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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 07/03/2022 

Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte 
dois, às vinte horas, reuniu-se em Sessão Ordinária a 
Câmara Municipal de Terra Roxa, sob a Presidência do 
Vereador João Aparecido dos Santos e Secretariada 
pela Vereadora Eliane Manzano Zacarin, Estando 
presentes os Senhores Vereadores: DANILO CORREA, 
EMERSON RIBEIRO DA COSTA, GABRIEL ROCHA, JOÃO BATISTA 
LADEIA, MARCELO RAIMUNDO, PAULO CESAR GUISELINI e 
RODRIGO BARRICHELLO. Iniciada a Sessão o Senhor 
Presidente convidou a todos para ficarem em pé para 
execução do Hino Municipal. Em seguida o Senhor 
Presidente solicitou um minuto de silêncio pelos 
falecimentos de: Luiz Ernesto Seviola, Célia 
Dernarchi, Linda Della Rosa Carlos, Josephina Barbeiro 
Janeiro, Luisa Maria Chiarelli Padovan, Maria 
Fernandes de Souza e Maria de Lourdes Reis Machado. A 
seguir o Senhor Presidente fez a leitura do VERSÍCULO 
BÍBLICO.A seguir colocou à apreciação do Plenário Ata 
da Sessão Ordinária do dia 21 de fevereiro de 2022 e 
ninguém se pronunciando contrário, foi aprovada por 
unanimidade. A seguir o Senhor PRESIDENTE JOÃO 
APARECIDO DOS SANTOS, disse: "Antes de passar para a 
Senhora Secretária as correspondências recebidas, eu 
vou sair um pouco do roteiro aqui, e esse bate papo 
poderia ser feito de urna forma assim, entre nós, mas 
eu quero fazer aqui estando transrni tindo para que a 
polução não me cobra por esse assunto, porque vejam 
bem Senhores, aqui teve muita briga, muitas batalhas 
no passado, muitas discussões, mas nunca chegou para 
o lado pessoal, acabava a discussão aqui, todo mundo 
estava numa boa porque a discussão era política, mas 
eu estou vendo que o caminho esta pegando errado, e a 
população esta cobrando de mim que eu tenho que por 
ordem aqui, e que vocês não estão me respeitando. 
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Veja bem, quando eu assumi, olhando todos os 
candidatos, todas as pessoas eleitas, quem que eu 
pensei que iria me dar mais trabalho, o Danilo, por 
um simples motivo, porque o Danilo nunca tinha vindo 
em nenhuma reunlao de câmara, o Dan i lo não conhecia 
nada sobre câmara, eu pensei, o Danilo de repente ele 
pode extrapolar porque ele não sabe das regras e sair 
para um caminho errado e ai a gente vai ter que 
perdoar o Danilo, porque ele entrou agora, ele não 
acompanhou reunlao, todo mundo aqui acompanhou 
reunlao, tinha gente que não era vereador mas vinha 
aqui assistir as reuniões, e é justamente o Danilo 
que não me deu um pingo de trabalho até hoje, e eu a 
partir de hoje, não aceito mais briga paralela quando 
alguém estiver na Tribuna, eu já fiz isso, as vezes 
alguém discutia um assunto que não era verdadeiro, eu 
dava interferência, o primeiro grito, pode perguntar 
para o Flavião, para o Cristiano, para quem quiser, 
está certo Senhor Presidente, eu estou errado, e 
acalmava, mas não, está tomando uma proporção aqui 
muito diferente, eu posso estar gritando, posso estar 
falando e não estou sendo obedecido. Então eu quero 
dizer o seguinte, quando por exemplo o Barrichello 
estiver falando alguma coisa com o Marcelo, e aquilo 
está afetando ele, não é verdadeiro, o Marcelo grita, 
"pela ordem Presidente", eu paro a sessão para nós 
acertar o assunto, mais não ficar aquela briga 
paralela porque se acontecer isto eu encerro a 
Sessão, ou peço para o menino do comando cortar o 
microfone. Na ultima Sessão ficou o Gabriel pedindo 
para eu corrigir a Lia e a Lia pedindo para corrigir 
o Gabriel, para eu corrigir o Gabriel a Lia tinha que 
ficar quieta e ela não ficou, não tinha como eu 
cobrar os dois, para dar jeito nos dois tinha que 
pedir para vocês entrar com um documento aqui pedindo 
para analisar a situação dos dois aqui. As vezes 
estamos discutindo um assunto que se torna uma 
brincadeira, mais as coisas que serão feitas tem que 
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ser levada a serio, principalmente um respeitando o 
outro aqul dentro, o pessoal está falando que já 
vlrou circo isto aqui, você também Emerson tem hora 
que perde o controle naquele dia você ficou a au au, 
o outro repetiu, então esse au au eu não quero mais 
aqui, eu não quero, é para respeitar um ao outro se 
não eu encerro a Sessão, ou corto o microfone. Quem 
eu pensei que ia me dar mais trabalho está sendo o 
melhor aqui dentro, ninguém aqui é criança e todos 
sabem as Leis e quem tiver alguma duvida olhe o 
Regimento, porque tem algumas coisas acontecendo aqui 
dentro que podem ser apuradas e para que não aconteça 
isto não desrespeito um ao outro, logico que eu posso 
discutir aqui e fechar o tempo, mais dentro dos 
limites e dentro das regras e a partir de agora eu 
não perdoou ninguém, não importa quem seja eu vou 
cortar. Então eu acho que deixei bem explicado e não 
vou perdoar mais, eu sei que eles tem temperamentos 
forte tanto o Gabriel como a Lia, eu também tenho 
tanto é que eu discuti várias vezes com você, foi 
discussão feia mals nunca levamos para o lado 
pessoal, aqui é uma Casa de Leis podemos discutir sim 
até porque cada um tem um pensamento, cada um val 
tentar defender aquilo que ele acredita, mas dentro 
das regras e do respeito, porque de agora em diante 
eu vou tomar as providencias. Mui to obrigado." Em 
seguida a Senhora Secretária fez a leituras das 
correspondências recebidas do Senhor Prefeito 
Municipal. A seguir a Senhora Secretária fez a 
leitura da Indicação n°. 013/2022, do VEREADOR DANILO 
CORREA DA SILVA, que, "INDICA AO SENHOR PREFEITO 
MUNICIPAL QUE ESTENDA O ASFALTO DA RUA ANTONIO 
MARÓSTICA DESDE A PROPRIEDADE DA DONA CLONILDE 
BOCALETE ATÉ ENCONTRAR A RUA RUI BARBOSA". Em seguida 
a Senhora Secretária fez a leitura da Indicação no. 
