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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 21/06/2021 

Ao vinte e um dias do mês de junho de dois mil e vinte 
um, às dezoito horas e trinta minutos, reuniu-se em 
Sessão Ordinária a Câmara Municipal de Terra Roxa , sob 
a Presidência do Vereador João Aparecido dos Santos e 
Secretariada pela Vereadora Eliane Manzano Zacarin, 
Estando presentes os Senhores Vereadores: DANILO 
CORREA, EMERSON RIBEIRO DA COSTA, . GABRIEL ROCHA, JOÃO 
BATISTA LADEIA, MARCELO RAIMUNDO, PAULO CESAR GUISELINI 
e RODRIGO BARRICHELLO. Iniciada a Sessão o Senhor 
Presidente convidou a todos para ficarem em pé para 
execução do Hino Municipal. Em seguida o Senhor 
Presidente solicitou um minuto de silêncio pelos 
falecimentos de: Sebastião Aristides, Donizete 
Domingues, Eder Antonio Carboni, José Antonini, 
Agenário Bispo dos Santos, Luciana Nacamura, Everaldo 
Braga Pacheco e Irani Aparecida Felisberto de Souza. A 
seguir o Senhor Presidente fez a leitura do VERSÍCULO 
BÍBLICO. A seguir colocou à apreciação do Plenário Ata 
da Sessão Ordinária d o dia 07 de junho de 2021 e 
ninguém se pronunciando contrario, foi aprovada por 
unanimidade. Em seguida a Senhora Secretária fez a 
leitura das correspondências recebidas do Senhor 
Prefeito Municipal." Em seguida a Senhora Secretária 
fez a leitura da Indicação no. 101/2021, do Vereador 
Paulo Cesar Guiselini, que, "INDICA AO SENHOR PREFEITO 
MUNICIPAL QUE COMPRE QUARENTA (40) ESCADAS DE DOIS 
DEGRAUS PARA AS CAMAS DO HOSPITAL COM URGÊNCIA". A 
seguir a Senhora Secretária fez a leitura da Indicação 
no. 102/2021 , do Vereador Paulo Cesar Guiselini, que, 
"INDICA AO SENHOR PR.E FEITO MUNICIPAL QUE FAÇA A 
PREVENÇÃO COM OS VAPORIZADORES NO HOSPITAL, ESCOLAS, 
MERCADOS, PRÉDIOS PÚBLICOS E ESTABELECIMENTOS 
COMERCIAIS, SEI QUE JÁ FOI FEITO, MAS PEÇO QUE SEJA 
FEITO COM MAIS FREQUÊNCIA." Em seguida a Senhora 
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Secretária fez a leitura da Indicação n°. 103/2021, do 
Vereador Marcelo Raimundo, que, "INDICA AO SENHOR 
PREFEITO MUNICIPAL QUE SEJAM FEITOS REPAROS NAS 
ESQUINAS DAS RUAS PEDRO ORLANDO E JOSÉ FRANCISCO DOS 
SANTOS NO BAIRRO JARDIM SÃO PAULO." 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°. 011/2021 de autoria da Vereadora 
Eliane Manzano Zacarin, que, "REQUER, EM CONFORMIDADE 
COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E APÓS OUVIR O DOUTO 
PLENÁRIO, QUE A MESA DESTA CÂMARA MUNICIPAL ENCAMINHE 
AO MINISTÉRIO PÚBLICO DESTA COMARCA A DENÚNCIA FEITA 
PELO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL A GAECO DE RIBEIRÃO 
PRETO QUE SE ENCONTRA EM ANEXO, REFERENTE AOS GASTOS 
COM O COVID-19 NO ANO DE 2020." Em seguida o Senhor 
Presidente colocou o referido Requerimento em única 
discussão. Fazendo uso da palavra a VEREADORA ELIANE 
MANZANO ZACARIN, disse: ''Boa no i te a todos, eu estou 
aqui com a resposta do outro requerimento que eu fiz na 
sessão passada, eu pedi todas as notas dos gastos com a 

- Covid, e aqui estão todas as notas à disposição de 
todos os Vereadores e de qualquer munícipe que tiver 
interesse em saber onde foi gasto o dinheiro da Covid,. 
