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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 04/10/2021 

Aos quatro dias do mê$ de Outubro de dois mil e v inte 
um, às v inte horas , reuniu- se em Sessão Ordinária a 
Câmara Municipal de Te r ra · 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. 
In i ciada a Sessão o Senhor Presidente convidou a t odos 
para ficarem em pé para execução do Hino Municipal . Em 
seguida o Senhor Presidente solicitou um minuto de 
silêncio pelos falecimentos de: Salvador Ferreira Sena, 
Josimar Aparecido da Silva, José Paulino Amâncio e Ivan 
Carlos Rodrigues · Batista. Seguir a S~nhora Secretária 
fez a leitura do VERSÍ:CTJLO BÍBLJ:CO. Em seguida o Senhor 
Pres i dente comunicou que há uma(l) inscrição para uso da 
TRIBUNA LIVRE, do Senhor CRISTIAN SIQUEIRA DOS SANTOS 
para tratar dos seguintes assuntos: Geração de Emprego e 
campanha Braille. Fazendo uso da palavra o SENHOR 
CRISTIAN SIQUEIRA DOS SANTOS, disse: "Boa noite a todos, 
aos Senhores Vereadores , aos telespectadores, eu costumo 
brincar né, boa no ite para quem eu não vi, mas como eu 
não vi ninguém né , pessoal , eu gostaria de vir à essa 
Tribuna, quando eu falo sobre a gerac;~o de emprego s é 
para agradecer a os Vereadores, autores do projeto com a 
COPIA, que é a Coopera ti v a lá de Bebedouro de 
" Paeirinho" ne· , não me l embro quem foi agora os autores 
do projeto de busca de apoio, mas o Nilson da COPIA foi 
uma pessoa que me deu oportunidade para mostrar que uma 
pessoa com · deficiência visual pode sim trabalhar , eu 
tenho minhas metas lá , porque na verdade eu não enrolo 
os palheiros mas eu faço as. emba:l,agens, então a minha 
meta ºraças a Deus ela é superada, · eu tenho ~m~ m.et$ de 
cinco a se is mi l embal~gens e eu consigo abrir dez mi l, 
e é graças ao projeto .. dos.· nobres Vereadores aqu:L d~~ ~ª 
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Casa, que foram buscar esse apoio em Bebedouro, que hoje 
eu tenho essa oportunidade de trabalhar, uma 
oportunidade que eu venho buscando aqui nessa cidade a 
muito tempo , e que infelizmente até agora eu não obtive 
êxito, mas os nobres Vereadores com o apoio da 
administração vem disponibilizando o ônibus para levar a 
gente para estar trabalhando, isso é muito bom, o 
traba lho dignifica o Homem, o trabalho honra o Homem, eu 
sempre gostei de trabalhar, eu nunca parei de estudar, e 
eu estou muito feliz, claro, buscando melhora, mas estou 
muito feliz com o trabalho até o momento, muito obrigado 
aos Vereadores por buscar esse apoio, e pelo Nilson ter 
vindo· aqu i e ter me dado es sa oportunidade pra mostrar 
que a gente também trabalha , apesar de ser deficiente, 
sobre a campanha do Braille eu queria falar sobre a 
"vaquinha " que eu estou fazendo, uma campanha pra eu 
comprar um aparelho chamado "Linha Braille", pra quem 
nào sabe, o Braille é um método que a pessoa deficiente 
lê e escreve, e infelizmente uma produçao de um livro em 
Braille, a professora Lia s abe disso, fica muito 
dispendiosa, por exemplo, se você pegar hoje um livro em 
tinta com cem páginas, em Braille ele vai para quase 
quatrocentas páginas, porque o Braille são códigos, são 
sessenta e quatro códigos que compõe o sistema, e cada 
código é urna letra, um DÚmero e um sinal, não existe por 
exemplo um "A" rnaiüsculo, existe um sinal de maiüsculo e 
depois desse sinal é que se insere a letra, a linha 
Braille me permite fazer urna l~itura eletronicamente, os 
pontos Braille levantam conforme o 1 ivro vai . passando, 
então eu tenho um livro em pdf, eu posso através do meu 
celular via bluetooth através de um computador ou então 
nela mesmo, porque ela é autônoma, por isso que ela é 
muito cara, eu consigo ler este livro sem pressa, porque 
o Braille eletronicamente é colocado, porque ela tem um 
extrator Braille incorporado dentro da " Linha Braille", 
essa Linha Braille me possibilita a l~ itura de um livro 
grande como por exemplo uma Biblia, a Biblia s e eu não 
me engano é composta por trinta e seis livros eu acho, 
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cada livro desses é ~m livro em Braille de quase 
quinhentas páginas, na Linha Braille eu posso ter essa 
Bíblia inteirinha dentro dela e conseguir ler com 
autonomia, e conseguir também dar as minhas palestras, 
porque eu faço meu trabalho nas escolas com crianças e 
jovens dando minhas palestras, e é por isso que eu estou 
pedindo a ajuda dos nobres Vereadores, do Prefeito e até 
da população para poder comprar, porque esse aparelho é 
importado, é uma aparelho do Canadá, a Rimanhuer é uma 
das únicas empresas que importa no Brasil através da 
Tecno Visão, que é a empresa representante no Brasil da 
Rimanhuer, essa linha Braille hoje custa Dezesseis mil 
reais·, então eu estou em busca disso para eu ter esse 
aparelho, não é qualquer gasto, são dezesseis mil reais, 
eu peço ajuda dos nobres Vereadores, do Prefeito se 
possível e do pessoal de casa, eu tenho uma "vaquinha" 
online para essa Linha Braille mas eu também tenho um 
Pix para que vocês possam passar, porque eu sei que tem 
muita gente que não se da bem com a plataforma, então 
esse d i nheiro vindo pro pix eu passo pra plataforma, e 
assim que essa Linha Braille passar eu faço questão de 
vir para essa Tribuna e mostrar essa linha Braille 
funcionando, mostrar fotos nas minhas redes sociais para 
mostrar que realmente essa Linha Braille foi comprada, e 
ela vai ser utilizada por mim com muita tranquilidade, e 
eu vou agradecer imensamente a todos vocês, desde já 
agradeço a oportunidade, o meu pix é 17 98832 24 78, eu 
vou colocar na conta do PicPay que é muito mais fácil de 
manusea r , desde já muito obrigado e parabéns aos nobres 
Vereadores. Não havendo · mais nenhuma inscrição para uso 
da Tribuna Livre o Senhor Presidente deu início ao 
EXPEDIENTE e colocou à apreciação do Plenário a Ata da 
Sessão Ordinária do dia vinte e um de setembro de dois 
mil e vinte e um, e ninguém se pronunciando contrário, 
foi aprovada por unanimidade. A seguir a sehhora 
Secretária fez a leitura das correspondências recebidas. 
