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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 03/11/2021 

Aos três dias do mês de Novembro de dois mil e vinte 
' vl· nte horas reuniu-se em Sessão Ordinária a 

um, as ' · d" · d 
Câmara Municipal de Terra Roxa, sob a Pres:L . enc:La 0 

vereador João Aparecido dos Santos e Secretar:Lada pela 
vereadora Eliane Manzano Zacarin, estando presentes os 
Senhores Vereadores: DANILO CORREA DA SILVA, EMERSON 
RIBEIRO DA COSTA, ~RIEL 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: 
José Aparecido Pereira, Anna Francisca dos Santos, 
Samuel Costa dos Santos~ Clarinda Costa Bernachi, 
Doracina Serina Ortiz, Henzo Santana Alfinete e Maria 
Aparecida Ferreira da Silva. A seguir a Senhora 
Secretária fez a leitura do VERSÍCULO BÍBLICO. Não 
havendo nenhuma inscrição para uso da Tribuna Livre o 
Senhor Presidente deu inicio ao EXPEDIENTE e colocou à 
apreciação do Plenário a Ata da ·Sessão Ordinária do dia 
dezoito de Outubro de dois mil e vinte e um, e ninguém · 
se pronunciando contrário, foi aprovada por 
unanimidade. A seguir a senhora Secretária fez a 
leitura das correspondênc ~as recebidas. Em éeguida a 
senhora Secretária fez a leitura da indicação n°. 
141/2021, do Vereador Paulo Cesar Guiselini, que, 
"INDICA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE COLOQUE O NOME 
DE JAIRO MÔNACO PRUDENTE CORRÊA, NO ANEL VIÁRIO PRÓXIMO 
AO CEMITÉRIO. n Em seguida a Senhora Secretária fez a 
leitura da · indicaçãO n°. 142/2021, do Vereador Paulo 
Cesar Guiselini que, "INDICA AO SENHOR PREFEITO 
MUNICIPAL QUE TROQUE TODJ,S AS LÂMPADAS QUEIMADAS NA 
AVENIDA JOS~ CH I ARELLI.n A seguir a Senhora Secretária 
fez a leitura do Projeto de Lei n°032/2021, datado de 
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30/09/2021, que, "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO 
MUNICÍPIO DE TERRA ROXA PARA O EXERCICIO DE 2022, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS", de autoria do Executivo. Após a 
leitura o Senhor Presidente encaminho o referido 
Projeto de Lei à Comissão de Finanças e Orçamento. · Em 
seguida a Senhora Secretária fez a leitura do PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO N°. 002/2021 que, OUTORGA TÍTULO 
DE CIDADÃO TERRA-ROXENSE PARA O DEPUTADO ROBERTO 
ENGLER." De ·autoria do Vereador Paulo Cesar Guiselini. 
Após a leitura o Senhor Presidente co'nsul tou 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 da comissão em emiti r os seu parecer, 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 000 e a Comissão de Finanças e Orçamento 
emitiu o seu Parecer Favorável n°000. 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 . 
Requerimento n°. 018/2021, que REQUER EM CONFORMIDADE 
COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E APÓS · OUVIR O DOUTO 
PLENÁRIO, QUE A MESA DA c.ÂMARi MUNICIPAL TOMA 
PROVIDÊNCIAS URGENTE REFERENTE A COMPRA DE UM VEÍCULO E 
A CONTRATAÇÃO DE UM MOTORISTA, QUE TAMBEM PAGUE 
HOSPEDAGEM E REFEIÇÃO AO VEREADOR E AO MOTORISTA QUANDO 
VIAJAR PARA BUECAR RECURSOS AO MUNICÍPIO. " Em seguida o 
Senhor Presidente colocou o Referido requerimento em 
única discussão. Fazendo uso da palavra o SENHOR 
PRESIDENTE, disse: "Eu quero dizer Senhores que no 
passado houve uma discussão grande sobre as · vantagens 
de Vereadores de uma Câmara e de outra, e todos sabem 
que estava sendo acertado para baixar os salários dos 
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Vereadores, eu inclusive assinei e falei para o 
Batistela, vou assinar só que eu quero dizer pra você, 
vou por urna emenda no Projeto de Dois mil e quinhentos 
rea1s, e deixar as vantagens que as outras cidades têm. 