não estou aqui para acusar ninguém, eu estou aqul para 
fazer a minha obrigação, cumprindo o meu dever de 
Vereadora que é de fiscalizar, eu tenho aqui o 
requerimento do Senhor Prefeito encaminhado ao Gaeco, e 
quem não sabe o que é o Gaeco, é o Grupo de Atuação 
Especial ao Combate do Crime Organizado, e neste 
documento estão alguns valores que forem analisados 
diante dessas notas e deixaram muitas dúvidas, eu 
gostaria de saber dos Vereadores que já estão aqui a 
mais tempo, que estiveram aqui na gestão anterior ~om a 
Covid; Vereador Emerson, Vereador Bala e Vereador Dom, 
vocês sabem quanto foi gasto com a Covid em dois mil e 
vinte, não, o Dom sabe, vocês sabem quanto velo do 
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governo, não, não tiveram interesse em saber, devia ter 
ido a fundo né, porque sua obrigação é fiscalizar, 
vocês não fiscalizaram, mas nós estamos fiscalizando, 
então a verba que veio é de Um milhão, duzentos e 
quarenta e oito mil, setecentos e trinta e três reais e 
setenta e um centavos, foram gastos, Um milhão, 
trezentos e vinte e cinco mil, duzentos e setenta e 
quatro · reais e oitenta e três centavos, quase cem mil à 
rnals do que foi destinado ao nosso município, vocês 
sabem, eu não vou perguntar pra vocês porque se vocês 
não sabem o valor vocês não vão saber me responder, 
dessa verba quantos respiradores foram comprados, 
respirador é o aparelho que rnals se precisa nessa 
Covid, mais necessário para que ninguém precise ficar 
em fila para ser . transferido, vocês sabem quantos 
respiradores foram comprados com essa verba de Hum 
milhão e trezentos, alguém sabe me responder, nenhum, 
nenhum respiradoi com Hum milhão e trezentos mil reais, 
só tem um respirador no Hospital antigo, um respirador 
que está sendo reformado, e dois respiradores que 
chegaram agora pela USP através de Deputado, então Hum 

. milhão e trezentos mil e não se comprou respirador para 
o Hospital, teve dia do Hospit~l ficar lotado de gente 
ficar esperando para ser transferido e não tinha 
respirador, mas teve Hum milhão e trezentos para ser 
gasto, e ninguém fiscalizou, e ninguém viu onde isso 
foi gasto, eu acho muito estranho mesmo e foi por isso 
que eu pedi para ser encaminhado para o Ministério 
Póblico, essas notas que nós ternos aqui são absurdas, 
ternos muitas notas aqui cheques enviados corno prestação 
de serviços, que serviço é esse, eu não sei, vocês 
também não, e só para finalizar Dom, eu Vl que o 
Vereador Paulinho colocou um pedido de quarenta 
escadinhas, mas e você sabe quantas escadinhas vieram o 
ano passado Paul{nho, não, só que eu estive no Hospital 
para fiscalizar e conversel com os funcionários e no 
ano passado vieram trinta e ai to escadinhas, e vocês 
sabem quantas tem, três, trinta e cinco evaporaram, e 
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não houve fiscalização, gente eu não estou entendendo, 
como é que pode uma verba dessa, um valor desse de Hum 
milhão e trezentos e ninguém fiscalizar, ninguém querer 
saber para onde foi, eu fico indignada francamente, 
pode me chamar de enxerida, de qualquer coisa, mas eu 
vou fiscalizar, eu vou a trás, esse caso aqui é só da 
Covid, não estou jogando pedra, eu só estou cumprindo a 
minha obrigação de Vereadora, eu quero começar bem, eu 
quero começar trabalhando, eu não estou te jogando 
pedra, eu perguntei você falou que não fez, eu não 
coloquei palavras . na sua boca, eu espero saber 
responder Emerson, e eu espero que a partir de agora 
vocês também vão fiscalizar, porque é a nossa 
obrigação, Emerson, você já imaginou um parente seu lá 
internado, você já teve problemas com seu filho, você 
viu o que você passou, e você saber que veio uma verba 
de Hum milhão e trezentos e não ter um respirador para 
o seu filho, então a gente tem que encaminhar esse 
requerimento sim para o Ministério Póblico para apurar 