Em seguida a senhora Secretária fez a leitura da 
indicação n°. 134/2021, do Vereador Paulo Cesar 



CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA 
"EDIFÍCIO VEREADOR DEVANIR GIANELLO"- Av. José Chiare/li n° 919 

CEP 14745-000- Tei/Fax (17)3395-1233 I 3395-2008- CNPJ 52.391.20810001-82 

E-mails: camara@camaraterraroxa. sp. gov. br I secretaria@camaraterraroxa. sp. gov. br 
site: camaraterraroxa.sp.gov.br (\ Q 

. Estado de São Paulo ~ 

, ... '• 1 276 
Ata da Sessão Or(Ünár·;-·d;·Õ4/10/2021 

Guiselini, que, "INDICA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE 
FAÇA COM URGÊNCIA AS PODAS DAS PALMEIRAS IMPERIAIS NA 
AVENIDA JOSÉ CHIARELLI, AVENIDA NOVO TEMPO E NA PRAÇA DO 
ANFITEATRO MUNICIPAL." Em seguida a Senhora Secretária 
fez a leitura da indicação no. 135/2 021 , do Vereador 
Paulo Cesar Guiselini que, "INDICA AO SENHOR PREFEITO 
MUNICIPAL QUE FAÇA COM URGÊNCIA REPARO NA CANALETA EM 
FRENTE . AO CRISTO REDENTOR ONDE A MAIORIA DOS VEÍCULOS 
BATEM A PARTE DO MOTOR NO CHÃO. A seguir o Senhor 
Presidente comunicou que o Executivo encaminhou fora do 
prazo regimental para apreciação nesta sessão o Projeto 
de Lei n° 031/2021 de Autoria do Vereador Marcelo 
Raimundo, datado de 28/09/2021, que "AUTORIZA O PODER 
EXECUTIVO A INSTITUIR O PROGRAMA DE INCENTIVO AO 
TRABALHO E ORIENTAÇÃO SOCIAL, RESERVANDO VAGAS A 
DEPENDENTES QUÍMICOS APÓS TRATAMENTO - MULTIRÃO SOCIAL 
DO TRABALHADOR - NO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS". Diante da necess i dade da aprovação com 
urgência, consultou o Plenário se autorizam ser 
apreciado nesta sessão, sendo autorizado por 
unanimidade. Em seguida a Senhora Secretária fez a 
leitura do referido Projeto de Lei ~ Após a leitura o 
Senhor Presidente consultou o plenário se é favorável em 
apreciar o referido Projeto · de Lei em reglme 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 emitir os seu parecer, o Senhor 
Presidente suspendeu a sessão. Reaberta a sessão, o 
Senhor Presidente comunlcou que a Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação emitiu o seu parecer 
favorável no 02 4. E a Comissão de Finanças e Orçamento 
Emitiu o seu Parecer Favorável n°023. Não tendo mais 
nada a tratar no Expediente, o Senho r 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° 031/2021 de autoria do Vereador 
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Marcelo Raimundo, que, "AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A 
I NSTITUIR O PROGRAMA DE I NCENT IVO AO TRABALHO E 
ORI ENTAÇÃO SOCIAL, RESERVAN DO VAGAS A DEPENDENTES 
QUÍMI CO S APÓS TRATAMENTO MULTIRÃO SOCIAL DO 
TRABALHADOR NO MUNIC Í PIO DE TERRA · ROXA E DÁ OUTRAS 
PROVID~NCIAS " . Ap ós a leitura o Senhor Presidente 
colocou o r eferido Pr ojeto de Le i em única discussão. 
Fazendo uso da pa l a vra o VEREADOR MARCELO RAIMUNDO, 
disse: "Boa noite a todo s , a o pes soa l de c a s a que estão 
nos assistindo , esse Projeto de Lei e s t á rev ogando uma 
Lei de Dois mil e dezessete onde o Pode r Exe cut i vo 
destina cinco vagas a pessoas que saem de clínicas de 
t ratamento de d r ogas, de álcool , e inserir essas pe s soas 
na sociedade, é uma forma de estar a b raçando essas 
pessoas, ajudando , outra coisa também é ter um 
a compa nhament o familiar porque as mães não sabe lidar 
c om essas p e s soas, c om essas crianças, esses rapazes , 
porque o que acontece , as veze s eles saem de lá e v o ltam 
a fa ze r tudo out ra v ez , o que pode estar fazendo, 
i n s erir eles no me rcado de trabalho , a Prefeitura dando 
uma f orça pra eles , e tendo um acompanhamento 
Psiquiá t r i co, Psicológico , tanto pra eles como para as 
famí lia s também, e eu peço aos nobres Vereadores que 
a p reciem e sse Proj eto , obrigado. A seguir o Senhor 
Presidente colocou o Refe rido Projeto de Lei em ún ica 
votação, s e ndo aprova do por unanimidade. Não havendo 
nada a tratar na Ordem do Dia, deu a mesm~ por encerrada 
e de u início a EXPLICAÇÃO PESSOAL. Fazendo uso da 
palavra o VEREADOR GABRIEL ROCHA, d i sse : " Boa noite a 
t odos, a os munícipe s que estão em casa , eu gostaria de 
começar prestando ml nnas condolências a todas as 
famílias dos e n tes queridos que se foram, inclus i ve um 
grande amigo nosso , o I van, mais conhecido como Chupi n , 
fo i mui t o jovem . Se nhor President e , eu queria fazer ~ma 
c onsul ta j uríd ica , referente aquele requerimento·, na 
verdad e o único requer imento que não foi respondido que 
seri a a fo l ha salarial, o único, e por Lei, p elo 
Re gimento I n terno , pelo que e u fui aver i guar , ele t~m 
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que responder, inclusive pela nossa Constitui ção e pela 
Lei Federal, eu gostar ia s e o jurídi c o pude s se fa l a r 
algo, uma co i s a bre ve. Fazendo uso do aparte o Ve r eador 
João Aparecido d o s Sant o s, disse: " A respeito desse 