Ai corno o Projeto não passou, porque estava 
inconstitucional, ai nós fornos discutir para decidir o 
salário dos Vereadores. Ai o Emerson lembra, o João 
lembra que nós discutimos e ficou mais .ou menos 
acertado que 1a ficar nos Quatro mil, e que inclusive 
tem uma fala minha, é só pegar o dia da votação que 
esta minha fala, ficaria nos Qua.tro mil sem nenhuma 
vantagem, · sem carro, sem motorista, sem nada, e se o 
Vereador quisesse 1r buscar recurso lá fora ele 1r1a 
com recursos próprios, como eu sempre fiz a minha vida 
inteira, aí ficou mais . ou menos acertado ass1m, e só 
para dar uma clareada na coisa, se eu coloco um 
~otorista aqui, ele vai estar por vdlta de dois mil a 
dois mil e quinhentos reais, ai tem o gasto de 
combustível, desgaste do carro, ida para São . Paulo onde 
tem que pagar lugar pro cara ficar e comida, então 
vejam bem, .não fazendo isso nós devolvemos para a 
Prefeitura, esta aqui o documento para quem quiser ver, 
devolvemos para a Prefeitura no dia vinte e sete do 
oito de dois mil e vinte e um, duzentos mil reais, a1 
nós tínhamos até combinado com o Prefeito de que ele 
pagar1a a Previdência, inclusive ele acertou hoje, e 
vinte e dois mil pagaria as meninas que foram demitidas 
e não tinha feito uma demissão corr~ta. Esses duzentos 
mil reais que nós devolvemos foi muito bem aproveitado 
porque é um dinheiro que pode estar ajudando num 
remédio, numa cesta básica, para aquelas pessoas que 
estão com dificuldades, e nós economizamos isso aqui, 
para acabar de fechar, fora esse dinheiro que nós 
devolvemos, tem mais Cem mil reais de devolução para a 
Prefeitura agora no final de Dezembro. Essa economia 
que nós fizemos, se nós ti vermos esse gasto, não va1 
ter essas devoluções. Então na época foi feita essa 
discussão baseado que ficariam os quatro mil mais sem 
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nenhum privilégio, quer dizer, esse é um dinheiro que 
pode estar ajudando os munícipes, e eu acharia melhor 
então ao invés disso, de pagar motorista, pagar carro, 
pagar pousada, pagar colsas, contratar uma pessoa, a 
Câmara contratar uma pessoa, essa pessoa ficaria 
responsável por todos os Vereadores, sem exceção, 
tentar ver o partido do Emerson, quem é o Deputado que 
esta lá, quem é que pode ajeitar verba, ou o do João ou 
o do Dan i lo, todos, quem já tem já tem, quem não tem 
Deputado vai acertar, e esse cara vai ser responsável 
de estar acertando recursos, ele só vai lá uma vez, 
apresenta o Vereador, e dai em diante ele que val, uma 
pessoa competente nessa área, ele que vai negociar 
emenda com os Deputados , ele val trabalhar essas 
emendas direto, pra. informaç6es de vocês, eu perdi 
Duzentos e Cinquenta mil reais de emenda a semana 
passada, se tem um cara desse, não perdia a emenda, 
quer dizer, é um dinheiro que daria para pagar os 
quatro anos do cara, só a emenda que eu perdi, e o cara 
ficar em cima das emendas, minha, dele, de outro, 
resolver os problemas das emendas, resolver os 
problemas de acertar o Deputado para o Vereador, esse é 
o meu modo de pensar, por isso eu vou ser contra esse 
requerimento, porque ai a gente val estar fazendo a 
devolução desse dinheiro, e esse dinheiro pode estar 
ajudando na parte social do Município." A seguir o 
Senhor Presidente colocou o referido Requerimento em 
única votação, sendo aprovado por oito votos favoráveis 
e um voto contrário do Vereador João Aparecido dos 
Santos. Em seguida a Senhora Secretária fez a leitura 
da MOÇÃO DE APLAUSOS N°.001, datada de 27 de outubro de 
2021, de autoria do Vereador Paulo Cesar Guiselini. A 
seguir o Senhor presidente colocou a referida Moção em 
única discussão e votação, sendo aprovada por 
unanimidade. Em seguida a Senhora Secretária fez a 
leitura do PROJETO DE DECRETO LEGIS~TIVO N°. 002/2021 
que, OUTORGA TÍTULO DE CIDADÃO TERRA-ROXENSE PARA O 
DEPUTADO ROBERTO ENGLER." De autoria do Vereador Paulo 
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Cesar Guiselini. A seguir o Senhor Presidente colocou o 
Referido Projeto de Decreto Legislativo em única 
discussão. Fazendo uso da palavra o VEREADOR PAULO 
CESAR GUISELINI, disse: "Boa no i te a todos, a quem nos 
assisti e as pessoas que estão em casa pelas redes 
sociais, quero agradecer a todos os Vereadores e ao 
Presidente da Câmara, da mesa, por ter votado no título 
de Cidadão Terra-roxense para o Deputado que tanto 
trabalha para o nosso Município, agradeço de coração 
mesmo, muito obrigado." Em seguida o Senhor Presidente 
colocou o referido Projeto de Decreto Legislativo em 
única votação, sendo aprovado por unanimidade. Não 
havendo mais nada a trata~ na Ordem do Dia, deu a mesma 
por encerrada e deu ini cio a EXPLICAÇÃO PESSOAL. 
