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SESSÃO ORDINÁRIA 16 DE NOVEMBRO DE 2022
Esta Ata foi lida e conferida pelo vereador Marco Amaral, 1º Secretário
Aos dezesseis 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 e senhoras
vereadoras. Dando início a 39ª sessão ordinária de 16 de novembro de 2022. Eu solicito à
nossa secretária vereadora, Raquel Auxiliadora, que proceda chamada senhores vereadores e
vereadoras. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Boa tarde, presidente Roselei
Françoso. Atenção, vereadores para a chamada vereador André Rebelo, VEREADOR
ANDRÉ REBELLO: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Azuaite
Martins de França. Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Presente,
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Bruno. Cidinha do Oncológico. Dé Alvim.
Dimitri Sean. Djalma Nery. Elton Carvalho. Gustavo Pozzi. SR. GUSTAVO POZZI:
Presente, VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Lucão Fernandes. Malabin.
Marquinho Amaral. Paraná Filho. Professora Neuza. Raquel Auxiliadora Presente, Robertinho
Mori, VEREADOR ROBERTINHO MORI: Presente, VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Rodson Magno. Roselei Françoso, presente, Sérgio Rocha e Thiago
Parelli. 6 vereadores presentes. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: E não havendo
número regimental, eu peço a suspensão da sessão até que a gente tenha o número de
vereadores, regimentalmente previsto no nosso regimento. [SUSPENSÃO]. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: E eu solicito à vereadora Raquel e que proceda a chamada dos
senhores vereadores… vereadoras e vereadores. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente, SRA.
RAQUEL AUXILIADORA: Azuaite Martins de França. Bira. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Presente, VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Bruno. Cidinha do
Oncológico. Dé Alvim. Dimitri Sean. Djalma Nery. Elton Carvalho. Gustavo Pozzi.
VEREADOR
GUSTAVO
POZZI:
presentes.
VEREADORA
RAQUEL
AUXILIADORA: presente Lucão, Fernandes, Malabin. Marquinho Amaral, Paraná Filho, a
professora Neuza Raquel Auxiliadora Presente, Robertinho Mori. VEREADOR
ROBERTINHO MORI: presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: presente.
Robson Magno Roselei Françoso, presente, Sérgio Rocha e Thiago Aparelho 7 vereadores
presentes. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Havendo número regimental, declaro
aberta a presente sessão sob proteção de Deus. Iniciamos os trabalhos em pé, cantaremos o
hino Nacional e o hino a São Carlos. [CANTA-SE HINO NACIONAL]. [CANTA-SE
HINO A SÃO CARLOS]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Os processos que
estão na mesa do Rodrigo já faz a leitura. Enquanto isso, eu passo. Peço ao vereador André,
que proceda à leitura da Bíblia. [LEITURA DA BÍBLIA]. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Solicito… Obrigado Vereador André. Eu peço… Solicito à vereadora Raquel
Auxiliadora, que proceda a leitura dos votos de pesar da semana. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Relação de votos de pesar. Ana Estevarengo dos Santos, Moacir Marques,
Alberto Cita Filho, Maria Zilda Filomeno Aguiere, Dirce Olinda Teixeira Pires, Maria das
Dores de Moraes Avelino, Henriqueta da Conceição dos Santos, Ademir Luiz, Jorge
Aparecido Espergo, Gamonau Tadeu Pires, Alexandre Donizete Grilo, Pedro Onoraço Oiano,
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Maria Aparecida Faria Caiado, Patrícia Aparecida Giriodo Milani, Antônio Carlos Varotto,
Inês Lourenço de Paula, Mário dos Santos, Gabriel Ferreira de Souza, Maria Ignez Branquino
Pavão, Vagner José Alberto Pereira, Milena Fernand, Chiqueto, Cícero Marques da Silva, Eva
Terezinha Sampaio da Silva, Leandro Papeso, Diomira Taqueri Casemiro, Aparecida
Rodrigues Cadei, Jovelina Ferreira Barbosa, Antenor Silvestre, Francisco Ricardo Alves
Pereira, Maria Conceição Alvarenga da Silva e Luzia Rodrigues Pazzato. Esses são as
relações de votos de pesar. Senhor presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, vereadora Raquel. Peço aos vereadores, ao público presente, os que puderem, por
favor, fique em pé para aguardamos 1 minuto de silêncio em memória dos falecidos da
semana. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Senhor presidente, registrar a
presença da vereadora Cidinha do Oncológico e também da vereadora Lucão Fernandes.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereadora Raquel, eu aproveito a oportunidade e
solicito a Vossa Excelência que proceda a leitura da justificativa de ausência do nobre
vereador Marco Antônio do Amaral, Marquinho Amaral. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Senhor presidente, justificativa. Venho por meio deste justificar minha
ausência na sessão ordinária desta quarta-feira, dia 18, por ter um compromisso agendado
anteriormente. Certo da sua costumeira atenção de Vossa Excelência aproveito a oportunidade
para expressar meus sinceros cumprimentos e votos de apreço e consideração.
Atenciosamente Marco Antônio do Amaral, vereador. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado vereadora Raquel. Quero aproveitar também e registrar a presença
de 2 amigos aqui no plenário. O Danilo, que muito contribuiu com a imprensa local e o
Gilberto também que representa os sindicatos SINDISPAN. Muito obrigado pela presença de
vocês. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presidente, registrar presença também
do vereador Azuaite Martins de França. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Presença
registrada do nobre vereador Azuaite Martins de França. Nesse momento o coloco em votação
a ata da sessão ordinária do dia 25/10/2022. Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Por favor vereadora Raquel, registrando
também a presença do vereador Djalma Nery. Tudo bem, professor? Obrigado, Raquel.
Solicitou a nobre vereadora Raquel Auxiliadora, que proceda a leitura das proposições da
semana. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Senhor presidente, relaciono abaixo
no número de proposições apresentadas pelos vereadores e vereadoras entregue a esse setor
para serem apreciadas na 39ª sessão ordinária, realizar-se no dia 16 de novembro de
2022.São: 7 projetos de lei ordinária, um projeto de decreto legislativo, 39 requerimentos, 3
moções, num total de 50 proposições. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado a
vereadora Raquel. Nesse momento, consulto os nobres vereadores e vereadoras, se há alguma
solicitação de destaque para as proposições lida pela nobre vereadora Raquel Auxiliadora.
Não havendo solicitação em destaque, eu coloco em votação. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovada. Nós não temos pedido de
tribuna livre hoje, né? Hoje nós não temos, então. Nós já vamos para o próximo o expediente.
Que é. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Aproveito para registrar a presença do
vereador Thiago Parelli. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Eu peço a atenção dos
nobres colegas, vereadores e vereadoras para o requerimento 2883, de autoria do nobre
vereador Jhony Oliveira de Souza, o Paraná Filho, que solicita a licença do mandato do
vereador da Câmara Municipal de São Carlos. Que foi protocolado no último no dia
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16/11/2022. E eu quero solicitar nesse momento à nobre vereadora Raquel Auxiliadora, que
proceda à leitura do requerimento. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Excelentíssimo Senhor presidente da Câmara Municipal, vereador Roselei Françoso, Sinto-me
do presentes para informá-lo, para os devidos fins de direito, acerca da minha investidura no
cargo de secretário municipal de Agricultura e Abastecimento. Conforme a portaria, número
1100 de 9/11/2022, o que implica em minha licença do exercício da vereança em carater
automático. Nos temos artigo 17 da Lei Orgânica do município, com o artigo 302 inciso
quinto e parágrafo, segundo do regimento interno dessa Câmara. Artigo 318: o vereador
poderá licenciar-se se somente, artigo quinto: em virtude da investidura na função de
secretário municipal e o artigo segundo… o segundo parágrafo, o vereador investido cargo de
secretário municipal considerar-se automaticamente licenciado, podendo optar pela sua
remuneração. Na oportunidade, reitero juntada na inclusive a portaria de nomeação no cargo
de secretário municipal. Sem mais, desde já protesto pelos mais elevados votos de estima e
apreço. São Carlos, 16 de novembro de 2022. Paraná Filho, vereador PSB. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Eu agradeço a leitura realizada pela nobre vereadora Raquel
Auxiliadora. Nesse momento, tendo em vista o pedido de afastamento do cargo do vereador,
formulado pela via do Paraná Filho, que exercerá atividades de secretário de Agricultura
municipal, secretário... Que exercerá atividade de secretário da Secretaria Municipal de
Agricultura e Abastecimento, e tendo obedecido todas as formalidades legais com constantes
no… do Regimento interno desta Casa de Leis, é com imensa satisfação que convido o
primeiro suplente de vereador do PSL, Moisés Lazarini, a assumir a vaga do vereador
afastado Paraná Filho. Convido o nobre vereador Moisés Lazarini, a prestar seu juramento de
posse. Tem aí, Moisés? O senhor repete e junto comigo por gentileza? VEREADOR
MOISÉS LAZARINE: Sim senhor. SR. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Prometo
exercer com dedicação e lealdade o mandato que me foi confiado pelo povo. SR. MOISÉS
LAZARINE: Prometo exercer com dedicação e lealdade o mandato que me foi confiado pelo
povo. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Cumprindo e fazendo cumprir a
Constituição da República, a Constituição estadual. VEREADOR MOISÉS LAZARINE:
Cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República, a Constituição estadual.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: A Lei Orgânica do município e a legislação em
vigor. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: A Lei Orgânica do município e a legislação em
vigor. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Defendendo a Justiça social, a paz e a
igualdade de tratamento a todos os cidadãos. VEREADOR MOISÉS LAZARINE:
Defendendo a Justiça social, a paz e a igualdade de tratamento a todos os cidadãos.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Prestado compromisso pelo nobre vereador
Moisés Lazarine, declaro empossado como vereador da Câmara Municipal de São Carlos.
Convido a fazer o uso da palavra pelo tempo regimental de até 3 minutos. Seja muito bemvindo, viu Moisés? Acho que é o desejo de todos aqui cumprimentá-lo, desejar ao senhor
muito sucesso nesse, nessa nova jornada aqui na Câmara Municipal. O senhor tem a palavra
pelo tempo de 3 minutos, VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Senhor presidente Roselei
Françoso. Vereadores, vereadoras presentes, população que nos vê nos ouve é com muita
satisfação que o retorno à essa casa, pelos votos que me foram confiados por toda a população
de São Carlos, a qual mais uma vez reforce os meus sinceros agradecimentos a essa
população que de forma, né? Livre, espontânea. Confiou em mim este mandato, né? De
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primeiro suplente, nesse caso nesse mandato e já sendo o segundo mandato, sendo que eu fui
de um mandato como titular no mandato passado. Então reforço aqui meus agradecimento a
cada pessoa, cada cidadão que confiou a nós, a cada liderança e a todas as pessoas aí, em
especial também a essa casa pelo período de já passamos aqui no mandato passado e nesse
próprio mandato, né? Que no ano passado já estive aqui ocupando por cerca de um ano, já, a
primeira suplência do PSL, que, na verdade hoje se tornou União Brasil. Tendo a fusão com o
partido Democratas. Então estaremos aí à disposição de toda a população, mais uma vez em
especial rendo, né? E agradeço a Deus pelo privilégio, a vida de poder estar aqui
compartilhando com cada um dos voz, é… de vocês vereadores, né? E essa nobre missão.
Sabemos da importância e a responsabilidade que nos cai sobre o ombro de cada um de nós.
Sabemos que a população carece, necessita que as pessoas estejam, né, de olhos bem abertos,
atentos a todos os seus anseios, suas necessidades. Então, senhor presente, quero dizer a todos
que com muito orgulho, né? Agradeço também aqui aos meus pais pela criação. Sabemos
hoje, que vivemos numa sociedade que a inversão de valores está cada vez mais sendo
normalizada, né? Mesmo nascendo numa família pobre, trabalhando na roça até os 18 ano, os
meus pais jamais deixaram de investir na minha educação, na minha formação e dizer que
sempre a importância de viver honestamente, conquistar cada passo, mesmo que seja
pequeno, mas conquistá-lo de forma honesta, de forma, né? A ter orgulho de cada decisão, de
cada ação tomada. Então, quero dizer à população que pode continuar contando com esse
vereador, pode continuar confiando no trabalho meu, da minha equipe e sem dúvida, faremos
todo o esforço possível para que cada voto recebido seja retribuído com muito trabalho, muita
dedicação, muita lealdade. Por todo o esforço, né? Que é que nós devemos e com certeza
teremos que dedicar a toda população. Sabemos que a população, ela carece na Constituição,
a qual eu jurei pela terceira vez de mandato, né? Ah, o julgamento que nós fazemos seguir
essa Constituição, infelizmente, ela tem sido rasgada por muitos daqueles que deveriam ser
guardiões. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador Moisés. Deixa eu
só… GRANDE EXPEDIENTE – INSCRIÇÃO DE ORADORES – PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO - Dando prosseguimento às inscrições dos oradores do Grande
expediente, eu convido o nobre vereador Sérgio Rocha a fazer uso da palavra. Vereador
Sérgio Rocha não está presente. O vereador Thiago Parelli, também passa. André Rebelo para
uso da palavra? Não? Azuaite Martins de França pelo tempo regimental de até 10 minutos.
VEREADOR AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Senhor presidente, os senhores
vereadores, o público presente. Senhoras, senhores. Em sessão recente. Sessão que antecedeu
as eleições. O vereador Djalma Nery, ocupando essa tribuna, iniciou o discurso. E na
oportunidade eu presidia a sessão e chamei a atenção do vereador Djalma Nery. Porque a
maneira como ele exponha as suas ideias poderiam revelar, e revelavam mesmo, uma intenção
de chegar ao PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: professor Azuaite, só um
segundinho, por gentileza. Que é a imagem que tá sobrepondo. Se puder apertar isso. O
Azuaite…. Isso eu vou dar, devolver o tempo ao senhor. Mas com a imagem sobreposta. Não
tá legal. Libras está junto com o vereador. Ali, está correto? Ali está ajustando, então vamos
aguardar, ajustar, porque senão a pessoa vai confundir o Azuaite ali. É professor. Com todo
respeito, viu professor. E… tanto faz. Agora sim, eu peço a devolução do tempo ao nobre
vereador Azuaite, para que ele possa retomar o seu discurso. VEREADOR AZUAITE
MARTINS DE FRANÇA: Começando do zero. Tá ótimo. Então eu os estava dizendo que
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sessão anterior às eleições. Quando o vereador Djalma Nery ocupava essa tribuna. A forma
como ele estava expondo as suas ideias. Deixava clara a interpretação de que aquilo podia ser
interpretado como propaganda eleitoral. Disse o vereador que, tanto o rádio quanto a TV são
concessões. E que a Câmara não podia aceitar aquele tipo de abordagem no que o vereador...
Concordou. E reformulou a sua abordagem do assunto. Defendia, o vereador Djalma, a
candidatura Lula. E o candidato em quem… O candidato que eu defendia, e o candidato em
quem eu votei, foi Lula. O mesmo que o vereador Djalma. No entanto, as regras colocadas
não permitiam aquele tipo de abordagem. Mas houve, na mesma sessão, houve uma pessoa
que não concordando com aquilo que dizia o vereador Djalma ou contestando aquilo que
vereador Djalma dizia de forma irregular dentro daquilo que estabelece o regimento e o
funcionamento de um legislativo municipal, ou estadual, ou federal. Eu pedi para que a pessoa
se calasse. Houve um outro que, da mesma maneira, se insubordinou e disse que se calasse
também. Um saiu. O outro permaneceu, ia dizer alguma coisa, eu disse, tente. E ele não
tentou. Não sei se entendeu ou não, e permaneceu na sessão até o final. Por que que eu digo
isso? Porque regras são regras. E no sistema democrático existem regras. E uma das regras
maiores do sistema democrático é a regra das eleições. Você vai às eleições, você vota. E o
resultado que há de vier das eleições é o resultado daquelas… daquelas regras. Por piores que
elas sejam. Por piores que elas sejam... Veja só. Quando o Brasil sediou a Copa do Mundo, no
ano… Que ano foi que houve a Copa do Mundo aqui no Brasil? 2014. Eu assisti ao jogo
Brasil e Alemanha. E naquele jogo nós apanhamos. O resultado vergonhoso, 7 a um. Que
mereceria e estar no esquecimento. Mas a história você nunca se esquece, que você não pode
esquecer dela, porque você retoma até mesmo para melhorar a sua postura, para comparar
com outras situações, que é exatamente aquilo que eu faço agora. Eu não poderia, neste 16 de
novembro de 2022, solicitar ao VAR que fizesse a revisão de todos os gols da Alemanha, ou
me surgisse contra aquele resultado dizendo que foi roubado, que houve fraude? Não houve
fraude. O Brasil jogou mal. O Brasil se borrou em campo, o que houve não foi fraude, foi
fralda. Foi fralda. Aquilo que houve. E o Brasil. Se recuperou de lá para cá e hoje desponta
como um dos favoritos para vencer essa Copa do Mundo, e tomara que enfrentemos
Alemanha e não precisamos ganhar da Alemanha de 7 a um. Basta 1 a 0 para que a gente
alcance o nosso o intento. Lembrar também, ao falar de eleições, ao falar de negras, que
durante muito tempo o Brasil lutou e passou por angústia de não ter eleições diretas nem para
presidente, nem para governador e nem para o prefeito das capitais. O presidente era biônico,
vestia farda. Os governadores eram biônicos. Os prefeitos das capitais eram biônicos. E a
sociedade, não admitindo que isso acontecesse, se reuniu, se organizou, participou de uma
campanha memorável. Conseguimos através da emenda Dante de Oliveira chegar à votação
no Congresso Nacional. A votação não conseguiu o quórum desejado e necessário. Perdemos.
Ficamos indignados com o resultado, tivemos mais votos, mas a regra era: é preciso ter o
quórum constitucional e não obtivemos naquela oportunidade. O que fizemos? Fomos para o
plano B. E qual era o plano B? Disputar no Colégio Eleitoral. As eleições que se avizinhavam.
E nos reunimos no entorno de uma figura de um liberal, de um conservador chamado
Tancredo Neves. Não nos reunimos no candidato de esquerda. Nos reunimos em torno de
Tancredo Neves. Fomos ao colégio Eleitoral. E vencemos no Colégio Eleitoral, dentro das
regras que estavam impostas naquele momento. Tancredo venceu as eleições. Digo isso para
dizer o seguinte: que tudo isso é importante. Mas importante também é tirar o Brasil da
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barbárie e colocá-lo no plano da civilização, é lutar pela democracia, é lutar pela igualdade. É
combater os privilégios. É combater as discriminações, sejam elas quais forem, de raça, de
ideologia, de religião. E é preciso que essa aliança que se formou em torno da candidatura
Lula no segundo turno. Ela continue. Que ela não seja tática, que ela não seja provisória, que
ela não seja efêmera. E nem que nós nos reunamos apenas quando o fascismo for iminente.
Mas que ela seja perene. E que para governar, nós governamos em cima de um programa que
privilegia ao mesmo tempo, o social. Somos um povo pobre, um povo discriminado, um povo
que passa fome. Um povo com a educação sucateada. Com a saúde abandonada. Com o meio
ambiente devastado.. E que a gente tenha também um programa social includente. Senhoras.
Senhores. É preciso que a gente se espelhe na história pra conhecer aquilo que teremos pela
frente. Já me antecipo, senhor presidente, pedindo mais tempo para não ser interrompido.
