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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 21/03/2022 

Aos vinte um dia do mês de março 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: 
Hisashi Tokuyarno, Waldir Mônaco, Deinilso Dionízio Correia, 
Manoel Moreno da Silva, Errnínia Neves de Oliveira e 
Sebastiana da Silva Souza. 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 março de 
2022 e ninguém se pronunciando contrário, foi aprovada por 
unanimidade. Em seguida colocou à apreciação do Plenário 
Ata da Sessão Ordinária do dia 10 de março de 2022 e 
ninguém se pronunciando contrário, foi aprovada por 
unanimidade. A seguir a Senhora Secretária fez a leitura 
das correspondências recebidas do Senhor Prefeito 
Municipal. Em seguida foi dada a palavra ao Senhor JOÃO 
RIBEIRO, onde prestou urna homenagem ao DOUTOR WALDYR 
MÔNACO. A seguir a Senhora Secretária fez a leitura da 
Indicação n°. 018/2022, dos VEREADORES JOÃO APARECIDO DOS 
SANTOS E DANILO CORREA DA SILVA, que, "INDICA AO SENHOR 
PREFEITO MUNICIPAL QUE PROVIDENCIE A LIMPEZA EM TODOS OS 
BUEIROS DA CIDADE". Em seguida a Senhora Secretária fez a 
leitura da Indicação n°. 018/2022, dos VEREADORES JOÃO 
APARECIDO DOS SANTOS E DANILO CORREA DA SILVA, que, "INDICA 
AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE RESOLVA O PROBLEMA DE 
ÁGUAS PARADAS NO BAIRRO DOS IMIGRANTES". A seguir a Senhora 
Secretária fez a leitura da Indicação n°. 020/2022, dos 
VEREADORES JOÃO APARECIDO DOS SANTOS E DANILO CORREA DA 
SILVA, que, "INDICA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE FAÇA 
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MAIS PONTOS DE ACESSO NA AVENIDA VICENTE COVINO PARA OS 
BAIRROS NABIA E IMIGRANTES." A seguir a Senhora Secretária 
fez a leitura da Indicação n°. 021/2022, dos VEREADORES 
JOÃO APARECIDO DOS SANTOS E DANILO CORREA DA SILVA, que, 
"INDICA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE COMPRE UMA BOMBA 
D' AGUA A GASOLINA PARA ESGOTAR ÁGUA PARADA EM BUEIROS E 
TAMB~M EM OUTRAS LOCALIDADES." Em seguida a Senhora 
Secretária fez a leitura da Indicação n°. 022 / 2022, do 
VEREADOR DANILO CORREA DA SILVA, que, "INDICA AO SENHOR 
PREFEITO MUNICIPAL QUE FAÇA CANALETAS PARA ESCOAMENTO DE 
ÁGUA NAS ESQUINAS DA RUA ANTONIO CARLOS DE CAMARGO ANDRADE, 
NO BAIRRO JARDIM DAS PRATAS." A seguir a Senhora Secretária 
fez a leitura da Indicação n°. 023/2022, do VEREADOR DANILO 
CORREA DA SILVA, que, "INDICA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL 
QUE REATIVE A INTERNET NO PR~DIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA."Em 
seguida a Senhora Secretária fez a leitura da Indicação n ° . 
024/2022, do VEREADOR DANILO CORREA DA SILVA, que, "INDI CA 
AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE VIABILIZE A POSSIBILIDADE 
DE SE LEVAR ÁGUA POTÁVEL AO CEMITÉRIO." A seguir a Senhora 
Secretária fez a leitura da Indicação n°. 025/2022, do 
VEREADOR DANILO CORREA DA SILVA, que, "INDICA AO SENHOR 
PREFEITO MUNICIPAL QUE FAÇA MANUTENÇÃO NOS AR CONDICIONADO 
DE TODOS OS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM PACIENTES E MUNÍCIPES 
EM GERAL." Em seguida a Senhora Secretária fez a leitura da 
Indicação n°. 026/2022, do VEREADOR MARCELO RAIMUNDO, que , 
"INDICA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE SEJA EFETUADA A 
COMPRA DE UM COMPUTADOR E DE UMA IMPRESSORA PARA A 
VIGILÂNCIA SANITÁRIA." A seguir a Senhora Secretária fez a 
leitura da Indicação n°. 027/2022, dos VEREADORES JOÃO 
APARECIDO DOS SANTOS E DANILO CORREA DA SILVA, que, "INDICA 
AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE REGULARIZE OS NÚMEROS DOS 
TERMOS QUE ESTÃO FORA DE ORDEM NO BAIRRO SANTA CATARINA, NA 
RUA JOS~ JORDÃO N°. 34 9 E OUTROS." Em seguida a Senhor a 
Secretária fez a leitura da Indicação n°. 028/20 22, dos 
VEREADORES JOÃO APARECIDO DOS SANTOS E DANILO CORREA DA 
SILVA, que, "INDICA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE 
TERMINE COM URGÊNCIA, UMA OBRA COMEÇADA NO CÓRREGO BANHARÃO 
PARA ABASTECIMENTO DE CAMINHÃO PIPA E TAMBÉM COMPRE A BOMBA 
QUE ESTA CONECTADA AO TRATOR QUE ABASTECE O CAMINHÃO." A 
seguir a Senhora Secretária fez a leitura da Indicação n°. 
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029/2022, dos VEREADORES JOÃO APARECIDO DOS SANTOS E DANILO 
CORREA DA SILVA, que, "INDICA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL 
QUE QUANDO TIVER UM EVENTO COMO O ANIVERSÁRIO DA CIDADE, AO 
CONTRATAR CANTORES, QUE CONTRATE TAMBÉM CANTORES 
EVANGÉLICOS E CANTORES DA IGREJA CATÓLICA." A seguir a 
Senhora Secretária fez a leitura da Solicitação n°. 
004/2022, do VEREADOR PAULO CESAR GUISELINI, que, "SOLICITA 
AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE FAÇA UMA RENOVAÇÃO NA 
BIBLIOTECA DA ESCOLA CORONEL JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA." Em 
seguida a Senhora Secretária fez a leitura da Solicitação 
n°. 005/2022, do VEREADOR PAULO CESAR GUISELINI, que, 
"SOLICITA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE FAÇA CORTES NAS 
LATERAIS DO REDUTOR DE VELOCIDADE NA RUA NELSON FERNANDES, 
EM FRENTE A CASA DO SENHOR VALDIR ROSSINI." A seguir a 
Senhora Secretária fez a leitura da Solicitação n°. 
