado aqui, né? Agradecer a mim mesmo, não dá, né? Mas também a Câmara
Municipal teve uma participação efetiva aqui. Vários vereadores estiveram presentes la no
domingo. Eu, professora Neuza e tenho certeza que foi de grande valia o nosso apoio. Quero
agradecer a ex, né? Se a gente pode falar. A assessora da Mesa diretora dessa casa que marcou
um período muito expressivo aqui nessa casa. Andréa Rosa, que hoje é chefe de gabinete do
secretário de Esporte, fazendo lá um brilhante trabalho, né? Sempre acompanhando as
atividades. Eu não sei como ela consegue, meu Deus…. Ela está em tudo, né? Eu não consigo
acompanhar. Andreia. A Secretaria de Planejamento, o secretário municipal e Netto Donato, o
secretário municipal de Fazenda do Senhor Mário Antunes, né? pela agilidade para todos os
processos que tramitaram lá dentro da legalidade, né? Tenho certeza que se não fosse e o
papel da do Mário da sua equipe teria muita dificuldade para acontecer. Tudo isso. São vários
processos, exigibilidade, licitações, contratações de centenas de pessoas e empresas. E a
secretária municipal de Agricultura, Abastecimento… o secretário, né? A Secretaria
Municipal de Agricultura, Abastecimento, secretário caiu Scholz também teve o apoio lá.
Secretaria Municipal de Segurança Pública e o secretário coronel Samir Gardini Michelle
Abu, que comandante da Guarda Municipal, o secretário de Serviços Públicos, Senhor Maria
Omo e também o seu José Augusto, chefe de gabinete. Você que a secretaria, mas por
transporte e trânsito, senhor Paulo Luciano e todo esse sua equipe, né? De e agentes de
trânsitos, os conhecidos como amarelinhos, tiveram lá os guardas municipais. A Secretaria
Municipal de Comunicação, ao senhor Leandro Severo, a Polícia Militar. E aí teve várias
empresas aqui da cidade que participaram efetivamente. Quero relatar cada uma delas aqui
para que fique registrado os trabalhos de hoje, né? Conserta Baike, a ciclo pedal, A
esquiniline, Bailique, a Red Line, a Cruzeiro do Sul Bike, a Bike Bike, center Bike, Irmãos
Cadu disse estar. A central de bicicletas, a Pedro Baike... Pedro Bike lá no Santa Felícia,
muito boa, a bicicletaria dele. A Bicistore, a Oe bike, a bicletaria são paulo, o Luiz
Mitsukado. E o Conde BA. E que a EBM e a Farmácia do Rosário, que não é uma bicicletaria
uma farmácia, mas estava lá também participando, ajudando, contribuindo, apoiando a ação.
Então, meus… meus sinceros agradecimentos a todos que de uma forma ou de outra
participara. Não está na relação aqui, né? Azarão bicicletaria, mas também teve uma
participação muito importante no evento. Quero deixar registrado aqui, né? O agradecimento
ao Mazarão será homenageado por essa casa nos próximos dias, entre oferecido pela nobre
vereadora Neusa Golinelli e a este vereador. Então, mas é um querido. VEREADOR
RODSON MAGNO DO CARMO: Comunicado a Casa. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Comunicado a casa solicitado pelo Nobre vereador Rodson Magno do Carmo.