Senhor presidente, pelo corte do tempo. Para as minhas conclusões. É preciso estender
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Azuaite, pode concluir. VEREADOR
AZUAITE MARTINS DE FRANÇA: Estender a democracia a todo o Brasil. Buscando a
civilização. Buscando a pacificação. Vencendo o ódio e procurando a concórdia, o
entendimento, a colaboração e a solidariedade. Nós não temos que governar apenas para os
51% daqueles que votaram em Lula. Nós temos que governar para todo o Brasil e trazer para
aliança aqueles setores, que mesmo tendo votado em Bolsonaro, querem um país democrático,
querem um país civilizado. Tenham uma postura racional e não se deixe levar pelos
radicalismos que existem na sociedade. Nós não podemos manter esse país dividido. Nós
temos que unir este país. Então, senhoras e senhores que me ouvem. Ou que lerão, ou ouvirão
a repercussão desta sessão. E senhores vereadores, todos aqueles que não votaram em Lula no
segundo turno, que votaram em Bolsonaro do primeiro turno e que são democratas cabem
dentro dessa aliança. Muito obrigado. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado
professor Azuaite. Eu convido o vereador Ubirajara Teixeira, o Bira, para fazer uso da palavra
pelo tempo regimental de até 10 minutos. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Boa
tarde a todos, vereadores e vereadoras, vereador Moisés bem-vindo a volta à casa. Deus
abençoe seu mandato aí, para contribuir com a população e também nos ajudar aqui na
Câmara. Pessoal, palhaçada já começou, né? Começou a palhaçada de novo. Espero que se
que dure menos agora, né? Gabriel? Da um zoom aqui, por favor. W, W S a empresa
terceirizada. Acho que não teve... Não teve um funcionário que não procurou o vereador dessa
casa correto? Foi um grupo, falava comigo, com o presidente, com a Raquel, com o Bruno.
Falava com todo mundo, Gustavo, Cidinha, Djalma, Rodson. Todos os funcionários lá da…
controladores de acesso. Quero agradecer ao Capitão Coronel Samir que sempre deu atenção
em tudo o que estava acontecendo, lembrando que a Prefeitura municipal está em dia.
Completamente em dia com a empresa. Aí vem uma desculpa de lá, uma desculpa de cá,
enfim. Foram 2 dias aí, mas se os vereadores não se unem e começa a cobrança de 2, pode
virar 20. Né, Tiagão? Nós já passamos por isso, né? Então trouxe também a fala hoje, foi 2
dias, né Djalma? Mas espero, esperamos que não transforme numa SM de novo. Porque esse
ano está com processo até a tampa de muitos funcionários que trabalhou para essas
terceirizada. E vai dar trabalho assim, lá em São Carlos. Parece que é só aqui, gente. É dois,
ah, mas foi só 2 dias foi problema do banco. Um recebia, outro não recebia. A gente não sabe.
Nós, vereadores, recebemos em dia o dinheiro da população. Então nós queremos que os
trabalhadores também recebam em dia. A gente estamos aqui para defender, e todos

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento
Setor de Protocolo e Arquivo

vereadores, um conversou com o outro, tentando ajudar a situação para o pessoal que ganha
tão pouco. Né? 1500 cruzeiro, 1 600 Cruzeiro, que é pai de família ficando sem pagamento.
Aí paga, falta o tíquete. O tic alimentação, a cesta básica. E corre de novo… Mas o coronel
Samir fazendo sempre o que ele pôde, dando atenção, entrando em contato com a empresa, a
espera que essa fala desse vereador chega essa empresa. Representando, agora nesse
momento, todos vereadores que foram procurado, não só eu, mas que essa fala chegue e não
tenha problema. Porque no contrato da empresa, fala que a empresa tem que trabalhar com o
caixa 2. Faltou dinheiro, paga do mesmo jeito. Mas enfim... A gente já começa com...
Começando já os primeiros meses que ela assumiu, já dá um probleminha. Então vamos
cobrar já, para não virar 1… um machucadinho virar uma ferida. Então vamos cobrar já, né
professora? Para ele saber que nós tamos esperto. De uma forma ou outra pessoa vai receber,
mais não é issp que a gente quer. A gente quer que a empresa cumpre o contrato durante a
vigência dela com a prefeitura para que não… Não teja mais o problema nenhum em pagar os
seus funcionário. Bom, segundo o tema que eu vou trazer, é o tema também que 100%, doutor
André, desse vereador, desses vereadores também recebendo ligação. Serviço médico de
urgência, o Samu, né? Quem que não recebeu do Samu também? Existem vários fatores que
vêm culpando o Samu. Não vou culpar o Samu agora, né? Vereador Lucão, nosso presidente
saúde. Lá atrás, não fizeram o cadastro hoje poderia estar ter recebido as ambulância em dia e
sempre rodado.Mas enfim, vamos trabalhar para frente. Vamos esquecer isso aí. Mas há uma
demanda, essa semana aumentou, né? Foi muito grande. A gente sabe que as condições das
viaturas, elas já estão desgastadas. Mais através da emenda do deputado federal Marco
Bertaiolli. É… eu conseguir a emenda para comprar uma USA, unidade de suporte avançado.
O Bruno, junto com o Júlio César, através do deputado federal, Mota, conseguiu mais uma
ambulância para o Samu. Tem mais uma compra, acho que o vereador Lucão deve saber de
uma outra ambulância. E o Neto, o Neto também conseguiu uma ambulância. Resumindo. Eu
fui para lá, 25 de maio, Brasília… Dali, 40 dias a gente sabemos os trâmites da burocracia, a
secretaria de Saúde agilizou o mais rápido possível a mudança de… da ementa para a saúde. E
num prazo de 40 dias já estava na licitação. Mas a licitação ela tá, está concentrada tudo na
licitação. De ambulância a uma caixa de fósforos. É muita coisa, então a gente não sabe o que
está acontecendo. Semana passada, eu falei com o secretário Netto Donato sobre Pron, parece
que estava adivinhando. Sobre a… a licitação das ambulâncias do Samu. VEREADOR
LUCÃO FERNANDES: Uso pode até me corrigir se estiver errado. Mas nós estamos
cobrando que o setor de saúde por ser muito grande, que tem a sua equipe que vai cuidar dos
processo licitatório assim também. A educação deverá ter o se setor também para preparar
todos os processos e os demais fique centralizado lá na prefeitura. Então a gente pede um
pouquinho mais de como começar com a compreensão de vossas excelências. Algumas coisa
vocês têm percebido alguma melhora, mas nós precisamos acelerar essas equipes distribuída
na área da saúde, na educação e também da prefeitura, para a gente consegui realizar esse
processo licitatório com mais rapidez. VEREADOR RODSON DO CARMO: Você me
cede uma parte, vereador? Quero aqui parabenizar a vossa excelência pela fala. E é um tema
muito, muito discutido aqui nessa casa, desde que eu estou vereador se fala, né? De
desmembrar isso aí, mas só que até agora eu tento entender na área da saúde, na área de
educação. Falam, falam, falam, falam. E até agora nada. E precisa ser feito urgentemente.
Vossa excelencia tem razão, vereador Lucão também, nas palavras. Por que para comprar as
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coisas. Eu tenho uma licitação lá para umas lixeira, de pegar uma emenda que eu consegui, já
faz 2 anos e meio que estava parado. 2 anos e meio e até agora nada. Para comprar uma lixeira
para fazer a reciclagem lá no CDHU. 2 anos e meio, vereador Lucão e até agora nada. Porque
é que eu não entendo. Por que é que as coisas é tão difícil assim resolver uma coisa. Num
pode simplificar, fazer as coisas ser resolvida no ato, para que outras pessoas possam ser
beneficiada, né? Porquê para, questão de remédio, falta remédio por falta de estação, falta
isso, faça aquilo por causa dessa bendita licitação. Então, eu peço que para o nosso secretário
Netto Donato, para que urgentemente dê uma prioridade atenção especial para essa questão da
licitação que faz tempo, muito tempo que tá aí nessa situação. Muito obrigado. VEREADOR
UBIRAJARA TEIXEIRA: Agradeço a fala do nosso presidente da Comissão de Saúde,
Lucão Fernandes, que sempre tem conversado, tanto ele , a dona Cidinha, como o Sérgio
Rocha, sempre prestativo com a gente, dando uma resposta, uma orientação. E
complementando a fala do vereador Rodson. O secretário de Planejamento passou aqui para
mim também, que tá correndo contra o tempo para poder agilizar o mais rápido possível e tem
que ser agora mais um ano para poder liberar, não ocupando o secretário… O Mário Antunes..
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Só um minutinho. O senhor pode concluir,
vereador. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Não culpando o secretário Mário
Antunes, o Ícaro, que fica sobrecarregado, mas enfim, cobrando rapidamente essas
ambulâncias, de imediato, que a saúde não pode esperar para poder ajudar. É… presidente só
um minutinho, só para mim… também agora falar de uma coisa boa, rapidinho. Domingo a
gente tivemos lá no Distrito Santa Eudóxia, presidente. O Roselei estava. É… Agradecer a
festa bonita. Foi lá, a gente fez a cavalgada de manhã, foi muito povo, junto com a jipada.
Depois teve a festa do Torresmo. Agradecer todo mundo de Santa Eudóxia que nos recebeu,
nos recepcionou com uma linda festa, uma linda cavalgada e jipada também que aconteceu.
Na sequência, estive lá no… na escola Moruzzi, presidente, hein? É… lá prestigiando as a 60,
63 graduações das crianças do ASP, lá do Julião, lá do Douradinho. São 300… 300 pessoas de
20 cidades compareceram lá. Para, para, para batizar os os meninos lá para a graduar os
menino. Professores de fora, os familiares. Foi uma tarde de domingo maravilhosa. Agradecer
o Jackson Martins Santos, que é o, o professor da, da criançada do ASPE e do grupo Sam
Capoeira. Também quero agradecer a Secretaria de Esporte, viu presidente? Ao Edson Ferraz,
lá, o vice prefeito. Também agradecer Thiaguinho de Jesus, o Edson Ferraz, que mais uma
vez que esteve presente, contribuiu junto com Thiaguinho para poder agilizar o evento lá, para
correr, para que tudo dê certo. Depois também agradecer também à Secretaria de Agricultura
em nome do Caio. Do Caio lá, que também contribuiu com a com os alimentos para a para
servir um almoço, com os as hortaliças, agradeceu Caio. Hoje é o Paraná que está por lá, mas
o Caio correu com tudo com a gente. Mais uma vez, ao Edson Ferraz, o Thiaguinho de Jesus
e não posso deixar de esquecer ela. A Andreia Rosa que foi uma correria com a gente e deu
tudo certo. Obrigado a todos. Desculpa aí exceder um pouquinho o tempo. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, Bira, pelas palavras, pelos assuntos que o senhor trouxe
aqui hoje, acho que é de fundamental relevância essa questão do Samu. O vereador Bruno
deve falar algo sobre o assunto também. E eu quero também trazer uma informação
posteriormente, se o vereador Bruno me der uma parte durante a sua fala, e algumas
informações que nós fomos buscar. Obrigado. Vereador Bruno, pelo tempo regimental de até
10 anos. VEREADOR BRUNO ZANCHETTA: Boa tarde presidente Roselei, vereadoras e
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vereadores. Bom, eu ia tratar de alguns temas, eu vou me ater ao Samu, então. É presidente….
Quero parabenizar ao vereador Bira e à Comissão de Saúde pelo trabalho e destacar essa
dificuldade, né? Nós não temos deputado estadual e nem federal, isso faz muita falta para a
cidade. [inteligível] também está aqui, suplente de vereador, sabe o que estou falando. E mais
uma vez, infelizmente, nós vamos ficar sem deputado. E nós sabemos o quanto é difícil
conseguir esses recursos. Nós vamos pra São Paulo, a Brasília e é uma dificuldade. E aí
quando nós conseguimos, esse recurso ficar travado na licitação, enfim, onde quer que seja.
Então gostaria de fazer um pedido ao presidente dessa casa, vereador Roselei Françoso, para
que de forma verbal, presidente, requerimento verbal, ligasse para o doutor Edson, né? Para
que ele nos desse uma posição relação à isso. Para que o secretário-geral dessa casa, nos desse
uma posição, nós temos lá 3 ambulâncias na licitação. Pelas informações que nós temos a
licitação é junto, né? Uma ação conjunta, uma conquista nossa, do nosso mandato. Exvereador Júlio César, deputado Motta, uma conquista do vereador Bira com o deputado Marco
Bertaiolli. E uma foi conquista do atual secretário de planejamento, Netto Donato. E esse
recurso já está lá na prefeitura, enfim, o processo licitatório não anda, então gostaria de fazer
o requerimento verbal ao presidente dessa casa, para que ligasse pro doutor Edson, que é o
secretário de Governo, para que o doutor Edson nos desse uma posição do andamento dessa
situação. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Bruno, eu agradeço. O tempo,
né? A parte de Vossa Excelência. E na semana passada eu fui questionado por alguns órgãos
da imprensa quando o eu fui buscar informação também na Secretaria Municipal de Saúde.
Então eu conversei com a chefe de gabinete, a Luciana Caldeira e ela me relatou que desde
2018, São Carlos não se habilitava. Não se habilitava a substituição das ambulâncias. Teve
uma ambulância que chegou, salvo engano em 2016, e que pelo fato de não ter um seguro
constituído fomos ainda obrigados a devolver os recursos daquela aquisição. Que uma
ambulância, deve chegar esse ano ainda, que é substituição do Ministério da Saúde, e que a
licitação das 3 novas ambulâncias estão em andamento, que deve ser publicada aí nos
próximos dias, com a previsão de chegar e no início do ano. Essa foi a previsão que eu recebi
da Secretaria Municipal de Saúde. VEREADOR BRUNO ZANCHETTA: Muito obrigado,
senhor presidente. Então temos um prazo, a previsão aí, ó, as coisas mudam, então no início
do ano. Acredito que nós teremos, faltam aproximadamente 40 dias, 50 dias para o início do
ano. Vamos continuar cobrando para que ela seja publicada essa licitação antes, de uma vez
por todas. Vamos ficar… Ao mesmo tempo que ficamos feliz com a notícia., ficamos
preocupado. Porque quanto tempo, mas nós vamos esperar e quanto, quanto as pessoas mais
vão sofrer com falta de ambulância? Nós vamos continuar cobrando, trazendo esse assunto
aqui. Outro assunto que eu queria trazer essa tarde de hoje, é a questão da Escola Doutor Alcir
Leopoldino, no bairro Jardim Araucária. Tenho recebido, recebi do conselho de Escola dos
Pais, recebi de professores, diretores, uma infestação de escorpiões na escola. Quero mais
uma vez me reportar o presente Roselei, que é uma pessoa que luta e que milita nessa área da
educação. Para que nós possamos, juntos, aqui no Parlamento, tomar uma decisão em relação
a esse assunto. A prefeitura faz muito trabalho corretivo, presidente. Nós estamos de trabalho
preventivo, principalmente nas escolas que nós sabemos em que nós teremos problemas. E
essa escola é uma delas, ela fica no bairro Jardim Araucária e no entorno dela, muito
semelhante à Cemei Homero Frei. Nós temos um campo aberto ali, né? Então, logo, é uma
área de grande probabilidade de escorpiões. Grande probabilidade. Então quero agradecer os
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vereadores, entrei com o documento de urgência aqui em relação à questão da CEMEI Doutor
Alcir Leopoldino, no bairro Jardim Araucária, para que a prefeitura e a Secretaria da
Educação tomem uma medida efetiva. Escola tem cobrado, o conselho de escola tem cobrado,
então fiz questão de trazer esse assunto aqui de novo. Os professores têm sofrido, os nossos
alunos têm sofrido, os servidores têm sofrido. Então espero que a secretaria, nos próximos
dias, tome uma medida em relação a esse assunto da CEMEI Alcir Leopoldino. Outro assunto
que eu queria trazer na tarde de hoje, vereador Bira foi muito feliz com esse assunto, é em
relação às empresas terceirizadas. E eu vou um pouquinho além. Ele falou da WWS é isso?
Eu vou falar da Sammy que aqui está na saúde, Ergoquali, poderia citar o monte aqui de
empresa terceirizada, que a maioria delas é só problema. Só problema. É funcionário que não
recebe. É tiquet que não chega, enfim, por aí vai. Espero de verdade que esse chacoalhão que
nós fazemos aqui tenha um resultado. Repito, não estou falando só da WWE, estou falando de
todas! Samy, Ergoqually, enfim, todas que causam problema para a cidade. Os servidores
trabalham, as pessoas trabalham, elas precisam receber, ora. É simples, não tem dificuldade.
Fala com muita tranquilidade, com muita propriedade. Não tenho ninguém indicado em
empresa terceirizada, não tenho nenhuma pessoa indicada em cargo na prefeitura, então, com
muita naturalidade, essas empresas, com a qualidade do serviço dos trabalhadores prestam
serviços de excelência. Então eles precisam receber. O vereador Tiago já trouxe esse assunto
aqui também. É simplesmente lamentável nós temos que ficar trazendo esse assunto aqui para
uma empresa que não pagam servidores. Hoje é a WWS, amanhã vai ser outra, e depois outra
hora, não dá. Não dá. Eu deixei propositalmente para o final esse assunto. E quero destacar o
trabalho do vereador Tiago, que tem um trabalho no distrito de Santa Eudóxia, vereador
Roselei, outros vereadores, vereador Moisés que retorna nessa casa hoje. Muitas vezes as
pessoas nos falam sobre fatos e situações que acontecem no dia a dia. Seja na unidade de
saúde, seja na escola, seja em qualquer lugar. E muitas vezes nós ficamos imaginando como
aquilo seria… imaginando. Mas acredito que o nosso papel social, enquanto vereador é se
colocar no lugar das pessoas. Tenho recebido nos últimos dias uma sequência de reclamações
em relação à questão do transporte coletivo. E resolvi de novo me colocar no lugar das
pessoas. Então acompanhei a linha 52, essa linha lá faz, faz estação Água Vermelha e Santa
Eudóxia e pude sentir na pele um pouquinho do que as pessoas nos relatam. Por exemplo. Um
pequeno ajuste, um pequeno ajuste. Vou elaborar, estou finalizando hoje, finalizo esse
relatório com uma série de reclamações, vou levar para a empresa. São mais de 20. 20, 25
reclamações. Dos mais diversos bairros da cidade. Uma mudança simples na linha 52 de
Santa Eudóxia. Um exemplo pequeno exemplo. Nós temos o 4 horas, 16 horas, a linha das 16
horas. 17:05 e, 5 e meia. Esse intervalo é muito grande, por que o fluxo de saída das pessoas é
entre 4 e 5 horas. Nós tínhamos uma linha 4:20. Essa linha foi retirada. Outra situação
complicada. Muitos munícipes que residem no distrito de Água Vermelha. Eles não têm
utilizado o transporte coletivo, ônibus, né? De água vermelha, por quê? Por que esse ônibus
de água vermelha, ele faz o caminho, e o caminho correto, né? Na nas chácaras ali no Varjão,
condomínio Leila, Quinta da Felicidade. Então, o que que acontece, Roselei, que muito bem
conhece água vermelha. As pessoas que utilizam o transporte coletivo em Água Vermelha
tem utilizado o Santa Eudóxia direto, porque esse veículo, ele faz todo esse trajeto e acaba
demorando muito mais a chegar em casa, sendo que a pessoa está muito cansada. Então de
novo, esse é um pequeníssimo exemplo. E a pessoa chega atrasada no horário de trabalho de

Câmara Municipal de São Carlos
Capital do Conhecimento
Setor de Protocolo e Arquivo

manhã ou à tarde. Então esse é um pequeníssimo exemplo, como eu disse, estive no ônibus,
senti essa, essa dificuldade para que nós tivéssemos, por exemplo, nesse caso eu vou levar
aqui, é um relatório, uma série de reclamações. Uma linha que atenda Varjão, condomínio
Leila e Quinta da Felicidade. Uma linha específica para isso. Linha que já era, o presidente
Roselei tá me falando. Para que retorne no horário das 4:20. Olha, mudanças pontuais, então
vou levar esse relatório a Suzantur, né? Protocolarem e também na Secretaria de Transporte e
Trânsito. De novo, essa é a nossa função enquanto vereador. Se colocar no lugar das pessoas,
encaminhar as demandas e é de novo: cabe à empresa responsável e cabe ao poder público a
implantação ou não, o retorno ou não dessa linha. O retorno ou não, por exemplo, de algumas
linhas que foram retiradas Santa Felícia - Novo Mundo, as pessoas tem que enfrentar
dificuldade, muita dificuldade para trabalhar lá no Ceat, porque tem apenas 3 linhas que
fazem Santa Felícia e Novo Mundo. E aqui eu poderia citar, tem uma série de demandas, a
sessão que vem, vou trazer esse relatório com mais profundidade, mais precisão. Mas repito, o
nosso papel é esse: encaminha melhorias, buscar soluções e aí cabe à empresa, cabe ao setor
competente. Nesse caso, a Secretaria Municipal de Transporte Trânsito, que tem feito um
trabalho muito bacana, muito bacana mesmo. Porque muitas vezes as sinalizações das vias
aconteceu apenas no Centro da cidade. E hoje não, graças ao trabalho do Paulo do Sebastião,
de toda a equipe do Cesinha. Os bairros tem recebido sinalização, isso evita que vidas sejam
ceifadas, evita que acidentes aconteçam. Então, essa é uma demanda também que eu tenho
certeza que a secretaria com a troca da empresa do transporte coletivo, vai olhar com muito
carinho. Muito obrigado. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado, vereador
Bruno, eu convido agora, vereadora Cidinha. O vereador Gustavo Pozzi para o uso da palavra,
pelo tempo regimental. O Djalma va? Djalma, me desculpa. É que passaram uma relação aqui
que eu coloquei seu nome junto. Então é o Djalma primeiro, pelo tempo regimental de até 10
minutos. Me perdoa Djalma. VEREADOR DJALMA NERY: Boa tarde a todos e todas,
população que nos acompanha aqui no plenário da Câmara Municipal de São Carlos,
população que nos assiste ou nos escuta na rádio. Quero começar a fala de hoje retomando um
ponto que foi mencionado aqui pelo vereador Azuaite com relação aos atos antidemocráticos,
golpistas e criminosos que estão acontecendo ainda hoje na cidade de São Carlos. Passados 15
dias do segundo turno das eleições. A gente vê com muita preocupação onde algo fere
diretamente o Código Penal, porque pedir intervenção militar, incentivar uma instituição
militar contra outras instituições, contra o Poder Legislativo, Executivo, contra sociedade, não
é liberdade de expressão, não é opinião, é crime. E aí nos assusta que a Polícia Militar e outras
instituições que deveriam fazer aquilo que fazem, né? Quando se sentem de alguma forma
ameaçados ou desrespeitados por mobilizações, de certa forma sejam coniventes com esse
tipo de crime. O nosso gabinete protocolou no dia de hoje ofício direcionado a Polícia Militar
do Estado de São Paulo, a Guarda Municipal, ao Ministério Público solicitando providências
urgentes Porque já são, já se passaram 15 dias de perturbação da vida da população de São
Carlos. As pessoas que moram nos arredores, que transitam por ali, que trabalham na região,
todos os dias nos procuram relatando dificuldades para passar para atravessar. Enfim, não
podemos ter 2 pesos, 2 medidas, né? Aqueles que pedem, pedem ordem e progresso querem
causar tumulto criminoso em várias cidades. Em São Carlos também, a gente não pode
concordar com isso. E precisamos respeitar o resultado das eleições, como bem disse aqui o
nosso nobre vereador Azuaite. Dito isso, quero mencionar, presidente Roselei, alguns pontos
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que não tive tempo de mencionar na semana passada, com relação às questões ambientais da
cidade de São Carlos. Mas antes eu quero dizer que a gente tá tendo nessa semana iniciou
hoje, inclusive, a semana do combate à Poluição. Um evento promovido pela Prefeitura de
São Carlos, através da Secretaria de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Secretaria de
Serviços Públicos e de Educação. Hoje houve uma palestra importante sobre o Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. PMGIRS. Nosso mandato acompanhou
essa palestra. Amanhã e até domingo, até dia 20 vamos ter uma série de atividades, vamos ter
filmes exibidos em espaços públicos. E aí eu queria convidar tanto os vereadores, as
vereadoras como a população de São Carlos a participar desse evento que foi construído com
muito carinho pela prefeitura, pela secretaria. E que é muito importante para nossa cidade.