006/2022, do VEREADOR PAULO CESAR GUISELINI, que, "SOLICITA 
AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE FAÇA CORTES NAS LATERAIS 
DO REDUTOR DE VELOCIDADE NA RUA MARIA PRUDENTE CORREA, EM 
FRENTE A CASA DA SENHORA ANA PIRES." Em seguida a Senhora 
Secretária fez a leitura da Solicitação n°. 007/2022, do 
VEREADOR PAULO CESAR GUISELINI, que, "SOLICITA AO SENHOR 
PREFEITO MUNICIPAL QUE COMPRE COM URGÊNCIA A MAQUINA PLACA 
VIBRATÓRIA PARA FAZER ACABAMENTO QUANDO FIZER OPERAÇÃO TAPA 
BURACOA." A seguir a Senhora Secretária fez a leitura da 
Solicitação n°. 008/2022, do VEREADOR PAULO CESAR 
GUISELINI, que, "SOLICITA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE 
PROVIDENCIE COM A MÁXIMA URGÊNCIA NA ESCOLA RAIMUNDO 
RIBEIRO E SILVA, PLACA DE PROIBIDO ESTACIONAR, SUJEITO A 
GUINCHO, PINTURA DAS GUIAS MA FRENTE DA ESCOLA E FECHAMENTO 
COM CORRENTES." Em seguida a Senhora Secretária fez a 
leitura do Projeto de Lei n°. 009/2022, datado de 16 de 
março de 2022, que, "AUTORIZA A REABERTURA DE PRAZO PARA 
INGRESSO NO PPD-PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO REFIS 
MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS," de autoria do 
Executivo. O SENHOR PRESIDENTE FEZ UMA CONSIDERAÇÃO: Com a 
palavra o PRESIDENTE JOÃO APARECIDO DOS SANTOS, disse: "Eu 
quero dizer aos Senhores Vereadores que esse Projeto ele 
vem beneficiar algumas pessoas que estão em negociação com 
a COHAB, se não houver o parcelamento ate o dia trinta e um 
as pessoas podem perder a casa, então eu pediria aos 
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Senhores Vereadores a aprovação em Regime de Urgência". 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 
comunicou que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação 
emitiu o seu parecer favorável no 010. E a Comissão de 
Finanças e Orçamentos emitiu o seu parecer favorável no 
008. 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 a 
leitura do Projeto de Lei n°. 009/2022, datado de 16 de 
março de 2022, que, "AUTORIZA A REABERTURA DE PRAZO PARA 
INGRESSO NO PPD-PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITO REFIS 
MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS," de autoria do 
Executivo. Após a leitura o Senhor Presidente colocou o 
referido Projeto de Lei em única discussão e votação 
ninguém se pronunciando contrário foi aprovado por 
unanimidade. Em seguida a Senhora Secretária fez a leitura 
do REQUERIMENTO N°. 009/2022, datado de 16 de março de 2022 
DO VEREADOR GABRIEL ROCHA. Com o seguinte teor: 
"Ilustríssimo Senhor João Aparecido dos Santos, Presidente 
da Câmara Municipal de Terra Roxa/SP. O Vereador que 
subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, vêm perante 
Vossa Excelência, amparados no artigo 97, inciso X do 
Regimento Interno c/ c a Lei Orgânica Municipal e demais 
disposições legais, solicitar à Vossa Excelência a inclusão 
do presente requerimento para apreciação e votação do 
Plenário, e se aprovada, seja enviado ofício à Primeira 
Dama do Município, Senhora Virginia Duarte Mônaco, esposa 
do digníssimo Prefeito Municipal, solicitando que a mesma 
compareça perante essa Casa de Leis, Ja na próxima sessão 
ordinária, para que preste justificativas e esclarecimentos 
sobre os fatos ocorridos no dia 08/03, quando se comemorava 
o Dia Internacional da Mulher e estando ela de posse de 
veículo público, pelas ruas da cidade, usando aparelhagem 
sonora, disse em alta voz e bom tom que: Junto a CÂMARA 
MUNICIPAL HÁ UM VEREADOR LOUCÃO QUE APONTA DEDOS PARA 
MULHERES, ELE É LOUCO E VAI MATAR VOCÊS, NÃO VOTEM NELE, 
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MUITAS DE VOCÊS VOTARAM NELE, O CARA NÃO MERECE NADA, fatos 
incontroversos que foram gravados pela população que se 
fazia presente e está circulando pelas redes sociais, 
devendo ela comparecer e dizer a qual vereador se referiu. 
AAmesma também deverá prestar esclarecimento perante essa 
CAMARA MUNICIPAL para que justifique os motivos pelo qual 
disse em um áudio que o WALDIR VAI DAR O ÔNIBUS PARA 
TRANSPORTAR TRABALHADORES PARA O MUNICÍPIO DE COLINA, MESMO 
QUE ESSES VEREADORES "PORCARIA" NÃO QUEIRAM. A presença da 
Senhora Virgínia Duarte Mônaco de faz necessária, uma vez 
que sua manifestação pública e sua mensagem enviada por 
meio de aplicativo WhatsApp, que se espalhou pela cidade, 
ofende não só a honra e a dignidade de todos os Vereadores, 
desrespeita e ofende de maneira geral o Poder Legislativo. 
A segulr o Senhor Presidente colocou o referido 
Requerimento em única discussão. Fazendo uso da palavra o 
VEREADOR GABRIEL ROCHA, disse: "Boa noite, Primeiramente 
quero deixar meu abraço às famílias, e falar sobre esse 
Requerimento Senhor Presidente. Eu tomei a liberdade de 
fazer esse Requerimento, porque foi muito difundido na 
cidade, foi falado, inclusive o nome do Senhor, foi citado 
nesse áudio que eu acabei não colocando, mas estou 
explanando, e também do Jurídico, do Amarildo, cadeiero, 
porta de cadeia. Eu sinceramente depois do discurso feito 
muito bem pelo Senhor, para que essa Casa se mantivesse 
unida, que trabalhasse ~m prol ao povo, que parasse, isso 
foi dia sete, e naquele momento, tomamos a decisão de levar 
as coisas para frente, mas infelizmente a cidade não vai 
evoluir da forma que esta sendo conduzida, Senhor 
Presidente, eu peço encarecidamente para o Senhor, que 
considere esse requerimento, e leve ele em votação, porque 
nós somos aqui em nove, nós defendemos, eu não vou falar 
por mim no momento, mas sempre citando a Casa, então eu não 
sou vagabundo, eu acho que ninguém aqui é "porcaria", eu 
acho que ninguém aqui deixa de trabalhar pelo povo, eu acho 
que é uma infelicidade muito grande Vlr tratar desse 
assunto aqul, quando a gente pensa que as coisas vão 
começar a caminhar, começar a andar, vem sempre algo que 
barra a situação dessa Casa, essa Casa está embaralhada, e 
nesse momento, se não for tomada uma providência, imagine 
só, vamos imaginar se fosse ao contrário, eu tomasse a 
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liberdade de pegar esse microfone, usar do momento que eu 
estou eleito pelo povo, é um momento, são só quatro anos 
apenas, eu só estou eleito, e usasse desse microfone para 
falar: Esse Executivo, é bando de porcaria, vamos imaginar 
assim, esse motoristas da Prefeitura são porcarias, esses 
médicos são porcarias, vamos imaginar ao contrário, a onde 
isso vai chegar? Isso aqui é apenas um pedido de 
esclarecimento, porque acho que já passaram dias, eu 
entendo perfeitamente o momento de luto da família, 
inclusive pensei em deixar, mas acho que deixando para 
depois vai ficar pior, e ai cada vez pior, e pior. Acho que 
essa Casa tem que ter pulso firme, acho que aqui nós 
vivemos urna democracia, todo mundo é livre para votar, só 
que existe aquele ditado, velho, antigo, de avós e bisavós, 
quem cala consente, eu acho que aquele que aqui abrir mão 
de votar ou que for contra essa Casa, porque eu não estou 
tentando defender a minha pessoa, mas sim essa Casa de Leis 
que merece respeito, porque eu e todos aqui estamos fazendo 
nosso trabalho sério, nós ternos desavenças aqui dentro 
políticas, que seja bem claro, que as coisas não saiam 
daqui pra fora com declarações de ódio, o que mais me deixa 
estarrecido é o fato do discurso do ódio, que eu nunca vi 
na minha visa, eu nasci no meio político, quem me conhece 
na cidade sabe, mas esse discurso de ódio, de vontade de 
derrubar o outro esta demais, mui tos podem achar minha 
posição talvez inoportuna, talvez falar que não é o 
momento, mas eu acho que assim, quanto a gente tem urna ação 
tudo tem urna reação, eu acho que essa Casa merece respeito, 
o Senhor presidente merece muito respeito, o Arnarildo, do 
Jurídico merece respeito, Danilo, Marcelo, Lia, Rodrigo, 
João Ladeia, Paulinho e Emerson. Essa Casa merece RESPEITO, 
eu tornei a liberdade em fazer este Requerimento para a 
apreciação de todos, inclusive Senhor Presidente se o 
Senhor quiser explanar alguma coisa. Então eu quero que 
fique bem claro, eu não sel se eu consegui transrni ti r ao 
Senhor o motivo deste pedido e eu gostaria que vocês 
colocassem a gente aqui nesta Casa, depois do pedido do 
Presidente no dia sete que está Casa tem que ser unida e 
trabalhar junto, este é um fato muito importante, que essa 
Casa permaneça unida que ela trabalhe em prol ao povo e não 
em interesses particulares. Mui to obrigado e boa no i te." 
