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Ata da Sessão Ordinária de 211omoi2 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 21/02/2022 

Aos vinte um dia 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: Oswaldo Straccia e José Eustácio 
Basílio. A seguir o Senhor Presidente fez a leitura do 
VERSÍCULO BÍBLICO. A seguir colocou à apreciação do 
Plenário Ata da Sessão Ordinária do dia 07 de fevereiro 
de 2022 e ninguém se pronunciando contrário, foi 
aprovada por unanimidade. A seguir o Senhor PRESIDENTE 
JOÃO APARECIDO DOS SANTOS, fazendo uso da palavra, 
disse: "Eu quero informar a todos e ao pessoal que esta 
em casa nos assistindo que eu vou ter que quebrar o 
protocolo, porque na verdade, depois de aprovada a ata 
eu tenho que encaminhar as indicações, e corno houve um 
descuido aqui na última sessão, eu quero dizer a todos 
que em momento nenhum eu tentei esconder nada da 
população, em momento nenhum esse Projeto ficou sem ser 
lido por descaso meu, porque eu vim aqui, depois do 
Projeto, discuti ele por inteiro, mas houve um descuido 
e eu não coloquei ele para lei tu r a, porque se fosse 
para esconder alguma coisa, eu não mandava colocar 
câmara para transmitir para ninguém, e largava só aqui 
dentro corno era antes, e então eu passo aqui para a 
secretária o Projeto de Lei no 001/2022, datado de 
04/02/2022, que Dispõe sobre um cargo de Assessor 
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Parlamentar no quadro dos Servidores da Câmara 
Municipal, e Dá outras Providências, de autoria do 
Vereador João Aparecido dos Santos. O Projeto vai ser 
lido, vou colocar, como foi colocado em regime de 
urgência naquele dia vou colocar novamente em votação, 
e quem quiser votar contra o projeto é a oportunidade." 
A seguir a Senhora Secretária fez a leitura do Projeto 
de Lei no001/2022, datado de 04/02/2022, que, "DISPÕE 
SOBRE A CRIAÇÃO DE UM CARGO DE ASSESSOR PARLAMENTAR NO 
QUADRO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS", de autoria dessa CASA. Fazendo uso da 
palavra o Presidente JOÃO APARECIDO DOS SANTOS, disse:" 
Bom gente, esse Projeto estava na mão de todos os 
Vereadores, mas houve um equivoco aqui na hora de ser 
lido, então agora vocês ouviram o Projeto por completo, 
e então como não há necessidade de Regime de Urgência, 
já foi aprovado, então eu coloco o referido Projeto em 
votação, é a oportunidade do Vereador que quiser votar 
contra. O Vereador que for favorável permaneçam como 
estão, os contrários que se levantem. Está aprovado o 
Projeto por unanimidade. Agora vocês estão satisfeito? 
Agora eu estou. Mui to obrigado." A seguir a Senhora 
Secretária fez a leitura da Indicação n°. 009/2022, do 
Vereador MARCELO RAIMUNDO, que, "INDICA AO SENHOR 
PREFEITO MUNICIPAL QUE SEJA FEITA A COMPRA DE DOIS 
VEÍCULOS PARA O MUNICÍPIO". Em seguida a Senhora 
Secretária fez a leitura da Indicação n°. 010/2022, do 
Vereador MARCELO RAIMUNDO, que, "INDICA AO SENHOR 
PREFEITO MUNICIPAL QUE SEJA FEITO A RESTRUTURAÇÃO EM 
TORNO DO LAGO E DA PISTA DE SKATE". A seguir a Senhora 
Secretária fez a leitura da Indicação n°. 011/2022, do 
Vereador MARCELO RAIMUNDO, que, "INDICA AO SENHOR 
PREFEITO MUNICIPAL QUE SEJA CONSTRUÍDO O MURO NA 
LATERAL E NOS FUNDOS DA ESF "DOUTOR LUIZ HENRIQUE 
SOARES". A seguir a Senhora Secretária fez a leitura da 
Indicação no. O 12/2 022, do Vereador PAULO CESAR 
GUISELINI, que, "INDICA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL 
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QUE FAÇA AS PODAS DOS JARDINS DE TODAS AS PRAÇAS 
PÚBLICAS". Em seguida a Senhora Secretária fez a 
leitura da Solicitação no. 001/2022, do Vereador Paulo 
Cesar Guiselini, que, "SOLICITA AO SENHOR PREFEITO 
MUNICIPAL QUE TROQUE TODAS AS LÂMPADAS DA PRAÇA MATRIZ 
POR LÂMPADAS LED E QUE TAMBÉM COLOQUE UMA PESSOA PARA 
FICAR CUIDANDO DA PRAÇA DIARIAMENTE". A seguir a 
Senhora Secretária fez a leitura da Solicitação no. 