Fazendo uso da palavra a VEREADORA ELIANE MANZANO 
ZACARIN, disse: "Boa noite a · todos, muito obrigado pela 
presença, eu venho aqui primeiro, porque eu nem tinha 
que estar justificando algumas coisas mas eu vou 
justificar porque eu não gostei, tenho certeza que os 
Vereadores também não gostaram da forma que nós fomos 
citados na última sessão, pra começar eu estou aqui com 
a dívida do Fundo Previd~nciário Municipal que foi paga 
hoje, setecentos e trinta e três mil, setecentos e 
setenta reals e o i tenta e nove centavos, como que o 
Vereador não está preocupado com o Município, como que 
nós não estamos preocupados com o Município, eu ouvi 
falar que nós não estamos tendo respaldo, contato com o 
Executivo, nós estamos tendo sim, o Vereador que não 
contato, que não tem respa l do do Executivo é porque ele 
não vai atrás, po~que todas as vezes que eu fui eu tive 
respaldo, todas as vezes que eu fui questionar eu tive 
resposta, então eu não admito falar o que foi di to na 
última sessão, eu quero falar para o Senhor José 
Carlos, porque ele falou muito do desemprego, o que nós 
estamos vendo para trazer empregos, eu gostaria que o 
Senhor nos desse sugestões de emprego, porque eu estou _ 
trabalhando com o SEBRAE :1gora e vai ser até bom, o 
Senhor apresentar algumas formas de emprego pra que a 
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gente vá atrás, porque está muito difícil da gente 
conseguir e todos nós estamos batalhando, e a impressão 
que deu na fala do Senhor é que nós não estamos fazendo 
nada, eu não sei se foi lsso que o Senhor quis dizer 
mas foi isso que pareceu, porque tem coisas que eu não 
tenho respostas no dia. A respeito da merenda, eu tive 
a oportunidade e a ousadia de ligar para a 
Nutricionista do Estado, na Delegacia de Ensino, a 
Senhora Bruna, ela disse que nunca houve problema com a 
merenda em Terra Roxa , isso são palavras da 
Nutricionista da Delegacia de Ensino, ela diz que nunca 
houve problema com a merenda de Terra . Roxa, quanto ao 
valor da merenda todos nós sabemos que vem centavos, 
vem centavos e o Município complementa, então não está 
sobrando dinheiro da . merenda, nunca sobrou, nunca teve, 
vem centavos para ser distribuída a merenda, ai o 
Município complementa, E·m relação aos "cachorros 
quentes", eu ouvi falar que teve aluno que comeu metade 
de um cachorro quente, também fui pesquisar, eu 
trabalhei na sala de aula de noventa e seis a dois mil 
e vinte e um, todas as vezes que tem algo diferente 
alguém passa nas salas e · pergunta, quantos alunos tem, 
pra que não sobrem, para que venham contados mesmo, e 
sempre vem à mais, e pela conversa que eu tive, nenhum 
aluno comeu metade de um cachorro quente, quem comeu 
metade é quem foi repetir, já tinha comido, então a 
hora que mexe com a Educação, mexe comigo, então eu 
tenho que responder, porque quando falou assim, esta um 
descaso total com o profissional da Educação, eu não 
vejo descaso nenhum, o profissional da Educação nunca 
foi valorizado como nós estamos sendo, tivemos que 
entrar na justiça, mas não tinha professores nas 
creches, agora nós temos, a Secretaria da Educação esta 
aberta, cada um que tiver . problema vai lá e pergunta, 
hoje mesmo eu vi a licitação pra poder fazer a reforma 
da Escola Dayslaine, a licitação foi aberta porque 
tiveram que mudar todos os cálculos porque subiu muito 
o material, amanhã já vai para o Diário Oficial, então 
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como que a Educação está evoluindo, eu fico indignada 
quando eu ouço alguém falar mal da Educação, eu tenho 
vários fatores aqui que E~u poderia ficar até amanhã 
sobre a Educação, e elogiando a Educação que nós ternos 
hoje, nós s~mpre tivemos uma Educação de qualidade sem 
a valorização profissional, agora nós temos a Educação 
de qualidade com a valorização do Profissional, e caso 
vocês não saibam, mas deviam se informar, já foi 
licitado, cada aluno, desde a creche· ao seu nono ano, 
vai receber seu "Ki t escolar", nunca houve, eu 
trabalhei o i to - anos em Viradouro . e todos os anos e 
todos os Prefeitos, eu passei por três Prefeitos lá, os 
três davam kit, aqui eu v~nho brigando por ciusa desse 
Kit a anos, já foi licitado, o kit com .mochila e 
material pedagógico, . lsso nunca houve, isso é descaso 
com a educação, pra mim não é, então eu vou defender 
sim a Educação, enquanto tiver certa a Educação eu vou 
brigar, não admito que alguém venha falar mal da 
Educação aqui pra mim, tudo que foi deixado nós estamos 
concertando, nós estamos brigando pra Educação 
melhorar, agora vem aqui falar que esta um descaso, que 
nós estamos recebendo migalhas, eu não me vejo assim, 
hoje eu tenho um salário de dois mil e oitocentos 