014/2022, do VEREADOR DANILO CORRÊA DA SILVA, que, 
"INDICA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE FAÇA UMA 
ESCADA NO PÁTIO DA GARAGEM MUNICIPAL NO SENTIDO 
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ENTRADA/BARRACÃO". A seguir a Senhora Secretária fez 
a leitura da Indicação n°. 015/2022, do VEREADOR 
DANILO CORRÊA DA SILVA, que, "INDICA AO SENHOR 
PREFEITO MUNICIPAL QUE REATIVE AS CÂMARAS DO BARRACÃO 
DA AVENIDA NOVO TEMPO". A seguir a Senhora Secretária 
fez a leitura da Indicação n°. 016/2022, do VEREADOR 
DANILO CORRÊA DA SILVA, que, "INDICA AO SENHOR 
PREFEITO MUNICIPAL QUE REATIVE A MÁQUINA DE TRITURAR 
GALHOS". A seguir a Senhora Secretária fez a leitura 
da Indicação n° 017/2022, do VEREADOR JOÃO APARECIDO 
DOS SANTOS, que, "INDICA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL 
QUE SEJA CUMPRIDA A LEI QUE LIMITA A DISTÂNCIA DE 
AGROTÓXICO NA CIDADE". Em seguida a Senhora 
Secretária fez a leitura do Projeto de Resolução n°. 
001/2022, datado de 07 de março de 2022, que, "DÁ 
NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 165 DO REGIMENTO INTERNO 
(RESOLUÇÃO N°.001, DE 21/11/2016)". de autoria da 
Mesa. Após a leitura o Senhor Presidente consultou o 
plenário se é favorável em apreciar o referido 
Projeto de Lei em regime de urgência, sendo aprovado 
por unanimidade. Em seguida encaminhou o referido 
Projeto de Lei, por ordem, à Comissão de Legislação, 
Justiça e Redação e a Comissão de Finanças e 
orçamento. Havendo manifestação dos membros das 
comissões em emitir os seus pareceres, o Senhor 
Presidente suspendeu a sessão. Reaberta a sessão, o 
Senhor Presidente comunlcou que a Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação emitiu o seu parecer 
favorável n° 002. E a Comissão de Finanças e 
Orçamentos emitiu o seu parecer favorável n° 002. Não 
tendo mais nada a tratar no Expediente, o Senhor 
Presidente deu o mesmo por encerrado e, em seguida, 
deu início a ORDEM DO DIA. A seguir a Senhora 
Secretária fez do Projeto de Resolução n°. 001/2022, 
datado de 07 de março de 2022, que, "DÁ NOVA REDAÇÃO 
AO ARTIGO 165 DO REGIMENTO INTERNO (RESOLUÇÃO N°.001, 
DE 21/11/2016)". de autoria da Mesa. Após a leitura o 
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Senhor Presidente colocou o referido Projeto de Lei 
em única discussão e votação, sendo aprovado por 
unanimidade. Em seguida, deu início a EXPLICAÇÃO 
PESSOAL e colocou a palavra livre aos Vereadores. 