Depois nós vamos divulgar nos nossos sites, rede social, a programação completa da semana.
Quem quiser e puder prestigiar esse momento, vai ser muito importante.E um dos temas
abordados hoje foi justamente sobre a questão dos resíduos sólidos. E nós estamos
completando agora 2 anos de aprovação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos, o PMGRS. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vereador Djalma. Eu não
gostaria de interrompê-lo. Mas preciso fazer a interrupção da fala de Vossa Excelência, uma
vez que nós temos o dever legal de transmitir a sessão para o público de São Carlos. E eu
acabei de receber a informação que a nossa sessão caiu no YouTube, caiu no rádio, caiu na
TV. Então eu vou pedir a suspensão da TV, da TV… e da transmissão interna aqui, porque eu
estou imaginando que tá sendo transmitido e me disseram que não está. Estou recebendo
ligação aqui das rádios da cidade, da TV. É… e aí eu vou pedir a suspensão até que se
regularize essa situação. Aí eu devolvo a palavra a Vossa Excelência, Tá bem?
[SUSPENSÃO 2]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Agora sim. Tive a informação
que nós voltamos ao normal, tá sendo transmitido no Facebook. Na, no YouTube. E nas
nossas TV, então eu solicito a nobre vereador Raquel Auxiliadora, que proceda a chamada
dos senhores vereadores, para que a gente possa e reto… possa retomar os trabalhos.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: E atenção, vereadores para a chamada.
Vereador André Rebelo, Azuaite Martins de França. Bira Presente. Bruno Zanchetta. Cidinha
do Oncológico. Dé Alvim. Dé Alvin presente. Dimitri Sean. Djalma Nery presente. Dimitri
Sean presente. Elton Carvalho presente. Gustavo Pozzi Presente, Lucão Fernandes presente.
Malabin present. Marquinho Amaral justificou. Moizés Lazarine presente. Professora Neuza
presente. Raquel Auxiliadora Presente, Robertinho Mori presente, Rhodson Magno. Roselei
Françoso, presente, Sérgio Rocha e Thiago Parelli. Thiago Parelli presente. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Dando procedimento, eu devolvo a palavra integral ao vereador
Djalma Nery. Tempo regimental de até 10 minutos. VEREADOR DJALMA NERY: Cortou
a fala toda presidente? PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Creio que sim.É melhor
que tomar para não houve e não haja prejuízo. VEREADOR DJALMA NERY: Vamos lá,
estão retomando aqui, reiniciando a minha fala. Boa tarde a todos. E toda população que nos
acompanha, vereadores e vereadoras. Quero começar externalizando a minha preocupação
com uma fala que foi mencionada aqui na seção pelo nobre vereador Azuaite. Com relação ao
não reconhecimento do resultado das eleições desse ano. Nós temos aqui em São Carlos,
assim como em outras cidades ainda, um grupo de pessoas que têm se revezado ali para
promover, né? Um caos, uma balbúrdia em frente ao tiro de guerra, aqui no caso de São
Carlos e que tá solicitando uma tal intervenção militar. Isso tem preocupado a população que
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mora nos arredores que transita pelo bairro, que tem o seu dia a dia, o seu ir e vir dificultado
por esses atos. Isso tá ferindo absolutamente de maneira inquestionável o Código Penal
Brasileiro toque com o artigo 286. Diz o seguinte, né? Que é crime incitar publicamente a
prática de outros crimes e parágrafo único incorre na prática, quem incita publicamente
animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as
instituições civis ou a sociedade. Então, eu acho que qualquer pessoa alfabetizada é capaz de
entender que nós estamos perante um crime. Não é liberdade de expressão, é algo que fere
diretamente o Código Penal Brasileiro e que joga as Forças Armadas contra outros poderes,
né? Questiona o resultado das urnas, diz que o novo governo é fraudulento, quer fechar STF,
isso não pode ser, a gente não pode permitir. Por isso o nosso mandato protocolou no dia de
hoje um ofício solicitando providências daqueles a quem cabe providências. Polícia Militar do
Estado de São Paulo, Guarda Municipal, o Ministério Público, que em outras ocasiões
costumam ser muito ágeis, né? Para impedir esse tipo de manifestação e que agora, passados
15 dias, reiterados já, a gente vê um certo imobilismo que nos preocupa. Então, tá aqui feito
essa… tá aqui feita essa fala no sentido de denunciar esse crime, esse absurdo e de pedir
providências para instituições e para que façam algo. Dito isso, quero mencionar, senhor
presidente, algumas situações envolvendo as questões ambientais do município de São Carlos.
Nós estamos começando hoje no dia 16 de novembro, a semana do combate à poluição, que é
um evento que tá sendo construído pela Prefeitura Municipal de São Carlos, através da
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Secretaria de Serviços Públicos e Secretaria de
Educação. É uma semana com vários atos, várias ações, palestras. Hoje mesmo o nosso
mandato participou de uma palestra sobre o Plano Municipal de Gestão Integral de Resíduos
Sólidos, PMGIRS. Plano que está completando 2 anos da sua aprovação é que tá num período
de revisão agora. Inclusive hoje é… nós vamos votar uma lei da nossa autoria que fala sobre a
prática de compostagem no município, que é transformar os resíduos orgânicos em adubo, é
algo que não está regulamentado ainda que estava previsto desde a Política Nacional de
Resíduos Sólidos em 2010. Tá previsto na Política municipal de São Carlos de 2020, mas que
ainda não foi colocado em prática, por isso, o nosso mandato, partindo de outras experiências
que deram certo, está propondo e vai ser votado na sessão de hoje. Eu peço o apoio dos
vereadores e vereadoras, para que a gente possa instituir esse marco importante na cidade de
São Carlos. Que é regulamentar, trazer a prática de compostagem como política pública. Isso
economiza recursos públicos, isso incentiva a agricultura orgânica, agricultura familiar, todo
mundo sai ganhando, é interessante para todo mundo, já está funcionando em várias cidades e
esse é um dos itens é que o PMGIRS, as versa. E além desse evento na manhã de hoje, essa
semana continua, nós vamos divulgar depois nas nossas redes sociais, a programação
completa da semana do combate à poluição. Eu aproveito para parabenizar os servidores, o
pessoal que tá organizando essa semana pelo empenho em trazer uma série de atividades
importantes para o município. Vai ter filmes, cineclube, outras palestras, bate-papo até
domingo, dia 20. Então de hoje dia 16, até domingo de 20 de novembro, uma série de ações,
uma programação intensa sobre o meio ambiente. E eu quero convidar os vereadores e
vereadoras, em especial a população de São Carlos para acompanhar naquilo que for possível.
Eu sei que tá todo mundo na correria com trabalho, coisas de casa, de certa, mas quem puder
prestigiar esse evento vai ser muito importante para o município. Ainda nessa toada, né?
Quero reiterar agora na tribuna um pedido, vereador Bira, que nós temos feito através de
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requerimentos desde o ano passado sobre a estação elevatória do Jardim Gonzaga, que tá há
pelo menos 4 anos desativada. O que que é uma estação elevatória? É um mecanismo de joga,
né? Que bombeia o esgoto para que ele possa chegar até a estação de tratamento, quando há
um desnível que não propicia com que isso aconteça naturalmente. E aí nós temos esse caso,
no Jardim Gonzaga, essa estação elevatória que deveria jogar o esgoto para a ETE lá no água
fria tá quebrada há 4 anos, 4 anos e esse esgoto está transbordando nas nascentes ali da região
e desemboca no córrego Água Quente. Quer dizer. É absurdo, né? A cidade de São Carlos de
até uma. O primeiro requerimento, vereador Bira, foi de novembro do ano passado, né? Já se
esgotou o prazo, faz tempo. Fizemos um segundo requerimento em março desse ano, pedindo
soluções. Também não foi atendido. Fizemos um terceiro requerimento em agosto desse ano e
eles deram um prazo, né, de aquisição de bombas e painéis elétricos e de execução de 4
meses. Tá vencendo agora de novo, né? 3 requerimentos pra uma coisa que não devia nem
precisar de um pedido de um vereador. É uma coisa óbvia, né? Fácil, relativamente fácil de
ser resolvida. Então eu venho à essa tribuna solicitar à Prefeitura, através da Secretaria de
Serviços Públicos, o SAAE, da secretaria de competentes, que por favor, né? Por
consideração a população da cidade de São Carlos, em especial do Jardim Gonzaga, da Zona
Sul de São Carlos, que dê atenção para isso e que conserte a estação elevatória por gentileza.
VEREADORA PROFA. NEUSA: Uma parte, vereador Djalma. VEREADOR DJALMA
NERY: Claro. VEREADORA PROFA. NEUSA: É o seguinte, esse dia eu cruzei já ao
Marchesin, né? Do SAAE. Novamente ei vim requerer a ele também enviando que foi feita a
licitação, não apareceu nenhuma fina em relação ao que a gente viu da primeira visita que nós
fizemos a ETE do tanque de proteção. Novamente não tem, não tem perspectiva que vai ser
lançado outra convocação para aparecer alguém para então… Conserta o espaço para
elevação de esgoto. Nós não vamos ter capacidade para fazer a limpeza e a… como fala? A
filtração desse esgoto, porque é impossível. É… entrar tanto esgoto e não ter o que faça a
filtração. Porque vai ser realmente jogada no Rio, o que até o momento ela está fazendo o
possível, né? A Leila, como comentou para nós lá, tá. Então eu queria completar, dar força
essa tua atitude também. Paralelamente a essa ideia que você colocou e essa fala, tá? Um
abraço. VEREADOR DJALMA NERY: Excelente, é isso aí. Temos que valorizar o SAAE,
é uma instituição é importante, autarquia do município, tem que ser valorizado através de
investimento e tem essa questão aí da estação elevatória, entre outros problemas. Já ativamos
até a agência regulatória, né? Ares PCJ para vir até aqui. Para resolver isso, infelizmente, até
agora, nada. Isso tem a ver com uma certa, um certo sub financiamento de ações importantes
do município. Eu vou passar muito rapidamente, porque eu vou ter pouco tempo, mas a gente
vai votar ainda essa semana em primeiro turno, a lei orçamentária do ano que vem. A LOA
que vai depois passar por um segundo turno de votação, mas que também nos preocupa com
relação à falta de investimento em áreas importantes, né? Vou mencionar uma aqui: ciência e
tecnologia. São Carlos é a cidade da Ciência, da tecnologia, reconhecida internacionalmente
por esse título. Orçamento, 1,3 milhão 0,1 por cento do orçamento do município, que é de 1
Bilhão 300 milhões. O compromisso na gestão pública é com o orçamento. Não dá para falar
só, viver de goela, né? Você tem compromisso, então tem que ter orçamento. Uma cidade que
tem vocação para gerar emprego e renda, para resolver problemas reais dos municípes,
poderia investir nisso, financiar uma área importante. Cultura, 3 milhões de reais, né? De 0,2
um pouquinho a mais ali por cento do… é muito pouco, gente. Há 10 anos atrás, nós tínhamos
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um orçamento de 5 milhões de reais, há 10 anos atrás. Então você põe a inflação etcetera e tal
é um orçamento insuficiente para as ações de cultura do município de São Carlos. A mesma
coisa para o meio ambiente etcetera. Nós vamos debater sobre isso .E para finalizar. Eu queria
mencionar também aqui, uma outra lei, que a gente tem acompanhado, por que muitos
munícipes têm nos procurado, que não está sendo cumprida, inclusive há uma lei de autoria
do vereador Gustavo Pozzi, né? Lei número 19245 de 2019 que dispõe sobre a
obrigatoriedade das empresas concessionárias de energia e telecomunicações a retirar os fios
inutilizados em vias públicas. Não tem um quarteirão que era um passo aqui na região central,
em especial, que não tem um fio caído, enrolado num poste, enrolado numa placa que pode
causar um acidente para uma pessoa com mobilidade reduzida. Nós temos uma lei, não sei se
essa lei chegou a ser regulamentada ou não, mas nós temos uma lei que, então obriga.
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O senhor pode concluir. VEREDOR DJALMA
NERY: Nós temos uma lei de autoria do vereador Gustavo Pozzi, que então, né, leva as
concessionárias a cumprirem nessa serviço e, no entanto, a gente não tá vendo isso acontecer.
Peço licença para o vereador Gustavo aqui, para a gente possa fazer uma cobrança, né? Não
sei se já tem uma regulamentação via decreto disso, mas como tem nos chegado muitos
pedidos, reclamações de munícipes, para a gente possa sentar com a prefeitura e pedir para
que ela cobre então a quem de direito, cobre a concessionária para que execute esse serviço
que tá previsto em lei. Obrigado, Senhor presidente, por hoje é isso. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado vereador, Djalma. Eu quero antes de passar a palavra, o
próximo orador, agradecer à imprensa, em especial ao jornalista Fábio da Connelly, ao Jean e
aqueles que fizeram contato conosco aqui informando, né, que nós, por um lapso por alguns
minutos, a sessão deixou de ser transmitido que caiu o nosso sistema. Então eu quero aqui
externar o meu agradecimento, à imprensa como um todo, por estar atenta e pedir, caso isso
ocorra, nossos contatos aqui estão sempre à disposição para que a gente possa corrigir e
sanear esses problemas que podem ocorrer. Tá, então peço aqui desculpas pelo… pela
fatalidade mais, agora está dentro da normalidade. Vamos dar prosseguimento à que os nossos
trabalhos tá. E também justifica que eu devolvi a fala integral ao Djalma, porque a gente
perdeu esse controle de quando de fato havia caído, tá? Por isso que Djalma acabou utilizando
um tempo adicional. Agora o vereador Gustavo Pozzi, com o tempo regimental de até 10
minutos. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Boa tarde a todos os vereadores e vereadoras. O
público que nos assiste pessoalmente e também nos seus lares, né? Primeiro vou começar por
onde o vereador Djalma parou. E realmente, o Djalma, quando eu tive a iniciativa de fazer
esse projeto de lei, foi tendo a mesma percepção que você teve. O poste é da CPFL. Então que
ela seja responsável, porque a lógico, no poste da CPFL, tem fio de TV a cabo, o fio de várias
outras empresas, que por alguma forma deve ter a concessão algum… Aluga o espaço,
alguma coisa assim, então, se eu poste é da CPFL, que ela resolva os problemas de fio caído.
E então, tendo essa percepção que você tem hoje. No passado, eu fiz esse projeto de lei, mas
infelizmente, como muitas leis que nós fazemos, ela acaba não sendo aplicada, né? A gente
acaba tendo esse problema de fiscalizar, ou para punir, como é que vai funcionar. O que deve
ter na nossa cidade é esse regramento e que esse regramento seja obedecida pela companhia
Paulista de Energia elétrica pra que não corra. Porque as pessoas não sabem o que é filho de
energia, as pessoas não sabem o que é fio de telefone e vai que num momento é um fio de
energia, né? Então, o que que a empresa, a CPFL tenha aí uma atenção para essa situação
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levantada pelo vereador. Na semana passada eu andei visitando alguns locais. E eu gostaria de
falar um pouquinho sobre isso. Primeiramente eu estive na casa de passagem, né? Onde o
Júnior lá… junto com a Vera, se não me engano. Fazem ali um belo trabalho, eles fazem um
belo trabalho. No entanto, a capacidade da casa de passagem tá muito mais, tem muito mais
gente do que aquela casa comporta. Estive hoje, inclusive, tratando desse tema na Prefeitura
Municipal para que nós possamos achar uma solução para que esses moradores de ruas
tenham o mínimo de dignidade. O pessoal lá da casa de Passagem, faz um trabalho assim,
tira… tira leite de pedra. Mas faz o que pode. E o Júnior chegou para mim, falou assim, eu
concordo com ele, Gustavo, eu não vou deixar de atender porque a gente não tem espaço.
Porque melhor essas pessoas estarem aqui apertadas, do que na rua. No entanto, então, a gente
precisa de uma ação rápida sobre essa questão. A prefeitura já está buscando outros espaços,
dei algumas ideias, aonde pode ser alojada mais pessoas, né? E que nós tenhamos aí um olhar
mais humano para essa população de rua, que hoje é um número muito grande na nossa
cidade e precisa da atenção do poder público. Nós não podemos esquecer que essas pessoas
em 1º lugar, são seres humanos e como seres humanos, tem que ser tratado com humanidade.