reais, a dois anos atrás eu ganhava novecentos reais e 
uns quebrados, tive que entrar na justiça . para 
conseguir, o Qui to honrou a palavra· dele mas ti vemos , 
que ir pra Justiça, e o Waldir continua honrando, e val 
honrar porque a gente esta lá cobrando, então nós não 
somos Vereadores inúteis, nós não somos Vereadores que 
não cobram, nós cobramos sim, outra colsa, FUNDEB , 
setenta por cento para os professores mas perguntam, 
onde está o dinheiro, o dinheiro esta aqul, podem 
entrar no portal de transparência, o documento esta 
aqul, foram utilizados setenta e seis vírgula dezoito , 
ultrapassou, teve que pegar dos vinte e cinco por 
cento, porque houveram as contratações, contratou 
professor de apoio agora a semana passada, contratou 
professores nas creches que não tinha, então isso aqu i 
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ninguém vê, não vê o que de bom esta acontecendo, é 
fácil vir aqui e criticar, então a gente quer assim, 
cada vez que tiver uma crítica traga também a sugestão, 
porque estamos cansados de ser criticados, tragam 
também a ~ugestão, e eu vou fazer minhas as palavra do 
Vanderlei , que é Secretário da Educação, as portas da 
Secretária da Educação estão abertas, qualquer 
dificuldade que vocês tenham vão até lá, ele está todo 
documentado assim como eu, eu fui atrás desses 
documentos a semana inteira, eu fiquei muito indignada 
quando eu ouvi . que a gente vi via de migalhas, eu não 
vivo de migalhas, um professor hoje que de novecentos 
reais recebe dois mil e oitocentos reais, ele não vivi 
de migalhas, a gente vivi com um salário digno, a gente 
poderia ganhar mais sim, eu admito, mas setenta e seis 
por cento, não é setenta, e como disse o advogado que 
eu já consultei, se não usar os setenta por cento até 
tem multa, tem que usar os setenta , e aqui está , 
setenta e seis por cento com professor, então não vem 
me falar que a gente Vl ve de migalhas, a gente val 
continuar cobrando, e não vem falar que Vereador não 
esta trabalhando, porque · aqui eu sei que todo Vereador 
esta se empenhando, com uma dívida de vinte milhões, 
porque vieram me falar assim que , o "CAL" vai dar 
aumento para os professores, ele retro agiu Fevereiro , 
ele passou por cima da Lei 173 que não pode dar 
aumento e ele vai dar. Por que o "CAL" vai dar aumento? 
Vocês assistiram o v~deo dele? Qv em assistiu pode 
confirmar comigo, ele vai dar o aumento porque ele tem 
Dez milhões em caixa, nós temos Vinte milhões em 
dívidas, olha a diferença, então como é que a gente vai 
passar por cima da Lei e dar aumento para o professor 
se esta ultrapassando seis por cento do setenta, então 
por favor, não venha em rede social falar porcaria , 
porque eu tenho vontade de responder, eu fico indignada 
mas não respondo, mas antes procura · saber, procura se 
informar, porque pagar Setecentos e trinta e três mil 
de divida de Previdência Social não é para qualquer um 
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não, e mais as parcelas de O i tenta e seis mil, mais 
Sabesp, mais CPFL, mais um monte de coisa que esta 
pagando, e também eu ouvi falar que falam que a gente 
faz o que o Prefeito manda, aqui a gente não faz o que 
ninguém manda, o Dom acabou de · ter uma posição e nós 
fomos contra a posição do Dom, aqui a gente é 
Democrático, aqul a gente faz o que acha que é certo, 
J a vierem vários Proj e tos aqui do Executivo e nós nem 
colocamos em pauta porque nós não concordamos, aqui 
nunca teve reuniãozinha antes de começar a sessão, 
nunca nós fomos na casa de Prefeito fazer reunião pra 
dar opinlao, nós todos aqui temos opinião própria, 
todos nós estamos trabalhando, do jeito que a gente 
pode, então por favor, migalhas não, , eu quero 
compromisso, Obrigado." Fazendo uso da palavra o 
VEREADOR MARCELO RAIMUNDO, disse: " Boa noite a todos, 
o pessoal de casa que esta nos acompanhando, queria 
falar sobre o Requerimento do Paulinho, sobre a minha 
posição que foi a favor porque eu fui duas . vezes para 
São Paulo já, usel carro da Prefeitura, motorista da 
Prefeitura, e assim, a Câmara esta devolvendo dinheiro 
para a Prefeitura, sabemos que esta, mas a Prefeitura 
esta desviando um funcionário, está deixando de atender 
um paciente pra levar a gente, até eu queria falar para 
o Paulinho incluir, que se esse funcionário da Câmara 
fosse contratado, os dias que ele não tivesse viajando 
com a gente, fosse disponibilizado para estar prestando 
serviços para a Prefeitura, porque o Dom falou esta 
certo, não que a gente esteja contestando ele, o 
dinheiro devolve, a gente sabe, mas só que o dinheiro 
esta tirando de um lado e pondo em outro, a Prefeitura 
teve que disponibilizar a condução, o motorista para 
levar a gente em São Pav.lo, então é isso aí, outra 