Fazendo uso da palavra a VEREADORA ELIANE MANZANO 
ZACARIN, disse: "Boa noite a todos, antes de começar 
a falar eu quero deixar meus sentimentos às minhas 
amigas Selma e a Rose pela perda de sua mãe, e meus 
sentimentos às outras famílias também, e eu quero dar 
a resposta do Prefeito, ao Danilo, que pediu para 
reforçar as podas das árvores, conversei com o 
Eduardo hoje e já está sendo providenciado, e lavar 
as escadas do Novo Tempo também, que você pediu, o 
Fiscal de Postura é o "Neto", também vai andar mais, 
o Waldir falou que ele já está andando atrás dessas 
pessoas que vem vender aí, então ele já está andando 
mals um pouco, e o buraco lá perto do cemitério que 
nós dois vimos lá aquele dia, o Detran vai 
providenciar a placa. O Dom que pediu para o Fiscal 
da Prefeitura cortar as ponteiras dos coqueiros da 
avenida, você falou que estava secando, eles vão ser 
retirados esses coqueiros, e serão replantados outros 
menores, para que não haja mais acidentes, incidente, 
no caso al. Eu quero falar gente, hoje é dia da 
Mulher, e eu sou muito grata, eu sou muito feliz em 
ser Mulher, se eu pudesse escolher eu nasceria mulher 
novamente, e em nome da Mulher, eu quero agradecer a 
minha Deputada Graciela, ela é Delegada de Policia, 
ela foi a primeira Delegada em Barretos a defender às 
Mulheres, eu tenho mui to orgulho de trabalhar com 
ela, e ela nos envlou duas emendas que já foram 
aprovadas no Diário Oficial, urna no valor de 
Cinquenta Mil que nós vamos trocar os equipamentos 
para fazer as merendas das crlanças, nós vamos 
comprar geladeira, fogão industrial, congelador, 
refrigerador, processador alimentício, liquidificador 
industrial, tudo isto para merenda, e a outra verba 
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que ela nos concedeu foi para comprar urna VAN para a 
APAE, então já esta no Diário Oficial e assim que for 
liberado o dinheiro a gente vai comprar urna 
mini Van para a APAE, e por último eu quero deixar um 
recadinho para a Mulher: "Sou Mulher, Sou Anjo, sou 
Força, sou Coragem, sou Luta, sou Urna, sou todas, sou 
Sim, sei quem Sou, sei o que Sou, sei quem quero Ser, 
sou o que eu quero Ser", e Deus nos abençoe, mui to 
obrigada". Com a palavra o VEREADOR MARCELO RAIMUNDO, 
disse: "Boa noite, o pessoal de casa que esta nos 
acompanhando, o pessoal aqui na Sessão também. Quero 
parabenizar todas as Mulheres, as funcionárias da 
Câmara, a Lia, as que estão aqui e todas as que estão 
nos assistindo, amanhã o dia Internacional da Mulher, 
não esquecer da minha esposa, não esquecer também de 
falar da Presidente do Fundo Social de Solidariedade 
que vem fazendo um excelente trabalho, sintam-se 
abraçadas por mim. Quero fazer urna Indicação verbal 
Lia pedindo ao Prefeito para que seja feita a 
manutenção dos aparelhos da academia ao ar livre, 
muitos estão danificados, são reparos simples que 
resolvem o problema. Quero deixar aqui minha nota de 
repudio ao Deputado Estadual Artur Duval, que fez urna 
declaração que vazou, amanhã dia da mulher e o cara 
faz urna declaração daquela pelo Amor de Deus, em 
Terra Roxa tem o partido PODEMOS, eu peço aos 
Presidente do partido e aos filiados que mande seu 
manifesto e que no mínimo tirem ele do partido, muito 
feio o que ele falou e não vem ao caso falar aqui, 
foi muito feia as palavras dele a respeito das 
mulheres da Ucrânia. Boa noite a todos." Fazendo uso 
da palavra o VEREADOR DANILO CORREA DA SILVA, disse: 
"Boa noite a todos e parabéns a todas as mulheres. Eu 
quero fazer urna Indicação verbal, o Alex está aqui 
presente e veio pedir para que arrume a esquina da 
Rua Pedro Orlando, está um buraco enorme lá o Marcelo 
mesmo outro dia ficou prensado lá, com a carretinha, 
é mentira ou verdade, eu acho que antes de iniciar o 
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tapa buracos eles tinham que dar preferência para as 
esquinas, e também em frente ao Diego da 
conveniência. Eu também queria fazer uma indicação 
verbal sobre aquela Pracinha do Cristo, aquele mato 
daquele morro está feio hein, precisava dar uma 
roçada lá, e eu também quero parabenizar o Emerson, 
aquela indicação que você fez o ano passado, eu 
lembro, eu ia fazer ela mas você fez primeiro aqui, 
fazer uma guarita ali na avenida, parabéns pela 
indicação, é uma boa, porque os cara que trabalham 
vão pegar o ônibus e se molham, porque fica longe 
para eles lrem até a Casa dos Trabalhadores, boa 
indicação, mas o Marcelo poderia explicar melhor 
porque foi parada a obra." Fazendo uso do aparte o 
VEREADOR MARCELO RAIMUNDO, disse: " Muito obrigado 
Danilo pelo aparte. O Emerson, aquela indicação que 
você fez, da guari ta, aí eu falei com o Waldir, o 
Waldir autorizou fazer, mas eu falei, a indicação não 
é minha não, é que o pessoal veio me cobrar agora, na 
época que começou a chuva o pessoal veio me cobrar, 
só que eles começaram fazer essa guarita, fazer a 
fundação e ali pertence ao DER, e o pessoal já 
notificou, então parou, val providenciar a 
documentação para continuar a obra, mas vai ser feita 
sim. E ali desde o cemitério até a onde era a 
lanchonete ao Senhor Nenê, pertence ao DER, e a gente 
quer tentar Municipalizar, porque tudo que você for 
construir beirando a pista esbarra no DER, muito 
obrigado." Fazendo uso da palavra o VEREADOR DANILO 
CORREA DA SILVA, disse: " E é só isso então, obrigado 
a todos, boa semana". Fazendo uso da palavra o 
VEREADOR GABRIEL ROCHA, disse: ''Boa noite, 
primeiramente quero deixar aqul meus pesares as 
famílias que perderam seus entes. Lia, a primeira 
coisa que eu gostaria era de indicar para o Prefeito, 
que ele comprasse um Ultrassom com o recurso do 
Deputado que já está à cinco meses depositado na 
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conta, assim, ele veio para aquisição de 
equipamentos, mas eu gostaria, vendo a necessidade 
que os dois aparelhos hoje, eu passei na UBS e 
verifiquei que um J a está com problema e me parece 
que o do Hospital também, então nós estamos sem 
ultrassom, se puder utilizar esse recurso. Outra 
coisa muito importante, que é referente ao pagamento 
dos professores, porque até agora nós não recebemos 
nenhum Projeto do Executivo, tem que se fazer cumprir 
Slm a Lei Federal, mas nós precisamos de uma 
Municipal, visto que estão pagando parcelado, e isso 
como eu posso dizer, não garante que o mês que vem, o 
próximo mês e asslm por diante, os professores vão 
receber esse aumento parcelado, porque essa Casa não 
recebeu nenhum projeto, então a gente aguarda que 
venha para a próxima, juntamente com os 
Requerimentos. Uma outra questão, porque hoje umas 
sete pessoas me procurou pessoalmente e mais as 
pessoas que me procuraram via Watts App e Instagram e 
por ai vai, referente ao pagamento da Licença Premia. 
