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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/05/2022 

Aos dezesseis dias do mês de maio 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 San tos 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: Osmar Marques da Silva, 
Silvio Lucas Segantim Lemos, Antonio Thomaz e Manoel 
Figueira. A seguir o Senhor Presidente fez a leitura do 
VERSÍCULO BÍBLICO. A seguir colocou à apreciação do 
Plenário Ata da Sessão Ordinária do dia 02 de Maio de 2022 
e ninguém se pronunciando contrário, foi aprovada por 
unanimidade. A seguir a Senhora Secretária fez a leitura 
da Indicação n° 035/2022, do VEREADOR GABRIEL ROCHA, que, 
"INDICA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE PROVIDENCIE COM 
MÁXIMA URGÊNCIA REAJUSTE SALARIAL DE TODA CLASSE DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS." Em seguida a Senhora Secretária 
fez a leitura da Indicação no 036/2022, do VEREADOR JOÃO 
APARECIDO DOS SANTOS, que, "INDICA AO SENHOR PREFEITO 
MUNICIPAL QUE COMPRE COM MÁXIMA URGÊNCIA DUAS(2) MAQUINAS 
DE FUMACÊ PARA COMBATE A DENGUE." A seguir a Senhora 
Secretária fez a leitura da Indicação no 037/2022, do 
VEREADOR GABRIEL ROCHA, que, "INDICA AO SENHOR PREFEITO 
MUNICIPAL QUE CONFORME PROJETO DE LEI N°. 015/202 2 , 
APROVADO POR UNANIMIDADE REFERENTE VALE ALIMENTAÇÃO AOS 
SERVIDORES PÚBLICOS QUE DISPONIBILIZE COM URGÊNCIA. Em 
seguida a Senhora Secretária fez a leitura da Indicação n° 
038/2022, do VEREADOR GABRIEL ROCHA, que, "INDICA AO 
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE SEJA IMPLANTADO E APLICADO 
DEVIDAMENTE A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 120/2022, O QUAL 
ALTERA CONSIDERAVELMENTE A LEI 12.994/2014, E AINDA FIXA 
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NO TEXTO PRÓPRIA DO §§9 E 10 DO ARTIGO 198 DA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL, QUE OS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE 
SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS ÃO SERÁ 
INFERIOR A DOIS(2) SAL'RIOS MÍNIMOS, REPASSADOS PELA UNIÃO 
AOS MUNICÍPIOS, AOS ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL. E 
AINDA, O DIREITO DE APOSENTADORIA ESPECIAL E ADICIONAL DE 
INSALUBRIDADE EM RAZÃO DOS RISCOS INERENTES ÀS FUNÇÕES 
DESEMPENHADAS. IMPORTANTE OBSERVAR QUE, A EMENDA 
CONSTITUCIONAL SUPRECITADA, DISPÕE QUE OS RECRSOS 
FINANCEIROS REPASSADOS PELA UNIÃO AOS MUNICÍPIOS PARA 
PAGAMENTO DO VENCIMENTO OU DE QUALQUER OUTRA VANTAGEM DOS 
AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS NÃO SERÃO OBJETO DE 
INCLUSÃO NO CÁLCULO PARA FINS DO LIMITE DE DESPESA COM 
PESSOAL." 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°. 011/2022, datado de 10 
de maio de 2022 DO VEREADOR JOÃO APARECIDO DOS SANTOS. Em 
seguida o Senhor Presidente colocou o referido 
requerimento em única discussão. O SENHOR PRESIDENTE, 
disse: "O Requerimento foi encaminhado nessa Casa de lei e 
como foi aprovado o Prefeito tinha que encaminhar as 
respostas, mas as respostas 6não foram encaminhadas 
devidamente, porque foi tirado xerox do Portal da 
Transparência quando foi pedido na mesma documentaç ão que 
foi pedido isso aqui, as folhas de pagamento de todos os 
funcionários, e aí veja bem, foi mandado diferente, quando 
teria que ter mandado da mesma forma porque foi o mesmo 
requerimento. A partir daí o Gabriel começou a cobrar a 
não entrega dos documentos, e eu comecei negociar com o 
Prefeito para que ele mandasse, porque ele tinha quinze 
dias mais quinze, isso que foi encaminhado no começo de 
fevereiro e os prazos foram extrapolando, aí o Gabriel me 
jogou na parede, não você tem que tomar providência que 
ele encaminhe todos os documentos, que a mesa tome 
providência, aí eu fui tentar conversar, tentar negociar, 
para ele mandar o documento, a mulher do Prefeito, em 
conversa com ela, falou não Dom, calma que na até a 
reunião o documento vai. O documento não veio, aí o que 
acontece, acorda tá no meu pescoço, e eu não vou deixar 