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Fazendo uso da palavra o VEREADOR EMERSON RIBEIRO DA COSTA, 
d~sse: "Boa noite a todos, a respeito deste Requerimento, 
flcou muito chato para nós pelo pronunciamento da Primeira 
Dama. Ela vem fazendo um trabalho brilhante na cidade, eu 
não sei se ela agiu na emoção mais estou mui to chateado 
porque as palavras usadas por ela não cabe a nenhum de nós, 
nem do Zé, nem do Joaquim, nem de ninguém. Então eu espero 
que ela se explique e fale quem é o Vereador, ela tem que 
Vlr dar explicação sim a palavra usada foi muito forte e eu 
sou a favor do Requerimento." Em seguida o Senhor 
Presidente colocou o referido Requerimento em única 
votação, sendo aprovado por cinco ( 5) votos favoráveis e 
quatro(4) contrários dos Vereadores: Marcelo Raimundo, 
Rodrigo Barrichello, Paulo Cesar Guiselini e Eliane Manzano 
Zacarin. 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, eu estou aqui com as respostas do Prefeito, 
o Marcelo perguntou sobre a manutenção dos aparelhos de 
academia ao ar livre, J a estão sendo providenciados, o 
Danilo falou da esquina Pedro Orlando, lá do "Mirtão", 
também vai arrumar, a Praça do Cristo também já foi roçada, 
as Guaritas, acho que foi o Emerson que perguntou, eu não 
marquei, mas serão providenciadas, o Gabriel falou da 
compra do Ultrassom com recurso que o dinheiro já esta na 
conta, já vai licita, e o parcelamento para o pagamento dos 
professores, virá na próxima sessão, extraordinária, sobre 
a iluminação do cerni tério o Waldir falou que vai 
providenciar, e sobre a gratificação extra do Fernando, 
alguém conversou com ele, ele estava aqui aquele dia, se 
ele tinha gratificação extra? Então o Waldir olhou até no 
holeri te e falou que não tem, mas ele falou que todas as 
vezes que tiver sepultamento à noite ele será gratificado, 
o Paulinho falou sobre a iluminação, e eles vão licitar as 
lâmpadas Paulinho, o Dom o Projeto dos professores 
aposentados, já foi resolvido com o estatuto, então é só 
isso. Eu quero falar hoje sobre o dia Internacional da 
"Síndrome de Down". Dentre os trezentos e sessenta e cinco 
dias do ano, o vinte e um de Março foi inteligentemente 
escolhido porque a Síndrome de Down é urna interação 
genética no cromossoma vinte e um, que deve ser formado por 



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~. · v.br 
site: camaraterraroxa.sp.gov.br 

Estado de São Paulo 
72 

Ata da Sessão Ordinária de 21/03/2022 

um par, mas no caso das pessoas com a Síndrome aparece com 
três exemplares, que é a trissornia. A ideia surgiu na Down 
Síndrome Internacional, na pessoa do geneticista da 
Universidade de Genebra, Istiliano Antonorax, e foi 
referendada pela Organização das Nações Unidas em seu 
calendário. Mais interessante ainda é que a origem da data 
seja sua razão de existir. Mas afinal, por que comemorar 
urna Síndrome? Oficialmente estabelecido em Dois Mil e Seis, 
e amplamente divulgada, esta data tem por finalidade, dar 
visibilidade ao terna, reduzindo a origem do preconceito, 
que é a falta de informação correta, em outras palavras, 
combater o mito que teme transformar urna diferença num 
rótulo, numa sociedade cada vez mais sem tempo, 
sensibilidade ou paciência para o diferente. Essa data visa 
chamar a atenção especialmente das pessoas pouco informadas 
sobre a capacidade das pessoas com Síndrome de Down, elas 
possuem tantas outras características, quanto aos demais 
seres humanos, ou seja, a Síndrome não as define. Outra 
coisa muito importante que todo mundo saiba, outra tarefa 
do vinte e um do três, que cada pessoa com Down também tem 
gostos específicos, personalidade própria e individual, 
habilidades e vocações distintas entre si, portanto, devem 
ser evitados rótulos provocados por extensão do tipo: 
"Ahhh, corno os Downs são carinhosos" ou, "Eles são todos 
teimosos, não?" Em respeito à individualidade de qualquer 
ser humano, esse tipo de generalização não deve ser 
aplicada à nenhum grupo, nem a este, por melhor que seja a 
intenção de quem o faz. Na verdade, toda convivência 
saudável entre amigos e familiares, colegas e sociedade, de 
maneira atenta a todo tipo de adversidade, é sempre muito 
enriquecedora, o mesmo acontece, quando você tem a 
oportunidade de conviver com urna pessoa que tem a Síndrome 
de Down, olhe para ela, e não para a Síndrome, você vai 
descobrir um ser humano tão incrível quanto a você. Este 
foi um texto que eu fiz um resumo, enviado pelo Senhor 
Cervi, ele tem dois filhos com Down, ele convive com esses 
meninos, ele sabe a dificuldade, sabe o preconceito, mas 
ele sabe a capacidade de que os dois filhos dele tem. E por 
último eu quero falar que esta sendo realizado lá na 
faculdade, um curso do SEBRAE que chama "ORGANIZE SEUS 
NEGÓCIOS", e eu queria parabenizar as mulheres, porque eu 
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abri inscrições a semana passada, eu abri trinta inscrições 
e foram feitas dezoito, o mínimo era quinze, e pela 
primeira vez que a gente abriu esse curso e são dezoito 
pessoas PJ pessoas jurídicas, e na sua maioria, dos 
dezoito, doze são mulheres. Parabéns Mulheres, por tentar 
melhorar de vida, por tentar empreender, e nós vamos sim, 
se Deus quiser, daqui um mês no máximo, reativar o nosso 
Banco do Povo, aí vocês conseguirão o seu crédito, 
conseguirão investir na profissão de vocês, mais uma vez eu 
deixo aqui em claro e bom tom, o mundo é das Mulheres, 
venham com a gente, muito obrigada". Fazendo uso da 
palavra, o VEREADOR MARCELO RAIMUNDO, disse: "Boa noite a 
todos, Vereadores presentes, o pessoal de casa nos 
assistindo, quero aqui agradecer a Lia pela leitura do 
texto, agradecer ao Senhor José Cervi por confiar, e 
parabeniza-lo pelo que ele faz, pelo que ele representa, e 
pela pessoa que ele é e que eu gosto demais. Parabenizar a 
Lia pela Emenda Parlamentar coma Delegada Graziela, 
destinada à APAE, estamos trabalhando em cima para resolver 
essa pendência de documentação, mas se Deus quiser vai dar 
tudo certo. Agradecer à população de Terra Roxa, porque no 
último dia treze, fizemos um almoço solidário para levantar 
recursos para a entidade, que é para APAE. Agradecer o 
pessoal envolvido da cozinha piloto, meus amigos que me 
ajudaram a assar a carne, o pessoal que adquiriu os 
ingressos para ajudar a entidade, muito obrigado de 
coração, em breve estaremos colocando na Rede Social o que 
foi ganho com esse almoço, graças a Deus, e parabenizar a 
todos pelo empenho. Agradecer ao Gabriel Rocha que ganhou o 
último sorteio agora, sábado, cinco mil reais, ele falou 
que vai pagar churrasco para todo mundo aqui gente. Outra 
coisa, sábado que vem agora, dia vinte e seis de Março, 
aniversário do nosso Município, mais um ano, Setenta e Três 
anos. Muito obrigado e boa noite". Fazendo uso da palavra o 
VEREADOR DANILO CORREA DA SILVA, disse: "Boa noite a todos, 
eu queria que todos os Vereadores se levantassem agora, 
para fazer um minuto de silêncio, pelo que esta acontecendo 
no Planeta, a Rússia invadindo a Ucrânia, que covardia, 
pelas vítimas, pela desumanidade daquele cara covarde, 
invadiu um país indefeso. Obrigado a todos, tomara que essa 
mensagem se espalhe, porque o Papa pediu também né, paz no 
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mundo, está precisando disso, paz no mundo, tornara que essa 
mensagem chegue a todas as câmaras e espalhe pelo planeta. 