Pessoal, dentro da Lei Orgânica Municipal, o Prefeito 
pode comprar essa licença Premia, só que ali existe 
uma cláusula que cabe ao Prefeito, para quem ou como 
ele vai pagar, e assim, juridicamente eu não tenho um 
embasamento perfeito, mas pelo que eu li, dentro da 
Lei Orgânica Municipal, ele pode pagar, ele pode 
comprar, o que ele tem que ver é o critério que ele 
vai utilizar, pra um e pra outro, então eu não sei se 
consegui responder, vou buscar mais informações sobre 
a questão para poder deixar mais claro para as 
pessoas. E referente ao cemitério, eu estou vendo o 
Fernando, eu fiz uma indicação também o ano passado, 
acho que eu até comentei com você né Fernando, 
referente a iluminação, e eu não sei se hoje em dia, 
é uma falha também, a questão do Portal da 
Transparência não nos dá essa condição de verificar 
se você está recebendo uma "extra" ou não, então fica 
difícil pra eu estar podendo te falar, então eu vou 
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precisar depois falar com você pessoalmente, para ver 
essa questão do seu pagamento, porque a gente sabe 
que principalmente nesse período pandêmico, você tem 
feito um trabalho duro dentro do cerni tério, a noite 
inclusive, eu mesmo sou muito grato a você, porque 
quando foi da minha família você foi muito solicito, 
não teve hora, não teve dia, não tem data, então Lia, 
se puder, eu não sei como é, se você já está 
recebendo, eu vou ver primeiro aqui como é que é, vou 
conversar com você, ai a gente coloca aqui, ai vamos 
conversar com o Prefeito como pode ser feito, para 
melhorar essa questão de iluminação porque muitos 
sepultamentos estão sendo feitos à noite, aquele dia 
nós ti vemos que por um pendente, e eu não esqueço 
disso Fernando, muito obrigado de coração. Do mais 
população, eu não tenho muita palavra não, mas para a 
próxima sessão eu aguardo os Requerimentos, foi dado 
quinze dias, eu vou acatar, como a gente fez. Boa 
noite, mui to obrigado." Com a palavra o VEREADOR 
PAULO CESAR GUISELINE, disse: " Boa noite a todos, eu 
venho aqui fazer um agradecimento ao Governador do 
Estado de São Paulo, porque eu sou Vereador do PSDB, 
nós estivemos várias vezes na Secretaria Regional dos 
Municípios, cobrando recapeamento para o nosso 
Município e mais verba para a reforma do Ginásio, e a 
semana passada foi aprovado um recurso de setecentos 
mil para recapeamento das ruas da cidade, e mais 
quinhentos mil para a reforma da escola, então já tem 
quinhentos que foi aprovado e agora mais quinhentos. 
E também agradecer o Deputado Roberto Engler, porque 
hoje eu tive uma notícia, eles me ligaram do 
gabinete, dizendo que o Prefeito Waldir Ja pode 
licitar o recurso de cento e cinquenta mil da reforma 
do Ginásio de Esportes, dos banheiros e do telhado, e 
também aguardando sair no Diário Oficial mais 
Duzentos mil para a compra de uma VAN para a SAÚDE, 
então eu quero agradecer ao Deputado Roberto Engler e 
toda sua equipe, muito obrigado." Com a palavra o 
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PRESIDENTE JOÃO APARECIDO DOS SANTOS, disse: " Não 
tendo ninguém mais para falar eu quero dar uns 
esclarecimentos. Aqui o Fernando, não é a primeira 
vez que a Prefeitura é cobrada referente à 
iluminação, no passado eu fui até lá conversar com 
você urnas duas ou três vezes, eu cobrei a Prefeitura, 
eu cobrei as horas extras, que na época você não 
estava recebendo, hoje eu não sei, então eu espero 
que o Prefeito resolva esse problema da iluminação o 
mais breve possível, e que se as horas extras também 
não estiver em dia, que ele resolva o rnals breve 
possível, porque é um trabalho difícil, para mim é um 
dos trabalhos mais difíceis dentro do Município, que 
você esta fazendo, ainda mais nesse tempo de 
pandernia, correndo um grande risco de pegar urna 
doença, então tem que ser valorizado, espero que o 
Prefeito resolva logo porque, já teve gente que para 
enterrar a noite ali foi preciso lanterna do celular, 
então eu acho que já passou da hora de resolver isso 
ai, e obrigado pela presença. Quanto essa operação 
tapa buraco ai, eu já entrei com indicação, acho que 
o Paulinho entrou também, acho que agora com essa 
liberação de asfalto ai já começou o serviço e espero 
que resolva isso o mais breve possível, mas também eu 
vejo assim, o povo tem que ter um pouco de paciência 
porque vocês veern que com essa chuvarada que estava 
ai não adiantava fazer nada que a chuva ia arrancar, 
mas então agora com a seca não tem desculpas e já 
esta sendo feito. Eu queria aqui Lia, que você 
encaminhasse um pedido para o Prefeito, para que ele 
mandasse o Projeto na próxima sessão, para se 
resolver o problema dos professores, não só os da 
a ti v a, o pessoal que esta aposentado também, porque 
esse pessoal ficou sem receber e pela Lei eles também 
tem direito. Eu queria aqui parabenizar o Prefeito, 
que hoje vocês viram ai, mais um agrado com as 
