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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 18/10/2021 

Aos dezoito dias do mês de Outubro de dois mil e vinte 
um, às vinte horas, reuniu-se em Sessão Ordinária a 
Câmara Municipal de Terra · Roxa, sob a Presidência do 
Vereador João Aparecido dos Santos e Secretariada pela 
Vereadora Eliane Manzano Zacarin, estando presentes os 
Senhores Vereadores: DANILO CORREA DA SILVA, 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:' Elzita 
Malves de Jesus, Manoel Moreira e Rosa Furlin. A seguir 
a Senhora Secretária fez a leitura do VERSÍCULO BÍBLICO. 
Em seguida o Senhor Presidente comunicou que há duas(2) 
inscrições para uso da TRIBUNA LIVRE, do Senhor 
APARECIDO JOSÉ BATISTELA para tratar dos seguintes 
assuntos: Educação e merenda escolar, e do Senhor JOSÉ 
CARLOS SILVA para trata :.::- dos se.guintes assun tos: 
Promessas de Empregos, Leilão, Locação de veiculas, 
folha sa larial, contratações e Distanciamento do 
Executivo com o Legislativo Fazendo uso da palavra o 
SENHOR APARECIDO JOSÉ BATT.STELA, disse: "Boa noite a 
todos, Senhor Presidente, demais Vereadores, pessoal que 
nos assisti pelas redes sociais r a gente esta no mês de 
Outubro, considerado o mês da . Educação, e sexta feira 
foi dia do Professor e hoje é dia do Diretor de Escola, 
eu penso que a gente deveri a fazer um minuto de silêncio 
pelo caos que se encontr2 a Educação aqui em nossa 
cidade, mas o tempo é curto né, em relação aos 
professores, sem as devidas considerações, sem as 
minimas condiçõe~ de trabalho, o Poder Público não 
ofertou se quer nenhum beneficio, ne~hum subsidio, muito 
menos acesso fácil ao crédito para a u e eles adquirissem 
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um computador para que eles pudessem ministrar suas 
aulas de forma remota, e eu queria deixar aqui meus 
parabéns a esses professores, que são esquecidos, e 
mesmo assim com · seu computador pessoal e com internet 
paga pelo seu próprio bclso, se reinventaram nessa 
pandemia, e conseguiram levar conhecimento aos nossos 
alunos. A municipalização do Ensino, ela trouxe recursos 
pra dentro das escolas, através do repasse do antigo 
FUNDEF e ag.ora do FUNDEB né, para que as Prefeituras 
pudessem pagar melhor os profissionais e também fazer 
melhorias nas escolas, e o que foi feito? Nada né, um 
descaso total, não respeitaram e continuam não 
respeitando os alunos e os p rofissionais da Educação, só 
para citar um caso gravíssimo, todo mundo já conhece, é 
a Escola "Daislaine", como está esse processo de 
reforma, foi liberado recurso? A gente não tem acesso à 
essas informações. Fazendo uso do aparte o Vereador 
Paulo Cesar Gui.seli.ne disse: " Obrigado pelo apart e 
Batistela, a r espeito da r eforma da Escola, já foi 
entregue tod a a documentação, eu estive faz um mês na 
Secretaria Regional do Muni cípio com o Marcos Vinholi, 
está aguardando só a assinatura do convênio, agora você 
sabe como é Governo de Estado, é difícil, mas está tudo 
encaminhado." Com a palavra o Senhor Apareci.do José 
Batistela, disse: "Mesmo p orque não é possível ess~ 
situação né, a Escola J a vai pro quarto ou quinto ano 
que está interditada, a gente está à dois anos de 
pandemia e não vemos . o Poder Público, tanto da gestão 
anterior quanto a atual agir para oferecer uma Educação 
de qualidade, ou no mínimo ofertar um espaço descente 
para os alunos, alunos e professores, o novo FUNDEB de 
acordo com a Lei 14.113 de 2020, ela prevê uma 
utilização de setenta por cento dos recursos para 
pagamento dos profissionais da Educação, isso a partir 
de Janeiro de dois mil e vinte e um, está . sendo feito 
isso em Te r ra Roxa? Creio que não né! Então o tempo 
passa e a Educação tem pressa, não da mais para esperar, 
sempre foi um caos Terra Roxa, outro detalhe também que 
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chama a atenção é o calendário escolar, pela legislação 
a Escola tem que cumprir duzentos dias letivos, no 
mínimo, acontece que a mais de vinte anos a Prefeitura 
local não segue o mesmo padrão de calendário, deveria 
seguir a Rede Estadual de Erisino, só para exemplo, 
quando é feriado na Rede . Estadual a Prefeitura esta 
trabalhando, quando é feriado na Prefeitura, o Estado 
esta trabalhando , moral da história, a · Prefeitura gasta 
com merenda escolar duas vezes, com transporte duas 
vezes, telefone, água, sem contar os demais gastos ai, 
será que isso não vai mudar nunca? Bom, vamos falar um 
pouquinho sobre merenda escolar, dois anos J a que não 
serve merenda na totalidade, as aulas foram suspensas, 
agora retornou de forma remota, e agora a partir de hoje 
já voltou presencial mesmo, onde foram aplicados os 
recursos que a Prefeitura recebeu, porque não foi gasto 
tudo, esse ano tiveram a ideia de distribuir as marmitas 
para os alunos, uma ideiâ louvável até, porém gerou 
gastos extras com compras de recipientes, o ideal não 
ser la a entrega da cestas de alimentação aos alunos? 