Eu visitei também. Deixa eu pegar minha colinha aqui, gente. A casa de convivência de idoso
que fica lá no Jardim Zavaglia. E lá a gente conheceu o belo trabalho que o pessoal lá do
Zavaglia faz. Existem pessoas que por questões da correria do dia, não tem onde deixar os
seus pais, e muitas vezes os idosos ficam nas casa sozinhos. E esse equipamento público, ele
tem uma grande utilidade, que é dar um pouquinho de lazer, entretenimento, tem a questão
pedagógica que tem idosos lá que não sabe ler e escrever e lá eles estão fazendo essa, então a
fala alfabetizando idosos, né? Então é um belo trabalho que eu encontrei lá. Que essa
iniciativa seja aumentada na nossa cidade. Que nós possamos ter mais espaços para receber
esses idosos. É como se fosse, nós temos a creche. Como funciona a creche, né? O pai, a mãe
levou seu filho e vai trabalhar depois do trabalho. Busca o seu filho agora tem … Tem tem
filhos e filhas que precisam que seus pais tenham um pouquinho de entretenimento, um
pouquinho aí de recreação, ginástica. Cheguei lá, o pessoal estava fazendo ginástica, lógico de
forma adaptada. Foi até legal ver esse trabalho. Esse belo trabalho que é feito por, pelas pelas
pessoas lá no Jardim Zavaglia. E que esse é… é essa experiência, seja levada também para
outros bairros do nosso município. Eu estive também. Com o Marchesin, né? Tratamos ali… a
quem conhece a região da Vila Prado, sabe que naquela região próximo da Paróquia Santo
Antônio é uma região mais elevada, é como se fosse a parte mais alta da… da e da grande
Vila Prado. Vamos falar assim. E existe algumas situações que quando falta água aquela
região, ela fica por muito tempo desabastecida, porquê? Porque é a região alta e a última
região que vai voltar a água. Mesmo se a Caixa D água que vem do lado é necessário lá que se
façam trabalho, eu discuti isso com o Marchesin, que precisaria naquela região uma outra
caixa d'água. Que tem uma caixa d'água no no parquinho lá que fica na Avenida Sallum,
agora de nomes esqueci… Só que essa caixa d'água tá desativada por não comportava mais
aquele sistema para a distribuição de água. Então seria necessário lá, para vocês entenderem 2
caixas d'água. Uma subterrânea, para… por gravidade a água chegar lá no bairro, um motor e
o motor subir essa água para uma outra caixa d'água que faria o reservatório. O Marchesin
falou que fica mais ou menos 1 milhão e 200 mil reais esse investimento e eu me coloquei à
disposição de buscar então recursos do governo federal para aqui esse investimento venha a
acontecer na nossa cidade. Vou procurar aí alguns deputados do partido Liberal, partido no
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qual eu sou filiado, para ver se eu consigo esse valor de 1 Milhão e 200 mil. Para que esse,
essa caixa d'água seja colocada lá na região da Vila Prado e que possa em certa medida,
minimizar o problema de abastecimento de água na região. Presidente por hoje é isso.
Obrigado a todos e tenhamos uma boa tarde. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, vereador Gustavo. Neste momento eu convido o nobre vereador Lucão Fernandes
para fazer uso da palavra pelo tempo regimental de até 10 minutos. Na mesma oportunidade,
eu convido vereador Gustavo Pozzi para me substituir aqui por alguns minutos.
PRESIDENTE GUSTAVO POZZI: Com a palavra, o vereador Lucão Fernandes, pelo
tempo regimental de 10 minutos. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Boa tarde, nobre
vereador Gustavo Pozzi. Momento está presidindo a sessão de cumprimentando vossa
excelência. Quero então cumprimentar meus colegas vereadores, as vereadoras desta casa. Os
amigos que se dirige até esse plenário para acompanhar aqui os trabalhos. Meu companheiro
de partido, sempre nosso primeiro suplente. Sempre muito bem-vindo. Fábio Zanchin. A
gente torce muito por você, tenho certeza que logo estará aqui conosco, né? Bira, falei isso
quando você esteve aqui. E cá está o senhor. Bom… Eu queria mais uma vez, para que vocês
que estão aqui e aqueles que estão nos acompanhando, perceberam que nesses 2 últimos
feriados prolongados uma reivindicação antiga da comissão de Saúde. Vereadora Cidinha. O
vereador Sérgio Rocha. Que nós estamos sempre ouvindo o clamor desse parlamento. E
acabou vindo da população da nossa cidade. O drama que nós temos durante os feriados
prolongados onde as nossas unidades básicas de saúde. As nossas USE também acaba. sendo
fechadas. E fica a cargo das UPAs a grande responsabilidade de atender uma população que é
imensa. Durante todo esse tempo UPAs superlotadas, sobrecarregadas, funcionários
procurando dar o melhor. Mas funcionários cansado pela quantidade de pessoas que passam
por lá para ser atendida. Esse final de semana, vereador Bira teve um agravante, que nós
tivemos aqui na cidade de São Carlos. Não, não vou dizer que é uma festa. Mas o evento que
virou tradição na cidade de São Carlos. Que é TUSCA. Então é uma preocupação muito maior
bateu na gente, nós conversamos com a chefe de gabinete da Secretaria de Saúde, Luciana
Caldeira. E nesse encontro, nós solicitamos a possibilidade de reforçar a equipe das UPAs. E
também a possibilidade da abertura do UBS da Vila Isabel para dar suporte, uma vez que o
TUSCA é próximo dali. Para mais uma porta aberta para a atender a população de nossa
cidade. E isso aconteceu. Então quero aqui parabenizar o prefeito municipal Airton Garcia.
Que ouviu. Né? Através do seu secretário de Planejamento, o Neto Donatto, o vice-prefeito
que estiveram reunidos com a Secretaria de Saúde. E ali delegaram e autorizaram toda essa
movimentação para que essa estrutura pudesse estar sendo montada, para que a população da
nossa cidade não sofresse nenhum prejuízo. Então houve ali uma grande procura das pessoas.
Foi aberto no dia 12 no dia 14 de novembro o UBS ali da Santa Isabel, das 7 da manhã às 16
horas. Onde nós tivemos profissionais médicos, equipe de enfermagem, profissionais também
administrativo para prestar esse atendimento da população. 2 dias foram realizadas consultas
médicas, curativos, aplicação de medicação, apreensão na pressão arterial e também da
glicemia. Além desses procedimentos, tiveram a oportunidade, várias vacinas de rotina em
crianças a adultos e também foi realizados no total 200 doses de vacinas da COVID 19 na
população. E nos dias 14. 12, 14 da 7:30 às 16 horas também foram realizadas atendimento a
pacientes do quadro de síndrome gripal no SAAE do Santa Felícia. No dia 12 realizaram 46
atendimento. E no dia 14, 72 atendimento, totalizando 118 pessoas e que passaram por algum
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tipo de atendimento nessa unidade. No dia 12, 14/11, abriram também a farmácia do Centro
de especialidade, das 7 às 16 horas para a dispensação de medicamentos e foram atendidos no
total de 220 paciente que solicitaram esse tipo de atendimento. No dia 14/11, também abriram
a farmácia da UBS do Cidade Aracy. Onde foi realizada 35 atendimento de dispensação, e
inúmeros medicamentos, inclusive de uso contínuo. A diretora Crislaine Mess. Né? Que
cuida. Que é responsável pela gestão do cuidado ambulatorial, acompanhou de perto na
oportunidade esse atendimento à população e no dia 14 do 11, os serviços também foram... e
receberam a visita da chefe de gabinete, a senhora, ou senhorita Luciana Caldeira, chefe de
gabinete. Além do acompanhamento desses serviços, a diretora Crislaine Mess também
manteve, vereador Bira, o acompanhamento dos serviços que estavam sendo prestados.
Porque nós estivemos lá, Tiagão. Na sexta-feira que antecedeu o evento, representando a
Comissão de Saúde. Porque eles falaram de uma estrutura que eu colocar lá, então nós fomos
lá verificar esse espaço e posteriormente a Crislaine Mess foi acompanhar o serviço prestado
pela empresa nexos e ortomédico que realizaram os atendimento e assistência dos
participantes dos jogos e da festa do TUSCA. A empresa nexos ficou responsável por realizar
assistência dentro da festa. Uma empresa cuidou no período noturno. Para isso contava com 2
ambulatórios e com ambulâncias de suporte avançado para a transferência dos pacientes para
as UPAs e hospitais públicos e privados. Durante todo o evento foram realizados vários
atendimento nos ambulatórios e total a princípio, de 19 transferências para as UPAs, Santa
Casa, Santa Casa, Unimed. A empresa Unimed ficou responsável pelo atendimento dos
participantes dos jogos do TUSCA e contou com várias ambulâncias básicas e de suporte
avançado nos diversos locais onde aconteceram as competições. A maioria dos atendimentos
foram realizados, no devido local e alguns traumas foram transferido para as UPAs. E
também para a Santa Casa e Unimed. A organização dos atendimento ocorreu conforme o
planejado. Isso, é, sem Intercorrência? Então quero mais uma vez cumprimentar a Secretaria
de Saúde, cumprimentar toda a equipe que esteve envolvido. Cumprimentar pelas reuniões
que fizeram que antecederam e fazendo esse entendimento de que forma seria todo esse tipo
de atendimento, aquilo que a UPA ia absorver, outros casos que seriam levado diretamente
para a Santa Casa. Então quero cumprimentar aqui a chefe de gabinete, Luciana Caldeira e
cumprimentar todos os funcionários da Secretaria de Saúde. E também falando de saúde, não
dá mais para admitir, nos dias de hoje.. nós precisamos e eu estou cobrando. É brincadeira,
rapaz, me parece que no sábado ou no domingo, roubaram fiação da UPA do Santa Felícia.
Então eu quero solicitar aqui do secretário, Samir Gardino, a possibilidade de colocar um
controlador de acesso nessas unidades de saúde para que um vigilante possa fazer o seu
trabalho. Dar uma vigiada no entorno da unidade né? Não custa nada. Durante a noite, a
unidade fica aberta 24 horas, então vamos dar um giro, vamos dar uma olhada, né, para ver se
não tem. O cara vai lá e rouba o principal fio, acho que é o mais caro que tem. E tira essa
fiação e, e deixa todo o sistema praticamente sem atendimento. Aí tem que correr atrás da..
Da águia branca pra colocar transformador, gerador para que o serviços não sejam
interrompidos. Então não. PRESIDENTE GUSTAVO POZZI: Lucão para concluir.
Desculpa, Cidinha, mas acabou tempo deles só para concluir. Então, pra concluir, nobre
vereador. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: E não dá mais para aceitar nos dias de
hoje. Esse furto, rapaz. Como que você tá 24 hora ali, e o cara vai lá e rouba. O cara sabe
aonde tá essa fiação. Parece que alguém fala: vai lá em tal lugar e tira. Parece maldade nisso.
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Ó, pelo amor de Deus. Então coloca um controlador de acesso pra ajudar a população ali, né?
Fazer as indicações aonde é aqui, aonde é ali pra fazer o atendimento e o vigilante vai vigiar.
Vai olhar, presta atenção no entorno, né, de pessoas suspeitas que possam estar em mau
intencionado. Pode deixar uma unidade às vezes aí com… com pessoas até com risco até de
vida aguardando a transferência pro hospital por falta de energia, gente. Pera aí, então eu vou
sentar com o secretário de Segurança Pública para ver a possibilidade desse reforço e quem
sabe colocar câmeras, câmaras. Câmeras no entorno, né? Dessas unidades, flagrar esse
camarada que faz tempo de furto. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo excedido.
PRESIDENTE GUSTAVO POZZI: Com a palavra, o vereador Moisés Lazzarini, no qual
cumprimento pelo retorno a essa casa. Uma pessoa aí que tem um respeito e que muito me
alegra pelo retorno por 10 minutos. Está com a palavra. VEREADOR MOISÉS
LAZARINE: Boa tarde presidente em exercício, vereador Gustavo, é um enorme prazer
poder estar retornando a essa casa e poder compartilhar com os amigos, com a população tudo
aquilo que diz respeito, né? Aos anseios populares. Sem dúvida, a gente teria inúmeras outras
demandas. Depois de praticamente um ano fora dessa casa. Pra poder estar apresentando, mas
é impossível Bira, ignorar o momento em que estamos vivendo e não trazer à essa casa parte
de algumas coisas que alguns vereadores já trouxeram aqui até de forma pejorativa. Mas eu
gostaria de estar iniciando justamente com um poema, né? Uma música. Justamente daqueles
que se diziam ser grandes defensores do regime democrático de Direito na composição dessa
música, criada aí por Chico Buarque e Gilberto Gil. Quero estar fazendo a transcrição dessa
letra para a população tirar suas próprias conclusões. A letra é: pai, afasta de mim esse cálice.
Afasta de mim esse cálice. Afasta de mim esse esse cálice. Esse 1 minuto de silêncio é pela
morte da democracia no nosso país. Esse 1 minuto de silêncio é pela morte do regime
Democrático de Direito. Continuando na música aqui de Chico Buarque, né? A música
desses, que lá atrás diziam ser contra a censura, contra Ditadura, contra o regime de exceção,
ele continua… pai, afasta de mim esse cálice de vinho tinto de sangue. E repete, repete o
refrão. Como beber dessa bebida amarga. Tragar a dor, engolir a labuta. Mesmo calada a
boca, resta o peito. Silêncio na cidade, não se escuta. De que me vale ser filho da Santa.
Melhor ser seria ser filho da outra. Outra realidade menos morta, tanta mentira, tanta força
bruta. Pai afasta de mim esse cale-se… segue o refrão. Como é difícil acordar. E acordar
calado, se na calada da noite, eu me dano, quero lançar um grito desumano. Que é uma
maneira de ser escutado. Esse silêncio todo a minha atordoa. Atordoado, eu permaneço atento
na arquibancada, qualquer momento ver a emergir o monstro da Lagoa. Pai afasta de mim
esse cálice de vinho tinto de sangue. A última estrofe. Como é difícil abrir a porta, essa
palavra presa na garganta. Esse piquete homérico, do mundo de que adianta ter boa vontade.
Mesmo calado o peito, resta cuca dos bêbados do centro da cidade. Pai afasta de mim esse
cálice de vinho tinto de sangue, talvez o mundo não seja pequeno nem seja a vida um fato
consumado. Quero inventar o meu próprio pecado, quero morrer do meu próprio veneno,
quero perder de vez sua cabeça, minha cabeça perder ter um juízo, quero cheirar fumaça de
óleo diesel. Para quem conhece a história dessa música e ignora totalmente os tempos
sombrios que estamos vivendo de uma forma totalmente calada. Totalmente. A compactuar
com o que está acontecendo, de forma covarde, de forma hipócrita, de forma velada, de forma
cúmplice, de forma corrupta, de forma. A não defender de fato o Estado democrático de
direito, pessoas como essa, mesquinhas, que prefere subir essa tribuna, ao invés de ouvir os
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clamor, a ouvir o clamor das ruas. Preferem subir, esbofejar o seu veneno conveniente. Contra
uma população que não suporta tanta indecência, de uma população que não suporta tanta
covardia daqueles que troca uma ditadura da farda e dos canhões para uma ditadura da caneta
substituída pela toga. Pessoas mesquinhas. Travestidas de juízes que não passa de advogados
do crime, infelizmente tão todos ocupados. Pessoas como essa, que não tem compromisso
sequer com a Constituição que jurou defende-la. É por essas pessoas que subo a essa tribuna,
depois de uma longa data longe dessa tribuna, mas aqui para dizer para a população está as
ruas: continue. Não retroceder, não pagar, não precipitar, mas não deixar de lutar e não morrer
como covarde. Covarde, como esses que outrora diziam lutar pela ditadora das armas, mas
hoje as armas investidas de caneta na mão daqueles tocados, torturam pensamentos censuram
previamente jornais, censuram previamente documentários, censuram da população e tem
todo o seu direito de expressar a sua opinião. Garantido esse direito dentro da Constituição.
Constituição essa que esses ministros marginais, porque é quem anda às margens da lei não
passa de marginais. Isso sim, que esses ministros são marginais. Porque preferem soltar
bandidos e criminosos e prender inocentes, patriotas, pessoas poetas, pessoas cantores,
pastores, pessoas presidentes de partidos. Isso em pleno século 21. Ministros marginais são
que eles são. Não passam de pessoas imbuídos de uma toga, não passando por um processo
eleitoral, não passa de marginais que vivem à margem da lei. Quando as deveria defendê-las,
assim como o juramento que fiz na tarde de hoje, assim que fui empossado. Defendo, né? Eu
me comprometo, prometo exercer com dedicação e lealdade o mandato que me foi confiado
pelo povo, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição da República, a Constituição
estadual, a Lei Orgânica do município, a legislação em vigor, defendendo a Justiça Social, a
paz e a igualdade de tratamento a todos os cidadãos. Tratamento é esse que mais do que
comprovado por parte desses ministros que deveriam ser imparciais, se demonstram
totalmente parciais e aqueles que passaram e 4 anos não aceitando os resultados das eleições,
tentando destituir um presidente legitimamente eleito e que agora sobe a essa Tribuna
querendo dizer que nós somos os golpistas, sendo que eles passaram 4 anos boicotando e
usando todos os instrumentos da máquina pública pra inviabilizar o atual governo. Ou seja,
meu povo, ou seja, população de São Carlos brasileiros de São Paulo, não vamos nos
acovardar. Esses vermes, esse câncer e se alojou na Justiça brasileira, porque quando a
política entra nos tribunais, a Justiça se afasta e é isso que tem ocorrido com esses ministros
marginais. População não saiam das ruas, só sairemos das ruas quando a Justiça voltar aos
tribunais. Não se acovarde, não se limite com esses que usam da ditadura da toga, colocando a
caneta na cabeça da população. Não se acovarde população, não tenha medo de lutar. Eu
tenho o prazer de desfraldar a minha bandeira, que jamais será vermelha. A minha bandeira
verde e amarela, bandeira essa que muitos militares, muitas civis morreram, para aquela hoje
pudesse permanecer dessa cor. Mesmo que com muito sangue, ela continua verde amarela,
população. Não aceite, não aceite nenhuma intimidação. E aí esses que falam que somos
golpistas. Golpista é aquele que usa sua caneta para descondenar um condenado sem nenhum
fato, nenhuma ferramenta legal. Simplesmente porque os indicados deles são eles próprios.
Quem colocou ele naquele lugar, então a população, não se intimide, não se acovarde não
desista do Brasil, esse é o recado que nós temos para dizer para esses ministros marginais.
PRESIDENTE GUSTAVO POZZI: Para concluir. VEREADOR MOISÉS LAZARINE:
O golpe já foi dado, nós apenas estamos dando contra golpe. Porque o golpe já foi dado
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quando não se respeitaram a Lei da Inegibilidade, tirando uma pessoa da corrida, pela Lei da
Ficha Limpa, e mantendo o outro, mesmo condenado e preso, disputando o maior cargo
principal cargo desse país. População brasileira. Essa é a nossa bandeira da ordem e do
progresso. E a Justiça terá que voltar para os tribunais, porque se a Justiça não voltar para os
tribunais, aqueles juizes marginais que estão rasgando a nossa Constituição de forma legal
dentro das 4 linhas da Constituição terá que sair desses mesmos tribunais. Então seguimos a
luta nas ruas até a vitória. PRESIDENTE GUSTAVO POZZI: Muito obrigado vereador
Moisés Lazarine. Eu peço a suspensão da sessão. Precisamos fazer o acordo de pauta.
[SUSPENSÃO 3]. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Olá, Olá, vamos lá? Eu
solicito à nobre vereadora, Raquel Auxiliadora, para proceder a chamada dos senhores
vereadores e das senhoras vereadoras. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Vereador André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Presente. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Azuaite Martins de França, Bira. Bruno Zanchetta.
VEREADOR BRUNO ZANCHETTA: Presente. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Cidinha do Oncológico, presente. Dé Alvim. Dimitri Sian, Presente.