requerimento e u es tive na Prefeitura e eles disseram que 
você p e d iu a f o lha de pagamento, você não pediu 
espe c ificada , então a informação que eu tive lá é que 
você nâo pediu especificada, então foi mandado a folha 
de pagame n t o daquela forma " . Com a palavra o Vereador 
Gabriel Rocha di s se : " Não foi enviado nada, olha , eu 
ped i as Portarias e o s Decretos , isso ai foi re s pond ido, 
foi entregue, quanto as folhas de pagamento ele 
respon de u que estavam no portal da transparência, mas 
exi s te uma Lei que independente de estar lá ou não ele 
deveria ter respondido, a gente já até conversou sobre 
esse a ssunto, então vamos fazer o seguinte , eu gostaria 
de f a zer um requerimento agora, eu gostar i a de saber do 
jurídico , s e e u posso ou não e e l e diz que sim . Então eu 
gostaria de Requerer ao Senhor Presidente que torna s se as 
devidas providê ncias perante a Lei que nos ga rante e que 
.o Se nho r c ol ocas se a gora em votação quais as medida s que 
vamos tornar refere nte a está Casa de Leis . Corno eu d isse 
na Sessão anterior , se acontecer mais um atropelo desse 
aqui dentro da Casa nós não ·vamos ter mais direito 
a l gum, porque se o Prefeito esta passando por cima dá 
Casa d e Leis nos negando respostas, eu acho que 
infelizmente t emos até que s olicitar de§Sq foram, porque 
era um simp l es docume nto e se não tem nada e r rado e~a só 
ele no s e n tregar o documento . Eu vou explicar o motivo 
do meu ped ido ao Prefeito e quero que a população vis a 
bem o que vou falar. Foram três Requerimentos da Sessão 
passada e es te Requerimento e para não ficar extenso eu 
gostaria que as pessoas assi s tissem a a nterior para 
e ntender a · col oc a ção d e hoje , porque vário s servidore/3 
me p rocur a ram a s9 i rn c omo acho que procuraram a todos 
r e f e r ente a maioria da s gra t i f icaçõe s po r f un ç ões, essa 
g r at i ficações elas f oram t i rada s de a lguns , outros 
permaneceram e ai ninguém ent ende nada . A folha s a l arial 
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é necessária para nós Vereadores apreciarmos inclusive 
os nove votaram favoráveis, inclusive do Senhor 
Presidente, precisamos apreciar e saber o que está 
acontecendo porque se você entrar no portal da 
transparência ele é mui to cru, ele não é descriminado. 
Vou dar um exemplo; eu pego um funcionário que está 
ganhando cinco mil reais l á em janeiro e agora e le 
recebe · dois mil e quinhentos reais, porque? Então nós 
precisamos explicar não só para o servidor publico mais 
também para a população~ nós precisamos desse trabalho, 
nossa obrigação é fiscalizar, na verdade esta havendo 
uma distorção das coisas, todos estão achando que é um 
ataque, não é um ataque , nós recebemos para fiscalizar, 
não para julgar, então cabe a nós pegar a do cument ação e 
responder alguma coisa pra alguém, na verdade não somos 
nós que vamos julgar, nós vamos pegar a documentação, 
fazer uma análise aqui na Casa de Leis, que é a Casa 
garantidora do povo, e ver o que esta acontecendo na 
realidade, porque o Senhor já citou isso, é uma cobrança 
mui to grande, pelo menos para mim, não sei · se para os 
nobres Vereadores também, porque nós temos ai uma média 
de quatrocentos funcionários, trezentos me perguntam, 
então nós fizemos um requerimento, nove votos 
favoráveis, então eu acredito que t odo mundo concordou 
com meu pedido, então se todos concordaram, agora dentro 
da medida do possível, por isso que eu gostaria que o 
jurídico explanasse alguma situação e abrisse uma brecha 
para gente fazer valer a Lei, porque a Lei ê ~ ra todos, 
não é nem para o A nem para . o B, se a gente ficar sem 
essa resposta Senhor Presidente, porque nove meses e se 
a gente não tiver culhão, de chegar e falar que aqui é 
uma Casa de Leis, tem q~e respeitar, tem que responde r , 
se a gente não tiver culhão, a gente não pode ocupar a 
posição, tem que fazer valer, então eu espero do Senhor 
uma posição, porque é sobre um requerimento, os outros 
dois foi respondido. Fazendo uso do aparte · o advogado 
Doutor Amarildo Cunha Pinto disse: "Boa no i te a todos, 
Gabriel, eu não vou entrar no mérito da discussão, não 
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cabe a essa assessoria incursionar sobre o que esta 
ocorrendo, como você pediu uma explicação, eu vou tentar 
aqui de uma forma sucinta passar alguns esclarecimentos 
do que pode ocorrer, a Lei 12 .5 27 de 2011, trata da Lei 
de acesso as informações, toda e qualquer pessoa tem 
acesso à informação, eu não estou entrando no mérito, 
independente de quem esta pedindo, de quem esta 
requerendo, pode ser um Vereador, pode ser qualquer um 
da população, essa Lei visa dar publicidade aos atos, 
aquilo que esta no portal da transparência, muita das 
vezes aquilo que não está, a autoridade tem que promover 