onde foi gasto, como que chega trinta e oito escadinhas 
e só tem três, o Vereador tem que pedir quarenta porque 
não tem, cadê, a gente tem que prestar contas, nós 
somos pagos pelo povo, então nós temos obrigação de 
fiscalizar e passar para o povo· o que está acontecendo~ 
você não concorda comigo Emerson, então está bom, eu 
estou muito i~dignada, por isso que eu fiz esse 
requerimento, e a gente vai votar, espero que vocês 
votem a favor, daqui a gente vai encaminhar para o 
Min~stério Póblico e a gente saber, ter noçãó onde foi 
este valor, onde ele foi empregado, porque não é pouca 
coisa Hum milhão e trezentos não, eu não tenho nem 
noção de quanto é, é muito dinheiro, outra coisa é que 
eu estive .lá hoje e uma coisa que eu não sabia, eu 
estou com os documentos, olha gente eu não falo · nada 
que eu não estou documentada, eu não sabia que o prédio 
do Hospital já não é mais nosso. Então vou falar outra 
coisa, foi perdido sessenta mil reais do convênio do 
Covid, não foi assinado o convênio de Sessenta mil 
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reais, que viria o ano todo, que daria no mínimo para 
comprar um respirador por .mês. Fazendo uso do aparte o 
VEREADOR EMERSON RIBEIRO DA COSTA, disse: "Sobre esse 
valor estimulado de Sessenta mil, eu acho que nós 
Vereadores deveríamos fazer um .ofício sobre o 
Secretário anterior vir para explicar sobre essa verba, 
porque do jeito que a Senhora está falando a senhora 
acha que nós temos que saber de tudo, mas não é dessa 
forma que você faz essa colocação aqui na câmara, eu 
acho que nós temos que convocar o ex-secretário para 
vir explicar sobre essa verba, não . é sobre se informar, 
ele tem que se explicar, mas é do Luís Augusto essa 
verba, a Senhora está pensando na política, a Senhora 
não está preocupada com o bem estar da cidade, a 
Senhora tem que ter uma paciência e lr por etapa, 
chamar o ex-secretário para vir explicar sobre esse 
assunto, a Senhora já está com os cavalos adiante dos 
bois, a Senhora já está preocupada com a política, a 
Senhora já está fazendo politicagem sendo que daqui a 
três anos que tem palanque, obrigado." Com a palavra a 
VEREADORA ELIANE MANZANO ZACARIN, disse: "Mas você teve 
um ano para se informar sobre essa situação e você não 
se informou, olha, mas o Luís A~gusto não veio até mim, 
eu fui até ele, o interesse é meu, ele que m~ 

apresentou as notas porque eu fui até ele, eu não estou 
fazendo politicagem, estou fazendo o meu trabalho, se 
você não cumpriu o seu, problema seu. A seguir o Senhor 
Presidente, querendo fazer parte da discussão do 
Requerimento, convidou o vice-presidente para assumir a 
Presidência. Fazendo uso da palavra o VEREADOR JOÃO 
APARECIDO DOS SANTOS, disse: "Boa noite a todos, gente 
é um Requerimento válido, eu acho que o Emerson está 
falando para você sobre esse documento do sessenta mil 
porque na última sessão ele falou para mim que o 
Secretário anterior falou que não aconteceu isso, não é 
verdade Emerson, então tanto a Lia quanto eu estamos 
afirmando isso, e por que, porque ele foi na minha casa 
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e falou com a boca dele que ele deixou de assinar o 
convênio porque tinha muito dinheiro na Educação, então 
se você está duvidando que nós estamos dizendo a 
verdade, então faça um requerimento você e convoque o 
ex-secretário que nós vamos estar prontos aqui para 
aprovar o requerimento, eu queria falar para você Lia 
que nós discutimos aqui, inclusive conversamos com ele 
aqui em reunlao, teve reunlao, ele se comprometeu em 
apresentar as prestações de contas, fora isso na área 
da saúde tem várias verbas de vários anos que eu pedi a 
prestação de contas e terminou o manda to e não foi 
entregue, então eu pediria que a câmara autorizasse, já 
que é para fazer vamos fazer, manda para o Ministério 