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puxar entendeu, de forma nenhuma, por esse motivo eu tive 
que eu pedi para ter paclencia que aqui dentro desse 
documento ele extrapolou todos os prazos, todos, dentro 
desse documento ele ainda vai ter mais um mês de prazo, 
porque, ele tem mais quinze, e ele pode adiar dizendo que 
não foi possível e ter a possibilidade de mais quinze, 
quando ele não poderia ter mais nada, eu poderia pedir 
para executar, mas não, eu não quero, eu quero deixar 
esgotar todas as negociações, todas, para que no dia do 
manhã não falar, como tão dizendo por aí, que eu estou 
perseguindo um Prefeito que eu ajudei eleger, de forma 
nenhuma, o Requerimento foi aprovado pela Câmara, e tem 
uma lei aonde ele é obrigado a responder pela Câmera sob 
pena das sanções, e essa pena das sansões poderia ter 
acontecido lá atrás, eu venho conversando com Gabriel, 
calma Gabriel, vamos esperar, não mas eu não vou esperar, 
calma Gabriel que eu estou tentando negociar para esses 
documentos virem, e até agora não veio, aí chega um ponto 
que o Gabriel pode sair daqui, ir lá na promotoria e fazer 
uma denuncia contra mim, agora, eu não vou deixar isso 
acontecer, apesar que eu tentei conversar, tentei segurar 
até agora mas agora não tem mais jeito, agora o eu estou 
encaminhando o Requerimento, para no dia do amanhã isso 
não pesar na minhas costas, quando ele poderia ter mandado 
já a tempo e ter resolvi do o problema. A seguir o Senhor 
Presidente colocou o referido Requerimento em única 
votação sendo aprovado por unanimidade. A seguir a Senhora 
Secretária fez a leitura do Projeto de Lei n°. 018/2022, 
datado de 29 de abril de 2022, que, "DISPÕE SOBRE AS 
DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI 
ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS," de autoria do Executivo. Em seguida 
o Senhor Presidente comunicou que a Comissão de Finanças e 
Orçamento emitiu Parecer Favorável n° 018. A seguir 
colocou o Referido Projeto de Lei em única discussão. O 
SENHOR PRESIDENTE, disse: "Eu estou aqui fazendo um 
encaminhamento desse documento, e eu estava esperando que 
alguém viesse aqui para debater o assunto, eu o Amarildo, 
o Gabriel, o Marcelo, a Lia o Barrichello, nós estivemos 
numa reunião na Prefeitura, o Paulinho, na terça-feira 
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após a sessão, para a gente negociar o problema do ônibus, 
porque estava ficando nas nossas costas. Ele está querendo 
resolver o problema, você vê só, ele não opinou referente 
o documento que tá entrando, e porque, foi o que nós 
falamos, tinha que brecar, esperar um pouco para ser 
colocado, ver o que eles vão fazer, ser colocado na lei 
orçamentária segurar o projeto para ele colocar, eu não 
sei o que ele decidiu, ele não mandou nada para ler 
orçamentário, não mandou nada, porque como que ele vai 
fazer gasto se ele não está colocando aqui de onde vai 
sair o gasto? Eu encaminhei para haver discussão, mas eu 
pediria que esse projeto ficasse mais quinze dias, e a 
gente desse mais quinze dias de prazo para o Prefeito, 
mais quinze dias, para que no dia do amanhã ele não viesse 
falar que ninguém quis ajudar. Agora o Doutor Amarildo 
esta acabando de informar que ele já encaminhou o Projeto 
para o Alan, para ele encaixar aqui dentro da LOA e dentro 
de quinze dias não é possível que ele não resolva, para 
que no dia do amanhã não aconteça o que aconteceu, dizer 
que foi Vereador que tentou impedir levar ônibus, levar as 
colsas, então eu vou pedir a suspensão desse Projeto se 
for de acordo com todos, para que dê mais quinze dias e 
ver se o Prefeito se organiza para resolver esse problema, 
para que não haja em momento nenhum mais uma discussão de 
que algum Vereador tentou atrapalhar ele de mandar ônibus 
para algum lugar, então eu vou suspender o Projeto para a 
próxima sessão. Em seguida o Senhor Presidente pediu a 
Suspensão do Referido Projeto de Lei, sendo aprovada a 
Suspensão por unanimidade. Não tendo mais nada a tratar na 