coisa, como aqui na Câmara devolveu duzentos mil reais, 
agora val ter o ETEC a partir do ano que vem , então 
fazer uma estágio renume rado, e ~stendesse para a 
Prefeitura também, estágio renumerado para esse pessoal 
que vai fazer o ETEC aqul e m Terra Roxa, aqui na Câmara 
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estágio renumerado e na Prefeitura se pudesse né Dom, e 
outra coisa, aumentar a vigilância de Terra Roxa, a 
vigilância noturna, inclusive o Vice-Prefeito se 
encontra presente, está havendo muitos roubos na 
cidade, ter uma vigilância que tenha um rádio amador, 
que se comunique um com 6 outro, e que a população 
tenha acesso à eles, talvez um telefone, ver alguma 
coisa diferente que facilite a comunicação entre 
vigilantes e comunidade, eu Vl tamb~m que o Santiago 
postou na Tribuna sobre o projeto da vigilância 
solidária, achei um projeto bom que a gente pode estar 
estudando pra mais para frente fazer aqui em Terra Rox a 
também, eu agradeço, boa noite." Fazendo uso da palavra 
o Senhor PRESIDENTE, disse: " Queria informar a todos 
aqui presente e o pessoal que esta nos assistindo pelo 
YouTube, que nós Vereadores fomos criticados no 
Facebook, que a verdade estava sendo escondida e a 
mentira prevalecendo, e que nós estávamos militarizando 
a Tribuna Livre, quando na verdade nós reunimos para 
melhorar a Tribuna Livre, vou dizer para vocês como. A 
Tribuna Livre foi aprovada por um projeto que eu fiz lá 
no passado, e no mandato passado eles mudaram a Tribuna 
Livre, acrescentando nela que não poderia ter Tribuna 
Livre nos periodos eleitorais, e o que nós fizemos 
Senhores, liberamos pro a no que vem pra quem qulser 
fazer uso da Tribuna Li·7re, é só pegar o projeto 
original, porque no proje t o original estava dizendo o 
seguinte, dez minutos, ai é lógico, eu sou o 
Presidente, os Vereadores tem o direi to de me cobra r 
pra eu cumprir a Lei, al estava passando, vinte , 
trinta, quarenta I!linutos ,:::. eu não estava corrigindo , 
então o que consta no projeto, a partir de agora , eu 
vou pedir para o Adelino mandar consertar o relógio 
para poder cumprir o horário que reza o projeto , e 
ficou duas pessoas para poder falar, e sessenta dias, e 
não repetir a mesma coisa , porque todo mundo vlu, o 
Deputado veio aqui e falou bem claro, ele foi bem claro · 
na fala dele , o pessoal c obra de Vereadores e Prefeito 
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emprego, fica difícil para Vereadores arrumar emprego, 
a não ser uma coisinha aqui outra ali, como eu ligando 
para as Usinas, a Lia correndo atrás, o Marcelo, os 
outros também, mas são coisas pequenas, meia dúzia de 
empregos, são coisas pequenas, a coisa grande é 
responsabilidade do Presidente, agora se o Presidente 
está fazendo uma má gestão, e com isso está havendo 
desemprego, nós Vereadores não temos culpa, não é da 
nossa alçada isso ai, e eu tenho certeza que nós todos 
corremos atrás, então falar que nós estamos encobrindo 
a verdade e a mentira prevalecer, jamais, jamais farei 
isso aqui dentro, nunca fiz e não vou fazer, eu sempre 
joguei às claras, joguei limpo e vou continuar jogando, 
arda em quem arder, se algum Vereador levou x~ingo e não 
quis revidar, vocês podem ter certeza que eu revido, ai 
falam, luz queimada, vocês não estão vendo isso. Gente, 
antes até que não, mas agora eu tenho o Prefeito que 
esta lá dentro, se eu não ti ver a liberdade de ir lá 
discutir com o meu Prefeito que tem uma ·luz queimada 
aqui, outra ali, eu vou lá, porque quando colocam no 
facebook eles não falam do Prefeit<?, eles falam dos 
Vereadores se não estamos vendo isso, é que nem hoje, 
os roubos que estão na cidade, eu pedi para não vender 
as motos, só que ninguém sabe, eu tenho que estar 
explicando, eu . pedi, eu fui lá pedir, não venda, tem 
duas ou três boas, vende a que tá ruim, põe guardas aí, 
pra circular mals, eu sei, o guarda não vai intimidar 
as pessoas, o guarda está para olhar patrimônio 
público, mas pelo menos liga para a polícia, esta 
acontecendo isso/aquilo, agora, nós também não temos 
culpa de termos um Governador que não esta olhando a 
parte de segurança, porque todo mundo lembra ai que 
antes tinha cinco ou seis policiais ai sobrando, hoje 
tem dois três ai para resolver os problemas, a cidade 
cresceu, eles não dão conta, e agora estão querendo 
levar embora daqui o Delegado, o melhor Delegado que 
esse Município já teve, eu acho que o melhor Delegado 
que toda Região já teve , est.ão querendo levar embora 
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para Bebedouro, agora o que nós vamos fazer, isso são 
atitudes do Governo Estadual, do Secretário de 
Segurança do Estado, o que a gente faz é pedir, c omo e u 
fui na Delegacia por várias vezes conversar quando eles 