Eu queria também pedir desculpa para alguns bairros aqui da 
cidade, que não está tendo visão pública, pedir desculpa ao 
Bairro Nabia, ao Bairro Nerner, ao Imigrantes e 
principalmente ao Bairro Nossa Senhora Aparecida, porque 
quem assisti a sessões da Câmara, está vendo que não existe 
muitas indicações para esses Bairros, está precisando de um 
pouco mais de visão de todos nós Vereadores, então eu peço 
a todos os Vereadores que ti vessern mais visão para com 
esses Bairros, que foram maus estruturados, também fazer 
uma indicação para o Prefeito, para que ele foque mais, 
olhe mais, nesses buracos que estão nas esquinas, na 
cidade, nessa escuridão que esta, ilumine mais a cidade, 
fazendo um grande favor. Agora eu quero eu quero agradecer 
ele, por estar limpando ali onde eu pedi, no Centro de 
Eventos, esta tendo urna limpeza lá agora, agradecer a ele, 
porque lá é um lugar que muita gente espera ônibus, muita 
gente senta lá para trabalhar, esperando o ônibus, e dar um 
jeito naquele quebra molas, que está lá perto, pra lama não 
empossar lá, fazendo um grande favor, e também instale as 
câmeras, se possível essa semana, porque val ter um show 
lá, aquelas cârneras são muito importantes lá, que já 
verifiquem isso fazendo um grande favor. E também, eu quero 
falar que eu estive no "Grupo" fazendo uma visita lá, 
parabenizar a merenda, está nota dez a merenda, eu estive 
conversando com a Diretora e ela pediu que ele jogasse uns 
dois caminhões de pedra lá, a onde os professores 
estacionam os carros, e também eu pedi permissão para o 
bala para fazer uma indicação dele , verbal, que ele fez o 
ano passado, mui to importante bala aquela indicação sua, 
porque tem um poço lá prontinho para ser usado e é só 
colocar a bomba lá e utilizar, e dá para utilizar o 
Hospital, se instalar o SEREA também dá eu acho, e se der 
certo a água vai viabilizar bastante lá, e também no 
"Grupo". Agora eu quero fazer uma indicação verbal Lia, 
porque não sei se os Vereadores estão notando, antigamente 
passava um trator passando veneno nas guias, eu gostaria 
que o Prefeito providenciasse isso, porque tem muito mato 
nas guias. Agora eu queria fazer uma pergunta para o 
Paulinho Guiselini, você citou o Ginásio de Esportes, que 
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veio urna verba, eu queria que você explicasse para o povo". 
"Fazendo uso do aparte, o VEREADOR PAULO CESAR GUISELINI . , 
d1sse: "Obrigado pelo aparte Danilo, obrigado a todos que 
nos assisti, Danilo, a respeito do Ginásio de Esportes, eu 
estive com o Prefeito cobrando, porque tinha urna verba do 
Deputado Engler de Cento e cinquenta mil, e precisava fazer 
urgente a licitação, senão iria perder o recurso, então ele 
disse pra mim, que primeiro estão dando andamento naqueles 
recursos parados da outra administração, ele cobrou a Caixa 
Econôrnica Federal, eu estava dentro do Gabinete, quarta 
feira tinha quatro pessoas funcionários da Caixa Econôrnica 
Federal à respeito do Ginásio de Esportes, foram lá, 
fizerem um levantamento, a medição que estava errada parece 
que entrou em acordo, e parece que vai liberar para iniciar 
a obra, e sobre a Escola Dayslaine o que aconteceu Danilo, 
foi que a empresa veio com a primeira etapa de fazer os 
trincos, agora vem a segunda etapa de reforma com os 
pedreiros, é por etapa, então eles liberam os recursos 
primeiro, faz a medição, então eu acho que faz uns vinte 
dias que parou, mas não parou, é por causa da medição, tem 
que pagar primeiro para a empresa voltar e acabar a obra, 
acho que é de sete meses previsão para a primeira etapa de 
setecentos mil reais ser concluída, e agora tem mais 
Quinhentos mil que foi aprovado pelo Governo do Estado, 
obrigado". Com a palavra o VEREADOR DANILO CORREA DA SILVA, 
disse: "Agora eu quero parabenizar a cidade pelos setenta e 
três anos, eu amo a cidade, sempre morei aqui, sempre vou 
morar, fiquei só sete dias longe daqui, eu amo de verdade, 
parabéns Terra Roxa. Agora eu quero falar aqui urna frase do 
Abraham Lincoln, quem não sabe quem é Abraham Lincoln 
deveria pesquisar quem foi Abraham Lincoln, foi o maior 
revolucionário do mundo eu acho o melhor Presidente dos 
Estados Unidos, e a frase é assim, quer por a prova o 
caráter de um Homem, de lhe o poder. Obrigado". Fazendo uso 
da palavra o VEREADOR GABRIEL ROCHA, disse: "Mais urna vez 
boa no i te, Senhor Presidente, nós recebemos os 
requerimentos, inclusive o Senhor estava aqui de manhã, nós 
até debatemos um pouco ali na mesa, eu gostaria que a 
secretária entregasse um documento para cada Vereador e um 
para o Jurídico, porque é o seguinte Senhor presidente, 
referente à resposta que o Executivo enviou das folhas de 
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pagamento, eles mandaram um "print" da tela do Portal da 
Transparência, e assim, o pedido foi "cópia de todas as 
folhas de pagamento", não era um print da página, e agora é 
o seguinte, ai é que vai chamar mais a atenção para aquilo 
que eu falei, eu até ia abrir o noot book para perguntar 
para o Marcelo quando falaram, para o Paulinho, pessoal que 
votou contra. O que acontece, se vocês repararem no Portal 
da Transparência que é da mesma empresa que gere Viradouro 
e Terra Roxa, é o mesmo sistema, é a mesma empresa, 
FIORILI, ai o que que acontece, vai chegar naquela questão 
assim, ahh .. rnas era só você me pedir, ahh .. rnas era só você 
vir aqui na Prefeitura que te entrega, ahh .. rnas não sei o 
que, não sei o que lá, sempre essa história, não, Vereador 
o primeiro passo de um Vereador é a fiscalização, essa Casa 
tem que fiscalizar, é o primeiro passo, buscar verbas é 
legal, fazer indicações é legal, tudo é legal, mas a 
principal etapa é fiscalização, por isso que nós somos a 
Lei, e o que acontece, se a gente observar ai, no sistema, 
inclusive acho que eu vou colocar isso ai disponível no 
facebook para a população ter acesso, e ver a diferença de 
urna coisa para outra, porque eu acho mais pertinente, aqui 
vai ocupar muito tempo, e inclusive o Danilo tem uma 
indicação, que se vier para a Câmara eu aprovo, você pode 
ter certeza, porque vai ser muito importante esse pedido do 
Danilo". Fazendo uso do aparte o VEREADOR DANILO CORREA DA 
SILVA, disse: "Boa noite a todos, eu queria explicar 
certinho sobre a indicação, jurídico, essa indicação, por 
exemplo, eu queria que o Gabriel ligasse o computador, e 
nós colocasse um projetar ali, da para fazer isso ai pelo 
regime interno da Câmara? Para ver se esta na transparência 
mesmo, ao vivo, para o povo ver, o Gabriel perguntar e já 
ver, tem como Dom você providenciar isso pra nós? Uma 
televisão ou um Projetar, tanto faz". Com a palavra o 