meios para que se tenha acesso, ou seja passo a passo, 
ou seja de que forma for pra que você tenha acesso a 
lSso, a constituição Federal no artigo 5°, Inciso 33, 
também dá direito à acesso as informações, seja na 
esfera Federal, Estadual ou Municipal, a Lei de acesso 
as informações, a 12.527, trás todo o trâmite, todo o 
percurso que você deverá fazer, inclusive se as 
informações forem negadas você tem direi to à recursos, 
havendo a negativa que não será o caso, como o Dom bem 
explicou, talvez o requerimento não chegou detalhado, e 
eles não puderam te prestar essas informações, eu sugiro 
que reitere, pra evitar esse tipo de problema, porque a 
Lei determina a entrega das informações, lógico, 
reservando aquelas que são sigilosas, que você não vai 
poder ter acesso, então a Lei vai determinar toda a 
matéria, a gente pode estudar ela depois com mais calma 
e os artigos, também posso falar pra vo c ê que existe um 
Decreto, salvo melhor juízo, é 201 de 1. 9 67, é mui to 
antigo, da época do Castelo Branco, que trata dessas 
informações, inclusive acredito que ela está, no Artigo 
1°, no Inciso 14°, fala que você tem acesso até à folha 
de pagamento, se houver negativa nestas prestações o 
agente político incorrer em crime administrativo, 
podendo disparar ou deflagrar um processo junto a Câmara 
e por votação, a autoridade que negar isso pode ter até 
ter seu mandato cassado, então eu não estou 
incursionando, então o Vereador e a Casa de Lei tem 
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direi to a toda e qualquer informação, agora como o Dom 
disse talvez você não fez o requerimento de forma 
adequada, por isso eu gostaria de ter uma conversa · com 
você, seja amanhã, seja após a reunião, para que a gente 
possa esclarecer isso e esclarecer todo esse transtorno, 
se é de interesse da Casa de Leis, não há motivos para 
você não ter acesso, e na pior das hipóteses seria o 
motivo · de um mandato de segurança, que eu acho 
desnecessário, mas eu não estou entrando em mérito 
Senhor Presidente, eu só estou falando pra ele o que a 
Lei garante a todo e qualquer cidadão e a todo e 
qualquer Vereador, então eu estou aqui entrando no 
méri t·o se está negando ou se não esta negando, eu só 
estou esclarecendo o ordenamento jurí dico tem previsão 
legal para que seja entregue, desde que você tenha feito 
o requerimento de forma correta também". Com a palavra o 
Vereador Gabriel Rocha disse: " Doutor, quero me 
posicionar com referência ao modo como eu requeri, eu 
requeri a folha salarial do Exercício de 2021 até a 
presente data de todos os funcionários, foi dessa forma, 
folha salarial ela inclui todos os proventos, todos os 
gastos, todas as despesas, então não tem muito que 
explanar, no reque r imento se eu fo r detalhar holeri te 
por holerite por exemplo, ai nãb cabe, porque quando eu 
digo folha salarial ai já esta discriminado, proventos; 
despesas e afins, a rea lidade é que não houve resposta 
nes$ e caso, a respostas que eles d@;c am ~ ou~ era uma 
perda de tempo porque isso Ja estava no portal de 
transparência, então isso já caracteriza algo que eu nAo 
consegui absorver, eu posso fazer novamente, ma~ o 
problema que eu vejo é que fazer um pedido e não obter 
uma resposta, foram nove votos a zero, é isso que eu 
quero explanar, o requer imento entrou em votação, 
inclusive os outros requerimentos foram respostas bem 
parecidas mas vieram respostas, e eu pedi o arquivo de 
forma digital, eu posso sim rever, podemos · conversar, 
mas eu gostaria sinceramente que se fizesse fazer va ler 
a Lei Senhor Presidente, que se tivesse um 
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posicionamento, porque o disse não me disse, a promessa 
de eu vou melhorar e depois não melhora e ai, como vai 
ficar essa Casa?" Fazendo uso do aparte o Advogado 
Doutor Amarildo Cunha Pinto disse: " Vol tando ao 
assunto, eu acho que até a nossa Lei Orgânica, o 
Regimento Interno da Casa prevê acessos as informações, 
resguardando aquilo que é de sigilo, mas eu sugiro antes 
de qualquer conflito, tentar resolver isto de forma 
amistosa, tal vez você re i ter ando o seu requerimento a 
gente consiga ter acesso à s informaç6es que você 
precisa, e que não ·precise se despender e entrar numa 
animosidade que não vai levar a gente para um lado 
saudável, ter que entrar em conflito com o executivo, 
sendo que a gente possa resolver de uma forma mais 
amistosa". Com a palavra o Vereador Gabriel Rocha disse: 
"t tudo que eu mais quero, que não haja conflito, é por 
lsso que eu estou trazendo à tona, pra que não tenha 
próxima vez, porque imagine, um pedido sem resposta, o 
Executivo não pode fazer isso, a gente pode olhar com 
outros olhos e pensar uma negativa, sim, podemos, posso 
.refazer, mas vou deixar a critério do Presidente." 