Ordem do Dia o Senhor Presidente, 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 vou dar as respostas das indicaçóes 
verbais, do Prefeito. O Vereador Emerson falou sobre 
energia do distrito industrial, Vereador Emerson, eu tenho 
resposta você me pediu sobre o Distrito Industrial, está 
sendo finalizada a energia do distrito industrial, e sobre 
o clube, faltam só detalhes, que até já aconteceram 
algumas festas lá, você esteve lá no clube? eu estive, 
então só falta arrumar o teto, Ja tá tendo festas, 
inclusive quem quiser locar, procurar a primeira-dama para 
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festas, já está até locando, então vai pintar, falta 
pintar e arrumar o teto, mas está em condições de uso sim, 
o clube está até locando, qualquer dúvida O Eduardo falou 
para você procurar que ele te leva lá para te mostrar 
certinho corno ele me mostrou. Danilo, sobre o seguro dos 
atletas, já teve, urna época teve o seguro dos atletas e 
vai ter de novo, o Alan já tá providenciando também, tá 
bom, eu acho que é só as perguntas que eu tinha, sobre o 
furnacê, que o Marcelo tinha que perguntado, já está 
comprando, até o Dom já fez urna indicação hoje mas já está 
fazendo orçamento para comprar o furnacê. Eu gostaria de 
falar que hoje eu estive em urna reunlao com o Fernando 
Galvão, na Prefeitura, ele é candidato a Deputado, e ele 
hoje disponibilizou urna verba de Cem mil reais para mim, 
está no meu nome, para Saúde, e esse recurso eu vou 
disponibilizar, né, porque é custeio, aí eu falei com o 
Waldir hoje, que será para as UBS(s), eu quero para 
comprar ar-condicionado, que elas me falaram que está 
faltando, computadores, lrnpressoras, nas UBS (s). Eu 
gostaria de falar também, para quem não sabe, acho que 
todo mundo sabe que eu trabalho no Sebrae, na parte da 
tarde, eu só voluntária do SEBRAE no período da tarde, e 
nós estamos tendo cursos do SEBRAE, chama Organize seu 
Negócio, é o segundo curso, muito bom o SEBRAE, e depois 
tem continuação, teve o Descornplique, o Organize e depois 
tem a continuação desse terna de negócios. E a partir da 
semana que vem nós teremos esrnal tação em gel, dez dias, 
nós abrimos dezoito vagas, e essas vagas no mesmo dia 
foram preenchidas, Graças a Deus, então eu quero que o 
público que esteja nos assistindo, que estão me 
procurando, traz curso disso, traz curso daquilo, eu só 
posso trazer os cursos que o SEBRAE oferece, porque são 
caros, por exemplo, esse curso de hoje "organiza negócio", 
custa em torno de trinta mil reais para o SEBRAE, o SEBRAE 
paga o Senac, o curso de "esmal tação em Gel", vinte mil 
reais, o SEBRAE paga o Senac, então a gente depende de 
verba também, mas eu estou procurando, tentando trazer um 
cuidador de idoso, que estão mais me pedindo e 
eletricista, que são as que mais me pedem, tá bom, mas eu 
espero continuar esse trabalho, e que vocês que estão me 
ouvindo, que quando a gente abre inscrições, façam 
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inscrições, são cursos gratuitos, são cursos que só ajudam 
vocês, são cursos que te dão depois direi to ao Banco do 
Povo, que a gente tá tentando abrir o Banco do Povo, 
reabrir, se Deus quiser logo estará reaberto, então para 
vocês conseguirem alguma verba para o seu negócio, se 
vocês tiverem participado de um curso Sebrae, as portas 
estão abertas para vocês tá bom, por hoje é só, boa noite 
e obrigada. Fazendo uso da palavra o VEREADOR GABRIEL 
ROCHA, disse: "Boa noite, eu gostaria de fazer urna 
indicação, no caso é referente a um atraso de pagamento 
das agentes de saúde, referente Janeiro de 2021, e a 
diferença do quinquênio de competência em 2 021, dez por 
cento sobre o salário-base ajustado, e na verdade, isso aí 
eu creio que a gente vai documentar ele depois, eu não sei 
Lia, eu resolvi tocar nesse assunto e fazer essa indicação 
verbal, mas eu acho melhor eu fazer por escrita essa 
indicação, pro pagamento imediato, então as meninas agente 