estavam falando de tirar mesmo, então a gente val 
conversar mas não tem força para decidir uma coisa 
dessa, ai então, tem roubo lá em São Paulo os culpados 
são os Vereadores, não é nem o Prefeito, o culpado são 
os Vereadores lá de São Pulo, roubou o Banco lá em 
Araçatuba, por acaso são os Vereadores que tem que 
resolver? Eu quando sai candidato, sai candidato a 
Vereador, não a Policial nem Delegado, . agora o que eu 
posso fazer é pedir, agora se o meu pedido não está 
sendo atendido eu vou fazer o que, mas minha parte eu 
estou fazendo, agora não digam que ninguém esta fazendo 
nada. Agora, todo mundo conhece o meu jeito de ser, a 
~inha simplicidade, agora não porque eu tive problemas 
de saúde, então eu parei, mas as vezes eu estava at é 
abrindo uma cisterna, Vinha aqui, tiriha algum document o 
para assinar, eu passava para asslnar, o meu j eito é 
short e camiseta, é só nos casos essenciais que eu uso 
calça, porque eu não gosto, as vezes eu estou lá, 
plantando alguma orquídea , o Adelino me liga ou as 
meninas me liga dizendo que tem alguma coisa para 
resolver e eu venho, as vezes eu tenho algum negócio 
para resolver lá na Prefeitura, eu vou do jeito que eu 
estou, as ve zes esbarrei en uma bancada e me suje i , mas 
eu vou lá da mesma forma, venho aqui da mesma forma, ai 
urna pessoa me falou, a hora que você sai é falado 
assim, cadê o tratador de porco, Ja foi embora? Então 
eu quero dizer uma coisa, eu sujei essa camisa eu chego 
em casa a minha mulher lava, eu chego em casa eu tomo 
banho eu fico limpo, mas jamais coloquei a mão em um 
centavo de ninguém, mas se r á que quem está falando esta 
com a mesma .consciência que eu? Será que solupan limpa 
ele? Eu não preciso de E";olupan, sô uma aguinha com 
sabão eu estou limpo, e eu durmo com a consciência 
tranquila. Tem duas perguntas que não calam, e uma 
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delas é o Bernardo, direto vem um e pergunta, o que 
aconteceu com o Bernardo, eu explico, dai al a pouco 
vem outra conversa esquisita sobre o Bernardo, al eu 
pensei, vou ter que tornar urna providência, porque eu 
vejo o Bernardo corno um exemplo de pessoa, fui até a 
Prefeitura, cheguei lá conversei alguns detalhes com o 
Prefeito e pedi que o Laurinho estivesse presente, eu 
quis conversar com os dois, ai o Laurinho sentou e eu 
disse para o Waldir: Waldir, eu vou te fazer urna 
pergunta mais por favor, você 'me responda com 
sinceridade, do fundo do seu coração, se esse cara 
cometeu algum erro aqui dentro você me fala, porque ai 
não é o Bernardo que eu conheço. O Bernardo cometeu 
algum erro dentro dessa prefeitura? Ele fez alguma 
colsa errada? E ele respondeu pra mim, não Dom, de 
jeito nenhum, o Bernardo nunca cometeu um erro aqui 
dentro, ele simplesmente ;3aiu porque ele achou que o 
salário que eu estava pagando era pouco, eu não podia 
aumentar, por esse motivo o Bernardo pediu a conta, não 
fui eu quem mandou ele embora. Então isso me satisfaz, 
.porque tinha cada conversa sobre o Bernardo aí, que não 
tinha cabimento. Então ficou bem claro, o Laurinho 
estava lá presente, o Prefeito deixou bem claro, o 
Bernardo saiu daqui limpo, sem ~enhurna coisa errada, o 
único problema é que ele não aceitou o que eu estava 
pagando, então agora, a partir daqui, quem tiver 
ouvindo, não precisa mais me fazer a pergunta sobre o 
Bernardo. Agora eu queria falar aqui Senhores sobre o 
contador dessa Casa. Desde antes de eu assurnlr, vinha 
urna pergunta em cima da out.ra, quem você vai colocar na 
Câmara? Eu por enquanto não vou colocar ninguém, porque 
não pode fazer concurso, não pode fazer as colsas, eu 
vou fazer contrato e vou tocar atê que possa ser 
resolvido, aí eu, o nosso advogado j untarnente com o 
Adelino, entramos pelo telefone, conversamos com o 
Tribunal de Contas, discut ~rnos os prós e os cbntras, eu 
falei pro cara do Tribunal de Contas na cara do 
Adelino, se o Adelino não _puder ficar eu já mando ele 
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embora agora, falei, o advogado estava do lado, falei 
para o Flávio, bom, então aí acertamos, o pagamento do 
Adelino hoje é de quatro 1;nil reals, lsso ajudou mui to 
na economia dessa Casa, e esta aqui toda a 
documentação, eu convido toda a população para Vlr 
aqui, levantar todos os documentos, os gastos, os 
cheques que salu, dinheiro que pagou uma conta, pagou 
outra, ver se tem mais algum dinheiro para o Adelino 
fora lSso, aí a conversa que saiu é que eu estava 
segurando o Adelino porque eu estava levando vantagem, 
e que o Adelino estava me pagando por fora, eu não 
preciso de dinheiro de ninguém, não vem vagabundo me 
encher o saco não, porque eu jamais fiz coisa errada e 
não é no final de política que eu vou fazer, mas aí vem 