002/2022, do Vereador Paulo Cesar Guiselini, que, 
"SOLICITA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE COMPRE COM 
MÁXIMA URGÊNCIA EM COMPUTADPR E TAMBÉM UMA IMPRESSORA 
PARA A PORTARIA DO HOSPITAL". Em seguida a Senhora 
Secretária fez a leitura da Solicitação n°. 003/2022, 
do Vereador Paulo Cesar Guiselini, que, "SOLICITA AO 
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE COLOQUE COM URGÊNCIAEM 
TODOS OS CONSULTÓRIOS DAS UBS COMPUTADORES E TAMBÉM 
IMPRESSORAS". 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. Não 
tendo nada a tratar na Ordem do Dia, o Senhor 
Presidente deu a mesma por encerrada e, em seguida, deu 
início a EXPLICAÇÃO PESSOAL e colocou a palavra livre 
aos Vereadores. Fazendo uso da palavra o VEREADOR 
GABRIEL ROCHA, disse: "Boa noite a todos, gostaria de 
mandar meu abraço para as famílias que perderam seus 
entes queridos, começar aqui hoje, como eu não tive a 
oportunidade de explanar e de falar mais sobre a última 
sessão, onde foram colocados requerimentos para a 
transparência da população, eu fiquei bem pensativo em 
tudo, refleti, fui buscar mais informação, até porque 
ninguém é expert, ninguém sabe tudo, e vi que o 
princípio de tudo, quando a gente assume essa função de 
fiscalizador, a primeira etapa de tudo é ser 
transparente, fazer valer, eu falo para nós nove, fazer 
valer o voto de cada cidadão, que depositou a confiança 
de que esse trabalho serla sério, muitas pessoas da 
cidade acham que o que eu estou falando é por 
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politicagem, é por partidarismo, e por al val, eu 
queria falar que eu não tenho ninguém que fica na minha 
sombra não, não preciso disso, graças a Deus eu 
trabalhei, eu estudei, eu me formei, eu continuo 
estudando, eu não preciso disso, só que toda ação, gera 
uma reação, na vida quando você fala de legalidade, de 
moralidade, primeiro você tem que andar dentro da Lei 
para ter moral, então a partir do momento que você 
confirma que você não está dentro da Lei, você acabou 
de confirmar que além de você estar ilegal, v ocê está 
imoral, isto é muito sério, isto não é brincadeira. Eu 
estou e xercendo minha Íunção legislativa, e essa 
função, eu creio, se não sabem, os colegas deveriam dar 
uma relida, que a primeira ação e o primeiro poder que 
existe dentro do legislativo, é o de fiscalização, não 
adianta nada a gente correr atrás de Emendas 
Parlamentares, ou disso e aquilo, e não ter 
transparência, até porque essa é a nossa obrigação, nós 
ganhamos para lsso, poder fiscalizador, então não é 
para eu me aparecer, quando eu coloquei nas redes 
sociais, inclusive na última semana, é porque eu não 
recebi resposta do executivo referente a uma emenda de 
duzentos mil reais, não é para fazer ibope pra ninguém, 
é para informar a população, é simplesmente para isso, 
para mais nada, eu nunca critiquei a atual gestão, se 
e xiste algum vídeo criticando a atual gestão, críticas, 
a não ser construtivas, claro, me mostrem. Eu gostaria 
de falar sobre a questão da legalidade e da 
imoralidade, são palavras fortes e palavras para 
poucos, quando você trata de legalidade, você não pode 
achar que, se você fala que é ilegal mais não é imoral, 
pra mim isso não existe, pra mim a partir do momento 
que você não esta dentro da legalidade, você não tem 
moral, esse é o princípio que eu partilho, cada um 
segue sua vida, inclusive, eu não tive direito de 
respostas, quando você trás questões pessoais, quando 
se trata da sua família principalmente, eu não aceito, 
podem falar de mim o que quiser, podem me dar um tapa 
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na cara, mas da minha família não, porque a minha 
família me ensinou a ter educação, a me tornar quem eu 
sou, e principalmente quando você fala de moralidade, 
incomoda quem é imoral, e incomoda demais, quando você 
age com deboche, quando você não age da forma correta, 
inclusive Senhor Presidente, eu gostaria de falar para 
o Senhor, que fosse lido como foi lido hoje o seu 
Projeto, de forma fidedigna, com a justificativa, 
porque tudo isto que esta acontecendo nesse momento é 
por falta de lei tu r a, leu com deboche e não leu a 
justificativa, até desta questão dos holerites da nobre 
colega, porque se ela tivesse lido a justificativa ela 
tinha a resposta, quando ela trouxe em questão, 
levantou uma bola aqui de intimismo, infelizmente é 
verdade, se vitimar, nunca na minha vida eu desmereci 
ninguém, pelo contrário, eu bato palmas para uma área 