de saúde, eu acho melhor fazer dessa forma, para ficar urna 
coisa mais concreta, uma coisa mais firme, porque vocês 
estão se sentindo lesadas, realmente, porque esse dinheiro 
foi repassado para prefeitura e até agora não tem urna 
resposta, inclusive teve funcionários que reclamaram sobre 
isso aí, e hoje veio a calhar, inclusive o Dom também 
participou da reunião e o Danilo, com as meninas agentes 
de saúde, eu quero dizer para vocês, que assim corno eu 
falei no vídeo lá, que eu iria apoiar todas vocês, a gente 
vai fazer isso, eu creio que essa Casa de Leis também vai 
apoiar vocês, vai fazer de tudo para poder, que o direito 
de vocês seja garantido assim corno de todos os servidores 
que não tem reajuste há muitos anos, e com eu disse numa 
das indicações que eu fiz, foi urna promessa de campanha, 
eu sei que o momento é difícil, pós pandernia, complicado, 
mas a eleição foi no momento pandêrnico, e a promessa foi 
feita, então a gente não pode prometer aquilo que a gente 
não pode cumprir, então eu creio que esse pedido é 
pertinente, acho que que do mais, o que vocês precisarem, 
pessoal, funcionário público, tiver alguma dúvida, pode 
procurar a gente aqui na Cârnera, tá, eu sempre estou aí de 
manhã, no período da manhã, eu acho que os Vereadores 
também estão sempre rodando a cidade, cada um no seu 
trabalho, mas a gente tem que aprender, nós cidadãos, 
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funcionários públicos, servidores, a gente tem que buscar 
os nossos direitos, vir falar com quem, com o legislativo, 
eu vejo muito hoje acontecer, com relação a redes sociais, 
e eu tenho me sentido muito, eu não sei nem a palavra que 
eu posso usar, quando a gente vê que a gente tá correndo 
atrás, fazendo nosso trabalho como como fiscal da Lei, e a 
gente ouve só respostas, não, vou ver, vou ver, vou ver, e 
de repente vai para uma rede social e é resolvido o 
problema. Eu acho que isso aí é uma coisa que está 
denegrindo a imagem dos Vereadores, eu acho que o 
Executivo poderia dar uma atenção maior para o 
legislativo, porque senão não adianta né,a gente está 
ganhando aqui para nada, se a gente não puder apontar um 
problema e vir a solução com relação aos nossos pedidos, 
não adianta a gente estar aqui, não faz sentido algum, 
queria deixar esse recado, uma boa noite para todos. 11 

Fazendo uso o VEREADOR EMERSON RIBEIRO DA COSTA, disse: 
"Boa noite a todos a respeito da minha Indicação do clube 
aonde foi parar até nas redes sociais que onde a líder do 
Prefeito falou que já ouvi eventos, que está tendo, eu 
desconheço. Fazendo uso do aparte a VEREADORA ELIANE 
MANZANO ZACARIN, disse: 11 As festas que tiveram e que eu 
participei foi no aniversario da Primeira Dama, o dia da 
entrega das casinhas nós fomos almoçar lá também. Então 
está apto para eventos, eu sei também que vai ter 
casamento porque uma amiga já alugou para o casamento da 
filha. Mais alguma duvida? Com a palavra o VEREADOR 
EMERSON RIBEIRO DA COSTA, disse: A Indicação que eu 
coloquei foi para voltar atividades, ninguém está pedindo 
mais nada do que o necessário, já se passou mais de um ano 
e meio o clube está bom para voltar às atividades 
discoteca, forrá, baile ninguém tá pedindo mais do que o 
normal entendeu só estamos pedindo o básico você entendeu 
líder do Prefeito. E a respeito do fumacê Dom que você 
pediu, várias pessoas estão cobrando a gente para que 
passe com mais frequência porque o caso está precário lá 
no nosso hospital. A respeito do bueiro também Lia eu 
quero que você me explica onde você começou a limpeza do 
bueiro e já faz dois meses que você deu início na limpeza 
que estavam limpando os banheiros que eu apresentei a nota 
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de onde começou porque os bueiro estão todos entupidos e 
com as tampas quebradas. Na reunião passada nós falamos 
sobre os bueiros e você disse que estavam fazendo a 
limpeza e eu só estou perguntando onde começou essa 
limpeza, e eu não sei porque você está tão estressada. 