VEREADOR RODSON MAGNO DO CARMO: Passarei a palavra. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Obrigada vereador Rodson. Eu só queria pedir licença…
Senhor presidente, eu queria pedir licença. E eu tenho agora uma reunião do Conselho
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Municipal dos Direitos da Mulher, a qual eu sempre acompanho o conselho. E é uma pauta
muito importante, que é a reabertura do Centro de Referência da mulher. Um projeto também
de rearticulação da rede de atendimento às mulheres. Então eu peço licença e para me
ausentar da sessão para representar inclusive essa casa na reunião do Conselho.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereadora Raquel, licença concedida, mas eu
gostaria muito que a senhora levasse ao conselho é um vasto material que nós estamos
reproduzindo aqui, produzido pelo… pelo o Tribunal de Contas São Paulo, o material que vai
contribuir muito com a luta de Vossa Excelência e de todas as mulheres que compõem esse
conselho estar disponibiliza lá, acho que vai ser muito importante. É tempo do
partido…VEREADOR RODSON MAGNO DO CARMO: Muito obrigado, senhor
presidente. Gostaria de fazer um comunicado à casa aqui, no último sábado eu estive aqui no
Bicão. Eu queria parabenizar o Telo, o Alexandre, que está aqui presente no seu projeto
Reviver. Projeto que resgata valores e cultura Esporte passado. E a gente tem que deixar bem
claro, esse evento só aconteceu. A gente tem que fazer jus, graças à emenda do nosso querido
vereador Djalma Nery, que destinam essa emenda para este evento. Eu tive lá, a questão dos
ambulantes foi acertado com ele, a gente resolveu. Então Telo, eu quero aqui te parabenizar.
Mais de 10.000 pessoas presentes no evento. O evento organizado, as famílias presentes. Teve
mais gente do seu evento do que é no evento da trabalhador são-carlense. Lotou. O povo,
gostou… Começou 2 horas da tarde, foi até 11 horas da noite, os ambulantes venderam todo o
mundo de acordo, o bicão todo revitalizado, as pessoas ordeira. Então aqui mais uma vez
parabenizar você, Telo. E conte sempre com o apoio dessa casa. Parabéns. Muito obrigado,
senhor presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado vereador, Rodson.
Eu quero convidar a Cláudia Cury. Lá na presidência. Tudo bem? Então, enquanto isso, eu
vou passar aqui ao tempo do partido. A professora Neuza e desde já eu quero convidar aqui o
meu amigo e o vereador Bruno Zanchetta pra me substituir aqui na Presidência, para que eu
possa registrar, né? Uma fotografia com a Cláudia Cury, esposa, né? Do homenageado da
meia maratona lá de Santa Eudóxia, tá? Então passo ao vereador Bruno aqui para dar
sequência nos trabalhos. PRESIDENTE BRUNO ZANCHETTA: Próxima vereadores
inscrita pelo tempo de partida. Vereadora Professora Neuza. SRA. PROFA NEUSA: Boa
noite a todos. Aqui estou eu retornando a uma fala. Primeiro eu quero recapitular a fala do
vereador Rodson em relação ao Bicão e a dos trabalhadores. São 2 festas maravilhosas e que
merece os parabéns. Como eu havia já parabenizado o Alexandre, aí a organização, quero
também parabenizar a Comissão dos Amigos do Bicão e do Córrego de Merendeiro que estão
fazendo um trabalho por excelência na vida e na proposição de novos o entendimento do que
se trata área do Bicão. Quero falar também nesse momento, também sobre a educação. Que…
eu recebi vários comunicado de ex-aluno, que hoje são pais, da falta de professores.
Observando, viu Bruno, que está como presidente, Djalma…. Aproveitando esses intervalos
desses 2 feriado. Um de Corpos Christi, né? De de finados que é… Desculpa. de Finados. E o
do aniversário da cidade. Teve professor que faltou mais de 10 dias. Então a situação que a
gente tá enfrentando da falta de professores continua, Bira. Só as pessoas que tem a
necessidade de ter a criança na escola é e que sente isso, porque eles tem que trabalhar e não
tem onde deixar. Então pra muitas pessoas que não estão nem aí fica triste. As pessoas que
sofrem por essa falta. Então novamente a educação aí, com a falha. Quero também colocar
que relato também e essa falta, que vai impactar também a parte dos esportes, e eu já avisei
até a secretária Ana, que é da… Da assistência de jovens e criança, sobre o CJ Do Araci, que
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chama Lauriberto José Reis. Que continua, mesmo com a arrumação, sem uso, inativo. Vários
lugares que podiam estar se preparando, dando a para a região do Aracy um atendimento
melhor… É triste, não se faz. E quero voltar a falar… São pedacinhos… mais da importância.