Fazendo uso do aparte o Advogado Doutor Amarildo Cunha 
Pinto, disse: " Não acredito Gabri~l que tenha sido má 
fé, talvez tenha sido uma má i'nterpretação daquilo que 
você esteja solicitando , penso que se a gente rei ter ar 
de uma forma mais detalhada, com ce rteza o Executivo vai 
forne cer o que você precisa, eu me coloco à di sposição, 
juntamente com o Senhor Presidente, para que dent r'e do 
regimento dessa Casa a gente possa tomar as atitudes que 
forem cabíveis." Com a palavra o Vereador Gabriel Rocha 
disse ; " Que isso se faça valer e eu conto com os nove 
Vereadores para que isso não aconteça mais, mui to 
obrigado." . Fazendo uso da Palavra o Vereador Ma:r.celo 
Raimundo, disse: " Queria agradecer a todos os nobres 
Vereadores aqui da Casa pela votação favorável ao 
Projeto, e queria também agradecer sobre esse Projeto, a 
Simone Quinária, a Fran, ao Doutor Arnarildo que 
apreciou, ao Doutor Bernardo que redigiu, aos 
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funcionários da Câmara que me apoiaram nesse Projeto, 
também quero parabenizar os Agentes de Saúde que é dia 
deles hoje, que fazem um belo trabalho em nossa cidade, 
quero também fazer uma indicação verbal sobre a rua 
Vicente Covino, está tendo muita reclamação daquela rua 
por causa de buracos ali, em frente o postinho de saúde 
lá, já voltou tudo outra vez, e mais na frente ali perto 
do Leandro Paulerinha, em frente a casa dele também, e 
lá na convenlencia do Diego, o buei r o fica na rua de 
cima, fizeram tudo errado aq1)i l o a l i, então a água não 
vai para o bueiro, o que poderia s er feito ali, como se 
fez em frente a cháca1:- a do Quitão tinha um problema 
sério também, a água ficava empossada por mais de mês, a 
água ficava até verde, o que fizeram então, um corte de 
dez ou vinte centímetros na rua, escoou a água ali e 
acabou o problema, gasta pouco, e se a água fica 
empossada o asfalto não aguenta, então essa é a 
indicação que eu faço, que arrume essa rua Vicente 
Covino, sem mais agradeço." Fazendo uso da palavra o 
Vereador Danilo Corrêa da Silva, disse "Boa no i te a 
todos, aos que nos assisti pela internet, o Dom eu 
queria te fazer uma pergunta, eu Ja fiz hora lá no 
"Nossa Senhora" pra minha tia que pegou uma casa lá, Ja 
faz quase vinte anos que foi feito, e tinha uns terrenos 
ali que falaram que iam ser dos deficientes, eu queria 
saber se você sabe de alguma co is a , são aqueles terrenos 
subindo pa.ra a cachoeira, aquele:s t~t.:cenão lá , e até 
agora nada foi esclareci do, parou de se faid~ .H ?azendo 
uso do aparte o Senhor Presidente, o Vereador Jg~o 

Aparecido dos Santos, disse: " O Danilo, foi na época do 
Temer né, a briga d e sses terrenos, que eram p r a 
deficientes e foram atrás desses terrenos, es ses 
terrenos e esses terrenos não aconteceu, e acabo1.1 qu E!l 
nenhum deficiente foi beneficiado, vamos acertar, ~ ~ 
atrás do Prefeito pra levantar esses documentos pra 
saber o que e stá acontecendo." Com a palavra · o VereadoX' 
Danilo Corrêa da Silva disse: " Agora eu quero fazer uma 
indicação verbal, porque esta tendo muita reclamação que 
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o circular esta rodando pouco na cidade, rodava mais 
antes , eu também queria perguntar sobre o Banco do Povo, 
porque não esta ativado ainda, também queria saber 
sobre a Terceira Idade porque esta para da as atividades 
ainda, os idosos estão cobrando , e é facinho de arrumar 
aquilo ali , agora eu queria falar um pouco sobre 
terceirização, eu acho que tem certos pontos que da 
certo terçeirização e outros pontos não, por exemplo, eu 
acho que o Centro de Lazer da certo a terceirização, o 
Club e Municipal da certo, porque, falar que o Sarnir foi 
um Prefeito ruim, ele não fo i um Prefeito ruim, ele foi 
lá e fez né, e ele manteve, porque o povo de Terra Roxa 
é muito vândalo, não adi anta nada fazer e o povo vai lá 
e quebra, o cara desanima, é por isso que está assim a 
cidade, eu e o Marcelo fomos lá e fizemos a quadra em um 
mês, mas já foram lá e queimaram a rede, acho que a 
terceirização de caçambas também daria certo em 11erra 
Roxa, porque todas as c i dades já abrangem a c9ça.mba de 
construção civil e Terra Roxa é a óni ca cidade em que o 
entulho fica mais de mês na rua. Agora eu queria falar 
um pouco sobre o Centro de Lazer, eu quero fazer uma 
indicação verbal , eu quero pedir pra deixarem eu e o 
Marcelo começar a fazer o trabalho voluntário lá, porque 
eu acho que o trabalho braçal · é o mais caro. Também 
quero fazer urna indicação verbal sobre aquela Casa da 
Agricultura , porque ninguém está indo atrás para ativar 
lá, e t e m se precisado pagar alugue l de prédios." 
Fazendo u s o do aparte o Vereador J?aulo Cesar Guiselin~ 
disse: "Obrigado pelo aparte Danilo, eu estive no 
Palácio dos Bandeirantes a semana passada, e lá teve uma 
reunião dizendo que todas as unidades vão ser doadas. 
para o Município, então aqui o prédio vai ser do 
Município também, o Estado vai doar." Com a palavra o 
Verea dor Danilo Corrê a da Silva, disse:" Agora eu querQ 
falar sobre as lâmpadas queimadas da cidade, porque t em 
mui tas, e o povo não para de reclamar, vou dar urna 
sugestão para o Prefeito, pra ele pegar o eletrici st ~ ; 

dar um dia de folga para ele durante o dia e ele d a r ia 
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uma volta na cidade durante a noite pra poder fazer uma 
mapeamento de onde as lâmpadas estão queimadas, agora eu 
quero parabenizar a Empresa Flesh pela atitude que eles 
fizeram sábado pelas crianças, obriqadc.n Fazendo uso da 
palavra a Vereadora Eliane Manzano Zaearin, disse: " Boa 
noite a todos , eu vou fazer uma indicação verbal que é 
sobre Guaritas para as crianças que descem do circular, 
que vão de circular para as escolas, agora começa o 
p e ríodo de chuvas e eu vejo que eles descem em local que 
não tem cobertura, então que façam guari tas, que façam 
coberturas para que essas crianças tenham mais proteçao, 