Fazendo uso do aparte a VEREADORA ELIANE MANZANO ZACARIN, 
disse: O legal deixa eu te falar, legal mui to legal, eu 
dou exatamente as respostas que eu recebo do Executivo. 
Então o que eu respondi aqui você não tem que me cobrar, 
você também é Vereador, é só subir as escadinhas e se 
informar porque eu te respondo e você não aceita minhas 
respostas, você questiona as minhas respostas, eu dou as 
respostas do Prefeito e você ao invés de questionar o 
Prefeito, tirar um tempinho para ir lá você vem me 
questionar? É o que eu não entendo, você faz a pergunta 
para mim, eu te respondo, aí não condiz com o que você 
acha que é, e você ao invés de subir a escada como 
Vereador, ligar e informar você prefere vir aqui me expor, 
é muito feio o que você faz você está me expondo por uma 
resposta que o Prefeito me passou agora se não está certo 
vai lá e pergunta para ele, você é Vereador assim como eu 
e não é porque sou a Líder do Prefeito que eu tenho que 
dar as respostas mastigadas. Você está fazendo o que além 
de ficar me acuando, fique a vontade mais para de me 
acuar, pare porque eu dou as respostas exatamente como 
ouço. Então não venha ser cínico comigo não por favor. Com 
a palavra o VEREADOR EMERSON RIBEIRO DA COSTA, disse: Da o 
microfone para mim faz favor não dá o dela eu quero dela, 
o líder do prefeito se você não tá aguentando o cargo 
renuncia sai do líder do prefeito se a resposta tem que 
perguntar para você que é a cara do prefeito agora só 
estou perguntando a respeito do bueiro eu não sei porque 
esse estressamento, você falou que estava fazendo a 
limpeza você é a repórter do Prefeito se assumiu esse 
cargo. O SENHOR PRESIDENTE, disse: "Eu vou intervir 
Emerson eu não estou aqui para defender linha não de jeito 
nenhum. Mas a partir do momento que ela te deu a resposta 
que o prefeito passou para ela e eu estou falando o 
seguinte você quer saber da onde iniciou ela não sabe o 
prefeito alegou que já deu início e ela não sabe explicar. 