Eu vou ler gente, porque lendo eu acho que eu consigo não me perder tanto da importância
que é dessa reunião que vai acontecer, Bira, no Egito. Que quem vai representar nós é Luiz
Inácio Lula da Silva. Mas… e vários técnico. A Conferência das Nações Unidas sobre as
mudanças climática começa no dia 8 de novembro, no Egito. O objetivo do evento é debater
as medida para combater e conter as mudanças climática. Em sua 27ª edição, a conferência
das Partes das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP 27 tem como lema Juntos
para a implementação. Que sinaliza concretizar acordos firmados anteriormente, como a de
Paris. Cujo Brasil tá faltando muito na ata, compreendo. Que sinaliza concretizar acordos,
naquele momento, com o objetivo de debater medidas para conter as mudanças climáticas que
não são tão importantes para vocês hoje, mas será importante para gerações futuras e talvez
nossa. A conferência vai reunir líderes de todas as nações. Eles vão debater a mistigação dos
dos gases do efeito estufa. Tá? Até o gás que o boi solta, vocês já imagina, ne? A adaptação
climática, a parceria para conter o aquecimento global e o impacto climático na questão
financeira. O Senado Federal já discutiu em uma sessão temática os acordos fimado da COP
26, e a proposta do Brasil para a COP 27. Para o senador Fabiano Contarato, do PT, do
Espírito Santo, os países continuam com o desafio de combater o aumento da temperatura
global e suas consequências. Ele destacou o aumento da temperatura, presta bem atenção. Do
bioma do cerrado. Quem assiste o Pantanal não tem ideia como está a situação que está
encarando o Brasil. No Brasil. Na avaliação com a emergência absurda dessas mudanças
climáticas. Estudo liderado por pesquisadores da Universidade de Brasília aponta que a
conversão das áreas nativas….PRESIDENTE BRUNO ZANCHETTA: Para concluir
vereador. VEREADORA PROFA NEUSA: Do Cerrado. E para a conversão de áreas nativas
do cerrado para pastagem e agricultura já tornou o clima da região quase um grau celsius a
mais quente, 10% mais seco, sem contar os efeitos das mudanças climática em nível global. O
que poderá deixar o cenário ainda pior. Em breve teremos a Conferência de Parte sobre o
clima na COP 27 em que poderemos levar, infelizmente, e mais uma vez, a comprovação de
que o Brasil não está assumindo os compromissos para a luta que se dá em nível internacional
no cenário de emergências climáticas. A COP 27 será realizada entre o dia 6 e 18 de
novembro, cerca de 90 líderes do Estado já confirmada presente, inclusive o presidente eleito.
Luiz Inácio Lula da Silva, com exceção de Jair Bolsonaro. Lógico. Sob a supervisão de Érica,
Cristian e Rádio Senado. Bom gente, eu fiz questão de ler, porque eu acho que pouca gente
prestou atenção a chamada de que nós vamos sofrer. Eu estou aqui como representante da
Comissão do Meio Ambiente, onde o Djalma e presidente e o Robertinho Vale também faz
parte, da importância que é gente. Tanto para nós e para todos os seres vivos da Planeta.