crianças dando rnotoca lá para as crianças divertirem, 
então de urna certa forma você vê que ele esta 
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investindo bastante na criança, obrigado Prefeito, 
Deus te abençoe. Eu queria pedir para ele, porque 
hoje teve um rapaz que esteve aqui e ele cobrou de 
mim a uns tempos atrás, e hoje ele conversou com o 
Gabriel, no passado, eu convidei nessa Câmara, para 
que todos nós, acompanhássemos o Prefeito da é poca, 
nas usinas, pedindo serviço para o nosso Muni c ípio, 
porque tinha muita cana das Usinas na nossa região e 
emprego estava sendo pouco, mas ninguém quis me 
acompanhar, só fui eu e o "Tiola", parece que naquela 
época estava urna briga política e o pessoal não 
pensou no povo, pensou que estava indo com o Tiola, e 
não quiseram nem ir, então eu acho que assim, ninguém 
que sal de candidato , um esta num partido e outro 
esta ne outro, não pensa que se elegeu, tem que 
esquecer, todo mundo tem que trabalhar em prol da 
população, é lógico que vai ter as diferenças 
políticas, mas num caso desses é necessário, então eu 
deix o aqui a disposição, se o Prefeito quiser fazer a 
vis i tas nas Usinas, e convidar todos os Vereadores, 
eu acho que esta todo mundo disposto para acompanha
lo para estar todo mundo pleiteando mais empregos 
para a nossa cidade. Quero aqui parabenizar todas as 
Mulheres do mundo, porque vocês viram o que aquele 
sacana fez com as rnenlnas lá daquele País, e isso 
interferiu não só no País mas no mundo inteiro, eu 
acho que pessoas desse tipo tem que estar eliminado 
da vida política, da vida pública, não ter emprego em 
lugar nenhum, a onde ele possa estar fazendo esse 
tipos de comentário, DEUS abençoe todas as Mulheres 
do Mundo, e que Deus de saúde e paz, e que aquele 
País acalme aquela guerra logo em nome de Jesus, e 
que todo mundo fique em paz, porque ali você vê morte 
urna atrás da outra e ainda esse aproveitador fazendo 
algazarra. Eu queria aqui discutir um problema, e 
nessa discussão eu ia estar aqui pedindo a ajuda do 
nosso advogado para que ele esclareça alguns pontos. 
Chegou a essa Casa de Leis um Projeto a onde pede a 
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aprovação da Câmara para que autorize a Prefeitura 
para transportar os funcionários para urna empresa em 
Colina. Eu quero aqui parabenizar o Prefeito, a gente 
vê que o Prefeito está correndo atrás de emprego para 
todo lado, eu quero dar meus parabéns para ele, 
porque tem acho que quarenta empregos, e se der certo 
mais quarenta, isso é muito bom ainda mais numa época 
de tanto desemprego que está no nosso País, só que a 
gente passa urna situação que fica difícil, porque 
você vê os Vereadores de Jales que autorizou a 
Prefeitura a fazer o transporte, mas quando eu 
contratei o Arnarildo, eu contratei ele para dar os 
Pareceres Jurídicos nos Projetas, por que, porque se 
você não ti ver alguém que orienta, porque nós não 
ternos conhecimento jurídico nenhum, e no dia de 
amanhã a gente pode cometer um erro, e o Tribunal de 
Contas e o Ministério Público partir pra cima de nós, 
e assim fazer devolução de dinheiro, fazer cassação 
de Vereador, por isso que ele esta aqui, para dar os 
Parecer. Ai ele me ligou e falou, Dom, eu não 
encontrei nenhum amparo jurídico em nenhum lugar 
disso, e a preocupação maior ainda, você sabe que 
tudo que você vai fazer você esta exposto a um 
acidente, a qualquer tipo de coisa, de repente vai 
cinquenta anos levando para Colina e não acontece 
nada, mas de repente vai dois ou três meses e pode 
acontecer um acidente e ai a responsabilidade fica ai 
em cima dessa Prefeitura. Eu lembro que no passado 
tinha um pessoal que ia lá para o Frigorífico, o 
Friboi, e o ônibus era contratado pela empresa, e a 
Prefeitura ajudava no transporte e tinha até um 
motorista da Prefeitura na época, dava combustível e 
motorista, então é um assunto para se sentar e 
discutir, porque ninguém aqui, não adianta alguém 
sair em cima de alguma dessas pessoas, pedir para 
procurar nós, que o culpado somos nós, porque ai eu 
vou desmentir e vou desmentir feio, tanto é que eu Ja 
pedi para o nosso advogado, juntamente com o Adelino 
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para amanhã encaminhar um pedido para o Tribunal de 
Contas, alegando que é um assunto complicado, porque 
a gente esta pensando no social, porque quarenta 
empregos que arrumar, são quarenta pessoas que as 
vezes não vai estar dependendo de uma cesta básica, 
de um remédio da Prefeitura, esta ali ganhando o seu 
dinheiro, e esta diminuindo o peso nas costas da 
Prefeitura, e lsso é muito bom, porque você esta 
valorizando a pessoa e esta evitando gasto, e este 
gasto você esta injetando no transporte, então a 
gente vai estar encaminhando o pedido para o Tribunal 
de contas, amanhã cedo o Amarildo já vai estar 
montando, e dentro do relatório que o nosso advogado 