Porque é sabido que nem todos os alunos se interessam, 
se pegar e fazer um levantamento em torno de trinta a 

· quarenta por cento que recebeu essa merenda? Vou dar um 
exemplo da Escola Maria Élyde, ·vinte e cinco por cento 
dos alunos receberam essa marmita, até que o Estado 
permitiu, porque antes da volta remota às aulas, o 
Estado proibiu a distribuição da merenda lá na escola, 
então eu digo, se tem mil e quinhentos alunos 
matriculados, mil e quinhentas refeiç6es dia, a conta é 
simples, como todos sabem, a merenda aqui é 
descentralizada, ou seJa, a Prefeitura através de 
convênio ela recebe os recursos do PENAI, que é o 
Governo Federal, e do Governo Estadual, e ela tem 
obrigação de fornecer merenda para nossas escolas, 
inclusive a Escola Estadual, disponibilizando 
merendeiras e funcionários para a sua distribuição, 
acontece um fato, na última sexta feira, a Prefeitura 
suspendeu o expediente, em comemoração ao dia do 
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Professor, o Estado não, e o que aconteceu, eles 
mandaram n-a quinta- feira, seis pacotes de suco "Tang", 
suco artificial, que é proibido pelo Programa Nacional 
de Alimentação Escolar, ou você dá o suco natural, 
concentrado, menos o artificial, como ha sexta feira foi 
feriado, a Prefeitura não ia trabalhar, foi mandado um 
tanto de merenda, eles pediram pra gente informar o 
tanto de alunos que iam pra escola na sexta feira, como 
se a gente tivesse bolinha de cristal, mas no final deu 
certo, bom, merenda por aqui é de qualidade por sinal, 
porém a de se convir que não é suficiente pra quantidade 
fornecida nas escolas, ao menos na Rede Estadual, o 
aluno· levanta seis horas da manhã, e ele vai chegar de 
volta por volta das treze a treze e trinta, e é 
fornecido para ele . apenas uma refeição, e todo mundo 
sabe que em muitos casos a comida que ele come na escola 
tal vez seja a única refeição nutri ti v a que ele ingere 
durante o dia, torno a repetir, a merenda aqui é de 
excelente qualidade, mas nas semanas anteriores, 
especificadamente na semana da criança, foi oferecida 
uma merenda especial para os alunos, lá na Escola Maria 
Élyde, no dia que mandaram cachorro quente, a gente 
informou no início do expediente a cozinha piloto a 
quantidade de alunos que tinha, porém chegou alguns 
alunos atrasados e no total tinha cento e vinte e cinco 
alunos na escola, o que que a gente teve que fazer, 
dividir o cachorro quente, período da manhã tá, então o 
que eu disse, tem duzentos e cinquenta alunos 
matriculados. na escola, tem que ser duzentas e . cinquenta 
refeições que tem que ser servida, porque a verba veio 
pra isso, a Prefeitura parece que esta ofertando 
migalhas para os alunos, sem contar também que no mesmo 
dia do cachorro quente, foram mandados vinte litros de 
suco concentrado , e sabe o que que eu ouvi da 
funcionária, que . era para se Vlrar, que era pra · dar, 
então quer dizer , você vai dar cem ml de suco para um 
aluno? Um cachorro quente e cem ml de suco, ou cento e 
cinquenta ml que se] a, não vai supr~r a necessidade de 
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uma aluno que fica na escola das sete da manhã a uma da 
tarde, acho que todos concordam com isso né, outra coisa 
que eu queria dizer também, a funcionária que distribui 
a merenda lá na Escola Estadual, ela precisou faltar, e 
ela avisou com antecedência , ai a gente solicitou uma 
outra funcionária para a Prefeitura, e disseram que não 
tinha ninguém para distribuir essa merenda, foi onde que 
eu pedi permissão para a direção da Escola e falei que 
eu ia falar com algum Vereador, foi onde eu entrei em 
contato com a Lia, foi onde a Lia ajudou sanar esse 
problema aí, e eu gostaria de agradecer a Lia em nome da 
Escola, mas na data de hoje aconteceu a mesma coisa, só 
que a gente não trabalhou porque a gente aderiu a um 
movimento de paralização então eu não sei o que 
aconteceu, mas a fvncionária não foi trabalhar hoje 
novamente, e na sexta feira a gente ouviu a mesma 
história, que não tinha funcionária para distribuir essa 
merenda na data de hoje, ai na sexta a gente entrou em 
contato com a .Diretoria de Ensino com a nutricionista 
responsável, e informamos 6 fato, provavelmente ela deve 
ter entrado em contato ai com o pessoal da Educação do 
Município, então parece que a educação é tratada de 

· maneira ridícula aqui, e a muito tempo, não é só nesta 
administração, tinha melhorado · né, agora parece que 
voltou, até parece que a Escola Estadual é um empecilho 
para a Prefeitura, tanto da administração anterior, que 
eu volto a frisar, quanto es sa, e eu quero deixar claro 
aqui que além de denuncias nos órgãos competentes como 
eu .sempre fiz, eu vou continuar fazendo, porque eu estou 
vendo que val chegar o momento que a gente vai ter que 
dispensar a merenda, porque não vai ter funcionário para 
distribuir essa merenda para os alunos, impressionante 
essa falta de respeito ai, só pra informar, a gente faz 
esse controle diariamente, da quantidade de refeições 