de trabalho bem feita, eu agora quero bater palmas pelo 
seu trabalho, só que é o seguinte, você tem que aglr 
dentro da legalidade, a partir do momento que você 
sabe, que você afirmou que você estava ilegal, ai é 
outra história, é uma afirmativa muito forte, não fui 
eu quem falei, eu apenas coloquei Requerimento, quis 
colocar palavras na minha boca e isso não existe, 
porque eu tenho muito caráter e eu sou muito homem para 
representar o povo, e poder falar com propriedade, e se 
eu quisesse falar eu falava na hora, sobre o 
Requerimento, e eu estou voltando aqui para dizer, não 
era pelo motivo que a Senhora argumentou aqui, não era 
essa a intenção do pedido, e mais, eu gostaria de 
saber, dos nobres Vereadores que votaram contra, à 
vários Requerimentos, bom, vamos fazer melhor, eu peço 
para o Senhor Presidente, que suspenda a sessão por 
alguns minutos, para que os Vereadores que estão 
falando na cidade que tem tudo no Portal da 
Transparência, que está tudo lindo, que está tudo 
bonito, mostrasse, que a gente sentasse e se reunisse, 
como deve ser uma Casa de lei, com critério, 
trabalhando, com clareza, e que me mostrasse, para que 
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eu pudesse levar para um cidadão de bem a resposta dos 
Requerimentos, porque se está tudo no Portal da 
Transparência, nós não vamos ter problema algum, então 
eu creio, que aquilo que não foi aprovado, não foi 
passado, é só mostrar pra gente, mostrar para a 
população Senhor Presidente, que está tudo no Portal, 
sem problema algum, tem pessoas que tem preguiça de vir 
aqui, eu não tenho, tem pessoas que faz pouco caso de 
ser Vereador, não se engane, hoje foi bem interessante 
o Versículo Bíblico, cuidado, mui to cuidado, eu falo 
muito sim, porque inclusive, a hora que estava parado 
aqui, eu estava sentado no meu canto, o nobre colega, o 
cara falou, mas o Gabriel não para de falar, não paro, 
se esta incomodando levanta e saia, porque eu acho que 
é o seguinte, aqui dentro é para falar, é para falar só 
para mostrar o bonito, só na hora que esta na alegria, 
e na tristeza, não mostra, na hora de mostrar a 
situação, e referente ao holerite é o seguinte, existiu 
o prenuncio que estavam recebendo gratificações de mil 
reais, então era necessário que esses holeri tes 
cheguem, inclusive Senhor presidente, o prazo é de 
quinze dias, se eu não me engano é até sexta-feira, dia 
vinte e cinco, se não chegar essa documentação até 
sexta-feira, eu peço que o Senhor torne as providências 
necessárias. O SENHOR PRESIDENTE, disse: "Eu só quero 
informar que o Prefeito tem quinze dias, mais após isto 
ele pode alegar que o tempo não foi hábil e pedir mais 
qulnze. Com a palavra o VEREADOR GABRIEL ROCHA, disse: 
Tudo bem, mais vamos fazer valer e acontecer porque 
pelo menos esses Requerimentos foram aprovados. Eu 
gostaria muito de saber do Senhor se seria possível 
suspender a Sessão para que a gente averiguasse. COM A 
PALAVRA O SENHOR PRESIDENTE, disse: Eu não posso parar 
com o decorrer da Sessão, mais assim que terminar nós 
vamos sentar e ver. Com a palavra o VEREADOR GABRIEL 
ROCHA, disse: Assim vamos sair do protocolo corno nós 
vamos falar depois, eu queria que a população tivesse 
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conhecimento. Senhor Presidente eu estou te falando uma 
colsa mui to séria, eu acho que deveríamos sentar e 
averiguar e depois voltar para a Sessão e debater 
porque eu não quero ficar de mentiroso. Então se o 
Vereador, inclusive o Senhor já passou por isso, 
desculpa mais eu vou me alongar mesmo porque se 
incomoda muita gente e eu já falei é só levantar e lr 
embora, cara de deboche para mim não serve. Hoje eu 
fico pensando o que o Senhor já passou lá atrás e se 
nós não fizermos isto agora é mais uma vez deixar de 
mostrar a transparência para o povo, eu peço ao Senhor 
encarecidamente que atenda o meu pedido. COM A PALAVRA 
O SENHOR PRESIDENTE, disse: Seu pedido vai ser atendido 
mais eu não vou parar a Sessão, mais assim que terminar 
a gente vê e você posta na sua rede social, se não 
estiver no postal você explica que foi visto na Sessão 
da Câmara, eu não posso parar a Sessão agora, até 
porque é uma coisa nova e não consta no Regimento. Com 
a palavra o VEREADOR GABRIEL ROCHA, disse: Então vamos 
averiguar, aqueles que ficarem aqui, porque sel que não 
são todos que vão ficar, mas eu vou fazer ao vlvo no 
meu facebook, o duro que não fica gravado em Ata. Eu 