alguém e pergunta, você vai tirar o Adelino? Não, por 
enquanto não, eu tenho contrato, vou cumprir, o ano que 
vem eu vou fazer um concurso e ai a gente vê como fica, 
vai ter mais cargos, e ai vem outro e diz, você não vai 
tirar o Adelino, o Adelino é perigoso, tem muito 
conhecimento, o Adelino conhece mais que um advogado, 
então eu respondi que é desse perigoso que eu preciso, 
eu preciso de um cara que no dia de amanhã não me venha 
com urna faca nas costas , como aconteceu em várias 
cidades, que aconteceu vários processos contra 
Presidente de Câmara, contra Câmaras, que tiveram que 
devolver dinheiro, e a nossa Câmara nunca sofreu um 
processo, então por que, porque o Adelino tem 
credibilidade, o Adelino fez a coisa correta até agora, 
e o Tribunal de Contas nunca jogou um processo em cima 
dessa Casa de Leis, o Adel~no sabe de mais, e eu sei de 
menos, é desse cara que eu preciso. Ah, mas o Adelino 
vai dar problema amanhã, 2 hora que eu tiver com medo 
de Adelino é porque eu estou fazendo coisa errada aqui 
dentro, porque enquanto eu fazer a colsa certa o 
Adelino não terh peito pra me pegar, e é mui ta gente 
falando, não é um só . Então deixa eu fa~er o meu 
trabalho, eu fiz o meu trabalho com vinte e quatro 
anos, sempre fiz a coisa certa, sempre fui honesto, por 
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lSSo que eu estou aqul com sete mandato, então não 
adianta eu procurar um cara porque foi meu e l e i to r e 
voltou pra mim, que fez campanha pra mim, e eu nunca 
precisei do voto do Adelino para me eleger, eu nunca 
nem pedia, porque eu sabia que ele tinha os candidatos 
dele J a, só que agora eu preciso de um cara bom aqui 
dentro, e esse cara bom e eu deposito a minha confiança 
nele, o dia de amanhã se ele me decepcionar eu já mando 
ele sumir daqui, agora deixa eu fazer o meu serviço, 
deixa o cara trabalhar, a hora que ele não servir mais 
eu mando ele embora, enquanto eu tiver de Presidente 
né, porque depois que eu sal r al não é eu que mando 
mais, mas é difícil você fazer um trabalho, onde tem 
gente que pensa que porque você se elegeu num partido 
político, você tem . que ter todas aquelas pessoas do 
partido político para te sustentar, para trabalhar pra 
você, eu preciso . de gente c apaz, eu p r eciso de gente 
que me dê respaldo, der r epente eu posso até ter, eu 
tenho vários eleitores, trezentos e tantos votos, fui o 
mais votado, eu tenho pessoas boas, competentes, mas se 
.eu acertei com ele é porque eu acredito, se eu acertei 
com ele é porque eu tenho confiança n~le, mas maldito é 
o homem que confia em outro homem, eu estou com um pé 
atrás com ele também, eu fico cóm um pé atrás, eu tenho 
que ficar esperto, mas até agora ele não decepcionou , 
então deixa eu fazer meu trabalho, eu não vim aqui para 
agradar Prefeito, eu não vim aqui para agradar 
Vereador, eu não vim aqui para agradar meu e l eitor, eu 
vim aqui para agradar o povo de Terra Roxa, e fa zer meu 
trabalho certo, se eu tenho meus e lei tores que sempre 
votaram em mim, sempre trabalhou pra mim, mas ele quer 
que eu faça coisa errada, então meu amigo, procura 
outro candidato porque eu não vou ser o candidato que 
você quer, eu vou fazer a coisa de acordo com o que eu 
acredito e de acordo com que ela seja certa, então 
deixa nós trabalharmos, parem com lsso, todo dia tem um 
perguntando se eu não vou sumlr com o Adelino, até 
quando eu vou deixar ele , vou deixar até quando eu 
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achar que esta certo. Agora eu quero convidar aqui 
nesta Tribuna, uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que 
o povo de Terra Roxa deixou de eleger, uma pessoa com 
uma capacidade enorme, uma pessoa que eu tenho certeza 
que se fosse Vereador, foi mui to bem votado, naquela 
época cento e trinta votos é muito voto, por pouco ele 
não se elegeu, e deixaram de eleger uma pessoa 
capacitada, honesta, que la estar representando essa 
Casa de Leis com dignidade, com vontade e com 
conhecimento, eu com todos esses anos digo que ele tem 
mais conhecimento do que ·2U. Convido para vir a esta 
Tribuna o meu amigo do coração, José Cervi, para 
receber o título de Honra ao Mérito, quero comentar 
mais alguma colsa, para quem não sabe, senhores 
Vereadores, e a cidade inteira que não tem 
conhecimento, hoje nos levantamos e cantamos, as 
escolas e todos os eventos dessa cidade está cantando o 
Hino Municipal e isso devemos ao Senhor José Cervi, que 
mandou um ofício para mi m, pedindo para que fosse 
colocado um projeto para que tivesse o Hino cantado em 
.todos os cantos desse ~1unicípio, · então temos que 
agradecer ao Senhor José Cervi, o cara que fundou a 
APAE de Terra Roxa, o cara que só trouxe alegria." 