montou, eu vou estar protocolando amanhã na 
Prefeitura, pedindo para a Assessoria Jurídica da 
Prefeitura, apontar, de repente, sei lá onde eles vão 
achar, porque o Amarildo trabalhou três dias nisso, e 
não conseguiu encontrar amparo legal, então amanhã eu 
estarei protocolando, e se eles tiver um amparo 
legal, para eles encaminhar para nós, para eles 
encaminhar pra nós, e esperar o Tribunal de Contas 
dar a resposta, de repente o Tribunal autoriza e a 
gente tem na mão a garantia que a gente pode aprovar 
esse Projeto. Eu queria passar a palavra para o 
Doutor Amarildo porque eu gostaria que ele desse um 
esclarecimento sobre esse Projeto. Fazendo uso da 
palavra o Doutor AMARILDO BENEDITO PINTO DA CUNHA, 
disse: "Boa noite a todos, boa noite aos presentes e 
boa noite a todos que nos acompanha através das 
mídias. Senhor Presidente, esse é o momento para eu 
externar alguns pontos eu acho de mui ta importância 
para essa Casa de Leis, não existe nenhum Projeto de 
Lei que não esteja acompanhado de Parecer, seja 
Parecer Jurídico, seja Parecer das Comissões. Um 
Projeto de Lei que não acompanha Parecer é um Projeto 
Viciado, ele possul vício em sua forma e em sua 
constituição, ele é passivo de anulação, então se tem 
alguém que acha que pode fazer um Projeto de Lei sem 
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Parecer, esta completamente enganado. Todo parecer 
que veio para mim, e que eu coloquei em votação aqui, 
com aprovação ou com rejeição, como foi o Projeto do 
Vereador Gabriel, quando ele pedia que fosse isenta a 
TIP de quem ganhava até dois salários mínimos, eu dei 
meu Parecer contrário, porque não havia um estudo 
prévio do impacto que isso causaria aos cofres do 
Município, então eu não tenho lado político, meu 
Parecer é imparcial, meu Parecer Senhor Presidente, 
ele atende ao princípio da legalidade, ao princípio 
da moralidade, ao princípio da eficiência, o 
princípio da publicidade dos atos, e principalmente, 
o princípio da economicidade que é o principio mais 
visto hoje pelo Tribunal de Contas, então, todo e 
qualquer Parecer que vier para mim e não estiver 
dentro do princípio da legalidade, o meu Parecer é 
contrário. Entretanto o meu Parecer é opinativo, meu 
Parecer não é definitivo, eu falo, não encontrei na 
Legislação nada que me dê amparo, cabe a vocês 
Vereadores votarem, o meu Parecer vai ficar anexado 
no Projeto, se é legal ou ilegal, se vocês votarem, o 
problema não vai ser meu, o meu Parecer vai estar 
encartado no Projeto, então repito, todo Parecer que 
eu dei, não teve tendência para A ou para B, foi 
dentro do princípio da legalidade, esse é o princípio 
que norteia uma Casa de Leis, quando a gente faz um 
Parecer, a primeira coisa que um Advogado deve fazer 
analisar se existe Constitucionalidade Material e 
Constitucionalidade Formal, ou Formal e Material, são 
os dois aspectos, com isso nós fazemos o chamado 
controle de Constitucionalidade Senhor Presidente. O 
Controle de Constitucionalidade ele é feito de duas 
formas, ou ele é Preventivo, ou ele é Repreensivo. 
Controle preventivo, como o próprio nome diz é uma 
prevenção, nós vamos ver se o que estamos fazendo 
esta dentro do que a Lei manda, é uma prevenção, todo 
mundo sabe o que é uma prevenção, e assim também é na 
Constituição e nos Projetas, ao passo que se você não 
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observa o Controle preventivo você pode sofrer o 
Controle Repreensivo, como o próprio nome diz, 
repreensão, ai já não é mais nós, a Lei pode ter sido 
aprovada aqui por essa Casa de Leis, mas ele recebeu 
uma repreensão, e ela virá ou do Ministério Público 
ou do tribunal de Contas, isso é controle de 
Constitucionalidade, que desemboca, ou vai cair 
quando há o Controle Repreensivo, numa possível ação 
de Improbidade Administrativa, e Ação de Improbidade 
Senhor Presidente, resulta em cassação de mandato, 
resulta em devolução de dinheiro aos cofres Públicos, 
e em muitas vezes incidi em pena, nós estamos falando 
de prisão, e eu quero aqui dizer para o Senhor, para 
todos os presentes que estão aqui assistindo e até 
pela mídia, eu esse mês farei, se Deus quiser, vou 
fazer cinquenta e nove anos, eu já tenho mais passado 
que futuro, e eu quero daqui para frente Senhor 
Presidente, viver o resto de tempo que eu ainda 
tenho, ao lado da minha família, da minha esposa e 
dos meus filhos que eu amo muito, porque, eu tenho 
muito medo daquelas caminhonetes pretas que chega na 
casa da gente seis horas da manhã, arrebentando 
portas, com mandato de busca e apreensão, para achar 
documento, para levar celular embora, para levar 
computadores embora, para levar provas embora, da 
minha parte, eu nunca vou incorrer em um crime dessa 
natureza, então se meu Parecer agrada ou desagrada, 
para mim pouco me importa, eu prefiro que o Senhor me 
mande embora do que eu dar um Parecer aqui que seja 