PRESIDENTE BRUNO ZANCHETTA: Parabéns pela fala, vereadora Neusa. Pode
continuar aí. Nós vamos agora para explicação pessoal. Já foi. Seguindo na explicação
pessoal, próximo vereador inscrito vereador Ubirajara Teixeira, o Bira. VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA: Boa tarde a todos, a todos que nos acompanha de casa, imprensa
falada e escrita, vereador Djalma Nery, presidente Bruno, ao meu amigo baiano. Bom, eu não
gosto muito de voltar atrás das coisas mas, na terça-feira retrasada, que a gente fez a votação
do projeto de lei do Rodeio, eu tô passando para agradecer os vereadores que nos apoiaram no
projeto. Eu vejo muito importante para nossa cidade também, e também respeitando
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democraticamente os vereadores que não concordaram, mas… aquela correria, né? Não deu
para agradecer a todo o mundo, né? E… que sempre nos apoiou. Também quero agradecer ao
vereador Paraná, que juntamente, a gente que montou o projeto junto, sempre fortalecendo e
pensando no bem-estar dos animais e também para contribuir com a população. Essa luta é
uma luta minha… Eu tenho hoje quase 30 anos de rodeio, e até queria apresentar com o
material aquele dia de agradecimento, né? Que porque o chapéu operador Paraná aqui em
2012, ele queria colocar essa lei e acabou não tendo votação suficiente. Aí ele me procurou,
até o jornal tá até meio velhinho ainda, né? Eu como juiz credenciado, juiz internacional, sou
apto para jogar rodeio até nos Estados Unidos. E lembrando que o jornal Primeira página
agradeceu Marco Santos, o Gian, que sempre me apoiaram. E aí o Paraná junto com o pai dele
era vereador, né? E o senhor Medel, junto com o seu Marcos, ele… ele procurou eu, como eu
estava sempre trabalhando com isso, para dar mais credibilidade no assunto. E eu vim
apresentar as propostas da Câmara nas rádios… Aí um jornal o o Jean, o Marcos abriu as
portas para mim. A gente tentou passar o projeto e não deu. E agora, felizmente deu certo. Eu
acho que muitas entidade e vai ganhar com isso. Vai tá de portas abertas para todo mundo
conferir o que é um trabalho de proteção animal. Mas antes disso, esse é um jornal 2012,
professora Neusa, Djalma. Esse é de 2006. Então, sempre o Jean, o Marco Santos sempre
chamou, apoiou esse evento, apoiou sempre o meu trabalho. Eu estava indo para Barretos, né?
Em 2006, o jornal tá até meio velhinho. Eu estou passando para agradecer… Aquele dia foi
muito corrido a sessão, não deu tempo, né? Agradecer a imprensa que sempre apoiou, o jornal
Primeira página, o Gian sempre abriu as portas, né? Para a gente divulgar o evento. Beleza?
Era isso, de momento. Agora eu quero e fazer um agradecimento, né? Para emissora SBT.
Que nesse último final de semana, através do Teleton. Né? Nós, eu e o Bruno, Robertinho. O
Robertinho como presidente, eu como secretário Bruno… Perdão. O Bruno como presidente,
eu como e o secretário e o Robertinho membro da Secretaria da Pessoa com Deficiência, aqui
da Câmara Municipal. O Teleton, ele teve uma arrecadação recorde. Foi 30, deixa eu ver, 34
Milhões que vai ser destinado, né? Para as pessoas com deficiência. Então são 25 anos de
Teleton. Acho que para nós é muito importante isso, né Bruno, a gente tem uma luta. Igual
você, a gente faz parte da comissão, mas sempre que a gente precisa de vocês, vereadores pra
projetos de lei, para acompanhar a gente na história deficiente, vocês estão sempre presente
com a gente. Então... É tem algum texto que a gente tirou, né? Da… do programa que além de
colocar causa da pessoa com deficiência física em pauta e levar para os lares o brasileiro essa
importância. Quer dizer, o Teleton, além de ficar 3 dias passando, levou pra pessoa a inclusão
social, para ter conhecimento que antigamente era menos reconhecida… ainda falta muito,
que nem o Bruno fala, falta muito ainda mais a gente temo que que caminhando e tal. Então o
valor arrecadado essa história e começou do 0, né? Chegou a 34 milhões, né? E no último
Teleton e arrecadaram 15 Milhões. Não. Fizeram 15 milhões de atendimentos e a construção
de mais 10 unidades. A outra arrecadação. Então, quem ganha com isso a pessoa com
deficiência. A AACD. O Teleton foi um programa muito importante. Agradecer à família do
SBT. Nós vamos fazer uma moção que reconhecimento em nome da comissão.