não só as crianças mas os pais também, agora eu vou 
falar sofre a feira, eu sei que é um assunto batido 
porque já é a segunda sessão que eu estou falando, mas é 
porque esta havendo mui ta cobrança, como todos sabem 
agora eu sou a representante do SEBRAE aqui, e tem uma 
sala que foi disponibilizada na Prefeitura, começamos 
hoje, não estou irregular, e cada vez que o SEBRAE faz 
esse convênio, a Prefeitura pode disponibilizar três 
funcionários, eu sou a repres6ntante, t®mos uma auxiliar 
e teremos um agente de desenvolvimento, ainda estamos 
vendo , porque nós fizemos o convite e a pessoa não deu 
resposta, e quando o Danilo fala sobre o Banco do Povo, 
eu falo mui to sobre o Banco do ·povo por que, o SEBRAE é 
atrelado ao BQnco do Povo, porque eu quero fazer a 
feira, mas eu quero fazer uma feira descente, eu não 
quero fazer aquela bagunça que era no anfiteatro e vocês 
sabEêm o que aconteceu, então eu tenho procuraclô várias 
pessoas , procurado pessoas de Morro Agudo , o Dom sabe t 
ele participa da feira lá , ele sabe como funciona, a 
Rosa Guarnieri esta me mandando documentos , a gente tem 
conversado, com o Renato de Jaborandi, com o de 
bebedouro , com a dona Cida de Viradouro, então eu não 
vou fazer uma coisa jogada, assim que o SEBRAE me der 
uma resposta dos .cursos que vão ser feitos aqui, eu vou 
começar a fazer um cada stro, ali na prefeitura mesmo , 
uma ficha, a pessoa interessada vai me procurar, eu vou 
ver o que ela tem pra oferecer para a feira, e agente 
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val fazer um levantamento para fazer essa feira , e Banco 
do Povo esta com algumas restrições que estão sendo 
sanadas , e também nós não encontramos alguém para ficar 
na gerência, houve a l guns convites mas não foram 
aceitos, eu acho que é devido ao sal,ário que é mui to 
baixo, então a gente es ~ á sem gerenciamento no Banco do 
l?ovo , mas todos os di<~1s eu e ~tou cobrando, porque a 
partir do mom~nto que o f6irante tiver essa abertura , os 
cursos do SEBRAE, ele vai precisar do Banco do Povo, ele 
vai precisar da verba para trabalhar, então a gente quer 
o empreendedorismo na cidade, a gente quando eu falo eu 
estou falando de mim, porque o SEBRAE eu fui atrás, eu 
estou em contato, eu estou representando, porque eu 
quero emprego, na semana passada quando o Senhor· José 
Carlos falou que os Vere adores não estão indo atrás de 
emprego, eu fiquei ofendida, viu Cristian, porque fomos 
eu e o Marcelo lá para conversar com o Nilson, então a 
gente está indo atrás de emprego sim, não está sendo 
fácil, e essa feira eu acho que vai trazer emprego e 
lazer para a cidade, e essa feira ela tem que ser feita 
com o SEBRAE slm, o SEBRAE é uma oportunidade de além 
dos empreendedores, ainda de pessoas fazerem cursos 1 a 
juventude aproveitar e sses cursos, então eu estou 
trabalhando para o povo t e eu preciso que o povo me dê 
esse feedback , que as pessoas conversem comigo, vê quais 
são os cursos mais necessários na cidade, que o SEBRAE 
va.l trazer , e assim que o Bance da PQVO ~stiver 
legal i zado, eu quero ser a primeira a falar aqui ~a~que 
a cobran ça e s t a sendo grande , mu i to obrigado." Fazer'ldo 
uso da palavra o Vereador Emerson Ribeiro da Co$t~ 

disse : " Boa noite a todos, eu venho aqui mais uma vez, 
reforçar as indicações, que foram pedidas no começo ele 
ano da nova administração, que nós vem batendo em cima 
para saber · qual é o critério , o Dan i lo acabou de falar· 
mas eu estou sendo cob :cado, inclusive ele me permitiu 
até de falar o nome, é o "Vita", está com dois meses qu~ 
a lâmpada da porta da casa dele está queimada, ele não 
aguenta mais ficar reclamando, cobrando". Fazendo ueo dQ 
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apar t e o Ve rea dor Dani l o Corr êa da Silva disse: " As 
l â mp a das j á não estavam compradas? Será q u e não vão s e r 
trocadas da cidade inteira? " Fazendo uso do aparte a 
Vereadora El i ane Manzano Za carin disse:" O que eu tenho 
conhecimento é foram comprados oito mil reais de 
lâmpadas , e que a troca seria feita, mas a gente não tem 
como saber qual a previsão de troca e onde está 
trocando, não é da gente ~stSa. função. " Fazendo l)SO da 
palavra o Vereador Emerson Ri.bei~o da Co$ta disse:" 
porque até chegar no ponto de uma pessoa pegar o talão 
de força e mostrar · que esta sendo cobrado a taxa de 
iluminação pública, urna lâmpada é tao barata e está 
sendo c obrada no talão da força, e também queria que 
fizesse a pintura nos quebra molas, nas faixas de 
pedestres que estão todas apagadas, pra dar uma 
claridade na cidade, pra ver se da uma erguida no astral 
dela , e a respeito também, inclusive já foi até 
indi c ação do ~Bizarro " aqui, sobre aquela ponte do lago, 
v a i e spera r acontece r para depois tomar providência, eu 
a c h o d e s n ecessário, essa obra está parada lá, uma obra 
tão b arata , para estar reforçando aquela ponte , vai 
e spe rar acon tecer igual aquela vez em frente o barracão 
me u, graças a Deus não chegou no ponto crítico de 
a c ontecer coisas piores , mas espero que a líder do 
Prefeito pega com carinho essas três indicações,· 
analisa , para que na p róxima t:raga as respostas , cobre 
do Pr®fei to , mui to obrigado." Com a palavrtl G V@h'e~do:t:> 

Paul o Cesar Guiseline disse : ~ Boa n o ite a t odos, o Lia, 
uma ·indi cação v erbal, q u e o Prefeito contrate um ca.rgo 
de dentista para o Centro Odontológico , para o horário 
das quatro da tarde às oito qa noite, porque tem. vári@$ 
pessoas que chegam do trabalho mals tarde e est~q 

precisando de serem atendidas, e já tem uma pessoa que 
pre s tou o concurso e passóu em pr i meiro lugar, então é 
só c ontratar a p essoa , muito obrigado. " Com . a palav_a o 
Presidente João Aparec i d o d os Sa ntos, disse~'' Eu 
gos t ari a aqui de dar algun s esclareci mentos, e u convidei 
o s Senhores Vereado rei, e u ~ ei que f o i de ó ltima hora, 
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alguns teriam compromi ssos, que o Deputado Arlindo 