acho que pelo principio da moralidade e transparência 
que estamos tentando pregar, fazia-se necessário neste 
momento, mais uma vez o Senhor Presidente val ficar 
devendo porque é só o Senhor querer, o Senhor tem poder 
para isto, mals eu te respeito, não está no nosso 
Regimento? Então é algo para ser estudado para a 
próxima Sessão porque isto existe em todas as Câmaras, 
inclusive é interrompido a todo momento, quem assiste 
sabe. Então já que vamos debater isto depois eu quero 
deixar bem claro: Não falem mais da minha família e 
muito menos da minha índole, eu não aceito e quero um 
ponto final nessa historia. Eu quero agradecer, Senhor 
Presidente infelizmente nós não conseguimos passar essa 
transparência para a população, mas mesmo asslm 
agradeço e eu vou sim para as redes sócias. Se alguém 
quiser usar o aparte a hora é agora, o microfone está 
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aberto eu sou diferente gosto de dar o aparte, alguém 
quiser pode falar porque me atacar depois e não dar o 
aparte fica difícil. Fazendo uso do aparte o VEREADOR 
DANILO CORREA DA SILVA, disse: "Boa noite a todos, 
Gabriel isto é mui to legal que você falou da 
transparência e urna boa ideia também trazer o notebook 
e confirmar se esta mesmo na transparência, é algo para 
ser estudado." . Com a palavra o VEREADOR GABRIEL 
ROCHA, disse: É isto mesmo Danilo, rnals alguém quer 
usar a palavra porque depois atacar e não deixar 
replica fica difícil, alguém está incomodado porque se 
eu quiser fico até meia noite, é difícil ouvir a 
verdade. Boa noite." Fazendo uso da palavra a Vereadora 
ELIANE MANZANO ZACARIN, disse: "Não quero falar com 
você, boa no i te, chuta r cachorro morto ninguém quer, 
então eu quero agradecer de coração as meninas que 
fizeram o curso cornlgo essa semana, mulheres 
irnponderadas, que conseguiram sair com seu curso, que 
vão conseguir ter urna profissão através do SEBRAE que 
eu estou trabalhando lá, muito obrigada a Virginia por 
ter dado o kit para elas poderem começar a profissão, 
então eu estou mui to feliz por vocês, e a partir da 
semana que vem traremos mais cursos pelo SEBRAE. Agora 
eu gostaria de esclarecer, tem um fakezinho, mas é um 
"fakezinho do Paraguai", que ele posta coisa mais ele 
não sabe o que esta postando, eu vi que ele colocou 
aqul, todos nós vimos, que ele colocou um valor de 
trezentos e doze mil, seiscentos e cinquenta e cinco e 
sessenta e seis, destinados à pasta de Saúde no nome do 
Doutor Luís Augusto. É lógico que tem que estar no nome 
do Doutor Luís Augusto, vai estar no nome de quem? Do 
meu? O Secretário da Saúde é ele, agora, não é conta 
pessoal, para com isso, para de atacar, todos nós 
conhecemos a índole do Doutor Luís Augusto, todo mundo 
sabe quem ele é, eu não preciso vir aqui defender urna 
pessoa honesta, não preciso, então para de atacar, 
quando colocar vídeo meu, não coloque só a parte que 
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interessa, coloca o resto, e quando eu falei no vídeo 
lá , sobre nepotismo, licença, que eu falei da família, 
eu falei a verdade, porque as pessoas quer falar as 
verdades mas não quer ouvir as verdades, porque desde 
que meu nome esta ali, a minha família também esta 
sendo atingida, os meus filhos também estão ouvindo meu 
nome, então respeita a minha família também por favor, 
mas não esta me incomodando não, não esta me 
incomodando porque eu percebo que quem trabalha 
incomoda, e incomoda muito, e esse valor que foi para o 
Doutor Luís Augusto eu vou explicar, é empenhado e 
destinou-se a pagamentos com as diárias de motoristas, 
motorista que foi para Bauru, São Paulo, Sorocaba, 
Ribeirão Preto, gastaram combustível, alimentação, 
diária, foi um valor de trezentos e tantos mil durante 
um ano, foi dividido em doze, em doze meses e quem 
receberam foram eles, então pare de inventar fake News, 
que fakezinho sem vergonha, e o problema é que ele esta 
sendo descoberto, eu tenho dó da hora que a cara dele 
for posta na tribuna, porque uma pessoa que tem coragem 
de ficar atrás de um fake News para atacar outro, no 
mínimo é covarde, então não estou preocupada, e eu não 
réplica para o Vereador Gabriel porque ele não está me 
incomodando, se ele acha que eu incomodei a família 
dele, quando ele colocou meu nome ele incomodou a minha 
também, porque eu também tenho, ele acha que só ele que 
tem, mas tudo bem, vou deixar a minha frase de efeito, 
ninguém chuta cachorro morto, auau, auau Lessi, Lessi. 