servidas lá na escola, e eu como funcionário, através do 
Estatuto a gente não tem só direitos, a gente tem dever 
também de denunciar essas irregularidades, e se eu tiver 
que sofrer algum processo administrativo, um a mals ou a 
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menos não vai fazer diferença pra mim. Eu quis falar a 
respeito da merenda porque no ano que vem a Escola de 
Ensino Médio va1 ser incluida no programa de Ensino 
Integral, ela vai funcionar no periodo diurno das sete 
às dezesseis, o aluno vai ficar nesse periodo na Escola, 
e ele tem direito a três refeições dia, então se ela não 
esta conseguindo fornecer uma refeição hoje, ela não vai 
conseguir fornecer três refeições no ano que vem, então 
se a Prefeitura não dá conta, que cesse o convênio da 
municipalização e o Estado que se dane, ele que contrata 
a merendeira e que faz a licitação para comprar a 
merenda e tudo mais, sem contar que a gente vai ter lá 
em torno de duzentos e cinquenta a duzentos e setenta 
alunos, •a gente não tem ess e número exato ainda, 1sso no 
periodo diurno, fora o periodo noturno que vai ter que 
ser oferecido essa merenda também, bom, o telefone da 
Diretoria de Ensino, da responsável é a Bruna 
nutricionista, quem quiser anotar é (16) 3946 - 1514, o 
mais ai é indignado mesmo, c ansado de tolerar essa falta 
de transparência e essa arrogância, e a · inutilidade 
dessas gestões municipais, obrigado." Fazendo uso da 
Palavra o SENHOR PRESIDENTE, disse: " Antes do Senhor 
José Carlos começar, quero dizer qué nós já tivemos uma 
conversa onde eu expliquei que as folhas de pagamento já 
foram pedidas pelo Gabriel, essas folhas já se encontram 
na secretaria, chegou hoje a tarde e se o Senhor tiver 
interesse na cópia Senhor José Carlos, a câmara vai 
estar te fornecendo, então isso Ja é um assunto morto, 
quanto a promessa de emprego, porque aqui o assunto da 
Tribuna Livre deve ser para se tratar de assunto 
relevante ao Municipio, promessas de emprego, promessas 
politicas, a Câmara não tem nada haver com 1sso, os 
Vereadores também não tem nada haver com isso, então já 
é um assunto que eu e ele já conversamos e já 
acertamos." Fazendo uso da Palavra o SENHOR JOSÉ CARLOS 
SILVA, disse: "Boa noite, com o Dom a gente já resolveu, 
mas assim, promessa de emprego, o que eu trouxe para 
discutir não seria emprego, e sim, o Dom pedindo voto, 
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fizeram alguma coisa e co l ocou o Dom, que tinha duas 
pessoas pedindo voto e p~ometendo emprego dentro da 
Prefeitura, e que isso era serviço de malandro, quero 
dizer, bandido, é um assunto que não cabe a Tribuna 
Livre, mas seriam duas pessoas, · dois candidatos, 
prometendo serviço dentro da Prefeitura e que lsso era 
servlÇO de bandido, e esses dois candidatos não foram 
e lei tos, segunda coisa aqui o Dom, teve um leilão tão 
perto, e o pessoal quer saber, nem todo mundo consegue 
entrar na página desse leilão, e querem saber também 
onde foi investido os valores recolhidos desse Leilão, 
caso queira responder no final, tem mais coisa, tem uns 
três veículos ai, 2013/2014, algo assim, então nós 
gostaríamos de saber se esses veículos estão sendo 
locados pela Prefeitura, porque normalmente locadora 
oferece um veículo 2020/2021, me parece, não tenho 
certeza não, que se trata de veículo 2013/2014, algo 
assim, alguém e~ta sabendo desses três veiculas que 
estão sendo locados ou não, ou emprestados para a 
Prefeitura? Fazendo uso do aparte a VEREADORA ELIANE 
MANZANO ZACARIN, disse: "Boa noite, Senhor José Carlos, 
sobre esses veículos ele3 realmente foram locados, 

· porque nós estamos sem veículos na Prefeitura, você sabe 
que houve um leilão dos veículos, e fizeram uma 
licitação para compra de a t. tomóveis, de veículos novos,· 
e essa licitação por duas ~·ezes não houve oferta, então 
hoje mesmo houve uma licitação e não entrou ninguém para 
oferecer condução, então en~uanto não fechar isso aí de 
licitação de compra de carro, nós estávamos 
completamente sem carro, agora quanto ao ano de 
fabricação do carro eu nã::> posso te falar, mas essa 
locação foi de emergência., porque nós estamos sem 
condução nenhuma, agora, a partir de amanhã, vão fazer 
uma licita~ão para carros usados, porque primeiro 
procura-se carros novos, -mas não tem previsão para 
entrega de carros novos, então agora vai se fazer de 
carros usados, mas primeirCJ tem que abrir licitação de 
novo, ver quem aparece, fazer tudo dentro da Lei." Com a 
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palavra o SENHOR JOSÉ CARLOS SILVA, disse: "Você tem o 
valor da locação deles? Então não tem, saiba que temos 
uma Spin lá na Chevrolet que está encostada já faz uns 
três meses no sol, chuva a vontade, essa Spin é da 
Prefeitura e está lá quebrada, temos m~is duas conduçôes 
também quebradas, uma é só o cabeçote, coisa de Hum mil 
e quinhentos a Dois mil reais para arrumar, então 
precisa de ver se essa locação não compensaria arrumar 
essas três conduçôes que estão na oficina a mais de 