Público, pro Gaeco e para o Tribunal de Contas, 
encaminha para os três, Gaeco, Tribunal de contas e 
para a Promotoria, agora eu quero te fazer urna pergunta 
Lia, essa informação que você teve das escadinhas, as 
escadinhas chegaram até ao Hospital e sumiram ou só 
houve a compra com nota fria? Com a palavra a VEREADORA 
ELIANE MANZANO ZACARIN, disse: "Eu estive no Hospital 
Dom e conversei com vários funcionários, eles afirmaram 
que trinta e oito escadinhas chegaram ao Hospital, e 
elas não se encontram mais lá. Çom a palavra o VEREADOR 
JOÃO APARECIDO DOS SANTOS, disse: "Isso é muito 
complicado, eu vou discutir isso na palavra livre e 
mais alguma colsa referente a isso também, muito 
obrigado." A seguir o Senhor Presidente reassumiu a 
cadeira e colocou o referido Requerimento em única 
votação e ninguém se pronunciando contrário, foi 
aprovada por unanimidade. A seguir a Senhora Secretária 
fez a leitura do REQUERIMENTO N°. 012/2021 de autoria 
do Vereador João Aparecido dos Santos, que, "REQUER, EM 
CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E APÓS OUVIR 
O DOUTO PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADO A ESTA CÂMARA 
MUNICIPAL TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE A CASA DA CRIANÇA 
ARSENIO SARTI, OS CONVÊNIOS FIRMADOS PARA RECEBIMENTOS 
DE VERBAS COMO TAMBÉM DE TODAS AS DESPESAS, INCLUSIVE 
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DE ENCARGOS SOCIAIS." Em seguida o Senhor Presidente 
colocou o referido Requerimento em única discussão. 
Fazendo uso da palavra o VEREADOR JOÃO APARECIDO DOS 
SANTOS, disse: "Esse Requerimento é urna briga longa, 
desde a época do Sarnir, e a informação que eu tenho dos 
funcionários e do ex-Prefeito é de que o Quito 
depositou todos os encargos sociais, todos, e o Sarnir 
não depositou, ai eu fui lá e conversei com o José 
Alfredo e ele falou que o dinheiro foi repassado, que 
que eu fiz, achei que não podia ser só eu e o José 
Alfredo, ai um dia fui lá com a Lia, entrei na sala do 
José Alfredo, convidei o Paulinho Guiseline que estava 
presente na hora da discussão, e entrou também o doutor 
Fabiano, eu fiz a seguinte pergunta para o · José 
Alfredo, José Alfredo nós viemos aqul porque eu 
conversel com a Lia e a Lia também está sendo cobrada, 
então eu quero que você me deixa bem claro, veio o 
dinheiro dos encargos sociais da época do Quito, veio 
Dom, veio da época do Samir, veio Dom, então eu falei 
acabou a conversa, não foi Paulinho, aí saímos de lá 
ciente que tinha vindo, foi a onde eu mandei o 
requerimento e depois disso eu conversel com o José 
Alfredo tá com uns quinze dia~ mais ou menos, o Jos é 
Alfredo disse que não veio, corno não, ele tinha falado 
que veio, aí o pessoal tem dois anos para correr atrás, 
porque eles entraram na justiça, quem entrou por 
Bebedouro ganhou, quem entrou por Viradouro perdeu, 
porque uns entrou contra Entidade e Prefeitura, outros 
entraram só contra Prefeitura e ai perdeu, porque tinha 
urna entidade atrás, agora eu falei para urna delas, tem 
lá na câmara o pedido, tem eu o Paulinho e a Lia que 
somos testemunhas, a ho r a que vocês quiserem ir para o 
fórum, coloquem nós de testemunha que o cara falou, aí 
o marido de urna pediu para eu providenciar documentos, 
nome da entidade, tudo certinho, documentos que veio, 
recibos, então por isso que eu estou encaminhando esse 
pedido, para que eles possam tornar providências, possam 
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ter algum documentos nas mãos, porque precisa de ter um 
novo fato para eles poderem entrar porque senão fica 
morto o processo, por isso eu estou encaminhando esse 
requerimento e pedindo a vocês que contribuam na 
votação. A seguir o Senhor Presidente colocou o 
referido Requerimento em única votação e ninguém s e 
pronunciando contrário, foi aprovado por unanimidade. 