Fazendo uso da palavra o Senhor . JOSÉ CERVI, disse: "Boa 
noite a todos, saudações cordiais a todos dessa Casa, 
Vereadores, o nosso Presidente Dom, as redes sociais, 
quero expressar a minha _gratidão pela concessão da 
parte dessa Casa pela entrega desse valoroso título que 
a Câmara se propõe a me entregar. Senhores, · sinto-me 
honrado e prestigiado por 2ssa Câmara~ que é a Casa do 
Povo, o povo que é nosso amigo de Terra Roxa. Aos 
presentes, primos, eu quero citar nosso Vice Prefeito, 
Lauro Cervi, que esta representando a minha família e 
também por ·parte do Executivo, agradeço ao Laurinho, e 
aos que assistem pela internet, compartilho essa minha 
alegria, e meus agradecimE~ntos principalmente · a minha 
esposa Odete, filhos Karina, Fernando e João Paulo que 
estão presentes, sempre estiveram a mais de quarenta e 
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sels anos ao meu lado, eles foram o incentivo de eu 
fundar a APAE, e o nosso primeiro aluninho foi o 
Andrezinho, o meu abraço Andrezinho, muitas saudades de 
você filho, então eles estão me dando forças e coragem 
para continuar, enfim, numa demonstração de carinho a 
todos. Compartilho duas narrativas filosóficas, se 
nosso Presidente Dom me permite, quero em uma das 
narra ti v as, se também a Vereadora Eliana me permiti r, 
passar para ela que como educadora, como professora, e 
nós passamos al o mês de Outubro em homenagem ao 
Professor, então eu quero ler um texto que diz um pouco 
mais sobre conhecimento, e então você leva e seja 
portadora dessa mensagem a todos os nossos Educadores, 
nossos Professores da Rede Municipal de Terra Roxa~ Há 
um ditado chinês que diz que se dois homens vem andando 
por uma estrada, cada um carregando um pão, ao se 
encontrarem eles trocam os pães, e então cada um vai 
embora com um, porém, se dois homens vem· andando por 
uma estrada, cada um carregando uma ideia, ao se 
encontrarem, trocam as ideias, então cada um vai embora 
.com duas ideias, quem sabe, é esse o momento o sentido 
do nosso fazer, repartir ideias, para todos terem o 
pão; Mário Sérgio Portella. E para finalizar quero ler 
uma outra frase filosófica sohre os que lutam, vocês 
que são lutadores aqul nessa Casa, então essa é para 
todos os nossos Vereadores e para o nosso digno 
Presidente dessa Casa, então eu faço essa homenagem pra 
você e para todos os Vereadores. Há àqueles que lutam 
um dia, e são muito bons, há àqueles que lutam muitos 
dias, e são muito bons, há àqueles que lutam muitos 
anos, e são melhores ainda, mas há também àquele que 
luta por toda a vida, esses então são imprescindíveis, 
esses não podem faltar; Bertolo Bety. Muito obrigado a 
todos." Em ~eguida o Senhor Presidente fez a entrega do 
Título de ~onra a Mérito ao Senhor Antonio José Cervi. 
Em suas considerações f i nais o S,ENHOR PRESIDENTE, 
disse: "Passo agora à mão do nosso homenageado o seu 
título e quero dizer, que . você é um orgulho pra mlm, 
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você é uma pessoa brilhante e , de um caráter 
inigualável, nem tem como eu expressar meu carinho por 
você." 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, 1 a. -Secretária, mandei lavrar a 
presente Ata que, após ser lida será assinada. Câmara 
Municipal de Terra Roxa, em 03 de novembro de 2021. 

Presidente da Câmara. 