PRESIDENTE BRUNO ZANCHETTA: Para concluir, vereador. VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA: Então, senhor presidente Bruno, a gente vai fazer uma moção
enviar para empresa, porque esses gesto e acaba mudando a vida de muita, e muitas pessoas.
Então agradecer a empresa Silva, do Silvo Santos, né? O SBT por essa ação muito muito
bonito e muito maravilhosa. Obrigado a todos. PRESIDENTE BRUNO ZANCHETTA:
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Convido ao vereador Bira para que presida essa seção, que eu vou utilizar para a aplicação
pessoal. PRESIDENTE UBIRAJARA TEIXEIRA: Então, para a explicação pessoal,
agora. O tempo de 5 minutos, o vereador Bruno Zanchetta. VEREADOR BRUNO
ZANCHETTA: Boa noite, vereador Bira que nesse momento preside a sessão. Vereadores,
vereadoras, professora Neuza, vereador Djalma. Antes da minha fala, estou aqui com mais 2
educadores, o vereador Djalma e a vereadora Neusa. Atender, né? Realizar aqui um pedido à
Secretaria de Educação tem feito esse pedido, vereador Djalma já trouxe esse assunto aqui
sobre a questão das matrículas dos alunos para o ano que vem. A secretaria está muito
preocupada. O número de adesões tem sido muito pequeno, né? Então deixar mais uma vez
esse recado para que os pais procurem até o final desse, no máximo até o final desse mês.
Para que os professores, os servidores, a comunidade escolar, a professora Neuza sabe muito
bem como é isso, possa se organizar. Então, vereador Bira, faço um pedido também para que
o vereador Bira reforce essa questão. A secretaria Educação estar muito preocupado com essa
situação. De novo, afinal, os professores precisam se planejar, as turmas, quem serão os
alunos. Para a gente possa ter uma ideia do do quanto cada escola, quanto a comunidade
escolar vai estar envolvido ali. Enfim, então uma série de situações, aguarda essa definição
dos pais. Então você que é pai que tá ouvindo essa fala, depois eu vou pegar só a partir desse
vídeo também, para que você possa realizar a matrícula de seu filho. É importante também
para que a criança sinta-se motivado para o ano que vem. Então espero que essa fala possa
reverberar. Ainda falando de educação, quero agradecer os vereadores. Entrei hoje com uma
moção de congratulação sobre a nós tivemos a Feira de Ciência e Tecnologia lá no ginásio
Milton Olaio. Nós tivemos a participação de todas as escolas estaduais, né, da cidade da nossa
região. Afinal, a diretoria, Diretoria Regional de Ensino atende toda a nossa região. Então
parabenizar a USP, né? O CPOF, que é o centro de pesquisa em ótica e fotônica. E
parabenizar também a Diretoria Regional de Ensino, na pessoa da Débora Gonzales Blanco.