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Com a palavra o VEREADOR EMERSON RIBEIRO DA COSTA, disse: 
Então tá certo obrigado." Em suas considerações finas o 
SENHOR PRESIDENTE, disse: "Eu queria aqui discutir alguns 
assuntos. Hoje eu e o Danilo fomos ver uns problemas que 
está tendo em umas caixas d'água, a lá de cima já está 
resolvida, aqui na creche a situação está complicada, e o 
Danilo me levou lá no na onde foi feito o show, está lá os 
dois fios pendurados ainda, a caixa entre aberta, e eu 
pediria líder do Prefeito que informasse o Prefeito, e 
amanhã cedo que ele mandasse o eletricista, já que não vai 
ter show nenhum agora, para que ele tira o fio que fo i 
encaminhado lá e tampa aquela caixa direito antes que 
aconteça um acidente. A partir daí eu e o Danilo viemos 
aqui para Câmara, chegando aqui, batendo papo e tal, o 
Gabriel falou, vai vir o pessoal da saúde aqui para 
discutir sobre urna Lei que saiu, tal assim. Então eu quero 
informar que aí veio algumas pessoas da saúde, e a gente 
discutiu, debateu o assunto, porque quando, no começo da 
semana passada, uma menina me procurou perguntando o que 
iria ser resolvido referente o projeto que tinha sido 
aprovado, e eu falei, é o seguinte, se o projeto foi 
aprovado e já ti ver liberado o dinheiro, o Prefeito vai 
pagar, porque não é um dinheiro que vai sair do bolso da 
prefeitura, é um dinheiro Federal que está vindo para se r 
pago, simplesmente vai ser repassado, mas o que vocês vão 
fazer? Eu falei, não vou fazer nada, eu poderia até fazer 
urna indicação, mas nem dinheiro tem ainda, o dinheiro não 
veio, entendeu, então, já está aprovado, está esperando a 
liberação da verba, eu sei que a menina estava na reunião, 
tinha outras que deve estarem assistindo agora que também 
estavam na reunião, e para quem não veio na reunião, e que 
então a informação que eu tenho para dar é o seguinte, 
assim que o dinheiro for liberado para o Município, o 
Prefeito vai mandar até essa Casa de Lei um Projeto, para 
nós aprovarmos, e aí concluiu o repasse, é lógico que nó s 
Vereadores ternos que estar atentos, a partir do momento 
que o dinheiro for repassado e não ser repassado para os 
funcionários, nós Vereadores teremos que tornar uma 
providência, foi a mesma coisa que aconteceu com os 
professores, mas no momento, ainda não tem verba nenhuma 
liberada para pagamento, só isso que eu quero informar. A 
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gente vê né, quando a gente fala em fake você já sabe que 
o trem é porcaria mesmo né, o tal de fake, a coisa 
porcaria, porque se fosse coisa boa abria a cara que nem 
eu, val lá e põe e aguenta o trampa. Aí eu discuti na 
reunião passada três assuntos aqui, um da atual 
administração e dois das duas administrações anteriores, 
aí pega lá, Terra Roxa, Nova Terra Roxa, sei lá, aí pega e 
coloca eu lá eu falando só da atual, na hora que eu mostro 
a coisa errada das administrações anteriores, o Fake não 
quis, só veio mostrar o da atual que eu discuti agora, as 
duas administrações passada onde eu fiz a crítica, ele não 
mostrou, então você vê aí que esse fake não é um fake para 
mostrar para o povo, porque de repente eu vou fazer um 
Fake mas eu não quero mostrar a cara, eu quero mostrar 
para a população o que tá acontecendo de errado, então é 
um fake mas você ainda perdoa, mas Fake tendencioso é a 
pior imundice que tem, mostra a realidade, se você tem a 
cara par fazer esse Fake, mostra a verdade, porque eu acho 
a coisa mais errada do mundo é fake vim defender lado, se 
ele não quer aparecer, mostra atual realidade, eu falei 
das três, mostra as três. O que eu pedi aqui o Adelino já 
tinha me mostrado antes, que tinha chegado, se nós 
quisermos também, é puxar no Tribunal de Contas, eu pedi 
aqui para líder do prefeito, que o prefeito em caminhasse, 
ele encaminhou aqui urna documentação, aonde nós já tinha, 
é coisa do Tribunal de Contas, agora eu tive urna 
informação, eu preciso checar se ela é real, que a 
documentação da APAE não existe mais, não se encontra, 
olha que pouca vergonha, desapareceram com o documento com 
medo de ser levantado o que tinha acontecido de errado, 
entendeu, agora que nós vamos ter que buscar, assessor, 
assessor, val ter que buscar no tribunal de Conta essa 
documentação para gente saber o que aconteceu, porque a 
APAE vai pagar um dinheiro desse sem saber o culpado, sem 
saber documento, sem saber nada, então é urna vergonha isso 