Djalma Nery. VEREADOR DJALMA NERY: Presente. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Presente. Elton Carvalho. Gustavo Pozzi presente. Lucão Fernandes,
presente. Malabin. Marquinho Amaral justificou. Moisés Lazarine. Professora Neuza. Raquel
Auxiliadora Presente, Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTO MORO RODA:
Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Presente. Rodson Magno. Roselei
Françoso presente. Sérgio Rocha e Thiago Parelli presente. SR. GUSTAVO POZZI:
Questão de ordem, presidente. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Questão de ordem
solicitado pelo nobre vereador Gustavo Pozzi. VEREADOR GUSTAVO POZZI: Eu cometi
uma falha, E aí eu preciso a tempo... O vereador, o vereador Azuaite, quando estava
presidindo, me comunicou que iria numa reunião na diretoria de ensino, por isso que ele não
está presente. Agora, estou justificando a ausência dele. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Perfeito. Muito obrigado. Eu quero… só um segundinho, por favor. Ah, tá
perfeito. ORDEM DO DIA – PROCESSOS EM REGIME DE URGÊNCIA ESPECIAL
– ÚNICA DISCUSSÃO – PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO - Eu quero dar
prosseguimento então, no processo de votação nos processos que estão em regime de urgência
na Casa. Projeto de lei. Aliás, moção 310, (processo nº 4198/22) de autoria do nobre
vereador Robertinho Mori Roda. A moção de Congratulação ao coronel PM Jeferson Jorge
Lopes, pelo trabalho realizado durante sua trajetória na Polícia Militar. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Moção de
número 312, (processo nº 4202/22) de autoria do vereador Bruno Zanchetta, que manifesta
congratula atuação ao restaurante Divino Fogão pelos seus 16 anos em nossa cidade. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovada a
moção de autoria do vereador Bruno Zanchetta. O requerimento de número 2873 (processo nº
4182/22) de autoria do vereador Bruno Zanchetta, que requer providências urgentes quanto ao
combate de escorpiões na Emeb Doutor Alcir Afonso Leopoldino, no bairro Jardim
Araucária. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovado. Moção de número 309, (processo nº 4194/22) de autoria do nobre vereador
Azuaite Martins de França, que manifesta congratulação ao ministro Alexandre Moraes,
presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Votação nominal solicitado pelo nobre vereador
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Moisés Lazarine. Vendedora Raquel. Por gentileza, os vereadores favoráveis digam sim, os
contrários digam não. A moção que manifesta congratulação ao ministro, excelentíssimo
Senhor ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral.
Excelentíssimo senhor. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Vereador André
Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Não. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Vereador Azuaite Martins de França. Bira. VEREADOR UBIRAJARA
TEIXEIRA: Não. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Bruno Zanchetta. Bruno?
Cidinha do Oncológico. Dé Alvin. Dimitri Sean. Djalma Nery. VEREADOR DJALMA
NERY: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Elton Carvalho. Gustavo Pozzi,
não. Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Não. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Não. Malabin. Marquinho Amaral justificou. Moisés Lazarine.
VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Não. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
professora Neuza. Raquel Auxiliadora, sim. Robertinho Mori. VEREADOR ROBERTO
MORI RODA: Não. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Rodson Magno. NÃO
IDENTIFICADO: Ausente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Roselei no
exercício da presidência não vota. Sérgio Rocha. Tiago Parelli, não. Dois vereadores
favoráveis. 8 vereadores contrários e nenhuma abstenção. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Então está rejeitada moção de número, de número 309 de autoria do nobre
vereador Azuaite Martins de França. Projeto de Lei de número 636 (processo nº 4084/22) de
autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que altera dispositivos da lei 20.300…. em
20.531 de 17 de dezembro, 2021 e dá outras providências no valor de R$55.000, sendo
R$20.000 de autoria do nobre vereador Dmitri Sean. R$20.000 do vereador Roselei Françoso,
R$15.000 do vereador Dé Alvim à Secretaria Municipal de Esporte e Cultura.Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de lei
659, (processo nº 4175/22) de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar na Secretaria Municipal de Saúde, no
valor de 650.000. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado. Projeto de lei de número 660, (processo nº 4197/22) de autoria do
nobre vereador Marquinho Amaral, o que denomina de Praça Professora Maria Ness e
Baltazar de Oliveira a Praça Pública localizada entre a rua Paolo Perioto em cruzamento com
a Avenida Mário Gaspar, no Jardim Decresce. Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o projeto de lei, que número que é? Eu não
lembro se eu falei…Projeto, a lei número 660. Projeto de lei de número 646, (processo nº
4119/22) de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que autoriza o Poder Executivo a
abrir crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal de São Carlos, no valor de
R$124.668,20 ao Departamento de Arte e Cultura. Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Eu chamo a atenção agora dos colegas
vereadores. Eu já expliquei durante o acordo de pauta que nós apresentamos um projeto
substitutivo, em comum acordo com a Prefeitura Municipal de São Carlos, uma vez que a
redação encaminhada pela prefeitura previa a uma outra modalidade de ensino, e isso traria
consequências da rede municipal. Nós apresentamos esse projeto substitutivo, eu vou pedir à
vereadora Raquel Auxiliadora, que proceda à leitura primeiro da emenda, né? Primeiro do
projeto substitutivo depois da emenda aditiva. É aditiva? A emenda é aditiva, né? Deixa eu
verificar. É modificativa aditiva. Emenda aditiva. Primeiro projeto de lei, Raquel, substitutivo.
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Depois a emenda. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Projeto de lei substitutivo.
(processo nº 4199/22) Altera os dispositivos da lei Municipal 3.889, de 18 de outubro de
2006, e alterações posteriores, que estrutura e organiza educação pública municipal de São
Carlos institui o Plano de Carreira e remuneração para os profissionais da Educação e dá
outras providências. O prefeito municipal de São Carlos, faz saber que a Câmara Municipal
de São Carlos aprovou e ele sancione promulga seguinte, lei artigo primeiro a lei 13.889 de 18
de outubro de 2006, passa a vigorar com as seguintes alterações: Artigo 44, inciso primeiro,
33 horas semanais, sendo 22 horas em atividades com alunos e 11 horas de trabalho
pedagógico, pedagógico coletivo, individual ou livre para os professor I e/ou professor II.
Artigo segundo: 24 horas aulas, sendo 16 horas aulas em atividade com os alunos, e 8 horas
aulas de trabalho pela pedagógico coletivo, individual ou livre para os professores P 3.
Artigo…Inciso terceiro: 24 horas, sendo 16 horas em atividades com alunos e 8 horas de
trabalho pedagógico, coletivo, individual e/ou livre para professor P4. Inciso quarto: 33 horas
semanais, sendo 22 horas em atividade com alunos e 11 horas, o trabalho pedagógico coletivo
individual ou livre para educador de creche. parágrafo primeiro: para atendimento do inciso
primeiro e quarto, referidos neste artigo, os docentes cumprirão 2 horas semanais de trabalho
pedagógico coletivo Htpc e 3 horas semanais de trabalho pedagógico individual, Htpi, na
unidade escolar ou em outro lugar definido pela Secretaria Municipal de Educação, e as
demais horas semanais e o local de livre escolha docente. Parágrafo segundo: para
atendimento do artigo, do inciso segundo referido nesse artigo, os docentes cumprirão 2 horas
aulas semanais de trabalho pedagógico coletivo Htpc, 2 horas semanais de trabalho
pedagógico individual Htpi, na unidade escolar ou em outro local definido pela Secretaria
Municipal de Educação e as demais horas aulas semanais em local de livre escolha docente.
Para atendimento do inciso terceiro, referido nesse artigo, os docentes cobriram 2 horas
semanais de trabalho pedagógico coletivos Htpc, 2 horas semanais de trabalho, pedagogia
individual, Htpi, na unidade escolar ou em outro local definida pela Secretaria Municipal de
Educação, e as demais horas semanais em local de livre escolha docente. Parágrafo quarto
para atendimento do inciso segundo o referido nesse artigo, considera-se hora aula o tempo e
a organização conforme a regulamentação definida pelo Conselho Municipal de Educação na
resolve… resolução número 003 de 2009, ou seja, 50 minutos para ensino fundamental ciclo
II, regular e 40 minutos para ensino fundamental, Ciclo II, na modalidade educação de jovens
e adultos. Quando o professor P3 atuar na educação infantil e/ou no ensino fundamental 5 1, a
sua hora aula terá o tempo de acordo com a mesma regulamentação do CME, condicionada
nesse parágrafo, cabendo a titular da Turma cumprir o tempo restante que o aluno tem direito.
Artigo segundo essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Desculpa, é… dia 16 de São
Carlos dia 16 de novembro de 2022. Vereador Roselei Françoso, presidente da Câmara
Municipal e vereadora Raquel Auxiliadora. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Deixa
eu só verificar uma coisa que fiz. Eu quero 44…. Vamo lá , porque você mesmo, né? É, nós
temos um acordo aqui… que na verdade, não há nenhum acordo, né? É uma lei municipal que
quando tratar de matéria de servidor público municipal, nós temos que fazer votação nominal.
Então eu solicito a vereadora Raquel Auxiliadora, que proceda a votação para o projeto de Lei
de número 661. Um projeto substitutivo que foi apresentado por este vereador e pela
vereadora Raquel, na sessão, na tarde de hoje. Então, os vereadores que são favoráveis
apresentam ao projeto substitutivo, diga sim, aos… para aos com os contrários digam, não.
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NÃO IDENTIFICADO: Pela ordem, senhor presidente. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: pela ordem. NÃO IDENTIFICADO: Qual a emenda? PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: A emenda vota depois. Nesse caso vota depois, que nós estamos
votando primeiro substitutivo, né? Se tornando ele o projeto original, nesse caso, e na
sequência, a emenda. A emenda acompanha o principal. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: André Rebello. VEREADOR ANDRÉ REBELLO: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Vereador Azuaite Martins de França. Bira.
VEREADOR
UBIRAJARA
TEIXEIRA:
Sim.
VEREADORA
RAQUEL
AUXILIADORA: Bruno Zanchetta. Cidinha do Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO
ONCOLÓGICO: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Dé Alvin. Dimitri
Sean, sim. Djalma Nery. VEREADOR DJALMA NERY: Sim. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Elton Carvalho. Gustavo Pozzi, VEREADOR GUSTAVO POZZI: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Lucão Fernandes. VEREADOR
LUCÃO FERNANDES: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Malabin, sim.
Marquinho Amaral justificou. Moisés Lazarine. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: professora Neuza. VEREADORA PROFA.
NEUSA: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Raquel Auxiliadora, sim.
Robertinho Mori. Rodson Magno, Sim. Roselei no exercício da presidência não vota. Sérgio
Rocha e Tiago Parelli, VEREADOR TIAGO PARELLI: Sim. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Sim. Robertinho Mori também vota sim. 13 vereadores favoráveis e
nenhum contrário. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Então está aprovado o projeto
de lei 661 que substitui o projeto encaminhado pela Prefeitura. Agora eu solicito à nobre
vereadora Raquel Auxiliadora, que proceda a leitura da emenda aditiva ao referido projeto.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Submeto à apreciação do plenário, nós temos
artigo 203 do regimento interno da Câmara Municipal de São Carlos, as seguintes emendas
modificativas e emenda aditiva ao projeto em Lei epígrafe. Emenda modificativa: ementa, PL
0661 de 2022, que passa conter a seguinte redação: altera dispositivo da lei 13.889, de 18 de
outubro de 2006 e altera… e alterações posteriores que estrutura e organiza educação pública
municipal de São Carlos. Institui o plano de carreira e remuneração para os profissionais da
educação e dá outras providências. Emenda aditiva: acrescenta-se remunerando os demais, o
artigo primeiro do PL 0661 de 2022, que passa a contar com a seguinte redação. Artigo
primeiro. O artigo 16 da Lei Municipal 13.889 de 18 de outubro de 2006 passa a vigorar com
a seguinte redação: artigo 16: a implantação, coordenação, supervisão e controle do plano de
carreira dos profissionais da Educação caberá a uma comissão presidida pela Secretaria
Municipal de Administração e Gestão de Pessoas com a participação da Secretaria Municipal
de Educação e do Sindspam, a ser constituída de maneira paritária entre os membros do
governo… PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Não, tá errado. Cadê o projeto? Só ler
corretamente… Não tem um… Uma pequena modificação. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Eu vou ler… Vou ler o artigo completo novamente. Artigo 16: a
implantação, coordenação, supervisão e controle do plano de carreira dos profissionais da
Educação caberá a uma comissão presidida pela Secretaria Municipal de Gestão de Pessoas,
com a participação da Secretaria Municipal de Educação e do Sindspan a ser constituída de
maneira paritária entre os referidos órgãos do governo e o Sindspan. PRESIDENTE
ROSELEI FRANÇOSO: Perfeito. Então eu solicito ao nossos técnicos que acompanha essa
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sessão para que a redação é corrigida na redação final, tá? Então só para deixar registrado a
necessidade de correção de acordo com a leitura proferida pela nobre vereadora Raquel
Auxiliadora. Peço também à nobre vereadora Raquel Auxiliadora, pra que proceda a votação
do processo. Os vereadores favoráveis digam sim, os contrários digam não à emenda
modificativa. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Vereador André Rebello.
Azuaite Martins de França. Bira.VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Sim.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Bruno Zanchetta. Cidinha do
Oncológico. VEREADORA CIDINHA DO ONCOLÓGICO: Sim. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Dé Alvin. Dimitri Sean, sim. Djalma Nery. VEREADOR
DJALMA NERY: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Elton Carvalho.
Gustavo Pozzi, VEREADOR GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: Lucão Fernandes. VEREADOR LUCÃO FERNANDES: Não, nada a
opor. Voto sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Malabin. VEREADOR
MALABIN: Figurinha, sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Marquinho
Amaral justificou. Moisés Lazarine. Moisés? professora Neuza. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Vê se ele tá aí fora, por favor. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Raquel Auxiliadora, sim. Robertinho Mori, sim. Rodson Magno, Sim. Roselei Françoso no
exercício da presidência não vota. Sérgio Rocha. Tiago Parelli. VEREADOR TIAGO
PARELLI: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. 12 vereadores
contrários e nenhum contrário. E nenhuma abstenção. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Então está aprovada a emenda aditiva de autoria da nobre vereadora Raquel
Auxiliadora, bem como o projeto de lei 661, através do projeto modifica… substitutivo. Então
solicitação… pode ser declaração de voto no final? Então declaração de voto no final.
PROCESSOS EM REGIME DE TRAMITAÇÃO COMUM – ÚNICA DISCUSSÃO –
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO - Vamos lá, então dando prosseguimento aos
processos que estão na pauta. Projeto de lei em votação, o projeto de lei 326, (processo nº
2491/22) de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos. É muita emoção, né Karina? É…
projeto de autoria da Prefeitura municipal de São Carlos, que autoriza o Poder Executivo a
conceder repasse financeiro à Irmandade Santa Casa da Misericórdia de São Carlos e dá
outras providências no valor de R$300.000 para a reforma do telhado da referida entidade da
Santa Casa de Misericórdia, aqui de São Carlos. Os vereadores favoráveis permaneçam como
estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o projeto de lei 326. Em regime de votação o
projeto de lei 436 (processo nº 3054/22) de autoria do nobre vereador Djalma Nery, que
dispõe sobre a obrigatoriedade da reciclagem de resíduos sólidos orgânicos no município de
São Carlos. O vereador apresentou uma emenda modificativa. Eu solicito à nobre vereadora
Raquel Auxiliadora, que proceda à leitura. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Emenda modificativa, o capt do artigo quinto do projeto de lei em epígrafe, passa para a
tramitar com a seguinte redação: artigo quinto: A vedação de destinação aos aterros sanitários
a que se refere ao capt do artigo terceiro desta lei deverá ser aplicada para pessoas jurídicas de
direito público, pessoas jurídicas de direito privado e condomínios residenciais ou comerciais,
de acordo com os objetivos de Desenvolvimento Sustentável definidos pela agenda 2023 da
ONU. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Nesse caso, a gente vota primeiro a
emenda modificativa, tá? Então, em votação a emenda modificativa do nobre vereador
Djalma Nery. Os vereadores favoráveis... É 20 e 30… Então… agenda 20 30 da ONU, né?
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Não é 2023. É, mas apenas… é que gente está acostumado com… Tá chegando 23 já, né?
Não está acostumado, já está acostumando, ó… Então em votação a emenda modificativa de
autoria do próprio autor, do vereador Djalma Nery. Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado. Agora em votação, o projeto de Lei de
número 436 do nobre vereador Djalma Nery, com a emenda englobar. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o projeto de lei
4, 3, 6 com a emenda englobada. Muito bem. Parabéns vereador Djalma. VEREADOR
DJALMA NEY: Questão de ordem, senhor presidente. Depois queria pedir também a ação
de voto, no final. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: O próximo projeto é o projetos
de lei 555, (processo nº 3742/22) de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que
autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar na Prefeitura Municipal.
Autoriza abertura do crédito adicional suplementar na Secretaria Municipal de Saúde, no
valor de R$1.364.765,46 para devolução referente à prestação de contas do convênio. 30….
Referente ao convênio 334 de 2018 e a Faec quali SUS cardio nível C e com recursos
oriundos excesso de arrecadação e anulação de dotação orçamentária. Fontes do Tesouro
Municipal, do Tesouro Estadual e do governo federal. Os vereadores favoráveis permaneçam
como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado projeto de lei 555. Em votação o
projeto de lei 559, (processo nº 3746/22) de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos
que autoriza o Poder Executivo abrir um crédito adicional suplementar na Prefeitura
Municipal no valor de R$8.519,18. A Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social
para a destinação da Associação Divina Misericórdia. Recursos oriundos do excesso de
arrecadação. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os
contrários. Aprovado o projeto de lei 559. Em votação o projeto de lei 571, (processo nº
3803/22) de autoria também da Prefeitura municipal de São Carlos, que autoriza o Poder
Executivo a abrir um crédito adicional suplementar à Prefeitura de São Carlos, no valor de
R$110.000 à Secretaria Municipal da Pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida para
transferência da gestão do convênio com a ACORDE para a Secretaria Municipal de
Cidadania e Assistência Social com recurso de anulação de dotação orçamentária do Tesouro
Municipal. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários.
Aprovado o projeto de lei 571. Em votação o projeto de lei 575, (processo nº 3807/22) de
autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos, que autoriza o Poder Executivo a abrir um
crédito adicional suplementar na Secretaria Municipal de Esporte Cultura, no valor de
R$79.000 para a formalização do termo de fomento entre a Prefeitura Municipal de São
Carlos e a entidade Ambiente de Mobilidade Artística - criando cidadãos, e formalização do
termo de fomento entre a Prefeitura Municipal de São Carlos e a entidade TEIA Casa de
Criação, sendo que o referido recurso é proveniente de emenda parlamentar dos nobres
vereadores Sérgio Rocha, Raquel Auxiliadora, Roselei Françoso. Recursos esses provenientes
de anulação de dotação orçamentária do Tesouro Municipal. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o projeto de lei 575.
Projeto de lei 576, (processo nº 3808/22) de autoria da Prefeitura Municipal de São Carlos,
que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito adicional suplementar da Prefeitura
Municipal de São Carlos, mais precisamente na Secretaria Municipal de Cidadania e
Assistência Social no valor de R$200.000 para a formalização do termo de fomento entre a
prefeitura e organização da sociedade civil, sendo que o referido recurso é proveniente do
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esperado financeiro do Tesouro Municipal. Eu só queria dar uma olhada nesse processo. Eu
acho que é o meu, né? Não, esse aqui. Aquele que vai... O nome da entidade? Vamos lá, eu
acho que é o que ele vai fazer em Santa Eudóxia…. Voltando aqui em votação, o projeto de
lei 576, esse que eu acabei de ler, que suplementa recurso na Secretaria Municipal de
Cidadania e Assistência Social no valor de R$200.000 para a formalização do termo de
fomento entre a Prefeitura de São Carlos e a organização da Sociedade civil. É que não tem o
nome da organização da sociedade civil aí, mas como é o remanejamento só não tem
problema, tá? E provavelmente os Salesianos, tá? Eu tou falando que é um acordo que nós
tínhamos levar um projeto social lá para o distrito de Santa Eudóxia, tá? Isso, é isso aí mesmo,
né? Então está certinho. Então os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado. Projeto de lei 577, (processo nº 3809/22) de autoria
da Prefeitura Municipal de São Carlos, que autoriza o Poder Executivo a abrir um crédito
adicional suplementar na Prefeitura de São Carlos no valor de R$1.197.200,00 para
atendimento das demandas do Parque Ecológico, do gatil e do canil, fiscalização dos maus
tratos e posto Zootécnico Municipal com a alimentação dos animais, atendimento veterinário
e castrações, sendo que o referido recurso é proveniente de anulação de dotação orçamentária
do Tesouro Municipal. Parabéns, viu professora Neuza? Muito bom esse projeto, né?