VEREADOR GABRIEL ROCHA, disse: "Obrigado Danilo, vai ficar 
mais fácil, vai ficar mais esclarecedor e vai ficar um 
trabalho mais bem feito, porque a população que não tem 
acesso em casa ou não sabe corno acessar, até porque o site 
não é tão simples assim, não é tão fácil acessar, e não é 
muito esclarecedor, a maioria dos Portais de Transparência 
Governamental e por ai vai são meio complicados para mexer 
mesmo. E o seguinte, voltando ai, se vocês Vereadores, os 
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colegas observarem, no nosso Portal não tem a discriminação 
do pagamento, se houvesse assim como existe em Viradouro 
Senhor Presidente, com certeza nenhum desses Requerimentos 
seriam solici tactos, porque eles iriam sanar a dúvida de 
qualquer cidadão que está cobrando, vários servidores 
públicos que questionaram com relação a essa grati f icação, 
outros que questionaram como por exemplo as gratificações 
de horas extras e ai tudo mais, ali iria ser esclarecedor, 
inclusive eu pedi uma relação aqui de quem estava recebendo 
gratificação, de quem foi cortado e de quem permaneceu, e 
mandaram uma relação aqui, que sinceramente Senhor 
Presidente, o Senhor entendeu? Eu não entendi nada. Então o 
que acontece, ninguém consegui explicar nada aqui, deram 
nomes de Dezembro de 2022, deram nomes de Dezembro de 2 021 , 
mas a resposta em si toda vez é a mesma. Outra coisa, vei o 
um monte de anexo sim, referente a PATERA ADMINISTRAÇÃO 
mas, da questão da digitalização, não veio a cópia de 
empenho, não veio nada disso, veio só os documentos que 
foram supostamente digitalizados, porque o link de acesso 
não foi fornecido, então, porque eu preciso do link de 
acesso pra poder acessar pra eu ver se foi digitalizado, 
onde está disponível isso, porque para mim Senhor 
Presidente se continuar nesse nível ai que a gente esta, a 
gente pode fechar as portas e ir embora porque não precisa 
de Vereador, a gente pode pegar, tranca as portas e p ode 
deixar o Executivo fazer o que quiser, porque foram quin ze 
dias, depois trinta dias, ai a gente espera, aguarda no bom 
senso, não respondem, ai o cidadão vem, agora de novo!?, ai 
você não respondeu? Você não sabe responder? Eu não sel, 
não sei responder por que. Ai eu gostaria até que o 
jurídico pudesse me informar, nesse caso, se a resposta não 
foi dada, de forma concreta, de uma forma satisfatória para 
essa Casa averiguar fatos, qual é o próximo passo, o que e u 
tenho que fazer, porque eu já pedi, eu já perguntei, eu j á 
fiz documento, eu já dei prazo, eu não sei. Eu até pe ço 
desculpas, porque as vezes a gente acaba colocando em uma 
saia justa, porque é uma fato que não é a primeira vez qu e 
acontece, aconteceu isso no ano passado quando foi pedida 
as folhas de pagamento, aconteceu o mesmo trâmite, não sei 
se o Senhor vai recordar". O SENHOR PRESIDENTE disse: "É o 
seguinte, o assessor jurídico ele é assessor da mesa, por 
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isso que eu estava querendo contratar uma pessoa para estar 
representando vocês todos, então ele só pode te responder 
alguma coisa a partir do momento que você encaminha para a 
mesa, para mim poder encaminhar". Com a palavra o VEREADOR 
GABRIEL ROCHA, disse: "Esclarecido então Senhor Presidente, 
inclusive então aquele pedido e aquele projeto que o Senhor 
colocou se faz bem necessário, porque nós somos bem leigos 
em Leis, então é mais um motivo que eu acho que o Senhor 
deveria contratar alguém para dar um respaldo para essa 
Casa, porque a gente sente dificuldades, de repente passa 
um Projeto, volta esse Projeto, fica um processo moroso e 
por ai vai. Eu gostaria de salientar isso ai, eu não vi 
como satisfatório para essa Casa apreciar tal fato, porque 
eu acho que ninguém vai conseguir me mostrar porque não 
tem, aqui ficou provado mais uma vez que se é o mesmo 
sistema que usa em Viradouro é o que usa aqui, por que tem 
diferença daqui pra lá? Alguma coisa não esta batendo. Só 
gostaria de deixar esclarecido isso ai, mui to obrigado e 
depois eu vou ver o que eu posso fazer então, obrigado 
Doutor Amarildo, obrigado Senhor presidente, boa noite 
população". Com a palavra o VEREADOR EMERSON RIBEIRO DA 
COSTA, disse: "Boa noite, a respeito das indicações do Dom 
e do Danilo, inclusive já foi falado em uma aqui que já vem 
se arrastando vários anos né Dom, você citou aqui que já 
faz tempo, só que eu queria que você como Presidente desse 
uma acelerada melhor nessas indicações, são todas 
indicações que vem se arrastando já faz um ano, inclusive 
essa aqui, quantas vezes que a gente vem pedindo a respeito 
do bueiro, são uma indicações simples, fácil de resolver, e 
nós somos cobrados por aquelas pessoas, a pessoa cobra de 
novo, e passa meses, então eu queria que agora você dando 
uma reforçada, quem sabe seja realizada, aquela água do 
Imigrantes já saiu até nas Redes Sociais, e é uma coisa 
simples e estará atendendo os munícipes, espero que com 
essa reforçada sua e do Danilo seja resolvido. Essa do 
Imigrantes, tem que retornar lá no mercado do Dil vinho, 
quantas vezes que nós vem pedindo, é só pedir para o "Nenê 
Santana" cortar três vão ali fora do rumo da água, para que 
a água não desça banguelada para o bairro de baixo, então é 
coisa simples que a gente espera que aconteça, porque nós 
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somos cobrados, eu sou cobrado dia inteiro. Eu queria fazer 
urna indicação verbal a respeito das ruas, que já foi citado 
aqui também, os nomes nas ruas, coisa simples, em todos os 
bairros, que fosse feito urna revisão das placas das ruas, 
coisa simples também, que já foi citado aqui, não me lembro 
que Vereador que foi. A respeito do Lago, foi citado aqui 
de novo, eu não aguento mais, o que está acontecendo lá 
Dom? Porque é ligação de bairro, o povo desce do ônibus ali 
para atravessar, esta escuro, coisa simples, que agora essa 
resposta do Prefeito veio, que esta sendo resolvido, quero 
que você reforçe, urna coisa simples e nós estamos ficando 
sem resposta. E a respeito do seu último pronunciamento ai 
de urna pessoa contratada, que já estava tudo falado que ia 
contratar, foi bem lembrado agora essa colocação sua, o que 
você tem a dizer dessa pessoa, por que que não foi 
contratada ainda, por que que até agora não foi, porque a 
Terra Roxa inteira ficou sabendo, e tampou, e não sei se 
tampou com um pano, o que esta acontecendo, você pode 
explicar?" Fazendo uso da palavra o SENHOR PRESIDENTE, 
disse: "O Emerson, eu estou esperando, analisando primeiro, 
depois eu vou esta passando para essa Casa o que esta 
acontecendo, eu tenho que ter consclencia, eu tenho que 