aí. Agora quanto ao fuma cê, quem foi os vereadores que 
participou daquela reunião da Saúde, Gabriel, O João, você 
esteve um tempo aqui todo mundo ouviu bem claro o Doutor 
Luis dizer aqui, que ele estava trabalhando, gerindo o 
trabalho do cargo dele que é corno Secretário de Saúde, mas 
os gastos, os gastos, não era ele que fazia, ele corno 
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Secretário de Saúde, ele não era responsável de nenhum 
gasto, aí quando eu coloquei a compra dos dois furnacê, 
teve gente que veio, mas você tem que pedir isso aí para o 
secretário de saúde, não, porque que eu tenho que pedir 
para o Secretário de Saúde, se os gastos quem está fazendo 
é o Prefeito, a responsabilidade está saindo lá de baixo, 
e não deu nenhuma autonomia para ele fazer esse tipo de 
gasto, eu não tenho que cobrar nada do Doutor Luiz, eu 
tenho que cobrar do Prefeito, e pela informação que eu 
tive, essa máquina é Sete mil e seiscentos reais, mais urna 
máquina da para ir, não, para quê que nós vamos dar urna 
máquina e nós sermos menos que Jaborandi, não, Jaborandi 
tem duas, Viradouro tem, eu entrei pedindo para Viradouro 
mas infelizmente, estava sendo ocupada a máquina e não 
pode vim, a Márcia também entrou em contato com Viradouro 
que eu estou sabendo, porque eu liguei lá, os cara falou, 
a menina daí, a Márcia ligou aqui pedindo também, então 
obrigado Márcia por você ter interferido lá também, mas 
eles não mandaram porque ele estavam ocupando, agora o que 
não pode, lá tem, ali tem, e nós não tem, tudo bem, 
coisas erradas vem vindo lá de trás, essa máquina deveria 
ter em outras administrações, mas não é por que que não 
teve em outras que não pode ter agora, são Sete mil e 
seiscentos reals, são quinze mil reais para resolver o 
problema, se esse furnacê não der o resultado necessário 
para resolver o problema, mas pelo menos amenizar um 
pouco, pelo menos urna população não fica cobrando, porque 
se você vê a cobrança que eu recebi, que nós não estávamos 
fazendo nada, vocês viram eu cobrando a três semanas 
atrás, mais até, referente ao problema da dengue, que a 
situação estava complicada, então eu espero que o Prefeito 
faça essa compra com urgência. Não, é lógico o Marcelo, a 
gente sabe que você não tem nada com isso, você assumiu 
daqui para frente, o que tinha para trás não é seu, você 
não tem nada com isso, a gente está consciente. Agora eu 
queria falar urna coisa aqui, do meu amigo Bizarro, se 
assim que eu posso tratar, eu acho que a gente sempre teve 
urna relação boa, e a gente sempre tratou por apelido, 
tanto um quanto o outro. O Bizarro fez um vídeo lá daquela 
esquina, onde está o problema ali do Diego, mas no vídeo 
ele não se expressou direito porque ele alega que foi dez 
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autoridades e o problema não foi resolvido, eu quero dizer 
o seguinte; eu tinha encaminhado aquela operação tapa
buraco final de novembro, depois eu e o Danilo fornos lá, 
olhamos, Vlrnos tudo que tinha que fazer, fornos na 
Prefeitura, levamos o problema para o Prefeito, viemos 
aqui fizemos um documento eu e o Danilo, urna indicação e 
encaminhamos, então a parte que nos cabe foi feita, a 
parte que pertencia para mim e o Danilo foi feita, e mais 
algum vereador que foi lá e deve ter levado o problema 
prefeito foi feita, então não pode ser dito que foi dez e 
não resolveu, a população vai entender o seguinte, eles 
viram eu e o Danilo lá, ou então o Dom e o Danilo não 
estão servindo para nada, então fica urna coisa ruim para 
quem tá assistindo, porque tem coisa que você vê que eu 
repito duas três vezes, ainda tem gente que vai lá no Face 
e Prega o pau de mim ainda, eu falo duas três vezes, para 
não ter nenhuma dúvida, aí quando sai um assunto desse, 
que que acontece, a pessoa vai entender que nós não 
estamos servindo para nada, agora a cobrança ela tem que 
ser feita onde, em cima do Prefeito, por que, porque o 
Vereador já fez a parte dele, a cobrança é em cima do 
Prefeito, nós a partir do momento que você indicou, que 
você encaminhou, você fez sua parte, a caneta não está na 
nossa mão, não somos nós que vamos assinar, que vamos 
determinar que seja feito isso ou aquilo, a gente só vai 
indicar. Mui to 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, la.-Secretária, mandei 
lavrar a presente Ata que, após ser lida será assinada. 
Câmara Municipal de Terra Roxa, em 16 de Maio de 2022. 

Presidente da Câmara. 