contrário à Lei, eu jamais, digo e repito, jamais, eu 
aprendi a ser Homem com meu pai e com meu avô, jamais 
vou dar um Parecer aqui que seJa contrario a 
legalidade, não tem nada que me compra, vou deixar 
bem claro, nada me compra, se vou agradar ou se vou 
desagradar, pouco me importa, e ressaltando que o 
voto é de vocês, meu Parecer é opinativo, 
simplesmente opinativo. Agora quero partir para o 
Projeto que o Prefeito encaminhou, onde ele quer 
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então, autorização dessa casa, para custear sobre os 
cofres públicos, o transporte de quarenta 
funcionários, com a possibilidade de mais quarenta, 
vindo a ser oitenta. O Projeto é louvável, o Projeto 
tem que ser visto com os bons olhos, quem não quer 
emprego, quem não necessita de um emprego, hoje, na 
atual circunstância, pós urna pandernia, período de 
seca, período de geada, em um Município a onde não se 
tem indústria, nós ternos que olhar com bons olhos sim 
esse projeto, esse Projeto tem que ser analisado e se 
achar urna posição, cabimento jurídico, ele tem sim 
que ser aprovado, mas o que eu não posso é eu na 
caneta segurar o Projeto, isso eu não vou fazer, 
porque Senhor Presidente, a Constituição Federal, ela 
garante transporte ao Aluno através do FUNDEB, ela 
provê meios e transfere verbas para o Município para 
custear, o enslno fundamental, até a Faculdade era 
discutido, agora que está havendo ai urna 
possibilidade de levar aluno de urna faculdade em 
ônibus do Município, o SUS garante o transporte 
através de ambulância, doentes, porque ele paga, não 
existe no ordenamento jurídico Lei, ou artigo de Lei, 
na Constituição ou nas Leis Esparsas, que garanta o 
transporte de particular em ônibus público, ou em 
veícu lo público, quem assim o faz, incorre em crime 
de improbidade, então levar particular em um veículo 
público é gravíssimo, e o Ministério Público esta 
mais do que nunca atuante nessa área, eu já trabalhei 
em várias Prefeituras, eu não estou falando da boca 
pra fora, estou falando o que . Ja vivi, o que eu já 
presenclel e as defesas que eu já fiz. O Projeto, 
voltando a ele, é salutar, mas, e o princípio da 
legalidade, está preenchido? Nós votamos aqui o ano 
passado, a LOA, a Lei que estima receita e fixa 
despesas, e essa despesa que vai ter no transporte 
agora, foi incluída na LOA? Não, e se não foi o que 
vai acontecer, O Senhor vai gerar um passivo maior 
ainda que os Dezoito milhões que o Executivo assumiu 
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aqui, falar que tem verba sobrando Senhor Presidente, 
eu acho que não tem, porque nós já parcelamos aqui 
CPFL, já parcelamos aqui a Previdência dos 
Servidores, então hoje o administrador Público tem 
que ser gestor público, não basta criar um Projeto de 
lei e tacar para a Câmara, como o Senhor disse, nós 
temos que agradecer o Prefeito que esta correndo 
atrás de alternativas Slm, mas também nós temos que 
ver se essa Casa de Leis pode aprovar o que vem pra 
cá, e eu não quero ser pressionado para aprovar 
aquilo que é ilegal, e eu não vou de forma alguma, o 
meu Parecer opinativo val ficar ai anexado ao 
Projeto, vota quem quiser, então os controles da 
inconstitucionalidade são dois, preventivo e 
repreensivo, nós temos dever de estarmos atrelados a 
legalidade, a impessoalidade e a moralidade, existe 
previsão legal para a Saúde e para a Educação, mas 
não de particular, outra coisa Senhor Presidente, não 
é só matéria de direito que envolve esta questão, 
essa questão envolve matéria contábil e financeira, 
eu não estou matando o Projeto de ninguém e nem quero 
que seja cancelado, muito pelo contrário, eu estou me 
esforçando para achar uma alternativa, essa 
alternativa muitas vezes vai depender da 
contabilidade, por isso foge da minha alçada, o que é 
de Direito está na Constituição e nas Leis, essa eu 
domino, Contabilidade eu não domino, então eu sugiro 
ao Senhor, que o Senhor faça este questionamento 
junto ao Tribunal de Contas do Estado. O Tribunal, de 
repente, na contabilidade ele tem uma alternativa, o 
Município entra com uma contra partida, e não no 
transporte, uma contra partida, contrata uma empresa, 
licita quem vai ganhar o transporte, o Município faz 
uma contra partida, e também porque não a empresa que 
esta sendo beneficiada com os trabalhadores entrar 
com uma contra partida? Vai ficar tudo sobre o erário 
público, que já esta cambaleando, com conta todas 
estouradas, então essa é uma sugestão, razão pela 



CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA 
"EDIFÍCIO VEREDOR DEVANIR GIANELLO" -Av. José Chiarelli, 919 

CEP 14745-000 (17) 3395-1233 I 3395-2008- CNPJ 52.391.208/0001-82 

E-mails: camara@camaraterraroxa.sp.gov.br I secretaria@camaraterraroxa~s ov.br 
site: camaraterraroxa.sp.gov.br · 

Estado de São Paulo 
. 'c: • .. _, . ., ·-.. ·• :> 5 

--· --r- ...... . 