Chinaglia estaria aqui na sexta feira as duas horas, ele 
falou sobre a situação geral do país, falou sobre 
emprego, e ele puxou um assunto que parece que ele 
estava assistindo a sessão anterior, porque eu senti 
aqui que somos todos c u lpados po r nã o gerar empregos, 
vejam bem, o que ele dei xou b e m c l a r o aqui, empregos n&o 
é Prefeito, não são os Vereadores que resolve, isso são 
as medidas que o Presidente da República tem que ser 
tomadas e o Ministro da Fazenda, ele alegou que o 
Ministro da Fazenda esta pegando o rumo errado e gerando 
desempregos, e não tem como Vereador estar gerando 
emprego, aquele dia aqui, é duro até você falar porque 
ele não esta aqui, eu estava torcendo para que ele 
viesse, foi até uma .falha minha de nao ter convidado ele 
aquele dia, porque ele falou sobre emprego , vocês foram 
atrás de uma coisa, eu fui no começo ligar para as 
Usinas, mas são coisa pequenas, são coisas que ai arruma 
cinco, dez, vinte emp regos, eu sel que todos os 
Vereadores querem empregos pra cidade, ninguém quer ver 
a população passando necessidade, nenhum Vereador aqul 
quer desemprego no Município, agora tem que explicar 
como gerar esse emprego, não adianta pregar o pau no 
Vereador, que o Vereador não faz, ent ão tem que explicar 
como, ai foi citada a história de Viradouro, vejam bem, 
Viradouro tem Fáb rica de Sacolas, tem Fábrica de Bag, 
tem fábrica d e tudo, porque são Senhcr~s que moram ali, 
que t em recursos e que abriram fábricas, nó3 aqui temos 
algumas pessoas que .tem recursos que partiu para a 
agricultura, não abriu fábricas, agora eu vou te 
perguntar Emerson, uma comparação, você tem dinhei r o 
para montar uma Indústria, você não mora na noss a 
cidade, você mora lá em colômbia e você quer montar uma 
Indústria, você vai montar em terra Roxa, você não vai, 
você vai pegar a linha Bebedouro/São Paulo, que é · onde 
passa todo o trânsito, temos pequenas empresas, você tem 
sua reciclagem com um pouco de funcionários, tem o cara 
que mexe com plástico que tem uma quantidade de 
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funcionários, você mora aqui, você investiu aqui, mas se 
você não morasse aqui você não la montar reciclagem 
aqui, porque para o Prefeito comprar um terreno para 
fazer alguma coisa ele precisa ter recurso, e no momento 
não tem, então é difícil essa geração de empregos, então 
o Vereador não pode ser crucificado por falta de emprego 
no município, porque o Prefeito não tem recurso pra 
poder fazer um Distrito, e o pessoal que tem dinheiro no 
nosso Município partiu pra agricultura, então fica 
difícil, não podemos ser condenados, eu acho que todo 
mundo aqui quer emprego, eu no começo do mandato liguei 
pra várias uslnas para ver sobre tratoristas, 
motoristas, todo mundo está à procura, mas está difícil, 
quanto a Terceira Idade que você falou Danilo, essa é 
uma briga que vem .de longe, porque a nossa Terceira 
Idade ela não tem recurso, não tem uma diretoria, não 
tem registro, já esta se organizando, está até falando 
em eleição, o Prefeito vai ter que acertar lá a 
organização para fazer essa eleição, que a partir daí, 
tendo um presidente, registra a Terceira Idade pra que a 
gente possa também, algum Vereador, talvez o Prefeito, e 
a própria Terceira Idade rei vindicar através de algum 
Deputado, algum recurso para ajudar eles, então eu quero 
te avisar que já foi acertado, ainda não foi marcado uma 
data, mas já estão acertados até quem já vai ser os 
candidatos e só falta o Prefeito acertar data e realizar 
então esse evento, o "Vino" está presente aqui hoje, faz 
parte da Terceira Idade, e o dia que for ter a elGição, 
avisa, convida a Câmara inteira, quem quiser participar 
pelo menos Ja sabe da eleição que val acontecer. O 
Gabriel falou sobre o caminhão, pediu pra eu ir ver, 
houve um erro muito grande que não poderia acontecer, eu 
acho que todos já sabem o que aconteceu, porque eu fui 
no outro dia atrás, foi acertado para fazer o leilão e 
foi avisado antes para que por exemplo, um pneu, uma 
coisa que tivesse melhor, e que uma condução, uma piruá 
tivesse ruim, fosse tirado e trocado, para poder ter um 
pneu melhor, uma peça melhor, um volante, e al então 
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fosse colocado o leilão, mas ai, infelizmente, filmaram, 
jogaram a coisa, fizeram o leilão, ai o cara viu filme, 
v i u tudo, o cara pegou o ônibus aqui e foi embora, 
quando c he gou não sei se foi em Colina que ele parou e 
foi abastecer, ele olhou e viu que ·o pneu não era o 
dele, o cara voltou no r asto, ele tinha o filme na mão, 
foi obrigado a devolve .r, fazer a destroca, e naquele 
momento que f o i tirado os pneus você foi avisaoo, o cara 
te avisou, e tinha acabado de tirar os pneus, por isso 
que o caminhão estava lá pendtlrado , e aproveitando que 
eu estou falando me direcionando para você, eu quero 
f alar do requerimento, você pediu, é que nem quando eu 
estou aqui falando, o Presidente encerra a sessão e 
ninguém pela Lei pode vir partear o Presidente , eu abri 
umas duas ou três v.ezes mas é contra lei, na hora que 
você foi falar era a palavra livre , eu j arna.is poderia 
abrir o caminho de um Requerimento, não é que eu não 
queira, é que eu estou agindo fora da Lei, eu não 
poder i a abrir um Requerimento de última hora sendo que 
ele tem que fazer quarenta e oito horas antes , e 
encaminha para a próxima sessão para a Câmara fazer a 
análise. Aquele dia Emerson, eu convidei todo mundo, 
liguei para você umas duas vezes para vir à essa Casa de 
Leis, mas tudo bem , você ·devia estar ocupados, 
atrapalhou a l guma coisa, não deu pra vir, para mostrar, 
porque você falou uma coisa aqui na ültiroa sessao, que o 
Sarnir falou duas vezes, urna vez em eem!çio , am periodo 
d e eleição, e agora a pouco tempo, que eu trouxe ~~nta e 
vinte mil reais, então eu perguntei para o Depu tado 
aqui, inc l usive isto e sta em vídeo, filmado. Foram 