meses, a Spin está na Chevrolet em bebedouro Ja faz uns 
três meses e nem uma pessoa da Prefeitura vai ver do que 
se trata, ela simplesmente está encostada, então essa 
locação esta ficando muito mais cara do que o conserto 
dessas três conduçôes." Com o aparte a VEREADORA ELIANE 
MANZANO ZACARIN, disse: " I~3so você pode afirmar de você 
ti ver o valor das locaçôe s, você tem? Eu também não 
tenho, se você não tem você não pode afirmar, o que eu 
sei é que quando · foram fazer essas locaçôes, inclusive 
eu pedi condução para fazer curso e nós não tínhamos, eu 
e o Marcelo nós pedimos condução para levar o pessoal 
para trabalhar em Viradourc e não tinha, então isso ai 
foi de Emergência, inclusive nenhuma locadora queria 
fazer a locação para terra Roxa por causa do nosso 
histórico, então conseguiu se fazer eu acho que com a 
"Localiza", não tenho certeza, mas eu não sei o valor, 
então eu não posso falar para você se fica mais caro ou 
mais barato, eu não posso afirmar, porque a única coisa 
que eu sei é que foi feito isso, e isso já não cabe a 
gente." Com a palavra o SENHOR JOSÉ CARLOS SILVA, disse: 
" t porque essa Spin está em Bebedouro e já faz uns três 
meses que está parada, os cols carros dentro da Copemag 
estão da mesma forma, eu não tenho a experiência de 
mecânica, mas eu acredito que dever ia ter uma balanço 
entre isto~ Folha salarial, o Dom diz que já está 
resolvido, mas eu gostaria : de saber Senhor . Presidente, 
por que tanto mimimi, tanto tempo para fornecer essa 
folha, já há umas três reunloes que se vem falando 
dessas folhas detalhadas, fornece não fornece, não 
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procura no Portal da Transparência porque você vai 
perder tempo, deu um bafafá violento, o que teria de 
errado para não fornecer essas folhas de pagamento 
detalhada, as contratações, eu gostaria de saber, não 
sei se vai caber a Câmara de vereadores, a respeito 
disso também, eu gostaria que colocassem no Portal da 
Transparência a quantidade de pessoas que foram 
contratadas em um de Fevereiro de 2021, a quantidade de 
pessoas, cargos, e o que aumentou o salário na 
Prefeitura, eu gostaria de saber quantas pessoas foram 
contratadas em 2021, mas detalhado, Escola, Prefeitura, 
Garagem, porque as vezes trás só uma localidade, a gente 
fica perdido, e o valor gasto com essas contratações, e 
se há necessidade também, porque pegamos pessoas e 
encostamos num canto, por promessas de emprego 
infelizmente as vezes temos que falar isso, e colocamos 
outras no lugar dessas, mas não foi dispensado ninguém, 
qual a folha de pagamento, só dessas pessoas que foram 
contratadas, porque mui tas vezes a Prefeitura diz que 
não tem dinheiro, mas contratações, isso aqui todo mundo 
sabe, todo mundo sabe disso, é visivel todas as 
contratações, se há necessidade disso eu não sei, o s 

· administradores que vão saber, vinha tocando com o 
pessoal que estava, e hoje nós temos contratações, temos 
terceirizações, tudo isso e nós não estamos conseguindô 
fazer o básico que a administração anterior fazia, nós 
estamos fazendo menos que o básico, isto também é visto 
por todos, a pessoa que subir aqui em cima é disser que 
é mentira então é porque não conhece a cidade, não 
conhece detalhes da cidade, é visivel, o básico es tá 
ficando para trás, mesmo com novas contratações, mesmo 
com terceirizações, nós não estamos fazendo o básico , 
hoje o "Federal" estava roçando a grama verde, aqui em 
clma, enquanto no passado o pessoal estava roçando a 
grama seca, que era só poe lra, então pagamos, eu · digo 
então por que pagamos, porque pagamos impostos , vocês 
aqui são pagos por nós, Pre feito é pago por nós, então 
nós não podemos ser bobos mais, hoje o "Federal" roçando 
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a grama verde já alta, e no passado essa firma 
contratada roçando a grama seca, alguém tem alguma coisa 
contra isso? É verdade ou mentira? Então nós estamos 
tomando conta do Município? Não, não estamos. Alguém 
esta fiscalizando? Não, não esta, de forma alguma, 
porque isto esta acontecendo, está visível por todos os 
Vereadores, e por nós também." Fazendo uso do aparte o 
VEREADOR GABRIEL ROCHA, disse: " Boa noite, realmente 
você tem razão, a falta de fiscalização, realmente nós 
aqui, eu vou voltar um pouco na folha, devido ao fato, 
eu sei o Presidente · disse ai à questão das folhas mas 
tem que bater em cima disso porque isso é fiscalização, 
eu tenho tentado de todas as formas me documentar, nós 
fizemos esse pedido, os nove Vereadores, para fazer uma 
fiscalização bem feita, é necessária a documentação, é 
necessário saber o que esta acontecendo, realmente eu 
veJO que a atual gestão ela não consegue fazer o mínimo 
que era feito antes, antes era ruim mas agora piorou, 
essa é minha visão, a visão que eu tenho hoje aqui 
dentro como um representante da população, · se nós os 
nove Vereadores não formos munidos de documentação, 
sabermos o que esta acontecendo fica muito difícil, é 

· óbvio que no conhecimento empírico, como você disse 