Excelente, muito bom. Então em votação, Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovado o projeto de lei 577 de autoria da Prefeitura
Municipal de São Carlos. Em votação, o projeto de lei 578 (processo nº 3817/22) de autoria
da Prefeitura Municipal de São Carlos, que altera dispositivos da lei 20.187 de 30 de junho de
2021. Que concede aumento de repasse financeiro no valor de R$23.900 ao projeto Coração
para o desenvolvimento do projeto Acolhimento e Transformando Vidas, Crianças e
Adolescentes e a suas famílias, sendo que os recursos são provenientes de emendas
parlamentares do vereador André Rebello e do vereador Paraná Filho. Os vereadores
favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o projeto de lei
578. Projeto de lei 587, (processo nº 3887/22) de autoria do nobre vereador André Rebello,
que inclui no calendário oficial de eventos do município de São Carlos, o Dia de São Nicolau
Deflui, a ser comemorado anualmente no dia 25 de setembro da paróquia na Paróquia São
Nicolau Deflui no bairro Vila Carli e dá outras providências. Os vereadores favoráveis
permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o projeto de lei de autoria
do vereador André Rebelo, que inclui no calendário oficial do município de São Nicolau
Deflui a ser comemorado na Vila Carli, na Igreja de São Nicolau. Que tem como presidente
lá, né? O padre Robson. Projeto de lei 588, (processo nº3888/22) de autoria também do nobre
vereador André Rebello, que inclui no calendário oficial de eventos do município São Carlos
o Dia de Nossa Senhora de Fátima, a ser comemorada no anualmente no dia 13 de maio, na
Paróquia de Nossa Senhora de Fátima, no Bairro Jardim Paraíso e dá outras providências. Os
vereadores favoráveis permaneçam como estão, manifestando-se os contrários. Aprovado o
projeto de lei 588. A Juliana que está aí? Oi professora Juliana, tudo bem? Renata, Carmo.
Karina e todos que vieram prestigiar aí e acompanhar a votação, né? E o Gilberto. Renatinha,
Lucão, Lucão. Quem mais que está aí? Juliana? A Juliana e a Heleninha, todo mundo
acompanhando aí, a votação da educação. E então agora o vereador, os vereadores, né? No
caso aqui, o Paraná Filho que não está mais conosco, mas a professora Neuza solicitou para
encaminhar a votação, discutir o projeto. Ela é propositora desse projeto que institui o
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programa de adoção afetiva de animais acolhidos no Canil e o Gatil Municipal.(processo nº
4001/22) Professora Neuza fará a discussão do projeto pelo tempo Regimental acordado por
ela e entre os vereadores, pelo tempo de 5 minutos. Tem uma emenda? Professora Neuza, tem
a palavra pelo tempo regimental de até 5 minutos. VEREADORA PROFA. NEUSA: Boa
tarde. Eu agradeço ao meu colega, a vereadora Paraná de estar… Elencando esse projeto lei.
Mais ainda… que era um sonho meu, visto em outros modelos de cidades, que ocorrer em
outros momento, que era chamado tipo banco de hora que se doava de modo voluntário, a
ajudar os animais que vive muitas vezes em lugares ou até o final da vida fechados. Essa
adoção efetiva pré-afetiva, presidente, é o seguinte. São voluntário, eles citam pelo menos 1
hora se pode, hein? Ah… A dar uma volta, passear com os animais que vivem fechado. Se
vocês observarem em visita ao canil, as baias, muitas vezes os animais que vão de encontro a
vocês chorando uma atenção, tá? Muitos deles não sai do seu acolhimento e triste e amuado,
eles ficam parado. A intenção é dar a eles o motivo de vida, de se viver. Muitas vezes essas
pessoas falam: Ah, vai lá para o canil. Nossa, o canil não trata, não cuida. É uma realidade
que hoje ainda a gente vive, e com essa propositura, esse movimento, e essa lei, a intenção é
mudar os olhares para o canil. Eu queria também informar vocês que hoje já inicia as
reformas, estão sendo pintada, a ideia da construções de baias e acolhimento que não existe,
eles ficam presos em gaiolas. A necessidade de uma sala expositiva, de modo a fazer a doação
de modo atraente e carismático. Principalmente, os animais que se encontram doente e não
podem ser exposto. Porque eles sofrem, eles pedem para ser doado. Então vou ler a
justificativa, tá?. A ideia do programa é possibilitar que a população adote de forma afetiva,
os animais acolhidos no canil e Gatil municipal. Não é ir lá, adotar e levar para casa. É ir lá e
dar um pouco de carinho, de passear. Gostaria tanto que a população tivesse entendendo que
futuramente a gente quer criar um adendo, sabe da vereadora Raquel? De possibilitar as
pessoas que citou, ouviu Bruno? É a esse momento que ganha um positivo, que ganham um
banco de horas positiva e futuramente sejam premiado aqueles que realmente fazem de
coração a esses animais. Porque tratar o bem não é só falar que é contra os maus-tratos, mais
ser feito a efetivar os bons tratos, os bons costume. E a onde está ocorrendo esses inúmeros
abandonos e acolher. E buscar. E fazer o efetivar os bons tratos. Então essa lei e para ir
visitar, conhecer… E vem vindo mais leis, que eu vou tentar ver se passa. Eu acredito no bom
coração, realmente eu sou pelos animais. Obrigada.
PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Professora Neusa, eu quero cumprimentá-la pela iniciativa de apresentar,
juntamente com o nobre vereador Paraná Filho, hoje secretário municipal de Agricultura e
Abastecimento, projeto de Lei que… De altíssima relevância. Tudo o que a senhora falou aqui
é a grande realidade. Eu acredito que o sentimento da população. Então acho que é possível
ter essa adoção, ter um trabalho feito aí pelo canil, inclusive queria cumprimentar, a senhora
não discutiu esse projeto… mais um projeto, Bira, que remanejou hoje R$1.197.000 para
investimento, alimentação e reforma do canil Municipal. Então eu quero parabenizar a
vereadora Neusa, o vereador Paraná. Quero parabenizar o senhor também, que sei que tem
dedo do senhor e também. Do do Bruno e da Comissão de Defesa, né? Dos animais. Então o
meu… meus cumprimentos à vocês, ao trabalho que vocês têm feito e que tem garantido que
há muito tempo não se via tanto investimento pra esses animais. Então eu quero cumprimentalas, cumprimentá-los por isso. Então, a comissão aqui só corrigindo… Comissão de Meio
Ambiente e de Defesa Animal. Obrigado. Tem emenda, né? Então nós vamos votar primeiro a
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emenda, eu solicito a nobre vereador Raquel Auxiliadora, que proceda a leitura da emenda.
Depois o projeto principal original. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Emenda
supressiva ao PL 0607/2022. Suprime-se o artigo quinto do PL, 607 de 2022. Justificativa: a
mudança versada tem como objetivo eliminar vício de constitucionalidade da matéria tratada,
ante a demonstrada necessidades e faz a aprovação da modificação proposta. Comissão de
Legislação, Justiça e Redação e Legislação Participativa. PRESIDENTE ROSELEI
FRANÇOSO: Obrigado, vereadora Raquel, pela leitura da emenda supressiva, uma emenda
supressiva, proposta… proposta aí pelo vereador Paraná e pela vereadora professora Neusa. O
Dimitri também. Eu não citei Dimitri, me perdoa. Eu sei da luta e também junto com os
demais vereadores, viu? Me perdoe aí pela… pelo lapso. Então, em votação a emenda lida
pela nova vereadora Raquel Auxiliadora. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão,
manifestando-se os contrários. Aprovada a emenda. Agora coloco em votação o projeto de lei
originário com a emenda… Com e… com a emenda supressiva. Então vamos lá, projeto de lei
607, de autoria da vereadora Neusa, do vereador Paraná Filho. VEREDORA PROFA.
NEUSA: Votação nominal, PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Votação nominal
solicitado ao projeto. Número 607. Votação nominal solicitado pela nobre vereadora Neusa, a
professora Neuza. Os vereadores favoráveis digam sim e os contrários digam não.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Vereador André Rebello. VEREADOR
ANDRÉ REBELLO: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Azuaite
Martins de França. Bira. VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Sim. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Bruno Zanchetta. VEREADOR BRUNO
ZANCHETTA: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:Sim. Cidinha do
Oncológico. Dé Alvin. Dimitri Sean, sim. Djalma Nery. VEREADOR DJALMA NERY:
Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Sim. Elton Carvalho. Gustavo Pozzi,
VEREADOR GUSTAVO POZZI: Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Sim. Lucão Fernandes sim. Malabin sim. Marquinho Amaral justificou. Moisés Lazarine.
Sim. professora Neuza. VEREADORA PROFA. NEUSA: Sim. De coração Sim, Raquel.
Sim. Sim. Sim. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Raquel Auxiliadora, sim.
Robertinho Mori, sim. Rodson Magno do Carmo, Sim. Roselei Françoso no exercício da
presidência não vota. Sérgio Rocha e Tiago Parelli 12 vereadores favoráveis e nenhum
contrário. VEREADORA PROFA. NEUSA: Gostaria de agradecer a todos os colegas que
votaram e a gente vai continuar nessa luta pelos seres iluminados, que a possibilidade da
nossa cidade está com o ano desses animais. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO:
Obrigado, professora Neuza. Depois se a senhora quiser fazer a declaração de voto, tá? No
final, a senhora pode. Então agora é… tá aprovado o projeto de lei de número 607 de autoria
dos nobres Vereadores Paraná Filho, professora Neuza. Nesse momento eu passo, conforme
acordado com vossas excelências a declaração de voto. O primeiro à vereadora Raquel, depois
ao vereador Djalma, depois eu, depois o vereador Moisés, depois Lazarine. VEREADORA
RAQUEL AUXILIADORA: Está difícil…PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Vamo
lá, Raquelzinha. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Depois de 4 anos. 4 anos.
Desde o dia 4 de outubro de 2019. Fomos convocados, eu e o Gilberto, pra uma reunião na
Secretaria Municipal de Educação junto à Procuradoria do município, todos os secretários e
jogaram uma bomba na gente: que os professores p3, desde então, há anos estariam devendo
hora, que eles iam pagar essas horas. É uma pressão, uma coisa absurda, que eles iam passar
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de 14 aulas semanais para 19 aulas. Depois, logo no dia 7, a gente foi convocado para a
fatídica reunião no SeMac, que me traumatizou. E que foi lá, que o SINDISPAN,
representado por mim no momento, como diretora do sindicato, propus uma abertura de uma
mesa de negociação. Porque o governo Airton Garcia, até então, queria impor aos professores
p3 essa nova carga horária. E ali começou uma longa saga. Uma tempora… Uma vasta
temporada de negociações, de conversas de manifestações, de uso da tribuna desta casa.
Enfim, uma longa jornada de luta dos professores p3 para garantir aquilo que já era um direito
dessa categoria, que era a hora aula. Nós chegamos a assinar, no final do ano de 2019, um
acordo com a Prefeitura municipal, que o prefeito disse que nem o que escrito se…
PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: A senhora pode concluir, por favor, vamos lá.
VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Que nem o que é escrito se mantém, rasgou
que ele mesmo assinou. E ali a gente continuou firme. Chegamos, hein? Em… Em 2020 não,
mas conseguimos fazer a negociação. Tentamos a todo o custo entregar e esse projeto no dia
14 de fevereiro. Fizemos a entrega desse projeto que foi aprovado hoje. E o governo
irredutível nos obrigou a ir à Justiça. E fomos à Justiça. E Travamos todas as batalhas na
Justiça e finalmente em julho desse ano, teve a publicação do acórdão e a Justiça deu ganho
de causa aos professores p3. A todo momento esse governo, humilhou, perseguiu, mal tratou.
Deixou os professores doentes, porque eu vi. Quantos professores adoeceram por conta desse
projeto. Quantas situações de pânico que esses professores viveram por que não sabiam, mais
se iam consegui dar aula prefeitura, no estado, enfim… que a insegurança que esses
professores viveram nesses 4 anos. E em nenhum momento esses professores arregaram.
Ficaram firmes e fortes. Defendendo que era de direito, que era a hora aula. Em nenhum
momento recuaram e foram junto com o Sindispan até o fim. Então, hoje. Eu queria deixar
muito claro aqui uma coisa, que eu não posso deixar passar. A Secretaria Municipal de
Educação sempre foi a culpada desse projeto. Sempre. Botou empecilho a todo momento,
desde o início até o final. Até semana passada, era a Secretaria de Educação que estava
colocando empecilhos para isso resolver. Sempre! Boicotou até a última reunião, semana
passada. E os professores lá, firmes. Então, hoje eu queria agradecer primeiramente a meus
colegas vereadores que… que votar esse projeto, votar a nossa emenda modificativa. Que
trouxe mais democracia para a comissão de… do Estatuto da Educação. Queria agradecer à
Justiça. Que tardou, mas não falhou. Agradecer a todos os diretores do Sindispan, em especial
o Gilberto que teve comigo nessa luta. Horas e horas juntos. Ao nosso departamento jurídico
do Sindispan, Doutor Daniel, Doutor Carlos, que também sofreram muito com os professores
nessa jornada. A todos profissionais da educação municipal, que se solidarizaram a todos os
momentos com os professores P3 estiveram nas manifestações conosco. E é claro aos 180 que
mostraram que a luta vale a pena e mostrar para todas as categorias da prefeitura que a gente
não pode abrir mão dos nossos direitos, e que a gente tem que ter até o fim que a gente vai
vencer. Obrigada. PRESIDENTE ROSELEI FRANÇOSO: Próximo vereador inscrito para
a declaração de voto, o vereador Djalma Nery. Vereador Djalma não tá no plenário. Eu vou…
gostaria de fazer uso da palavra Raquel? PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Com
a palavra para a declaração de voto, vereador Roselei Françoso. VEREADOR ROSELEI
FRANÇOSO: Eu inicio a minhas palavras dizendo ô glória, né? Nós… A Raquel trouxe para
nós aqui um relato, né? Do… desse tempo que nós estamos lutando junto aos professores P3,
uma categoria que, infelizmente, foi tratada de forma diferenciada, muitas vezes com
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preconceito, muitas vezes querendo fazer com que esses professores trabalhassem dentro
daquilo que a administração municipal entendia. Utilizando de um espaço na legislação,
colocando a hora de 60 minutos para poder fazer com que o professor cumprisse uma jornada
maior. Naquela reunião que ocorreu lá no SEMAC, salvo engano, no dia 17/10/2019. Dia 7? 7
do 10. Dia 4 fez com sindicato, no dia 17 fez com os professores. Eu me recordo que eu fui
naquela reunião e lá nós tínhamos um procurador doutor Alexandre. E também a secretária,
ex-secretária, Helena Antunes, que não é prima do Gilberto. A secretária Helena Antunes e o
procurador do município, Dr.Alexandre dizia que os professores P3 estavam devendo horas
para o município. Tudo isso, por quê? Simplesmente por conta do relógio, ponto. Quebrava-se
uma coisa habitual. Uma coisa, que foi inclusive motivo de sustentação da Doutora Gabriela
Miller e também.
PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: E pode concluir.
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: O Tribunal de Justiça. Invocando essa questão da
habitualidade. Porque a lei municipal, diga-se de passagem, não era conclusiva. A lei
municipal não era definida como hora aula ou como hora relógio. Então havia sim, uma
distorção no entendimento. De acordo com a oportunidade e com a conveniência. Se é
conveniente para o município, a interpretação de que é hora relógio… é hora relógio. Se é
conveniente que a hora aula, é hora aula. Então isso se fez, vereadora Raquel, colegas,
professores aqui presente, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, Gilberto,
representando o sindicato. Justiça, porque naquele dia eu me recordo, que eu disse seguinte:
doutor Alexandre, o professor P3, que aliás, havia uma decisão de repercussão geral, porque
eu socializei com sindicato com a Shirlei que está aqui, presente com a Juliana e com tantas
outras professoras que acompanhava a gente lá no sindicato. No outro dia, já. Passado alguns
dias após essa reunião do dia 7 do 10. E nós dissemos o seguinte: 50, aliás, 60 é igual a 50. E
foi essa interpretação que a nobre Juíza doutora Gabriela, e também o desembargador de
Justiça do Estado de São Paulo concluiu. Então eu penso que a educação é um processo
continuado, é um processo e que aqueles que estão na linha de frente, aqueles que muitos
sofrem pela perda da sua voz, o cansaço. A exposição que a vereadora Raquel passou aqui
hoje, né? De emoção e de sensibilidade com a causa, das dificuldades diante das… não das
divergências, mas das pessoas que a gente precisa trabalhar, né? Da diversidade, encontrei a
palavra aqui… da diversidade que precisa ser compreendida, do tempo de fala de cada pai, de
cada mãe, de cada agente educacional, de cada a pessoa que ajuda a construir a educação. Eu
não tenho dúvida nenhuma que deu-se se uma lição. E aí eu quero, apesar da gente entender
que isso protelou demais, eu quero fazer 2 agradecimentos. Eu quero fazer um agradecimento,
além logicamente do sindicato que trabalhou brilhantemente nesta causa, né? À vereadora
Raquel, os colegas vereadores que votaram sim aqui hoje em defesa da educação, a todos que
estão presente e que deram o seu voto. Eu quero agradecer ao Netto Donato que desde que
chegou na prefeitura, tem procurado nos ouvir, tem procurado ser sensível a uma causa, né?
Até porque é advogado e sabe que contra a sentença judicial, decisão judicial, não se discute,
cumpre-se. E o que nós estamos fazendo aqui hoje é ajustar nada mais, nada menos, que
organizar o texto da lei para que não haja dificuldade na interpretação. Muda o prefeito: Ah
não, agora a hora aula é 40 minutos. Agora é 1 hora e 20. Agora…. então está claríssimo para
o professor P3 e nós temos que continuar discutindo isso na reforma do estatuto para pensar
as outras categorias. Isso não pode ser esquecido. Temos que olhar para isso, porque isso é a
melhoria da qualidade do ensino. E se a saúde do trabalhador, e se condição de trabalho para
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aquele que faz educação no município de São Carlos. E a segunda pessoa que eu quero
agradecer e que hoje também me ligou por diversas vezes, é o secretário de Governo, doutor
Edson Fermiano, que foi até a casa do prefeito, alguém levou esse processo até a casa do
prefeito, o prefeito assinou o projeto na hora do almoço, e o projeto 2:45, 3 horas. O processo
estava aqui na casa, conforme foi comprometido. Então eu quero aqui externar o meu
agradecimento a essas 2 pessoas. Quero fazer uma retratação, até porque às vezes a gente
excede um pouco aqui na fala, isso não é pessoal, jamais, professora Neuza, a gente leva as
coisas pelo lado pessoal. Mas eu fui um pouco indelicado com a pessoa do Dante, na última
fala minha aqui, porque eu confesso, vou usar uma palavra aqui que de… Não vou usar, não.
Não vou cometer o mesmo erro. Mas a gente fica cheio, a gente fica cansado, a gente fica
desacreditado, porque nós tamo lá vereadora Raquel, você, a senhora está, naquele grupo de
Whatsapp e muitas vezes os professores deixam de acreditar na gente, porque nós, vereadores,
estamos enrolando. Nós não aprovamos, nós não lutamos o suficiente. E nós tivemos aí sim,
diversos diálogos com o secretário Dante Donato. Tivemos diálogo com o secretário de
governo, tivemos diálogo com o secretário de Planejamento. E também tivemos diálogo aqui
nessa casa por diversas vezes com o procurador-geral do município, doutor Ricardo. E
também do doutor Alexandre. O projeto chegou, acho que é importante tudo isso é a vitória
que nós conseguimos aqui. Uma grande vitória, é um projeto substitutivo que… Eu fiquei
pensando ali, né? Pôxa vida, se eu tivesse essa apresentar esse projeto lá em 2019.
PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: Pode concluir. VEREADOR ROSELEI
FRANÇOSO: Só concluir aqui. Nós e...PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA: 8
minutos. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Então acabou sendo um projeto do
vereador, porque a gente substituiu o projeto da prefeitura, mas em comum acordo lá com
eles. Porque o nosso projeto, ele diz exatamente aquilo que precisa dizer. Não incluir outras
categorias, porque isso não está discutido na sentença judicial. Eu quero é… finalizar a minha
fala dizendo aos professores que vale a pena lutar. Né? Nós temos esse mandato aqui, Raquel,
né? Que vence, finda em 2024 e que cada ação que nós encaramos, que nós enfrentamos, que
nós perceber, é muito prazerosa, até porque nós estamos aqui também para fazer justiça para
defender os interesses, professores para defender os interesses e a qualidade de ensino aqui na
cidade. Então, parabéns a todos que, de uma forma ou de outra, lutou diretamente e
indiretamente por essa causa. Um abraço. PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA:
Anotar, vale a pena. E agora, então, pelo tempo. Ah, mas é… declaração de voto? Desculpa.
Então é para declaração de voto, o vereador Moisés Lazarine. VEREADOR MOISÉS
LAZARINE: Boa tarde a todos, mais uma vez. Quero fazer uma rápida declaração de voto,
pelo fato de ter votado contrariamente à uma moção dessa casa de regime de urgência,
poposta, um dos nossos pares, onde essa moção previa, é…. Manifestar congratulação ao
presidente. Atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E eu voltei contrariamente até por
pelo fato de um dos… considerando aqui o fato, que tem uma tremenda de uma fake news. E
fake news essa também promovida por esse mesmo ministro que era objeto da homenagem da
tarde de hoje. Iria receber uma moção de congratulação. Antes dessa minha… desse… dessa
minha consideração, eu quero deixar bem claro aqui que eu já fiz parte do movimento sindical
na cidade de São Carlos, o movimento estudantil, associação de moradores, conselho
municipal da saúde, educação. Fiz várias manifestações, saia do centro de São Carlos e ia até
a UFSCAR, Hospital escola, do Hospital Escola para a Prefeitura, para a Câmara. E sempre,
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sempre a nossa guarda municipal, os nossos agentes de trânsito, assim como também a Polícia
Militar sempre deu suporte. Tanto aos movimentos de uma espectro político da direita, da
esquerda, sempre. Agora quererem, hein? Criminalizar o fato da Polícia Militar está lá, sendo
acionada, porque as pessoas que estão de frente ao tiro de guerra nesses últimos dias, teve já
algumas tentativas de homicídio por parte de algumas pessoas tentando jogar o carro para
cima daquelas pessoas. E não podemos compactuar com aqueles é que desde que o amor
venceu, mas tenta fazer como o fizeram, né? PRESIDENTE RAQUEL AUXILIADORA:
Para concluir. VEREADOR MOISÉS LAZARINE: E em Mirassol, inclusive matando
pessoas. Eu sugiro para a população que vá ao site e as páginas oficiais do Ministério da
Defesa. Página oficial, perfil verificado, tá pessoal? Fuja de fake news. Assim como o próprio
fake news que foi divulgado nos nas no site oficial do TSE, um dia após ser emitida aquela…
O relatório das Forças Armadas para o TSE, o TSE fez uma má… uma nota mentirosa falando
que não tinha nada de insegurança, não tinha nada a constar nas nota… a nota do Ministério
da Defesa. Então anota do dia 10 do 11 de 2022. A nota oficial do Ministério da Defesa
desmente a nota do TSE. Pra concluir, senhora presidente, eu quero deixar bem claro que essa
nota não é uma nota da minha cabeça, não é uma nota de alguém que está buscando teoria da
conspiração. Tá constatado aqui na nota, vocês busquem a nota, leiam e lá está muito claro o
que o Ministério da Defesa se referem relação à nota do TSE. Então, há de mais as pessoas
busquem a informação, não apenas naqueles que se dizem defensores da verdade absoluta,
porque esses já estão corrompida e contaminado de forma marginalizada da lei, não seguindo
mais a Constituição brasileira, então. A nota finaliza. Por fim, Ministério da Defesa reafirma
compromisso permanente da pasta das Forças Armadas com o povo brasileiro. A democracia,
a liberdade, a defesa da pátria e a garantia dos poderes constitucionais da lei e da Ordem. E
que isso aqui para declarar na tarde de hoje. Obrigado. PRESIDENTE RAQUEL
AUXILIADORA: Obrigada vereador Moisés. Eu gostaria… abrindo… Terminando o
expediente da declaração de voto, temos agora o tempo do partido e explicação pessoal.
Professora Neuza, a senhora até inscrita nos 2, mantém? É, vereador Djalma não tá. É, Bira,
mantém Bruno? Okay. Bom, podemos juntar então, o tempo da Neusa? Tá. Então professora
Neuza, já junta o tempo do partido com explicação pessoal. Obrigada. VEREADORA
PROFA. NEUSA: Então novamente aqui, né Raquel? Sentada na mesa da presidencia. Muito
orgulho, mulher. Parabenizar a você, a Roselei e a todos, principalmente em relação que se
lembra ser professor. Posso, porque só quem está lá sabe… quando você falou emocionada
que eu também me emociono, quando foi à luta do estado desses 10 minuto. Dá vontade falar
por eles, pra pegar os 10 minuto para eles enfiar naquele lugar. Mas a gente tem que ser
educado. Outro momento que a gente gostaria de estar falando, só sofre quem molha o
traseiro na água e aprende a nadar. Ser professor é ser um guerreiro. Eu vejo hoje a situação
dos professores do Estado que ainda aposentado, pagamos aposentadoria e nós somos o que?
Assaltado todos os meses. É tirado daquele valor ridículo que nós não temos um… Uma
recuperação salarial há décadas. Tira do meu salário R$725. Eu paguei, eu não tenho culpa se
eles erraram, o que eles fizeram. Nós nunca fomos colocado com os valores e ideais de um
professor que atua na frente de 35 a 40 aluno, e bota a cara para tentar ensinar e quando é
cobrado, tanto pela sociedade como por esse governo, É só quem investe essa situação, que
sabe. Eu amo o que eu fui e continuo sendo, mesmo aposentada, sou a professora Neusa.
Bom… Então parabenizo uma conquista que eu acho que eu também canto como emoção,
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tanto p 3, p 4, raio que o parta, sendo professor deve ser respeitado. Bom, eu venho falar,
parabenizar também o projeto que o meu querido vereador, que faz parte da Comissão do
Meio Ambiente, o Djalma Nery colocou sobre a reciclagem dos resíduos orgânicos sólidos,
né? É uma luta que realmente a gente precisa bater e chegar até o povo. Eu acredito que seja,
que pode primordialmente, meu caro amigo, a educação para o povo entender o quanto é
necessário começar a entender o quanto é necessário ver os resíduos orgânicos. Ele dá para
ser reciclado, dá para virar uma compostagem. Trabalhar isso é preciso que haja essa lei, é
preciso que haja, mais ainda, um investimento maior, como você colocou aqui, numa situação
que vai piorar daqui uns anos. Pelo tempo do Partido da Cidadania, tá? Quero aqui colocar a
todos uma situação. Eu como professora de educação física com 61 anos, hoje de manhã, eu
chorei. Porque eu tive limpando na minha casa, porque eu mesmo trabalho faço essa parte.
Escutei na rádio e cedinho: morre Izabel do vôlei. Raquel, eu tenho tantas emoções, vivia
canto Roberto Carlos. Ó…. a verdade, gente. Fazendo um curso de aeróbica do Rio de
Janeiro, esse trem aqui com 61 anos, eu usava sempre o cabelo amarrado e eu passeando na
orla da Barra, antes do do da aeróbica, eu escutava Isabel! Isabel! E eu nem aí, né? Aí o
guardinha que estava lá esperta: Tão, tentando falar com você moça. Eu era uma moça. Eu era
uma mocinha. E eu falei: comigo? Isabel, me dá um autógrafo. Cara. Eu vivi no Rio de
Janeiro, uma semana de fama, me confundiram com a Isabel. Hoje encontrei uma pessoa
também que falou Neusa, você é muito parecida com a Isabel. Hoje no elevador, a moça... eu
falei, foi o trinques. O... o arquiteto Triques falou assim: Neusa, Eu via Isabel, eu vi você. Eu
falei, cara, você não sabe o que eu já vivenciei, eu já dei autógrafo, que de tanto que
insistiram e me encheram o soco, eu dei. Mas eu vou não sou, mas vou dar, né? Então eu
quero ler aqui uma moção. Que…. de pesar a essa jogadora. Que eu nem precisava ler, eu vou
falar de coração. Eu vi essa jogadora, Raquel, jogar grávida de 4 meses. Uma força de mulher
absurda, não só no esporte, como um ser humano absurdo. Ela tem 5 filhos, um deles, o
Alisson é adotado, ela cresceu a relação com esse filho e esses projetos 3 deles viraram
grandes jogadores de vôlei de praia. Isabel foi o nome de uma guerreira, uma lutadora, uma
pessoa que quebrou tabus em busca de mulheres e sua força. Uma mulher maravilhosa e ela
deixa um… assim... um vazio enorme, não só no vôlei, no esporte. E outra coisa, ela fazia
parte da equipe de transição do Lula, Raquel, tá? Por ser uma pessoa dinâmica, de altos
pontes. Eu fui fã, literalmente, não só por alguma semelhança na época da juventude, mas por
assistir jogos dela, eu sentava e torcia. Vou ler bem rápido. Isabel foi um nome marcante, no
vólei. Nascida no Rio, revelada pelo Flamengo, foi a primeira jogadora brasileira atuar na
Europa, abriu caminho para muitas, participou das Olimpíadas em 80, de Los Angeles 84. Na
época, o esporte aí e feminino ainda lutava. O esporte feminino ainda lutava pela
profissionalização. Sempre as mulheres batendo no peito e tenta dizer: mulher existe e é
capaz. Uma das cenas mais marcantes da carreira dessa jogadora foi parar em pleno o jogo
entre as japonesas, que nós estávamos perdendo, porque a torcida xingava. Desafiava as
jogadoras. Ela pegou o microfone e pediu que se eles continuasse ofendendo as adversária, ela
se retiraria do jogo. No momento silenciou o ginásio e o Brasil perdeu, mas aplaudiram o
final. Essa jogadora era demais e hoje perdeu…. Isabel foi. A Isabel do vôlei, ela teve 5
filhos, né? E esses filhos são Carol Solberg, Pedro Solberg, Maria Clara Salgado, Pilar e
Alison. O Alison, o mais jovem e adotado. Vá com Deus e que Deus te ilumine que se você
dê uma força para a mulherada daqui de baixo. Minha querida Izabel. Obrigada. Era tudo isso
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e queria falar. Só… Encerra. 7, 5, 2 minutos, 6. PRESIDENTE RODSON MAGNO: Se a
senhora precisar de mais tempo, pode falar, vereadora. VEREADORA PROFA. NEUSA:
Não. Mais um minutinho. PRESIDENTE RODSON MAGNO: Pois não, vereadora.
VEREADORA PROFA. NEUSA: Quero também colocar uma situação também de animais
e colocar uma. Uma fala de vez: há uma necessidade da colaboração da sociedade, da
comunidade e entender que a maioria das ONG's estão superlotadas. Nós precisamos de
atenção aos inúmeros abandonos de mulheres, mulheres com crias de gatos inteira sobre a
ponte. Crias de cachorrinho. Eu fui buscar. Saindo do cabeleireiro uma cria de 9. Uma
cachorra com 9 cachorrinhos, que graças a Deus, a gente está começando a cuidar e doar. Há
inúmeros…. Há o abandono até a represa do turco de Ibaté, de 5 cães e uma senhora trouxe
um cachorrinho e deixou outros 4. Gente, é inacreditável a maldade do ser humano. É
inacreditável, é isso que eu digo, sabe? é triste e decepcionante. Era só isso. PRESIDENTE
RODSON MAGNO: É vereadora, a senhora tem razão. Quando a senhora diz na questão dos
animais, infelizmente, nós vivemos num país que as leis não funcionam direito. Penas para
quem maltrata ser humano, maltrata animais, deveria ficar preso pro resto da vida. Na
Indonésia, mais ou menos assim, sabe? E aqui, infelizmente, a gente vai ver nas leis, né
vereador Djalma. E às vezes não acontece e esses vagabundo, esse povo que não tem o que
fazer, que maltrata animal que judia de criança, chega nesse ponto de abandonar o animal.
Não tem a coragem de levar o animal para ser castrado, mas prefere que o animal procrie e
depois abandona animal que ,com muito tempo com ele ali, eles mudam e largam o animal
assim, a torto e à direita. Lamentavel, vereadora. Mas eu parabenizo vossa excelencia. Graças
à Deus tem você aqui nesse parlamento para poder, a voz dos animais aqui nesse Parlamento,
para poder ajudar todos os vereadores. Próximo vereador inscrito, Djalma Nery.
VEREADOR DJALMA NERY: Boa noite, vereadores e vereadoras, população que nos
acompanha. Bom, antes de mais nada eu quero parabenizar essa casa em especial, a vereadora
Raquel, o vereador Roselei Françoso, as professoras e professores, os sindicalistas que
conseguiram resolver esse imbróglio, né, que se arrastou por muito tempo com relação aos P3,
por pura incompetência, má fé da atual Secretaria de Educação de São Carlos, né? Que levou
ao limite, uma circunstância que não deveria ser levada dessa forma, judicializou, tentou de
todas as maneiras causar uma situação é... constrangedora e que agora, né? Depois de uma
série de etapas jurídicas e agora legislativas, a gente consegue dar um passo a mais… Isso é
muito importante, parabéns ao nosso presidente Roselei, né Raquel, as professoras e
professores. Quero parabenizar e agradecer essa casa também, pela aprovação da nossa lei que
a vereadora Neusa citou aqui, sobre a compostagem no município de São Carlos com política
pública. Essa é uma luta antiga, né? Eu quero dar um testemunho aqui, porque eu estou há 15
anos trabalhando com isso. Em 2013, não é? Nem sonhava em ser vereador na sua casa ainda,
nós realizamos uma consulta pública através do então vereador Ronaldo Lopes do PT, que nos
oportunizou falar sobre resíduos orgânicos e compostagem. A casa abriu a consulta 98% das
pessoas que responderam à consulta foram favoráveis à compostagem como política pública.
Porque isso é algo extremamente útil, racional, importante. Hoje São Carlos gasta mais de
R$300 por cada tonelada de resíduo coletado e aterrada. Quando você faz isso com casca de
banana de fruta, que é essencialmente a água é um gasto de dinheiro descessessário, você
perde uma oportunidade de transformar aquilo em adubo, de fortalecer a agricultura de gerar
emprego e renda. Então acho que esse é um primeiro passo muito importante. Eu fico muito
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feliz por ter proposto e por a gente tem aprovado essa lei aqui na tarde de hoje. Eu espero que
a prefeitura sancione essa lei que vai... é que vai de encontro do que está alinhado com a a
política Nacional de Resíduos Sólidos, com plano Municipal de Resíduos Sólidos e que São
Carlos só tem a ganhar. A gente tá aqui para colaborar, e essa lei pode de fato, colaborar
muito com o nosso município. Eu quero também os a tempo de partido para mencionar uma
grande conquista do nosso mandato... e como as senhoras e senhores sabem, nós temos uma
parceria de longa data com o deputado federal Ivan Valente do PSOL, um grande parceiro,
que ano após ano vem destinando recursos para a cidade de São Carlos e nesse ano, né? Pro
no orçamento do ano seguinte, na verdade, nós já recebemos, já foi formalizada, a indicação
de 2 emendas parlamentares, uma de 1 milhão 200 mil reais para a Universidade Federal de
São Carlos e uma de R$700.000 para a saúde de São Carlos, que à nosso pedido vai ser
direcionado, especialmente para 2 ações: uma delas é para reforma e ampliação da Unidade
Básica de Saúde do Jardim do Santa Felícia, que passa por muitas dificuldades, né? Que
precisa. Vereador Roselei Françoso, acompanha lá também... e nós vamos apoiar e aproveitar
esse recurso para poder revitalizar, ampliar e reformar essa unidade. E outra unidade de saúde
da família no Jardim Zavaglia, que também precisa de reformas de infraestrutura, de
ampliação e que esse recurso vai ser muito bem-vindo para poder, então garantir essa
infraestrutura para uma coisa tão importante para nossa cidade, que a saúde. Então queria
deixar esse agradecimento ao deputado federal Ivan Valente, que, como eu disse, ao ano após
ano vem nos apoiando. São R$700.000 que a gente conquistou para a saúde de São Carlos, já
tá formalizado, já recebi o ofício da indicação. Sexta-feira vou sentar com a secretária de
Saúde, com a Jora, pra a gente falar sobre esse recurso. Na semana que vem, vou me sentar
com a reitora da UFSCar para falar também sobre esse 1 milhão 200 mil reais que a gente
conseguiu conquistar para a universidade e que também ajudar a nossa cidade, quer garante
melhores condições de permanência, de infraestrutura para os estudantes da Universidade
Federal de São Carlos. Então, para nós é muito importante, é muito gratificante receber ser
compromisso, esse apoio constante do nosso deputado federal Ivan Valente. É isso, presidente
Rodson, muito obrigado. PRESIDENTE RODSON MAGNO: Agradecer a fala do nobre
vereador Djalma Nery, passo agora para presidente titular dessa casa, vereador Roselei
Françoso por até 5 minutos. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado vereador
Rodson, eu utilizo do tempo do partido para cumprimentar a equipe de transição do presidente
da República eleito o presidente Luiz Inácio Lula da Silva que nomeou 4 são-carlenses. Para
nossa surpresa, Bira, a importância de São Carlos estar neste momento, nesse cenário
discutindo política pública nacional. E nós estão falando de Jaqueline Senhoreto, que deu aula
para o Bruno, que integrará ao grupo Justiça e Segurança Pública. Eu não a conheço
pessoalmente, mas sei que Jacqueline é cientista social do Departamento de Ciências Sociais
da UFSCar. Com atuação em temas como administração institucional de conflitos, acesso à
Justiça, Violência, Segurança Pública, sistema de justiça, prisões, controle estatal do crime e
entre outros. De igual maneira, eu quero cumprimentar Silvio Crestana que foi para o grupo
da Agricultura. É uma pessoa, Bira, não sei se você conhece, mas uma pessoa maravilhosa. E
que tem um papel extremamente relevante frente à empresa brasileira de Pesquisa
Agropecuária, Nossa Embrapa. É uma pessoa de acesso residente de São Carlos... Familiares,
muitos familiares a qual eu gostaria de alguma oportunidade de apresentar. Que eu sei que
você tem militância frente à esse tema da agricultura e não tem pesquisador de renome, tem
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calibre, assine igualável aqui no município de São Carlos. Então gostaria muito de apresentálo, é uma pessoa que tá sempre dialogando conosco, e acho que tem competência para
trabalhar nessa questão da agricultura. Ele é graduado em física, com doutorado em física
aplicada a solos, tem mais de 200 projetos assinados e orientou mais de 30 pesquisadores de
mestrado e doutorado. Nós temos também, que já foi presidente do CNPq, que foi indicado
Glaucius Olívia... Oliva, ele foi nomeado para o grupo ligado à Ciência Tecnologia, expresidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico CNPq, é
professor do Instituto de Física da USP São Carlos, atua entre outras áreas, como pesquisa em
biologia estrutural, química medicinal aplicada ao planejamento e desenvolvimento de novos
fármacos com ênfase em doenças infecto todas as endêmicas brasileiras. Então, nós já tivemos
o portal de conhecê-lo, é uma pessoa que tem um trabalho magnífico, teve conosco aqui na
inauguração do nosso museu, que é ligado ao. Ao… À USP São Carlos, mais especificamente
ao Departamento de Física. Pessoa maravilhosa. E temos também o Thiago Tobias, que
integrará a área de igualdade racial.Thiago Tobias é advogado, mestre em gestão pública e
política militante do movimento Negro e secretário-executivo do Comitê de Diversidade e
Inclusão da Fundação Getúlio Vargas. Foi diretor de Política de Educação no Campo Indígena
e Relações Étnicos raciais em 2013 a 2015. E também trabalhou no MEC. Aliás, do MEC e
assistente legislativo no Congresso Nacional de 2008 a 2012. É importante deixar destacado
professor Azuaite, colegas vereadores, professora Neuza, que essa equipe de transição, ela
compõe 285 pessoas que irão trabalhar na coordenação sob a coordenação do Vice, vicepresidente da República, o professor doutor médico Geraldo Alckmin. A cidade de São Carlos
integra com 4 nomes nessa lista. Então, eu acho que o motivo para São Carlos se mostrar
representada nessa discussão de transição para o Brasil. Então eu quero cumprimentar a
equipe de transição, dizer que eu, particularmente, estou muito feliz pelo reconhecimento à
cidade de São Carlos. Queria terminar o meu 5 minuto, o tempo do partido dizendo que a
minha fala anterior deixou de tratar um assunto que a questão da isonomia, eu comentava ali
com o Gilberto. Que a prefeitura de forma errônea, acabou contratando profissionais e meio
que na faca no pescoço termo chulo, né? Mas foi bem isso. Obrigou alguns funcionários a
assinarem um contrato, contrariando aquilo que nós aprovamos hoje, contrariando
habitualidade, contrariando a lei. Portanto, esses contratos precisarão. PRESIDENTE
RODSON MAGNO: Pode conclui. VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Portanto, esses
contratos, eles necessitam de revisão. Poderemos ter aí algumas consequências jurídicas mas,
não dá para continuar do jeito que está. Isso para o professor, o efetivo que foi efetivado de
2019 para cá, outubro de 2019 para cá. E eu vi muitos professores chorarem por conta dessa
desigualdade no tratamento e também os professores ACTs. Esses também precisam ter um
olhar, que eles foram até a Delegacia do Trabalho, Justiça do Trabalho, a ... o Ministério
Público do Trabalho. E conseguiram garantir o direito de ser tratado como professor. Antes
eles eram tratados como horistas, como um ser que não estava no arcabouço jurídico da
prefeitura. Mas eles conseguiram com apoio, dá... do Ministério do Trabalho, doutor Rafael,
né, Gilberto? Doutor Rafael, a ter o seu direito garantido para isso, nós fizemos uma mudança
salvo, engano no artigo 32, salvo engano da lei 13.889, garantiu a estes também um terço da
jornada para preparar a aula, para correção de prova, para planejamento. O trabalho extra
classe que é garantido para os professores efetivos. Então é outra questão que vai precisar ser
trabalhada por quê, de igual maneira, o professor temporário também tem que ser tratado
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como professor regente, como professor oficial, como professor titular. 50 minutos a hora
aula conforme prevê o parágrafo terceiro do artigo 44 da lei 13.889 de 2006, tá bem? Só isso.