estar com o pé no chão, se você não sabe para contratar o 
Arnarildo eu demorei mais de mês, porque contratava um não 
dava certo, contratava outro não dava certo, e depois nós 
conseguimos essa j oia rara aqui, e eu quero trazer urna 
pessoa que não dê trabalho para ninguém e que deixe todo 
mundo satisfeito". Com a palavra o VEREADOR EMERSON RIBEIRO 
DA COSTA, disse: "Dom, esse lado eu entendo, mas só que o 
problema é que expandiu na cidade, e agora não fala mais 
nisso, então deveria ter feito urna reunlao interna, ver 
quais são as necessidades, quem que seria colocado, porque 
agora nós ficamos de calças curtas, chegou até a citar 
nome, e fica ruim isso ai pra nós, um cobra, outro cobra, 
querem saber o que aconteceu, então foi bem lembrado esse 
pronunciamento seu, e acredita que em quanto tempo você tem 
urna posição? Muito obrigado, boa noite a todos". Com a 
palavra o SENHOR JOÃO APARECIDO DOS SANTOS, disse: "Eu 
queria Lia, que você anotasse ai, que houve um pedido ontem 
a no i te, de urna Senhora, pra que o "Circular" venha a 
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circular na parte da tarde também para levar as crianças, 
porque fica difícil trazer porque só esta funcionando de 
manhã. Alguém pode olhar assim e dizer, o que aconteceu o 
Dom e o Danilo fazendo indicações juntos. Então veja bem, 
corno houve aquela polêrnica do ônibus para Colina, eu 
cheguei aqui na Câmara e o Danilo estava aqui, e eu falei, 
Danilo, vamos dar urna volta comigo, vamos para Jaborandi, 
ai nós fornos lá, porque foi citado que Jaborandi estava 
fazendo, chegamos lá não tinha nada daquilo, não tinha 
Projeto nenhum aprovado pela Câmara, era tudo conversa 
fiada, o que estava acontecendo era que o Prefeito estava 
mandando para o Frigorífico lá por conta dele. Então lá na 
Câmara de Jaborandi, o Danilo é legal, ele gosta de saber, 
isso é interessante, e ele começou a perguntar tudo para o 
Zé Oscar lá, urna coisa e outra, e ai tinha urna televisão na 
parede, e ai o Danilo queria saber para que finalidade 
daquela televisão, ai ele estava explicando, que se o 
pessoal chegar e quiser assistir ou então quiser ver na 
televisão, ou se tiver que encaminhar alguma coisa para a 
televisão, a televisão esta ali à disposição para todo 
mundo ver, então eu peço ao Senhor Secretário, que 
providenciasse urna televisão, tamanho grande, creio assim 
de urnas cinquenta polegadas, para que desse urna visão muito 
boa ai, para essa televisão ficar aqui, quando tiver que 
passar alguma coisa, porque o Danilo vem me pedindo, vem me 
pedindo desde o dia que nós fornos lá, eu estou aqui parado, 
pensando, e eu pensei, mas o Dan i lo, que serventia tem, 
antes tudo bem mas agora a Câmara esta transmitindo, a 
Câmara esta fazendo alguma coisa, a população esta vendo o 
que esta acontecendo, mas a intenção dele eu acho que era 
outra e eu acho que é louvável, porque qualquer Vereador 
que tiver urna intenção, que nem aqui, eu tenho urnas coisas 
no celular e poderia jogar lá na televisão e todo mundo 
estar vendo, então é louvável o seu pedido e o Secretário 
vai providenciar a televisão. Eu agora quero comunicar todo 
mundo que teremos urna reunlao extraordinária na segunda 
feira para resolver o Projeto dos professores, tanto ativo 
quanto inati vo e tentar analisar também esse pessoal que 
esta em cargo superior se tem direito ou não, para que o 
Prefeito encaminha alguma coisa, o Projeto chegou hoje, não 
tinha corno o Doutor Arnarildo dar o parecer, então vai ficar 



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 .sp~g .br 

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

' . • , .4 ' '~ 1 
Ata da Sessão Ordinária-de 21/8S.Q.922" 

para segunda feira. Hoje aqui a Lia, o Marcelo falou da 
Síndrome de Down e citou urna pessoa que quando a gente fala 
naquele homem, a gente enche de orgulho, um exemplo, urna 
pessoa que mostra a presença de Deus nele. O Senhor José 
Cervi, quem conhece, quem convive, eu e o Mandioca abrimos 
cisterna na casa dele, tive contato com ele por várias 
vezes e se vocês verem o carinho e a atenção, ele dedica a 
vida para aqueles meninos é urna coisa fora de serie. Mas 
também da para vocês verem varias ações dele, ele foi o 
fundador da APAE desta cidade, urna pessoa que sempre está 
orientando e para quem não sabe o Hino de Terra Roxa foi um 
Projeto dele, ele encaminhou o pedido e na época eu fiz o 
Projeto. Então é urna pessoa de urna visão muito grande, de 
um coração grande, parabéns José Cervi se você estiver 
assistindo, parabéns pela pessoa que você é e pelo exemplo 
de vida que você da para mui ta gente e pelo carinho que 
você trata seus filhos, meus parabéns. Eu quero aqui gente 
com o coração partido, mas acabou a reunião do dia sete e 
no outro dia colocaram de mim e do advogado que é um 
exemplo, eu vou ler. Na noite de ontem, dia sete de março 
de dois mil e vinte e dois, na Câmara Municipal o Vereador 
Dom aprontou mais urna, se já não bastasse ele querer o 
doutor Bernardo falsificador, agora trouxe o doutor 
Arnarildo que se mostrou corno o Dom, inimigo do povo. Este 
tal doutor Arnarildo mora em Jaborandi, mentirosos, ele mora 
em Colina, e ganha dinheiro de terra Roxa e o bobo do Dom, 
na noite de ontem o Doutor Arnarildo induziu os Vereadores a 
não aprovar um Projeto de Lei que visa dar transporte a 
oitenta pessoas em Colina, disse que a policia vai bater na 
porta dos Vereadores que aprovarem essa Lei. Ai você ouvi 
um áudio da primeira dama dizendo que o Vereador Dom pediu 
para os Vereadores não aprovarem e o Doutor Amarildo 
também. Eu quero te fazer urna pergunta Danilo, eu pedi para 
você votar contra a algum Projeto? Eu pedi para você 
Marcelo? Pedi para você Gabriel? Pedi para você Emerson? 
Pedi para você Paulinho? Pedi bala/ Pedi Barrichello? Pedi 
Lia? Então ela mentiu descaradamente, é urna pessoa que eu 
tenho um grande respeito, está fazendo um trabalho 
excelente na cidade, mas ela não tinha o direito de falar 
de mim e do Amarildo. Você Dom não ganha mais, você é um 
traidor, será que o Doutor Sarnir te comprou também? Pois 
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ontem esse Doutor Arnarildo se mostra vendido, será que o 
Dom já está do lado do Sarnir, porque do lado da população 
ele não esta. Aqui esta o parecer do Doutor Arnarildo, dando 
contra o Gabriel, de dois mil e vinte e um, mostrando a 
onde ela queria saber sobre isenção da TIP, e em momento 
nenhum ele foi favorável ao Gabriel, porque ele sabia que 
iria onerar os cofres públicos. Então não venha me chamar 
esse advogado de vendido, porque se fosse assim ele dava 
parecer favorável, e ninguém aqui estaria questionando. 