Em seguida a Senhora Secretaria fez a leitura d o 
Projeto de Lei n°015/2021, datado de 30/04/2021, que, 
"DISPÔE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO DE TERRA 
ROXA, PARA O PERÍODO DE 2022 A 2025, E DÁ OUTRAS 
PROVID~NCIAS", de autoria do Executivo. Após a leitura 
o Senhor Presidente colocou o referido Projeto de Lei 
em segunda discussão e votação e ninguém se 
pronunciando contrário, foi aprovada por unanimidade. 
Em seguida a Senhora Secretária fez a leitura d o 
Projeto de Lei n°016/2021, datado de 30/04/20 21, que, 
"DISPÕE SOBRE . AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 
ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O 
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, E DÁ OUTRAS 
PROVID~NCIAS", de autoria do Executivo. Após a leitura 
o Senhor Presidente colocou o referido Projeto de Lei 
em segunda discussão e votação e ninguém se 
pronunciando contrário, foi aprovada por unanimidade._ 
Não tendo nada a trata r na Ordem do Dia, o Senhor 
Presidente deu início a EXPLICAÇÃO PESSOAL. Fazendo uso 
da palavra a Vereadora Elaine Manzano Zacarin, disse: 
"Eu agora vou dar as respostas das indicaç6es verbais, 
as respostas do Prefeito, o Gabriel pediu o balanço 
quadrimestral que não foi apresentado, eles disseram 
que não está pronto mais que esta sendo providenciado, 
o kit alimentação, Gab r iel, eu não entendi o que você 
quis saber sobre o kit alimentação, depois você me 
fala, porque eu tenho aqui, eles me deram todo o gast o 
com as marmitas, até dia dez o i to do sels . foi gasto 
Cento e setenta mil, setecentos e trinta e oito, e o 
que velo do Governo que está lá no portal da 



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 1 secretaria@camarater*r,r, a .sp.gov.br 
site: camaraterraroxa.sp.gov.br 

. Estado de São Paulo "' 

157 
Ata da Sessão Ordinária de 21106/2021 

transparência foram O i tenta e dois mil, oitocentos e 
setenta e quatro, então se vocês veem não bate, tem 
quase cem mil de diferença e que a Prefeitura está 
cumprindo com recursos próprios, eu estou dando a 
resposta do Prefeito, Emerson, você .perguntou sobre a 
verba tapa buracos né, você falou quais são os 
procedimentos, está sendo feito a licitação, então está 
andando, o Danilo perguntou sobre a falta de remédios, 
eu também tive essa reclamação, e o que o Laurinho me 
explicou é que foi feita a licitação mas não foram 
entregues todos .os remédios, mas está sendo 
providenciado, e o banheiro da praça está trancado 
porque vai reformar, está detonado, o fiscal de postura 
que vocês falaram são duas pessoas do Procon que vão 
exercer essa função, e as placas de trânsito também 
estão sendo providenciadas, o Dom perguntou sobre a 
bomba elétrica, eles me falaram que estavam em 
discussão com o Fernando Mora, aí o Fernando Mora teve 
um problema de saóde, parou, mas que eles vão voltar a 
discussão com a pessoa que está no lugar dele, a 
.licitação da merenda, as marmitas são de escolha do 
Prefeito, só isso." Fazendo uso da palavra o VEREADOR 
DANILO CORREIA, disse: "Boa no i te a todos, boa no i te 
Vereadores, mesa Diretora, eu queria parabenizar q 
Secretário do meio ambiente, o Luís fotógrafo, pelo 
trabalho que ele está fazendo no Banharão, parabéns 
pela limpeza lá, queria também parabenizar o Oscarzinho 
e o Nenê Santana porque nem uma limpeza de fora faria 
um serviço bem feito daquele, eu também queria falar do 
Secretário da Cultura que é novato né, que é o Max, o 
da Educação e o do Esporte, porque eu acho que eles não 