Outra coisa que eu também gostaria de falar, é sobre o 
dia da mulher que a Virginia vai promover, e as 
mulheres podem fazer as inscrições nos dias vinte e 
dois, vinte e três e vinte e quatro, nos locais, CRAS, 
CORINA, CRECHE RAFAELA, CRECHE JARDIM DAS PRATAS. O Pit 
Bull aqui não é homofóbico não, o Pi t Bull aqui sabe 
latir. Obrigada, e não chutem cachorro morto não, por 
favor. Boa noite." Fazendo uso da palavra o Vereador 
MARCELO RAIMUNDO, DISSE: "População de Terra Roxa, boa 
noite, queria falar da sua fala aí "Lia", que o pessoal 
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estava criticando a administração, usando o nome deles, 
eles foi muito rebatido nas rede social, então o perfil 
falso deve ser por isso, vocês sabem o que é isso, 
porque tem uns que estavam criticando a administração e 
levou muita chapuletada na rede social, então acho que 
o motivo foi esse do fake News, porque eles tem muitas 
coisas lá de trás que eles deixou de fazer, e hoje vem 
cobrar da nossa administração, hum milhão e 
quatrocentos mil reais do Hospital do ano passado, que 
tem que devolver, eles sabem disso, mas tudo bem, vamos 
mudar o assunto agora porque eu não sou muito de ficar 
nessa, eu também vi hoje nesse perfil aí, a prestação 
sobre o gasto com posto de combustível, nesse fake News 
também, você lembra que veio para essa Casa de leis 
Presidente, Projeto da prestação de contas que era do 
Marcelino, dois mil e dezessete a dois mil e dezoito, 
alguém de vocês leu todo aquele processo, que veio para 
essa Casa de Leis, que nós votamos dois mil e dezessete 
a favor e dois mil e dez o i to nós votamos contra, foi 
lsso, vocês leram tudo aquilo lá, eu passei para o 
Prefeito, porque eu li todo o processo, e desde dois e 
dezessete e dois mil e dezoito já constava esses gastos 
com combustível que não era especificado, então o 
Ministério Público já estava cobrando o Marcelino lá 
atrás, não é de agora, e sobrou para a nossa 
administração, então hoje eles criticam, beleza, estão 
certos, tem o direi to de cobrar, só que as coisas J a 
vem erradas de muito tempo, e então hoje tem o cartão 
de combustível, os carros tem o cartão de combustível, 
teve que executar, teve que pagar, cumprir, então é 
isso, devagar, e tem outras coisas que eu não vou falar 
aqui porque vai dar motivo para eles ir lá e postar, 
mas tem mui tas coisas, é só pegar o Projeto lá, a 
prestação de contas e vocês . vão ler, o que tinha de 
irregularidade, então nós estamos fazendo a nossa 
parte, tem coisas, como o Gabriel falou, parabenizo ele 
também pelo trabalho, está cobrando, está certo, nós 
votamos contra os Requerimentos, porque os 
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Requerimentos a maioria dos pedidos dele tinha no 
Portal, e algumas coisas foi votado a favor os 
Requerimentos dele, então vai ser trazido para essa 
Casa de Leis, então o jogo político é isso, política é 
isso gente, não tem jeito, agrada um, desagrada outro, 
e é assim que . funciona. Eu queria pedir para o Senhor 
Presidente, como eu hoje sou Presidente da APAE, com a 
graça de Deus, é uma entidade que eu gosto muito, minha 
mulher trabalhou quatorze anos lá, e tem os carnês da 
APAE lá, são mil carnês, pela loteria Federal, e deixou 
de ser entregue mais de cem carnês, e eu queria que a 
população empenhasse para ajudar a entidade, porque a 
entidade passa por (uita carência de tudo, o Adelino é 
Presidente do Asilo ele sabe como funciona lá também, 
o Asilo também tem astante para entregar, então essas 
entidades hoje necessitam da ajuda da população, então 
eu queria pedir encarecidamente a vocês de casa que 
puder ajudar pegando um carnê, são vinte reais por mês. 