Todo mundo conhece meu trabalho de vinte e quatro anos e 
agora mais dois, todo mundo conhece o meu trabalho na época 
que o Sarnir foi Prefeito e na época que o Quito foi 
Prefeito, a minha posição aqui dentro, o que eu fiz, e não 
é agora que eu vou estar, eu fiquei assim sabe, eu fiquei 
revoltado, fiquei sentido, fiquei com o coração 
arrebentado, de ver pessoas que eu apoiei, que eu 
trabalhei, que eu dediquei a minha vida para ajudar eleger, 
ter dúvida da minha honestidade, achar que porque eu não 
coloquei um Projeto em votação que eu tinha recebido 
dinheiro e mudado de lado. Gente, se eu quisesse receber 
dinheiro eu tinha recebido a muito tempo. Desde o primeiro 
dia de que eu estou aqui dentro, eu sempre trabalhei em 
cima da verdade, da honestidade, por isso que eu estou 
aqui, já é meu sétimo mandato, eu não estou aqui por acaso, 
eu estou aqui porque o povo reconheceu em mim a 
honestidade, o meu trabalho, quantos entraram aqui e saíram 
fora, mas é terrível. Esperamos que seja a última vez que 
ele seja eleito, pois durante todos esses anos ele só 
pensou no salário que ele ganha, mostrando a sua cara 
contra a população, depois vai nas Redes Sociais falando 
que tinha promessa em votar Requerimentos, esse Doutor 
Arnarildo é cria de Jaborandi e da cúpula, esse tal Arnarildo 
é advogado de porta de cadeia, e esse Dom só emprega 
bandido, que vem destruir Terra Roxa. Eu digo a vocês, foi 
a mão de Deus que fez eu encontrar esse homem, porque tinha 
cinco, seis advogados pedindo para vir trabalhar aqui, eu 
acertava com um não dava certo, acertava com outro não dava 
certo, acertei com a Paula mas infelizmente por um 
parentesco eu não pude continuar, porque senão ela estaria 
aqui até hoje, e aí Deus encaminhou o Arnarildo na nossa 
vida, eu digo na nossa porque não é só para mim, ele está 
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aqui fazendo um trabalho sério nesta Casa de Leis, um 
trabalho a onde ninguém fez até hoje, ele está aqui fazendo 
um trabalho, porque quando eu fui contratar ele eu fui bem 
claro, eu falei Doutor Arnarildo eu não te conheço, estou 
sendo encaminhado para você, porque eu tenho um amigo que é 
o dono daquele orquidário de Bebedouro, e eu estava 
conversando com ele ai o Poleto falou pra mim, Dom, se você 
contratar esse cara, você não vai se arrepender nunca, ele 
é um exemplo de honestidade, e eu nesse ramo de orquídeas 
tenho vários amigos, tenho um em Monte Alto que é o Atílio 
que tem um orquidário, a gente sempre troca orquídea, eu 
compro e tal, ai mal eu sabia que o Arnarildo era um cara 
nascido em Monte Alto, quando entrou a conversa do Arnarildo 
o Atílio falou, eu vivi a minha infância com ele, eu 
estudei junto com ele, Dom fecha o olho e contrata, eu 
avalio em baixo, e hoje Doutor Arnarildo, eu tenho orgulho 
de ter você nessa Casa, eu tenho orgulho de dizer, 
contratei o melhor Advogado que poderia ser nessa Casa de 
Leis, e ser tratado corno bandido não feriu só você, feriu 
eu também". Fazendo uso do aparte o DOUTOR AMARILDO CUNHA 
PINTO, disse: "Boa noite a todos, eu agradeço as palavras 
Senhor Presidente, e quero dizer também que fiquei mui t o 
sentido porque eu acho que nem o Senhor nem eu merecíamos, 
eu volto ao Projeto para dizer o seguinte, eu não pedi para 
não votar, pedi que fosse feito urna análise, urna consulta 
junto ao Tribunal de Contas sobre a legalidade, porque a 
gente sabe que só pode transportar ai particular, ônibus, 
alunos e área da Saúde, e outras pessoas não podem, então 
para que a gente não viesse a ter nenhum problema futuro 
foi que eu sugeri, e também o Projeto não trouxe um 
orçamento de quanto ficaria isso, o Projeto também não 
trouxe para nós de que forma que seria feito o pagamento, 
nós já tínhamos votado a LOA, então eu pedi assim, só para 
suspender até que nós tivéssemos mais urna garantia. Com 
relação ao Vereador Gabriel onde ele apresentou um Projeto 
de Lei onde ele pedia a suspensão da cobrança da TIP para 
quem ganhava até dois salários mínimos, eu também dei um 
parecer desfavorável no sentido de suspender até que ele 
fizesse um levantamento junto ao Município para saber 
quanto isso ia onerar, por que, porque nós Ja havíamos 
votado a LOA, e de onde o Município iria tirar dinheiro 
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para pagar no caso da isenção desses ai, então a gente corno 
advogado dessa Câmara, tem que zelar pela imparcialidade, 
os pareceres que chegam até a mim, não é por que é da 
situação ou da oposição, jamais, eu fecho o olho e vou no 
Ordenamento Jurídico, então eu digo ao Senhor, eu agradeço 
sua confiança, eu falo para cada um dos Vereadores que 
estão aqui, eu não tenho lado político, o Vereador Marcelo 
se ele me mandar um Projeto e eu encontrar na Lei Orgânica 
ou na Constituição ou no Regimento Interno, será favorável, 
se não encontrar, não será favorável, hoje desse 
Requerimento da Primeira Dama, eu entendi que tinha 
condições de ser colocado em votação, esse é o meu Parecer, 
Juízes as vezes dá urna sentença com base no entendimento 
dele, e o Tribunal as vezes reforma a decisão de um Juiz, 
então não é porque o Juiz errou, é o entendimento 
contrário, e nós não estamos aqui para discutir o que A ou 
o que B pensa, nós estamos aqui para discutir os que esta 
no ordenamento, e eu vou falar para o Senhor mais urna vez, 
agradeço sua confiança, e quero dizer para cada um olhando 
no olho de cada um de vocês, o que vocês precisarem de mim, 
corno advogado dessa Casa, podem ter certeza que eu vou 
tentar dar o melhor, e se eu der o melhor da minha parte o 
Senhor pode ter certeza Senhor Presidente que eu vou 
assinar em baixo, eu não vou me esconder atrás de fak News, 
atrás de whatts app falso para ofender a dignidade de 
ninguém, até porque eu prefiro ser chamado de bandido, do 
que receber vantagens ilícitas, eu prefiro ser chamado de 
bandido mesmo não tendo cometido crime nenhum, do que ter 
causado prejuízo a entidade carentes corno a APAE, corno o 
ASILO, e eu não estou causando prejuízo dessa natureza, 
então eu aceito que falem, que xinguem, mas dê a cara, seja 
Homem, venha falar com a gente aqui, você usa a Tribuna 
Livre, você usa tudo o que você tiver para discutir 
politicamente, mas ofender é baixaria, isso não é perfil de 
pessoa de caráter, perdão pelo desabafo mais urna vez, e eu 
quero dizer a cada um de vocês, obrigado pela confiança, eu 
sempre que eu puder vou entregar o melhor da minha parte, e 
principalmente eu quero honrar a sua pessoa Senhor 
Presidente pelo seu voto de confiança. Boa no i te." Com a 
palavra o SENHOR PRESIDENTE, disse: "Obrigado, então vejam 
bem, eu e o Doutor Arnarildo fornos até a Delegacia abrir um 
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boletim de ocorrência, para apuração dos fatos, mas vamos 
lá, vamos esquecer isso aqui que eu já li, vamos esquecer 0 
boletim, vamos para outro lado, além disso, quando me 
encaminharam isso para mim, várias pessoas, foi fulano que 
me mandou, ó, foi fulana que me mandou isso aqui, ai veja 
bem, você receber, aqui o que eu li eu li a metade para 
vocês, você receber isso aqui e falar, ó, foi fulana que me 
mandou viu, ó, foi cicrano que me mandou, e mandou 
espalhar, nossa que dor no coração, fiquei revoltado, 
transtornado, segurei dois dias, depois eu fiz aquele 
vídeo, eu fiz um vídeo de quinze minutos e meio, ainda bem 
que a Bruna tem mais juízo que eu e fez os cortes na onde 
as coisas estavam mais pesadas, porque eu estava 
desesperado, revoltado, e o que me revoltou mais ainda foi 
quando mandaram o áudio, o áudio está aqui, eu não quero 
nem por o áudio para não expor a voz da Primeira Dama, a 
onde ela fala que eu e o Arnarildo falamos para os 
Vereadores para votarem contra, e que para ficarem 
sossegados que o Waldir ia dar o ônibus e que não precisava 
de "Vereador porcaria", e que o Prefeito ia dar o ônibus. 