Obrigado. PRESIDENTE RODSON MAGNO: Agradecendo a palavra do presidente dessa
casa, vereador Roselei Françoso pelo uso. Peço ao vereador Bruno Zanchetta que faça a
chamada final. Pera um pouquinho. Eu não ouvi. Desculpa… Explicação pessoal. Professora
Neuza é a primeira pra explicação pessoal. Já usou. Vereador Bira. Desculpa, viu Bira, não
tinha me atentado, desculpe. Depois do vereador Bira é o vereador Bruno, me desculpe.
VEREADOR UBIRAJARA TEIXEIRA: Boa tarde a todos mais uma vez. A todas, ao
pessoal que nos acompanha ainda. Como o meu tempo os meus 10 minutos foi rápida, né? Pra
bastante temas, ainda ficou faltando com os… os elogios, né? Igual a comissão que foi ao ato,
a Comissão de Vereadores foram lá fiscalizar o evento do TUSCA, né? Durante o dia. Eu fui
à noite para dar uma olhada, como é que… que funcionava dentro, né? A gente que, eu nunca
tinha ido e senti vontade de conhecer também, como é que funciona ao ambiente lá e… É uma
festa que cresceu muito para nossa cidade de São Carlos. A gente…Antes de falar na minha
fiscalização, eu falo do comércio. Foi recorde de vendas, principalmente as bota de borracha,
bolacha, casas de veraneio superlotado, hotéis. Acho que esse final de ano foi um 13º ponto
pros nossos comerciantes viu? Tá todo mundo feliz com essa… com essa renda. Como todas
as festas, existe falhas, né? A gente quando faz um aniversário de uma criança, a gente vê
uma falhinha… Mas não acontecendo nada demais, de grave, né? Já deu importante. Então eu
tava lá por dentro, pra ver, vereador Paraná por dentro. Vendo o sistema de segurança, saúde,
ambulâncias, psicólogo para atender as pessoas lá. Vemos o sistema de filmagem, portanto, se
viu que captou algumas imaginar e apreensão de celulares, vimos o tanto do segurança que
tinha, tanto interno, como externo. Então, no pelo mesmo período que eu fiscalizei lá, dei uma
volta e fiquei lá olhando e não vi nada assim que desabonasse. De falar, não está faltando, isso
faltando aquili. Vemos que é uma festa que, cresceu. Eu quero parabenizar os organizadores
que vem cada ano sempre tomando novas posturas e dedicação e protegendo seu
frequentador. Tanto do evento da noite, como os jogos. Foi um sucesso, quem ganhou com
isso foi a nossa população. Eu fiquei muito feliz, confesso, quero agradecer mais uma vez,
organizadores. Também não posso deixar de agradecer a… a habitação em nome do… do
Rodolfo, do Fiscal Rodolfo. Parabenizar a toda a fiscalização da prefeitura que estava todo o
presente lá, tudo com um crachá e acompanhando o evento para qualquer… qualquer
situação, tomar de conta para poder sempre fiscalizar, para sempre crescer, não para perder.
Então eu fiquei muito feliz em ver a organização junto com a fiscalização, saber que até agora
não vi nenhum. Graças a Deus, nenhuma notícia mais triste. Dizer que a gente que tá andando
no comércio aí, viu o que os comerciante está muito feliz. O pessoal que aluga as residências,
né? Então a gente vê a importância do… do evento, né? Agora, se Deus quiser, tem que falar
do meu que está. Vai vir um rodeio também, que vai todo mundo ficar feliz e com certeza vai
vir mais um… um movimento pro nosso comércio, para a população também se divertir e
também contribuir com a nossa cidade. Então a minha explicação pessoal hoje é dar os
parabéns para os organizadores da Taça Tusca e também para a Secretaria de Habitação. A
todos fiscais, em nome do nosso fiscal aí que coordena muito bem, com maestria, a nossa
cidade. A fiscalização de todos setores, não só do TUSCA, mas de todos setores . Ao Rodolfo
Penélope perto. PRESIDENTE RODSON MAGNO: Eu quero aqui também parabenizar o
Rodolfo, eu estive lá no TUSCA também acompanhando os ambulantes que lá prestaram um
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bom trabalho para a nossa cidade. Eu quero aqui parabenizar, Rodolfo, em seu nome,
parabenizar a toda a equipe de fiscalização da Secretaria de Habitação. Nosso secretário Will,
eu que prestaram um ótimo trabalho lá no TUSCA. E o próximo vereador inscrito é o
vereador Bruno Zanchetta por até 5 minuto. VEREADOR BRUNO ZANCHETTA: Boa
noite presidente Rodson, vereadores, vereadoras. População que nos acompanha. Trazer
alguns temas de forma muito breve, antes dos temas agradecer a presença Edilson Barros e da
Jéssica Cândido que são do PACC, Projeto Amigos Contra o Câncer, o projeto muito bacana,
muito interessante que atende pessoas da nossa cidade. Esse momento do… do câncer, essa
doença tão prejudicial tão complicada, que as famílias passa, por isso, eles estão lá para
prestar não só o atendimento para pessoas, mas para a família, esse atendimento social e se
tem em mente social, esse atendimento civil. Acho que é muito importante. Então, em nome
dos 2, tanto da Jéssica quanto de Edílson, parabenizar pelo trabalho e agradecer pela visita.
Estavam ali conversando comigo, fiz questão que eles viessem no plenário para conhecer um
pouquinho, ver como é que é. Então, muito obrigado pela visita. Bom… O primeiro tema
dessa tarde, presidente, ou melhor, dessa noite já. É a questão de algo que a vereadora Neusa
já apontou. E parabeniza vereadora Neusa, vereador Dmitry, Vereador Bira. Enfim… sobre
recursos que serão destinados a reforma do canil, né? Essa é uma luta não só minha, mas de
todos os vereadores aqui. Nós sabemos a dificuldade, né? Só nesse final de semana que eu
recebi foram 5 casos de abandono. Esse, esse, esse, esses casos tem crescido de forma
exponencial, isso nos deixa preocupado. Então nós precisamos de um local digno para que
esses animais possam ser acolhidos. Então é uma… é algo inédito, né? Esse tamanho do
valor, a expressão do valor. Então quero destacar o trabalho de todos os vereadores. Será que
destacar o trabalho. Nós estamos na, na substituição aí, né? Da Secretaria de Serviços Público
e agora a Secretaria de Agricultura. Desejar Boa Sorte ao Paraná Filho que estava conosco
aqui e assumiu a Secretaria. Então é muito importante, mais do que o recurso, vereadora
Neusa, é atitude. Então hoje é uma vitória, depois de quase 2 anos de luta, cobra aqui, cobra
ali, indica aqui, indica ali, tenta colocar no orçamento. Hoje, além da vitória, vereadora
Raquel, vereador Roselei, as vitórias na educação, hoje também a vitória na causa animal. Um
outro assunto que eu queria trazer, presidente, é parabenizar, né? Quando nós temos que
criticar, mas assim o fazemos. Mas parabenizar a Secretaria de Serviço Público, na pessoa do
Zé Augusto, né? Nós sabemos que o Zé Augusto ficou um tempo fora da prefeitura, não só o
Zé Augusto, mas o Anderson, alguns diretores… E agora eles estão retornando, então essa
tentativa de colocar a casa em ordem. A cidade estava, infelizmente, muito suja, né? Mato
alto, buraco, enfim, e pouco a pouco o Zé Augusto, o Mariel tem tenta colocar a casa em
ordem. Então, quando nós vemos uma pessoa que está trabalhando, que está se esforçando,
nós temos que destacar. Então destaco o trabalho do Zé Augusto, do Mariel, que atenderam
uma demanda não minha, mas da população lá na área de exame da autoescola ser uma
demanda ali, tapa buraco, enfim, toda aquela entorno ali, a limpeza. Então é isso, quando nós
temos que criticar, nós assim o fazemos, e quando temos que elogiar, nós fazemos também.
Para finalizar minha fala, presidente, tem algumas situações que acontecem durante o
mandato que são simples e até simbólicas, mas que são gratificantes. Eu estive essa semana,
na verdade, na semana passada, lá na CEMEI Dário Rodrigues da Cidade Aracy. Foi mais
uma CEMEI que sofreu muito com a questão dos assaltos, dos furtos, né? Foi uma CEMEI e
que sofreu recentemente a questão do alagamento. Tem uma área lá no fundo, que alagou
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todo, o SAE teve que fazer um trabalho específico lá na unidade. E aí eu fui procurado por um
grupo de professoras e professores no ano passado, e esse ano de novo e eu destinei a emenda
a eles que nós conhecemos popularmente como o brinquedão, né? O quê que acontecia
naquela unidade? Quando chovia, o tempo de chuva, as crianças vão podiam brincar porque a
escola, ela é toda aberta na área de na área de brincar. E aí eu destinei esse recurso de novo. É
até algo simbólico, né? Mas ver a alegria daquelas crianças, eu não tenho filhos, só tenho
irmãos, né? Mas ver aquela alegria daquelas crianças… Eu brinquei até com a com a diretora.
Eu falei, olha, ver a alegria dessas crianças para mim, eu ganhei meu dia e ganhei minha
semana. De novo, uma atitude simples, simbólica, mas que vale a pena o mandato nossa aqui.
Hoje, se chover, enfim, independe da condição climática, essas crianças poderão brincar num
brinquedo enorme, quase que o pátio todo da escola. Então de novo, quando nós unimos
forças as coisas acontecem. Destacar aqui o trabalho do Celso, da Lílian, que correram para
que a emenda fosse utilizada esse ano ainda. E enquanto professor, enquanto vereador,
enquanto cidadão ver a alegria daquelas crianças é muito gratificante para mim, muito
obrigado. PRESIDENTE RODSON MAGNO: Agradeço as palavras do nobre vereador
Bruno Zanchetta e o próximo fazer explicação pessoal é o presidente dessa casa, vereador
Roselei Françoso. Só minutinho, o professor Azuaite. O que que o senhor disse? Não, ouvi.
Não, ele falou pelo tempo do partido. Agora vai falar sobre explicações pessoal.
VEREADOR ROSELEI FRANÇOSO: Obrigado vereador Rodson. Eu também quero a
exemplo do que fez o vereador Bira. É… dizer que eu não fui no TUSCA na festa. Mas eu fui
convidado pelo Guilherme Rezende. É um amigo nosso aqui da casa, que inclusive tem
ajudado a gente na confecção, na elaboração, melhor dizendo, de alguns projetos de lei.
Aquele da agenda, né? Pública. Foi um projeto elaborado juntamente com o Guilherme
Resende. E dado a relação que ele possui com o administrador público também, que trabalha
diretamente na organização desse evento da Atlética. Acho que é o Ivo. E também o senhor
Roberto… Eu estive lá no sábado pela manhã e pude constatar. Né? A grandiosidade é desse
evento na cidade de São Carlos. Então eu quero cumprimentá-los, dizer que e não fui por falta
de oportunidade, não tive como estar lá presente, mas tenho o conhecimento que diversos
vereadores foram. Vendedora, Raquel, vendedor Malabin. O vereador Malabin foi inclusive
com a esposa, né? Vereador Elton também foi com o esposo. Diversos vereadores tiveram
oportunidade de estar lá participando do festejo. Um festejo que ano a ano vem ganhando
musculatura, um festejo que particularmente eu fiquei assim, impressionado com a quantidade
de psicólogos à disposição, né? Das pessoas que estavam ali participando 20 psicólogos, uma
UTI, diversas ambulância, que mobilizou cerca de 2.500 pessoas e movimentou cerca de 25
milhões de reais, pelo menos é o número que passaram. Eu não sei se esse número, ele se
consolidou, mas a estimativa era essa para realização é, dessa festa no município de São
Carlos. São Carlos tem essa característica de uma cidade universitária, cidade em que tem
realizado. Qual foi a edição do Tusca? 41 anos. 41ª taça, né? universitária. E que vem
ganhando essa musculatura, vem ganhando corpo na cidade de São Carlos. Antes havia é…
uma resistência muito grande por parte da população por conta do Corso. Esse Corso acabou,
né? E hoje e faltam, faltam vagas, né? Nos nossos hotéis, no comércio, dado a movimentação
que essa festa representa para a cidade de São Carlos. Então eu quero aqui deixar meus
cumprimentos a todos os organizadores. À Prefeitura Municipal de São Carlos, através, né?
Do Departamento de Fiscalização, de Postura. E também de Habitação, né? Então todos esses
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departamentos envolvidos, né? Segurança pública, nós tínhamos lá Rodson, 80 câmeras
trabalhando simultaneamente. Para vocês terem uma ideia, na cidade de São Carlos Bruno,
nós temos o que, 60 aqui? 60 câmeras, nós temos na cidade de São Carlos, em torno de 45
funcionando hoje é isso? então, 60 câmeras sendo monitoradas, inclusive teve até uma prisão
envolvendo a questão de celulares, venda de celulares, roubo de celulares. Uma pena que isso
tenha acontecido, no sentido de ter, né? Pessoas aproveitando do evento para cometer esses
delitos, né? Esses crimes de furto ou até mesmo de roubo. Então, eu quero deixar aqui o meus
cumprimentos a todos que diretamente e indiretamente participaram desse evento. Quero
finalizar minha fala dizendo que hoje eu estive também no Cemei Maria Consuelo, eu
praticamente acordei lá no Maria Consuelo hoje, 7 horas da manhã estava lá aguardando a
diretora, porque no final de semana, Robson, eu recebi fotos e mais fotos, né? De chuva,
chuva e no interior da escola Gilberto, muita água. E você passa pela rua ali na Tetra
Campeonato, na final Arnoldo de Almeida Pires, né? Ali próximo à escola, Derige. Você
percebe que o telhado da escola, e eu já disse que isso aqui várias vezes aqui na tribuna da
Câmara, cedeu. Várias vezes André, ele cedeu porque o vão é muito grande. Não tem ali uma
tesoura para poder suportar o peso daquele telhado, que é uma telha pesada, uma telha de
barro, de cerâmica. PRESIDENTE RODSON MAGNO: Para concluir, VEREADOR
ROSELEI FRANÇOSO: Eu conversei com algumas pessoas e ligada à manutenção e ali não
adianta ir lá trocar a telha. Ali precisa fazer a manutenção do telhado, substituir, não telhado
em si, mas as a parte que suporta o telhado, madeiramento. E ali vários locais e estão cedidos.
É muito grande, o vão. Existe uma viga ali uma… uma laje impermeabilizada que perdeu,
Schirlei, no Angelina. Vai precisar cobrir. Isso vira um piscinão, né? E acaba escoando água
por toda interior da escola. Então precisa ser resolvido isso com cobertura, com substituição
do madeiramento, substituição de algumas telhas e também finalizando agora complementar a
Secretaria de Segurança Pública, porque lá tá funcionando já ou está quase que em processo
de funcionamento. A questão do.. da… do monitoramento por câmeras estalou várias
câmeras, né? Ainda não está interligado, mas tem contribuído bastante com a diminuição dos
pequenos furtos e um roubo nas escolas, tá? Então está tendo aqui meus cumprimentos,
secretaria de Segurança Pública. E peço ao, Samir, Nosso coronel, se possível, né? Fazer essa
interligação para que a escola tenha o pleno funcionamento aí na área da segurança também.
Obrigado. PRESIDENTE RODSON MAGNO: vereador, só para fazer um adendo à sua
palavra. É uma vergonha, né vereador? Lamentavelmente. A Secretaria de Obras, ou seja
quem fez essa escola, num olhar essa situação. Se gasta dinheiro, né? Colocasse uma coisa
mais resistente, né? Deixa acontecer essas coisas, quer dizer, gasta dinheiro de novo, o
dinheiro do povo, gastar de novo. É aí vira essa, essa festa do dinheiro público gastado,
lamentavelmente. Me desculpe. É uma vergonha. Dia 18 do 11. Só lembrando o senhores
vereadores, população nos acompanha. Dia 18 do 11 às 10 horas da manhã, sessão
extraordinária. Nós vamos aqui discutir a primeira discussão da LOA. Tá bom? Então aqui
fica para a população, empresa que nos acompanha. Peço aqui para a vereadora Raquel
Auxiliadora, que faça a chamada nominal do senhor vereadores. VEREADORA RAQUEL
AUXILIADORA: E atenção vereadores para a chamada final, vereador André Rebello
VEREADOR
ANDRÉ
REBELLO:
presente.
VEREADORA
RAQUEL
AUXILIADORA: Azuaite Martins de França. VEREADOR AZUAITE MARTINS DE
FRANÇA: presente, VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA: Bira. VEREADOR
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UBIRAJARA TEIXEIRA: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Cidinha do Oncológico. Dé Alvim. Dmitry Sean, Djalma Nery, Elton Carvalho, Gustavo
Pozzi, Lucão Fernandes, Malabin, Marquinho Amaral justificou Moisés Lazarine, professora
Neuza Presente, Raquel Auxiliadora, Presente, Robertinho Mori, Rodson Magno.
VEREADOR RODSON MAGNO: Presente. VEREADORA RAQUEL AUXILIADORA:
Roselei Françoso presente, Sérgio Rocha e Thiago Parelli presente. PRESIDENTE
RODSON MAGNO: Agradecer a toda a população e imprensa escrita, falada e
televisionada, dando por encerrado mais uma sessão ordinária. Deus abençoe a todos e até a
próxima sexta-feira, às 10 horas da manhã.