mui to bem, nós analisarmos roçada de grama seca, tendo 
em vista que agora estão roçando a grama verde, um 
funcionário da Prefeitura, ~alvez não teria necessidade, 
com relação as folhas de pagamento que agora foram 
entregues, eu e os nobres colegas pedimos tudo lsso, 
para fazermos um levantament o para sabermos quais são as 
contratações, o porque das contratações, as portarias e 
decretos foram pedido tudo lsso, isso tudo é um conjunto 
para que possa acontecer o que, uma conjunção, fazer um 
trabalho árduo de fiscalização, onde vai ter que ser 
olhado folha por folha, funcionário por funcionário, mas 
é nossa obrigação, então eu estou dizendo isso para 
ficar explicito que não é todo mundo, mas eu estou 
tentando fazer o trabalho de forma mals clara e mais 
transparente possível para que, para ter certeza daquilo 
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que eu estou falando, para não acontecer igual aconteceu 
agora, a não sei, a vou ver, quando nós não sabemos nós 
temos que pedir, buscar informações para poder dar a 
resposta, por exemplo, para um munícipe como você, que é 
um munícipe que está em cima, que quer saber, assim como 
os outros munícipes do Município, eu acho mui to 
importante sim, e esse argumento que você tem usado, bem 
como o "Batista" também colocou, da nossa parte mui tas 
das vezes falta munição de documentação, e também falta, 
por alguns detalhes, passam despercebidos, e a gente 
precisa sim, eu quero que a população ouça, nós somos o 
ouvido, nós precisamos saber de todos da população o que 
esta ·acontecendo, porque mu i tas vezes a gente não esta 
no lugar certo e na hora certa, mas tem sempre alguém 
que esta no lugar para averiguar e falar olha tem isso 
aqui e parece que esta estranho, chegando nos nossos 
ouvidos a gente vai tomar as devidas providências 
através de documentação, fazer todo um levantamento, 
está certo Presidente? Eu acho relevante falar sobre a 
questão, me desculpa se eu sai fora do levantamento mas 
a intenção aqul é só de falar que nós estamos 
fiscalizando, eu e os outros Vereadores, pra não ficar 

· uma colsa asslm que nós não estamos fiscalizando, tem 
quem ~sta em cima, tem queffi esta olhando, mas nós ternos 
que olhar assim de uma forma concreta, eu tenho que ter 
certeza pra amanhã não sofrer as consequências, mui to 
obrigado." Com a palavra o SENHOR JOSÉ CARLOS SILVA, 
disse: " A Lia vai trazer o valor da locação, o 
Presidente da Câmara referente ao Leilão val trazer o 
valor do Leilão e onde . foi investido o valor recebido, 
eu tenho o valor, mas é melhor vir da boca do 
Presidente, que tem uma ligação direta com o Prefeito , 
para explicar onde foi colocado este valor, a 
contratação de pessoas em 2021, a quantidade de pessoas, 
salários e necessidades, porque não foi dispensado 
nenhum para contratar dois, e tem pessoas de fora da 
cidade trabalhando, já bate ram o pé em cima disso e nada 
aconteceu mas eu tenho certeza que vai acontecer. Agora 
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e por que o distanciamento do Poder Executivo e 
Legislativo sempre foi e~orme, e continua sendo, o 
Executivo nunca deu bola para o Legislativo, e não é 
dessa vez que está dando também, eu mando e você 
obedece, está dessa forma, então vejam bem, o nosso 
Presidente da Câmara, quando ele era oposição, coitado, 
ele juntou uma biblioteca, de tenta solicitação, de 
tantos · pedidos que ele fez, e nada foi atendido, então 
esse distanciamento do Executivo e Legislativo é mui to 
grande, essa vez eu achei que iria melhorar, mas não 
melhorou, então eu estou vendo Vereadores pedirem 
continuação de rua, pedir quebra molas, e a resposta é a 
hora · que eu tiver dinheiro eu faço, então prepara o 
armário, prateleiras, pra colocarem igual ao Dom 
colocou, porque o Dom tem uma pasta gigante com tantas 
solicitações que ele fez e não foi atendida nenhuma, e 
pelo o que eu vejo hoje, isso vai continuar, não sei se 
para todos os V~readores, mas com certeza isso vai 
continuar, não estou criticando, mas isso é visto, que o 
atendimento aos Vereadores está dessa forma, não tem 
atendimento a Vereador nenhum, isto é normal por parte 
deles, da próxima vez a gente vai cobrar a solicitação 

· de hoje, e se o nosso Presi.dente puder unir o Executivo 
e o Legislativo, isso é muito · bom, e unir também os 
Vereadores para trabalharem em cima de um projeto só, 
dois ou dez, também seria muito bom, muito obrigado 
Presidente." Não havendo mais nenhuma inscrição para uso 
da Tribuna Livre o Senho~ Presidente deu início ao 
EXPEDIENTE e colocou à apreciação do Plenário a Ata da 
Sessão Ordinária do dia quatro 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 correspon0ências recebidas. Em seguida 
a senhora Secretária fez a leitura da indicação n°. 
136/2021, do Vereador Paulo Cesar Guiselini, que, 
"INDICA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE FAÇA COM A 
MÁXIMA URGÊNCIA A MANUTENÇÃO NAS PONTEIRAS DOS SUPORTES 
DE LÂMPADAS DOS POSTES, FAZENDO REAPERTO DOS PARAFUSOS." 