Sem mais agradeço Presidente, boa noite." Fazendo uso 
da palavra o Vereador EMERSON RIBEIRO DA COSTA, disse: 
"Boa noite a todos, eu queria tirar uma dóvida a 
respeito do pronunciamento do Presidente, a respeito do 
Projeto que foi lido, se todos os Vereadores ficaram 
satisfeitos, o que o Senhor quis dizer com isso, senão 
eu não conslgo dormir. O SENHOR PRESIDENTE disse: 
"Fique tranquilo que depois eu explico. Com a palavra o 
Vereador EMERSON RIBEIRO DA COSTA, disse: A respeito 
dos Requerimentos que foi votado na reunião passada, eu 
queria saber do Marcelo, que na administração anterior, 
eu acho que ele engajou ser eleito em cima dos nossos 
requerimentos que votava contra, hoje eu não sei 
porque, ele fez a campanha em cima da transparência, 
que não tinha cabimento, onde já se vlu, ele era o 
primeiro a postar na Tribuna, e o óltimo pronunciamento 
seu você disse que foi convencido, você tem alguma 
explicação? Fazendo uso do aparte o VEREADOR MARCELO 
RAIMUNDO, disse: "Agradeço o aparte Emerson, você 
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lembra uma sessão que nós saímos daqui Dom, você falou 
asslm, que se nós não fizermos uma briguinha aqui não 
da ibope na Rede Social, então é o que você está 
querendo causar, é isso aí. As coisas, os Requerimentos 
que nós votamos contra, eu procurei o Prefeito, 
procurei a acessória do Prefeito, essas informações 
existem no Portal, e se não tiver nós vamos levantar e 
trazer para você, e você esta falando ai de campanha, 
que eu postava as coisas, você esta querendo fazer 
barulho, você esta querendo se aparecer, então a forma 
de você trabalhar é desse jeito, eu lembro que você 
falou numa reunião aqui, fazer um barulhinho para 
chamar a atenção, então se você gosta disso, Deus te 
abençoe, continue nesse ritmo seu aí. Obrigado." Com a 
palavra o VEREADOR EMERSON RIBEIRO DA COSTA, disse: "É 
porque você sentava ali, do lado do André ali, era o 
primeiro a comentar nas redes sociais, não tem 
cabimento, onde já se viu votar contra a transparência, 
esses Vereadores estão todos doidos, e agora, é 
complicado né, jogar pedra e esconder a mão é fácil, é 
duro sentar aqui e encarar o povo, encarar a rede 
social, é, não é fácil não. E a respeito do 
Requerimento do Danilo, que nós fomos debater, a 
respeito das notas das lâmpadas, eu comprei uma briga 
com ele, a respeito da Lia que faltou com a educação 
com ele, e ele votou . contra as notas das lâmpadas, eu 
querla uma explicação." Fazendo uso do aparte o 
VEREADOR DANILO CORREA DA SILVA, disse: "Emerson, 
obrigado pelo aparte. Então, ·eu fui lá no outro dia 
perguntar para o Laurinho e ele me respondeu tudo 
certinho , esta tudo certo, é só você ir lá amanhã e ver 
as notas, do jeito que eu subi as escadas, você também 
pode subir, eu não estou tirando você não viu, pelo 
amor de Deus, obrigado." Com a palavra o VEREADOR 
EMERSON RIBEIRO DA COSTA, disse: "Espera ai, não estou 
entendendo , na reunião anterior você brigou a respeito 
das lâmpadas com a Vereadora, cadê a nota? E a respeito 
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da Vereadora, tanto que ela falava também, criticava, e 
ela votar contra a documentação dela, porque se está 
tudo transparente, tudo certinho, porque, o que tem 
ilegal, para mostrar para o povo, para o povo estar 
mals ao par? Tanto que cobrou, tanto que criticou a 
gente, e agora votar contra uma colsa tão simples, 
votar contra o holerite, não precisava disso se esta 
tudo transparente, tudo na legalidade, porque olha, 
antes da campanha deu trabalho hein, e postava, e 
falava, e criticava, e agora o primeiro requerimento da 
administração ela vota contra, é, não é fácil não, mas 
estamos aqui, vamos em frente, torço para a 
administração, torço para a melhoria da cidade, estamos 