setecentos mil reais fora as outras coisas , você falou 
que eu lutei a vida inteira para ser presidente aqui 
dessa Casa , o duro é isso, vai embora , jamais lutei 
porque eu queria ser o Pre sidente, e ai veio um monte de 
gente me fa l ar que eu queria ser o Presidente porque 
ganha mais, então eu quero deixar bem c l aro que eu sou o 
cara que ganha menos aqui dent ro , porque eu não tenho 
r egistro, e os salários são iguais e o meu é descontado 
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e o de ninguém aqui é descontado, então eu não estou 
aqul por salário, eu estou aqui para mudar a cara dessa 
Casa, e graças a Deus eu consegui mudar, graças a Deus, 
porque eu não conformava de forma nenhuma, eu não 
aceita v a de forma nenhuma o jeito que essa Casa estava 
sendo conduzida, eu venho brigando lá de trás para 
colocar filmadora, colocar câmeras aqui para a população 
poder assistir' e esse que saiu foi o primeiro a votar 
contra, ele votou para parar a Tribuna, aquele pe.r;íodo 
que parou a Tribuna ele votou para parar também, junto 
com os outros, então· não é um cara democrát ico, então eu 
queria que a população soubesse tudo o que esta 
acontecendo aqui dentro, então eu não sou aqui contra o 
Emerson, eu não estou aqui falando contra o Emerson, eu 
estou falando contra as atitudes que ele tomou e que 
hoje esta prejudicando muita gente, vocês sabem que está 
lá mais um projeto pra vir e é mais três por cento, e 
está lá essa briga, e ele participou dessa votação, 
quando esse projeto não precisava passar pela mão nossa, 
de forma nenhuma, estava na mão da União, e quero deixar 
mais claro, tem alguma coisa no Ministério Público sobre 
aquele Projeto que foi aprovado, o Ministério Público 
esta pedindo explicação, e eu quero pedir pro advogado 
se tiver jeito de vir aqui arnãnhã, pra gente resolver 
esse problema, e dar esclarecimento para o Ministério 
Público." Fazendo uso do aparte o Advogado Doutor 
:Ama.ri3 ... dc Cunha Pinto disse: " Na verd~cl~ nó$ recebemos 
aqui urna notificação do Ministério Público, para ~~~~tªr 
esclarecimentos sobre urna ação direta de 
inconstitucionalidade, que esta questionando a 
legalidade da Lei, que tirou o Regime da Previdência 
Social dos servidores e colocou no Regime próprio, eles 
alegam que talvez essa Lei esteja fora da legalidade, e 
então é açâo direta de inconstitucionalidade, nós vamos 
então prestar as . informações e deixar que o Ministério 
Público decida se vai propor essa ação ou não, depois 
das nossas informações, porque ele questiona essa 
transferência, dos funcionários que estavam sobre Regime 
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da Previdência Social para o Regime próprio, e é isso, 
por enquanto não existe a ação, nós vamos prestar as 
informações e possivelmente responderemos uma ação dessa 
natureza . " Com a palavra o Presidente João Aparecido dos 
Santos disse: " Muito Obrigado Doutor Amarildo, então na 
verdade o que eu posso falar do último Presidente, o 
último Presidente, mesmo que no passado ele votou junto 
com os outros, mas pelo menos ele deixou comprado de 
aparelhos, assim que ele salu, uns dez mil reais me 
parece, de aparelhos, para que assim que eu assumisse 
completasse o resto que faltasse, para a população estar 
assistindo todas as reuniões da Câmara, e saber o que 
esta ·acontecendo na Câmara e na Prefeitura, então essa 
foi a minha luta, essa foi a minha briga, para que eu 
chegasse a essa Presidência, porque sempre, todos os 
Presidentes que aqui pa~saram , bar r aram, uma vez eu tive 
aqui uma discussão muito grande com o Flávio, e ele 
disse assim, o dia que você for presidente você faz o 
que você quer, por enquanto quem manda sou eu, então eu 
estou como Presidente, mas não estou fazendo o que eu 
quero, eu estou aqui fazendo o que precisa ser feito, o 
que o povo quer, e o povo quer saber o que esta 
acontecendo, quer saber das noticias, ele disse aquele 
dia aqui assim, só porque eu ·falei de uma nota você 
ficou bravo, então jamais, porque ele mesmo não e n troú 
com o requerimento querendo as expl i cações, quem 
requereu pro cara vir aqui fui eu, não foi ele i então se 
ele estava tão preocupado, se ele é oposição por que que 
ele não requereu, eu como posição que fiz os 
requerimentos, então eu não estou aqui querendo tampar o 
sol com a peneira, eu estou aqui para deixar bem claro e 
mostrar para a população que eles tem direi to de se 
informar , tem direito de saber o que esta acontecendo e 
também eu quero deixar, eu sei que vai haver alguma 
discussão, algum debate referente a isso, mas Ja que :co 
te avisar Amarildo, que a gent.e vai estar mudando, a 
gente val acertar a Tribuna Livre, porque a Tribuna 
Livre é o seguinte, ela é quatro pessoas, dez minuto .$ 
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cada um, vai ser dez minutos cada um, e o assunto a ser 
falado, é o que é o original da Tribun~, é sobre o 
Mun i cípio, o que pode melhorar , o que pode fazer, o que 
esta errado, o que foi feito para melhorar, não pode 
salr fo r a d isso, como por exemplo , eu marco que vou 
falar sob re quebra molas , ·ai eu venho aqui e fal o do 
queb r a mola e derepente eu vou falar um assunto do 
Rodrig o , isso não p ode mais, porque o assunto aqui da 
tribuna é p ara falar do quebra mo la , se fo i marcado pra 
fa lar d o quebra mo la, n ão f o i marcado Rodrigo, então eu 
qu e r o deixar bem claro para quem esta assistindo, que 
quem v ler aqui , a Case esta abet'ta para quem quiser 
f a zer a inscrição , qualquer cidadão tem o direi to de 
falar , mas dentro do assunto que foi marcado, saiu daí 
e u vou cortar na hora, muito obrigado. "Ninguém mais 
querendo faze r uso da palavra e nada mais havendo a 
tratar, agrade ç o a presença de todos e dou por encerrada 
a Sessão . E eu, ELIANE MANZANO ZACARIN , la. -Secretária, 
mandei lavrar a presente . Ata qu@ , após ser lida será 
as sinada . Câmara Munic i pal de Terra Roxa, em 04 de 
outubro de 2021 . 

SANTOS 
Presidente da Câmara . 