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Em seguida a Senhora Secretária fez a leitura da 
indicação n°. 137/2021, do Vereador Paulo Cesar 
Guiselini que, "INDICA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE 
FAÇA COM URGÊNCIA AS PODAS DAS ÉRVORES NO CANTEIRO 
CENTRAL DA AVENIDA JOSÉ CHIARELLI." A. seguir a Senhora 
Secretária fez a leitura da Indicação n°. 138/2021, da 
Vereadora Eliane Manzano Zacarin que, "INDICA AO SENHOR 
PREFEITO MUNICIPAL QUE NOS CONCEDA ESPAÇO DA AVENIDA 
NOVO TEMPO, . ONDE HÁ A CASA DOS TRABALHADORES, PARA QUE 
POSSAMOS REALIZAR A "FEIRA LIVRE" AOS DOMINGOS." Em 
seguida a Senhora Secretária fez a leitura da Indicação 
no. 139/2021, da Vereadora Eliane Manzano Zacarin que, 
"INDICA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE PROVIDENCIE 
GUARITAS NOS PONTOS J:?E ÔNIBUS ESCOLAR ONDE AS CRIANÇAS 
EMBARCAM E DESEMBABCAM AO RELENTO, BEM COMO O SEU 
RESPONSÁVEL." A seguir a Senhora Secretária fez a 
leitura da Indicação no. 140/2021, da Vereadora Eliane 
Manzano Zacarin que, "INDICA AO SENHOR PREFEITO 
MUNICIPAL QUE JUNTO A DIRETORIA MUNICIPAL DE ENSINO DE 
TERRA ROXA VIABILIZE UMA CLASSE DESCENTRALIZADA DA 
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL(ETEC) EM NOSSO MUNICÍPIO, A SER 
INSTALADA NO CENTRO AVANÇADO DE ESTUDOS E PESQUISAS DO 

. ENSINO FUNDAMENTAL DE TERRA ROXA, NA TENTATIVA DE 
OFERECER O CURSO TÉCNICO EM ADMI NISTRAÇÃO. "A seguir a 
Senhora Secretária fez a leitura do Projeto de Lei 
n°034/2021, datado de 01/10/2021,que, "INSTITUE O CARTÃO 
DE IDENTIFICAÇÃO PARA PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO 
AUTISTA RESIDENTE NO MUNICÍPIO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS", de autoria do Vereador GABRIEL ROCHA. 
Após a leitura o Senhor Presidente consultou 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 Redaçãoe a Comissão 
de Finanças e Orçamento. Havendo manifestação dos 
membros da comissão em emi t ir os seu parecer, o Senhor 
Presidente suspendeu a se s são. Reaberta a sessão, o 
Senhor Presidente comunicou que a Comissão de 
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Legislação, Justiça e Redação emitiu o seu parecer 
favorável no 025 e a Comissão de Finanças e Orçamento 
emitiu o seu Parecer Favorável n°024. Não tendo mais 
nada a tratar no Expediente, o Senhor Presidente deu o 
mesmo por encerrado e, em seguida, deu início a ORDEM DO 
DIA. A seguir a Senhora Secretária fez a leitura do 
Projeto de Lei n°034/2021, datado de 01/10/2021, que, 
"INSTITUE O CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO PARA PESSOA COM 
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA RESIDENTE NO MUNICÍPIO, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", de autoria do Vereador GABRIEL 
ROCHA. Após a leitura o Senhor Presidente colocou o 
referido Projeto de Lei em única discussão. Fazendo uso 
da pàlavra o VEREADOR GABRIEL ROCHA disse: "Boa noite 
mais uma vez, esse Projeto, eu me sensibilizei mui to, 
inclusive eu falei com o Marcelo sobre esse Projeto, eu 
acho ele de suma importância, até porque eu desconhecia 
a questão do Autismo e v e rifiquei que existem mui tos 
casos aqui no Município, assim como no Brasil de uma 
forma geral, ·inclusive existe uma Lei Federal que 
garante os benefícios as pessoas portadoras do Autismo , 
e na realidade esse Projeto nada mais vai ser do que um 
Cartão de Identificação pra que facilite todo um 
processo, porque na realidade :várias cidades eu vejo , 
até mesmo no país, acaba que passando despercebido, um 
pai levando uma criança para a escola ou uma criança 
adentre dentro de um ônibus, ela acaba . que tem que ser 
identificada, todo mundo sabe que é muito delicado 
quando tratamos desse assunto porque é um assunto muito 
novo~ e eu verifiquei que há mais de oito ou nove tipos 
de Autismo, então é uma coisa complexa e eu acho de bom 
grado e eu conto com o apoio de vocês, os nobres 
Vereadores, porque vai facilitar demais a identificação 
dessas pessoas e em caso ·de uma urgência, de uma 
necessidade, como o jurídico colocou aqui na 
justificativa, bem como dar visibilidade aos veículos 
que os transportam, eu achei interessante esse caso, 
porque realmente, porque toda vez que uma criança for 
identificada, ou adulto que seja, com tal transtorno, eu 
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acho que vai ficar um pouco mais fácil a identificação, 
e vai ser tratado de urna forma totalmente diferente, e 
além de tudo vai garantir t odos os direitos que ela já 
tem dentro da Constituição Federal, então eu acho que é 
urna Projeto que cabe muito ao Município e beneficia 
mui tas pessoas, mui to obrigado." Em seguida a Senhora 
Secretária fez a leitura da MOÇÃO DE APOIO N°.003, 
da ta da · de 2 9 de setembro de 2 O 21, de auto r ia de todos 
Vereadores. A segulr o Senhor presidente colocou a 
referida Moção em ónica discussão. Fazendo uso da 
palavra o VEREADOR MARCELO RAIMUNDO, disse: " Boa noite 
a todos, pessoal de casa que está nos assistindo, corno a 
Lia disse, corno a Secretária Lia disse , esse é um 
Projeto de Lei da Deputada Letícia Aguiar que esta em 
trarni te na Assembleia Legisla ti v a de São Paulo, e ela 
esta pedindo o apoio das Câmaras Municipais, a fim de 
aumentar a idade lirni te de trinta para trinta e cinco 