junto, muito obrigado e uma boa noite." Fazendo uso da 
palavra o VEREADOR DANILO CORREA DA SILVA, disse: "Boa 
noite a todos, o Emerson, obrigado pela pergunta, e no 
outro dia eu fui lá sim, e obtive a resposta, graças a 
Deus, eles me deram resposta, ninguém me tratou mal, e 
nem me trataram até hoje, graças a Deus, só tenho a 
agradecer à eles. E agora eu quero fazer uma indicação 
verbal Lia, fazendo . favor, eu quero reforçar a 
indicação do Paulinho Guiseline, sobre as podas de 
árvores da Avenida NOVO TEMPO, porque esses dias teve 
temporal ali, e caiu muito galho, e eu agradeço também 
o Laurinho porque calu galho na pista, e eu estava 
tirando e ele foi lá e me ajudou a tirar, porque 
poderia causar um acidente. E Também falando da Avenida 
NOVO TEMPO, está precisando dar uma lavada lá, está uma 
sujeira lá, fazendo um favor. E também Dom, eu queria 
te fazer um pedido para que você fosse conversar o Neto 
amanhã, para ver aquele negócio do "Fiscal de Postura", 
para se ter urna fiscalização na cidade, dos caras que 
entram vendendo as coisas, . para pagarem uma taxa né, 
entendeu, porque os caras chegam vendendo, foi falado o 
ano passado e nada foi feito ainda, então preclsava 
tentar resolver esse problema ai. O Lia, você também 
VlU comigo, aquela indicação que eu ia fazer sobre 
aquele buraco lá perto do cerni tério, para tomar uma 
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providência senão alguém acaba se machucando lá, foi o 
Celso Despachante que mostrou. Agora eu quero perguntar 
para o jurídico se tem como mudar os Requerimentos para 
setenta e duas horas, no Regimento Interno da Câmara, 
porque os Requerimentos chegam com quarenta e oito 
horas e não da tempo para nós estudar, então eu queria 
ver se tinha como, pra nós termos uma noção do que nós 
vamos votar, para nós estudarmos melhor. Obrigado a 
todos." Com a palavra o PRESIDENTE JOÃO APARECIDO DOS 
SANTOS, disse: "Nã.o tendo ninguém querendo fazer uso da 
palavra eu queria dar uns esclarecimentos. Primeiro eu 
quero falar do Projeto Emerson, antes que eu me 
esqueça, você está muito afoito para saber o motivo de 
eu ter perguntado se estão todos satisfeitos, eu 
perguntei porque na hora foi uma falha minha, e de 
repente alguém podia ter alguma f,úvida sobre porque que 
o Projeto não foi lido, ai foi lido, foi votado, e eu 
perguntei, está todo mundo satisfeito, eu também estou, 
acabou. Quanto ao que vocês falaram ai de coqueiro da 
Avenida, eu queria pedir aqui Lia, para que você faça 
uma indicação para o Prefeito, para que o fiscal da 
Prefeitura esteja analisando direto essa situação, para 
não deixar folhar de coqueiro amarelar, a hora que 
começar amarelar correr cortar, porque tem um monte de 
reclamação de folha de coqueiro de caiu dentro de casa 
dos outros, se tiver uma criança em baixo, uma folha 
daquela altura, essas Palmeiras como é que estão, vai 
matar uma pessoa, e se tiver um carro, então na hora 
que começar a amarelar uma folha ir lá e cortar, para 
não chegar a um ponto desses. Quanto ao fake que você 
falou, nossa, eu sou tão revoltado com fake, e eu acho 
o seguinte, que não pode ter fake de lado nenhum, fake 
precisa acabar, a pessoa quando vai por a coisa tem que 
dar a cara, eu acho que a pessoa que é fake ai precisa 
mudar o sistema, por a cara e mostrar, como o Batistela 
cobrou o fake né, porque parece Batistela, que o Fake 
quis usar o seu palavriado para disfarçar, na hora, 
quando eu vi o fake eu falei, é o Batistela, na hora, 
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porque usou aquela palavra sua, "cadê o dinheiro que 
estava aqui", "e ai produção?" Eu nunca vi ninguém na 
nossa cidade falar "e ai produção". Eu acabei de ler e 
falei, "puta que pariu", o que o Batistela está me 