Nós tivemos a participação na no ginásio Milton Olaio, de mais de 2000 pessoas. feira de
Ciências é importante que valoriza os talentos que nós temos na escola. É o trabalho dos
professores, é o trabalho dos coordenadores, é o trabalho dos diretores. É o reconhecimento
dos talentos que nós temos em cada escola. Então foi enquanto o professor, a nossa escola,
segundo Carlos Lopes, lá no município de Ibaté, foi premiado, inclusive. E fui também quanto
o vereador. É muito gratificante ações como essa… Então parabenizar a USP e parabenizar a
Diretoria Regional de Ensino, na pessoa da Débora, que é muito competente, por sinal, e
todos os nossos professores e os nossos diretores e os nossos alunos. Por isso, as coisas
acontecem. Deixei esse tempo reservado, propositalmente vereador Bira. Para tratar de um
assunto que eu já trouxe ele aqui, mas eu vou reforçar. Que é o PS do Santa Felícia. A UBS
do Santa Felícia, que a Unidade Básica de Saúde, atende 39 bairros naquela circunvizinhança
naquela região. Ou seja, o número de pacientes atendidos ali é muito expressivo. E aí as
queixas... Tenho certeza que nos outros gabinetes também chegam até nós. Vereador, faz uma
visita lá, vereador vai até lá, você vai ver como tá. Eu tive na UBS recentemente e ontem eu
tive na UPA do Santa Felícia. Situação é essa. As paredes estão sequer acabadas. Houve o
rebaixamento de um balcão para que as funcionárias pudesse atender, só que o balcão só foi
rebaixado, ele não foi pintado, o que não tem como pintar. Olha… Tem um vazamento na
unidade. Esses dias nós tivemos uma forte chuva lá, vereador Bira, ao teto cedeu. Choveu
tudo dentro da unidade, na entrada, na porta da unidade. Graças a Deus foi no período
noturno, graças a Deus. Então uma série de situações, aquela unidade precisa de uma
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manutenção estrutural. Na semana passada 2 idosos caíram na calçada, que a calçada tá toda...
Enfim, sem nenhum tipo de cuidado. Então quero deixar esse apelo hoje aqui em nome de
todos os servidores da UBS do Santa Felícia, em nome de toda a população, dos 39 bairros
que é atendido ali. Ali é uma unidade de referência mas, para isso, os servidores estão
desmotivados… desmotivados, com a estrutura física, com a estrutura geral da unidade.
Precisamos de readequação, precisamos de melhoria, mudança. A farmácia não atende às
expectativas dos servidores. Espero, de verdade, que a Secretaria de Saúde olhe com carinho
para a unidade básica da do Santa Felícia. Vereador Lucão, que é presidente da Comissão de
Saúde, que tem feito um trabalho muito bonito na saúde, sabe do que estou falando. A
unidade Básica Básica de Saúde Santa Felícia precisa de um cuidado na tenda Ali 39 bairros.
Estive lá ontem. A calçada, 2 idosos caiu na semana passada, ela está toda cheia de buracos. A
unidade sofre com uma série de goteiras. Houve uma queda na entrada da unidade. Enfim…
uma série de situações que eu ficaria noite toda pontuando. Agradeço os vereadores.
Protocolei o requerimento hoje, o nosso papel é esse: encaminhar as demandas e buscar
solução. Muito obrigado. PRESIDENTE UBIRAJARA TEIXEIRA: Agradeço a fala do
vereador Bruno sempre atento, né? Junto com a Comissão de Saúde, né, mas melhores nas
unidades que realmente necessita mais. Vamos caminhando devagarzinho para que isso
aconteça o mais rápido possível, né? Não há mais ninguém? Vamos fazer a chamada final?
Chamada final de senhores vereadores. VEREADOR GUSTAVO POZZI: André Rebello,
VEREADOR ANDRÉ REBELLO: presente. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Azuaite.
Bira, VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Presente. GUSTAVO POZZI: Bruno,
VEREDOR BRUNO: Presente. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Cidinha. De Alvim.
Dimitri. Djalma, DJALMA NERI: presente. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Elton.
Gustavo Pozzi presente, Lucão Fernandes. Malabinn. Marquinho Amaral. Paraná. Professora
Neuza. Raquel. Robertinho Mori. Rodson. Roselei Françoso. Sérgio Rocha. E Tiago.
PRESIDENTE UBIRAJARA TEIXEIRA: Obrigado, vereador Gustavo Pozzi. Agradecer
Emílio ao menino da técnica lá. Saber o nome dele, né? Gabriel também? Saiu um Gabriel,
entrou outro. Para agradecer eles para se meu trabalho e o baiano a todos os presentes. Sob a
proteção de Deus declaro encerrada 38ª na sessão ordinária. Boa noite a todos.