anos, corno ela dísse na leitura dela ai, então eu peço 
apoio dos nobres Vereadores para que essa Moção seja 
votada, Mui to obrigado. "Em seguida o Senhor Presidente 
colocou a referida Moção em ónica votação, sendo 
aprovada por unanimidade. Não havendo nada a tratar na 
Ordem do Dia, deu a mesma por encerrada e deu início a 
EXPLICAÇÃO PESSOAL. Fazendo uso" da palavra a VEREADORA 
ELIANE MANZANO ZACARIN, disse: "Boa noite novamente, eu 
primeiro vou dar as respostas para os Vereadores da 
óltirna sessão, o Marcelo pediu providências na Rua 
Vicente Covino, próximo a conveniência do Diego e ali ao 
Posto de Saóde, vai ser providenciado, porque foi feito 
já e não deu certo, então eles vão fazer de urna outra 
forma, agora já vai começar, o Danilo pediu para o 
circular rodar mais mas nós estamos só com um ônibus por 
enquanto viu Dan~lo, então por isso que o horário esta 
sendo prejudicado, porque voltaram as aulas e esse 
ônibus ele corre . as escolas, então assim q1..1e chegar o 
outro ônibus que a gente vai comprar com o dinheiro do 
leilão, ai a gente vai disponibilizar novamente mais 
horários, e você também p erguntou sobre o Centro de 
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Lazer e sobre o Clube Municipal, o Clube Municipal, até 
o Paulinho tinha perguntado sobre a reforma, vai começa r 
a reforma lá, e você pe~guntou se poderia ter uma 
parceria com o clube de lazer, com o clube municipal, 
pode sim, uma parceria público/privada, mas só que tem 
que ter licitação pra . fazer, sobre a "Casa da 
Agricultura", assim como o Paulinho explicou, ela 
pertence ao Estado, e em breve ela vai ser doada ao 
Município para que a gente possa ver o que vai ser 
construído lá. O Emerson , as lâmpadas estão sendo 
trocadas, lentamente mas estão, e o projeto para 
reformar os quebra molas que você falou que tinha que 
pintar porque eles estão sem visibilidade, vão ser 
reformados os quebra molas, e sobre a ponte do . lago 
também será reformada, J a esta em projeto. O Paulinho 
sobre o dentista noturno, E~stá tendo um estudo técnico 
de viabilidade, porque vão haver umas mudanças no Centro 
Odontológi co. E agora eu quero falar sobre a ETEC, no 
começo do ano vocês viram que eu falei da Faculdade pra 
gente trazer pra cá, mas infelizmente esse ano não deu 
certo devido a falta de algumas documentações, essas 
documentações estão sendo· providenciadas, então de 
imediato não teremos a faculdade, mas começaremos com a 
ETEC, se Deus quiser será aprovada agora que mandamos a 
documentação, a ETEC com o curso profissional de 
Administração, que esse se j a o primeiro Curso da ETEC , 
que a gente possa trazer mui to mais cursos para essas 
cr1anças, para esses JOvens, para que além de 
profissionalização tenham Emprego, porque com o estudo 
esta difícil, sem estudo f i ca muito mais. Eu vou falar 
da Feira Livre novamente , porque as inscrições para a 
Feira Livre vão começar a semana que vem, a partir de 
segunda feira eu estarei na prefeitura das onze as 
quatro, pra quem esta me a3sistindo em casa, vou fazer 
uma ficha de inscrição, para as pessoas que queiram 
colocar seu produ te na Fei .:c a Livre, dentro dessa ficha 
as pessoas irão receber também algumas ordens, não va i 
ser jogada essa feira não , ela tem algumas condutas e 
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regras a ser seguida, e eu vou entregar essa regra assim 
que a pessoa fizer a inscrição, qualquer pessoa que 
queira participar da feira pode me procurar, eu fiz uma 
indicação hoje pedindo o local, mas Ja conversei com o 
Prefeito, ele já vai disponibilizar o local, então a 
partir de segunda fe i ra vocês por favor me procurem, que 
a gente vai começar as inscrições, assim que a gente 
fizer as inscrições e estiver tudo certo eu vou avisando 
nas redes sociais, e até mesmo aqui pra gente começar 
com a nossa feira, essa semana teremos dois cursos do 
SEBRAE, aliás o mesmo curso dividido pra Educação e pra 
Saúde, mas a partir da semana que vem até qulnze de 
Novembro o SEBRAE será instalado aqui, chama "SEBRAE 
AQUI", é uma sala do SEBRAE e a gente vai · dar 
oportunidade para os feirantes e para os empreendedores, 
então a gente está prevendo até quinze de Novembro estar 
inaugurando o SEBRAE, pode ser um pouquinho mals, mas 
assim que for inaugurado eu aviso, e quero que vocês 
todos que precisam do SEBRAE que vão l á que a gente vai 
dar toda atenção ao pequeno empreendedor, aquele que 
quer começar, é só isso, boa noite." Com a palavra o 
SENHOR PRESIDENTE, disse: "Eu quero fazer alguns 
esclarecimentos , eu estou sendo alvo de algumas críticas 
na cidade, e eu quero dize r o seguinte, não tenho, não 
vou ter e nunca ti v e medo de crítica, foi em cima das 
críticas que eu cresci, foi em cima das críticas que eu 
estou aqui no meu sétimo mandato, a crítica é essa, 
quando o Sarnir era Prefeito o Dom batia, agora como 
Waldir o Dom está calado, eu quero perguntar para 
qualquer Vereador, vasculh~:;m essa Câmara desde quando 
ela existiu, algum Vereador denunciou o seu próprio 
Prefeito? Ninguém, não · teve cara que teve peito para 
fazer isto, mas está aqui a denuncia, que eu fiz do 
nosso Prefe·i to há uns dois meses e meio atrás, porque 
quando eu me elegi eu falE. i, eu sou Vereador do povo, 
não do Prefeito, pedi para. o Prefeito, faça a coisa 