arrumando, depois eu pensei, não, o Batistela não ia 
fazer isso, então a pessoa usou o seu palavriado para 
tentar se esconder atrás de um fake e você ficar como 
culpado perante nós. Quanto a APAE eu já te falei 
Marcelo, parabéns por ter enfrentado uma situação 
daquela, uma dívida daquela, que Deus abençõe que dê 
tudo certo, e que o pessoal procure os carnês e compre 
para estarem ajudando de uma forma melhor. Quando eu 
vl, no fake também, o negócio do Luís, eu falei, 
precisamos ver isso ai. Ai eu recebi um comunicado no 
meu celular agora de tarde, alegando que esse dinheiro 
não está na conta pessoal do Luís, está em uma conta 
separada do Secretário da Saúde, a onde de lá sai os 
pagamentos para as ambulâncias, para combustível, para 
alimentação, pra tudo, então eu acho que ele, o fake 
tinha que pensar duas vezes na hbra de colocar, como 
ele colocou também aquela dívida do Asfalto, que não 
tem nada a ver com essa administração. Agora eu quero, 
você que esta em casa, prestem bastante atenção no que 
eu vou falar, analisa com carinho, para depois não sair 
falando que eu falei besteira aqui dentro, porque muita 
das vezes Doutor Amarildo, eu fiz aqui algum 
pronunciamento no passado e depois eu era interpretado 
de outra forma ai fora, mas já era para fazer uma 
política contra o que eu falei, eu quero falar aqui um 
pouco do Paulinho Guiselini, mas eu quero que todo 
mundo entenda, que eu não estou aqui para defender 
Paulinho Guiselini não, longe àisso, mas as vezes eu 
abaixo a cabeça, eu ergo o olho para esse Plenário, e 
eu lembro de tanta hipocrisia, eu passei aqui vinte e 
quatro anos como bandido nessa Casa de leis, não para 
toda população né, porque fui eleito o mais votado, mas 
para grande parte eu era um bandido, não tanto por 
quando eu fazia alguma crítica, ou colocava algum 



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

CEP 14 7 45-000 (17) 3395-1233 I 3395-2008 - CNPJ 52.391 .208/0001-82 
E-mails: camara@camaraterraroxa.sp.gov.br I secretaria@camaraterrart.sp.gov.br 

site: camaraterraroxa.sp.gov.br 
Estado de São Paulo 

. ·-· .. ~ 37 ' ; 
Ata da Sessão Ordináriaãê ~1102/2022 

Requerimento, ou votava contra urna prestação de conta, 
do Quito parece que ele não se abraçava muito não, mas 
quando eu colocava um Requerimento contra o Sarnir ou 
votava contra prestação de conta, eu olhava assim, 
agora , graças a Deus o pessoal esta em casa, 
assistindo a sessão numa boa, mas naquela época vinha 
bastante gente assistir as sessões, e aquilo, quando 
colocava um Requerimento, quando colocava urna prestação 
de contas, bem complicada, bem fora da Lei, eu via nego 
gritar, sai dai o rnensalão, porque eu era do PT, sai 
dai rnensalão, quando não, tornara que desse urna doença 
na língua dele, então eu tenho que ter urna coração de 
tigre e um estômago de elefante para ver tanta 
hipocrisia, e ai, palmas para o Paulinho porque aprovou 
a prestação de contas para o Sarnir, palmas para o 
Paulinho porque votou contra o Requerimento do Dom, o 
Paulinho era um Deus, e eu era um bandido, e agora 
porque o Paulinho votou contra meia dúzia de 
Requerimento, eu sou o mocinho, e o Paulinho porque 
votou meia dúzia de requerimento é o bandido, e eu olho 
assim e lembro da fisionomia daquelas pessoas, que 
quando eu votava, no olho deles lá, queriam me comer 
aqui na frente, bando de hipócritas, agora é o 
seguinte, defensores de lado vem agora bater palmas 
para mim que me chamou de rnensalão e desejou até doença 
na minha língua, turma de ordinários, muito o brigado, 
está encerrada a sessão. 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, la.-Secretária, mandei lavrar a 
presente Ata que, após ser lida será assinada. Câmara 
Municipal de Terra Roxa, em 21 de fevereiro de 2022. 