Que que eu fiz de mal para esse povo, eu só ajudei, eu 
lutei corno um guerreiro na rua para ajudar eleger, não teve 
ninguém, ninguém, eu ponho aqui todo mundo que se elegeu, 
os quatro juntos não brigou no facebook contra a oposição 
que nem eu, soltando tudo o que vinha acontecendo nos 
quatro anos, também eu peço desculpa de dizer isso, porque 
vocês não estavam aqui dentro, mui tos não conhecia o que 
que tinha, mas muitos conhecia, eu me dediquei inteiro para 
ajudar eleger, simplesmente, podem ver nós encaminhamos ai, 
eu dei para cada um de vocês um documento a onde nós 
encaminhamos para o Tribunal de Contas, e estamos esperando 
urna resposta do Tribunal, porque ninguém aqui queria que 
não levasse ninguém, ninguém aqui queria negar ônibus para 
trabalhar, uai, só se eu for um j urnento, um burro para 
fazer isso, sabendo da necessidade, sabendo que o nosso 
Município não tem Indústria, sabendo da situação que se 
encontra, e fornos eu e o Danilo lá em Jaborandi, e 
Jaborandi está mandando para o Frigorífico, corno era 
mandado aqui antes, mas não está mandando para Viradouro? 
Porque que precisava de nós? Será que era só para expor meu 
nome, porque sabia que eu não podia, eu não posso colocar 
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um Projeto aqui em votação, sem o Parecer Jurídico. Porque 
se eu ponho um Projeto, o Gabriel vai no Fórum e me 
denuncia, o Emerson me denuncia, o Paulinho o bala me 
denuncia, eu estaria trabalhando irregular aqui dentro. Eu 
quero dizer para vocês, vocês nunca teve, bom, ele não 
conhece, você conhece, você é velho aqui, nunca teve um 
Presidente Imparcial igual a mim, eu não vlm aqui para 
fazer lado, eu vim aqui para fazer Justiça, e antes de eu 
assumir eu avisei todo mundo, cuida direitinho que eu vou 
lá para fazer Justiça, avisei o Amarildo, estou te 
contratando, estou recebendo boas informações suas, mas o 
dia que você cometer um erro, eu te mando embora, você some 
de Terra Roxa, essa foi a conversa que eu tive com ele, sem 
conhecer ele, por telefone, então Gabriel, Emerson, 
Paulinho, bala, vocês podem ter certeza, eu jamais vou 
defender Marcelo, jamais vou defender Danilo, jamais vou 
defender Lia ou Barrichello para prejudicar vocês, porque 
se acontecer isso, eu espero que nunca aconteça, se 
acontecer isso vai ser um erro muito grande da minha parte, 
porque eu deixei bem claro, se entrar um Requerimento aqui 
para prejudicar minha mãe, vai ser aprovado, vai ter que 
apurar o que minha mãe esta fazendo, então eu não vou 
perdoar nem a minha mãe, quanto dirá vocês, quanto dirá 
Prefeito, porque eu me elegi todos esses anos baseado na 
honestidade, não é agora que eu vou perder o meu caráter, 
não é agora que eu vou cometer coisa errada, agora que eu 
já estou velho, não sei se eu tenho até lá mais pretensão 
política ou não, eu acho que já estou um pouco já cansado 
de tantas brigas, tantas coisas para defender o Município, 
tanta luta que quase que eu sai no tapa com Vereador no 
passado, para defender a honra e a Cidade, para defender a 
população, então não é agora, pode ser sim, porque eu tenho 
até mais pretensão, mas de repente é o meu final político, 
e eu me sujar na saída, jamais. Quero deixar aqui um recado 
para o Prefeito, dizer que você tem um grande amigo, não é 
por causa disso que nós vamos nos desentender, você tem um 
político que vai te defender de unhas e dentes na hora que 
você estiver certo, porque falam, mudou de lado? Ou, espera 
ai, e o que esta sendo feito comigo? É legal? O que está 
sendo feito comigo é correto? O que foi feito com o Gabriel 
é correto? Então eu não posso por um Requerimento porque 



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.siov.br 

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

87 
Ata da Sessão O~diná.J.:i.à ile :Uf03f21}22 

esse Requerimento não cabe à Câmara porque é urna conversa 
de rua. Não, esse Requerimento cabe à Câmara porque ela faz 
parte da área Social do Município, agora, independente, não 
existe no Regimento ou na Lei Orgânica, nenhum lugar onde 
obriga ela a vir, mas ela tem direito de ser convocada, 
porque certamente pelo o que aconteceu aqui dentro da 
Câmara, e pelo que ela citou, "Tem Vereador querendo matar 
gente", ficou mui to ruim, e deixa a gente transtornado, 
revoltado, eu não queria chegar a um ponto desse, eu não 
quero, porque é o meu povo, é o povo que eu elegi, é o povo 
que eu batalhei, é o povo que eu dediquei o meu voto, é o 
povo que eu fui de casa em casa para conquistar um voto. 
Agora também peço desculpas para ela, de repente ela 
recebeu essa informação daqui de dentro, ou alguém que 
estava aqui que passou para ela, que eu que não queria que 
votasse, que tinha Vereador matador, de repente foi passado 
para ela e ela foi no embalo sem perguntar. Então é o 
seguinte o que eu quero deixar bem claro para eles, quando 
tiver qualquer dúvida, não precisa perguntar para ninguém, 
pergunta para mim, que eu vou ser homem de falar a verdade, 
se eu errei, se o Gabriel errou, se o Emerson errou, se o 
Barrichello errou, se a Lia errou, eu vou ser homem pra 
isso, eu vou deixar bem claro para eles, quem são os caras 
que estão errados aqui dentro. Agora quero dizer bem claro, 
corno dizer que nós nos vendemos, corno dizer se nós 
aprovamos todos os Proj etos de dois mil e vinte e um, 
porque se fosse assim nós tínhamos barrados os Projetas, o 
único Projeto barrado aqui foi do Gabriel, do resto, todos 
os Projetas dele que veio foram aprovados, inclusive aquele 
de Hum milhão e lá vai fumaça que entrou nessa Casa de lei, 
sem explicar da onde vinha, sem explicar para onde ia, e ai 
ouvi aquela duvida se eu e o Doutor Arnarildo estávamos 
querendo boicotar, quando foi acertado, ele mandou da onde 
vinha o dinheiro, para onde ia, nós aprovamos, era o único 
que ficou na dúvida, mas aprovamos, agora esse ai ate agora 
não tem base Jurídica, nós deixamos bem claro que não tem 
base Jurídica, agora, pelo amor de Deus, não me atinge não 
porque eu não tenho juízo, eu não tenho mui to juízo 
entendeu, por que, porque eu quero fazer a coisa dentro da 
Lei, eu sempre fiz a coisa dentro da Lei, os vinte e quatro 
anos, não é agora que eu vou perder a minha honra. Muito 
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obrigado a todos". 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 21 de março de 2022. 