correta que eu vou estar lá te dando o maior apoio, mas 
também estou lá pronto para fazer as críticas, críticas 
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construtivas que a vida inteira eu fiz, quem quiser o 
documento está aqui. Eu também quero dizer o seguinte, 
eu fui criticado por alguns professores, fui procurado 
por um amigo, não vou citar o nome, que chegou em mim e 
disse o seguinte, Dom o pessoal esta · bombardeando você 
na rua, dizendo que na época do Sarnir você batia e agora 
você esta calado, então vamos supor um assunto que saiu 
aqu1, do "Bizarro", por exemplo, leilão de veiculas, eu 
vinha pedir aqui, eu queria explicação, agora não, o 
Prefeito é meu, ele está 1á e eu . vou lá discutir com 
ele, ele sabe muito · bem, o Paulinho sabe, a Lia sabe, 
quem me acompanhou sabe, quantas vezes eu fui lá 
discutir um assunto que eu não concordava, mas eu fui, 
mesmo que o assunto não foi discutido aqui eu fui, agora 
eu quero convidar para a próxima sessão todos os 
professores, que venham todos os professores nessa Casa 
de Leis, porque eu fui bem claro aquele dia aqui, 
negócio de um pr6jeto que entrou e depois foi retirado, 
porque saiu um boato que nós iamos acabar com o salário 
dos professores, eu fui bem claro aqui, eu falei quando 
Waldir mexer no salário de um professor, vocês podem ter 
certeza de que eu sou a primeira pessoa a ir denunciar 
ele no Ministério Público e no Tribunal de Contas, está 
ai a Ata que eu falei e todo mundo ouviu, e estou pronto 
aqui, mas tenho certeza de que ele não vai fazer isto,· 
porque nós já tinhamos conversado antes, eu não aceito 
professor conversando besteira na rua, eu não aceito, 
fala na minha cara, vem aqu1 e fala pra m1m, porque 
jamais eu vou mudar a minha atitude como Vereador esteja 
lá o Prefeito que for, porque não teve macho aqui que 
denunciou um Prefeito, do lado dele, está aqui a 
denuncia para quem quiser ver, o que eu quero dizer é o 
seguinte, eu não perguntei para esse amigo meu, porque 
ele falou que tinha que fazer uma reunião entre eu, os 
professores mais o Laurinho, nem o Prefeito ele citou, 
ele citou o Laurinho, eu não sei informar se esses 
professores são professores de cargo de confiança ou 
não, se não for cargo de confiança apareçam todos aqui e 
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apontam um centavo de que o Waldir tirou dele, então eu 
quero dizer o seguinte, o que o Waldir estiver fazendo 
de correto, vocês podem ter certeza de que eu vou vir 
defender ele aqui sim, agora se ti ver fazendo alguma 
coisa errado vocês podem ter certeza, · quantas vezes que 
eu fui lá, muitas coisas que eu não concordo eu vou lá, 
o "Bizarro" citou os cara que vieram de fora, eu fui lá 
conversar por várias vezes, então eu quero dizer pra 
vocês que a fiscalização está sendo feita, independente 
do Prefeito que tiver lá dentro, independente, 
derrepente você pode não ter ouvido eu falar uma coisa 
aqui, mas você pode ter certeza de que eu fui lá brigar 
pelo assunto, mas agora eu quero aqui, na próxima 
sessão, todos os professores que se sentiram 
prejudicados, agora meu amigo, se for cargo de confiança 
pelo amor de Deus, não vem cobrar de mim não, porque 
cargo de confiança é cargo de confiança, é bem claro, 
nós Vereadores nãb mandamos em cargo de confiança, quem 
determina o que vai ganhar é o Prefeito, não somos nós, 
se amanhã o Prefeito der uma comissão a mais para um 
cargo de confiança e depois de amanhã ele tirar, eu não 
vou lá brigar, por essa gratificação que ele tirou, 
porque não é da minha alçada, e quem se sentir 
prejudicado tem que conversar ·direto com o Prefeito, 
porque na hora dessa pessoa contratar o cargo de 
confiança, essa pessoa não veio pedir pra mim que ela 
queria ser o cargo de confiança do Prefeito, o Prefeito 
foi lá e ofereceu o cargo de confiança, e ela ficou toda 
contente, por receber o cargo de confiança, . então não 
vem cobrar de mim valores que um esta ganhando mais e 
outro está ganhando menos, não é da nossa alçada, não 
cabe a nós Vereadores discutir valores em cargos de 
confiança, isso é de autoria do Prefeito , o que cabe a 
nós é se no· dia de amanhã for retirado dos professores o 
piso salarial, que é o piso que determina a Lei Federal, 
al cabe a nós denunciar o Prefeito no Ministério 
Público, no Tribunal de Contas e parclr pra Clma do 
Prefeito, e isso estou pronto para fazer, mas se fo r 
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cargo de confiança, na hora de aceitar o cargo não foi 
comigo que você combinou, então por favor, val conversar 
com o Prefeito, ver se houve desconto, se baixou sua 
gratificação, com o Prefeito, eu não te contratei pra 
cargo de confiança, não vem conversar besteira na rua , 
não vem falar que eu estou encobrindo Waldir e batendo 
ne Waldir, não vem porque eu não aceito, se você que 
esta falando tem esse tipo de comportamento, meu tipo de 
comportament.o não é esse, Luizão mui to obrigado pela 
presença, Deus te abençoe e obrigado a todos aqui." 
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra e nada mais 
havendo a tratar, agradeço a presença de todos e dou po r 
encerrada a Sessão. E eu, ELIANE MANZANO ZACARIN, 1 a . 

Secretária, mandei lavrar a presente Ata que , após se r 
lida será assinada . . Câmara Municipal de Terra Roxa, e m 
18 de outubro de 2021. 