Ata da Sessão Ordinária de 07/03/2022 

qual eu falo para o Senhor, se me derem um amparo 
jurídico, no outro dia o Parecer esta ai, porque, vão 
falar você fez isso com base em que? Eu fiz isso com 
base no artigo tal, se o Tribunal de Contas autorizar 
essa compensação via contábil também, também não vejo 
problema, agora eu, o Amarildo, sozinho, segurar um 
Projeto dessa natureza, como o Senhor bem disse, de 
repente vai lá vinte anos e não acontece nenhum 
acidente, de repente sai no primeiro dia aqui, bate 
esse ônibus, a culpa de quem foi, o motorista que 
dormiu, o motorista teve um mal estar, e ai matamos 
quarenta munícipes, e ai Senhor Presidente, de quem é 
a responsabilidade? Segundo o artigo 18 6 do Código 
Civil, todo aquele que por ação, omissão, 
negligência, imprudência e imperícia causar prejuízo 
a outro, ainda que exclusivamente moral, será 
responsabilizado, então cabe ao Município, e a 
responsabilidade é solidária com a empresa que 
contratou, não estou aqui exagerando, não estou 
falando mal do Projeto, muito pelo contrário, o 
Projeto tem que ser lido com muito bons olhos, então 
eu suglro, que o Vereadores, se precisar da minha 
presença eu me farei presente, achar uma alternativa 
para não matar quarenta emprego, Terra Roxa precisa 
de emprego, não existe Juris prudência nesse sentido, 
porque, se existisse o Ordenamento Jurídico já 
tratava, o Ordenamento Jurídico só trata do 
transporte da Saúde e da Educação, não existe nas 
Leis esparsas, não existe na Constituição, tanto que, 
tanto que o Legislador não trata da matéria, se o 
Legislador tratasse da matéria eu iria na 
Constituição e falava, o artigo tal, garanto, pode ir 
embora. Não existe Lia, então, vamos achar uma 
alternativa, vamos ver se juridicamente não dá, mas 
contabilmente dá, a gente entra com uma contra 
partida, o Município vem pedindo uma abertura de 
crédito e a gente autoriza essa abertura de crédito 
para custear a parte desse transporte. O que eu estou 
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sugerindo aqui Senhor Presidente, é que o Senhor faça 
de fato essa consulta, e tire essa responsabilidade 
das nossas costas, porque eu não quero amanhã ou 
depois, ser tachado do advogado que impediu a criação 
de quarenta empregos, eu não quero que amanhã ou 
depois na política, seja tacada na cara de Vossa 
Excelência, dizer que o advogado lá, juntamente com o 
Dom, tantas pessoas lá precisando trabalhar e ele 
votou contra, porque ele recebe o dele todo mês. Não 
é isso, todo pai precisa trabalhar, toda casa precisa 
pagar força, ir no mercado, só que pra gente fazer 
urna aprovação de urna Lei dessa natureza nós ternos que 
estar calçados na legalidade, o que é ilegal é contra 
a Lei, o que é legal é favor a Lei, então eu 
ressalto, se nós Senhor Presidente, demais 
Vereadores, se nós agirmos dentro da legalidade, 
jamais nós teremos problemas, seja coma Justiça, seja 
com o Ministério Público, seja com o Tribunal de 
Contas. É muito simples, nós tivemos Ribeirão Preto, 
o que aconteceu com a Darcy Vera? Não passou pela 
Câmara? Não aprovaram lá na Câmara? Será que ela não 
teve um departamento Jurídico? Ou ela era a maioria e 
a maioria votava a favor dos Projetas dela? E o que 
que deu para ela? Foi presa, e o Senhor quer ir 
preso? Eu não quero, e eu não quero seis horas da 
manhã caminhonete chutando portas falando que tem 
mandando de busca. Essa é a minha posição, mas essa 
posição é do assessor jurídico, o voto e a aprovação 
do Projeto cabe aos Vereadores, vocês fazem o que 
quiserem, esse é só um parecer opinativo, a minha 
opinião é de que, não há amparo, mas que pode ser 
buscado alternativas, e o que eu estou dizendo para o 
Senhor é, busque alternativas, para que a gente possa 
dar quarenta empregos, quem sabe oitenta." Com a 
palavra o PRESIDENTE JOÃO APARECIDO DOS SANTOS, 
disse:" Muito obrigado Doutor Arnarildo, foi muito 
bem explicado, para que no dia de amanhã se der 
alguma colsa errada ninguém vir culpar Vereador que 
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quis tentar aprovar documento para querer ajudar, 
todo mundo quer emprego, todo mundo quer ajudar o 
povo porque senão para que que a gente vem aqui, só 
para receber salário, não tem lógica, nós viemos aqui 
para brigar pelo município, fazer Lei, tentar ajudar 
até onde pode, a onde não pode a gente também não 
pode socar a cabeça como esta exposto o caso de 
Jales, se acontecer algum acidente ou o Tribunal de 
Contas resolver pedir a devolução do dinheiro pago, e 
ai?" Ninguém mais querendo fazer uso da palavra e 
nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de 
todos e dou por encerrada a Sessão. E eu, ELIANE 
MANZANO ZACARIN, 1a.-secretária, mandei lavrar a 
presente Ata que, após ser lida será assinada. Câmara 
Municipal de Terra Roxa, em 07 de março de 2022. 

Presidente da Câmara. 