estão aparecendo muito, eu acho que o Prefeito devia 
fazer uma reunião com eles, para eles se entrelaçarem, 
eu sei que nós estamos vivendo um momento de pandemia 
mas eu acho que eles deveriam fazer algum projeto, se 
entrelaçarem entre eles, eu também queria fazer uma 
pergunta sobre o Ginásio de Esportes, parou a obra, o 
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que está acontecendo ali, se o dinheiro está em conta, 
alguma coisa está acontecendo, e também gostaria de 
saber sobre o Ginásio, porque está parado, não está 
reformando, a população está cobrando, nada se fala, a 
população está querendo saber, e também a algumas 
reuni6es atrás eu fiz urna pergunta sobre o orçamento do 
Centro de Lazer e a resposta não foi dada até agora, 
fiz verbal a algumas reunloes atrás, então passa de 
novo para o Prefeito fazer um orçamento do Centro de 
Lazer para se saber quanto fica para consertar para 
colocar em andamento porque faz ·anos que está parado 
já, e também queria falar sobre o Clube Municipal, todo 
mundo sabe que passou um vento ali e derrubou o telhado 
e hora que chove cai água dentro dele e vai estragando 
cada vez mais, desculpa Paulinho se eu ultrapassei sua 
indicação, é porque a população esta cobrando, 
obrigado. 11 Fazendo uso da palavra o VEREADOR MARCELO 
RAIMUNDO, disse: "Boa noite aos Vereadores, aos 
munícipes que estão acompanhando a gente em casa, eu 
queria fazer urna indicação verbal sobre a Escola Nabia 
Keidy Bonerner, porque eu acho que está previsto voltar 
as aulas depois das férias, porque em Bebedouro minha 
mulher da aula e já voltou co~ as crianças, ainda não 
esta nada decidido, mas pode volta r. Fazendo uso do 
aparte o VEREADOR DANILO CORREIA, disse: "Marcelo, boa 
pergunta sobre a escola, porque eu ia perguntar e 
esqueci, Lia eu queria que você levasse urna pergunta 
para o Secretário da Educação para saber se já esta em 
ordem as escolas, porque dizem que em Agosto vai voltar 
as aulas, mui to obrigado. 11 Fazendo uso do o aparte a 
VEREADORA ELIANE MANZANO ZACARIN, disse: Ç "Danilo eu 
vou levar a pergunta, mas você como Vereador tem toda 
abertura pra ir lá perguntar também, se informar com o 
Secretário da Educação para ele te passar isso al, 
porque ainda nada foi decidido, ai eu vou perguntar ele 
vai responder lsso, nada foi decido, mas você corno 
Vereador tem todo direito de lr lá pra ele te 
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esclarecer porque, como tá e quando vai voltar. Com a 
palavra o VEREADOR MARCELO RAIMUNDO, disse: Então 
Seguindo aqui com a indicação verbal da Escola Nabia 
Kaidy Bonemer, porque ela esta com várias e varias, 
problema de bombas lá naquela escola está tendo, o 
parquinho também está todo danificado, então se for 
voltar as aulas já depois das férias, não tem a 
previsão ainda mas que seja feita a manutenção, tem a 
Escola Coronel Joaquim Prudente Corrêa que também está 
com vários problemas, outra coisa também é sobre seu 
requerimento Lia, .todo Vereador que sentir que a 
população está cobrando tem que vir aqui mesmo e pedir, 
se acha que houve desvio, lsso quem vai decidir é a 
justiça, não é a gente, a gente só está repassando o 
que vem para nós, então é o que a gente pode fazer, a 
população quer esclarecimento e eu digo que quem vai 
esclarecer é a justiça, não é a gente. Fazendo uso do o 
aparte o VEREADOR EMERSON RIBEIRO DA COSTA, disse: 
"Marcelo, obrigado pelo aparte, ninguém está achando 
nada de nada, por isso nós estamos votando com 
humildade, todo mundo votou a favor do Requerimento, 
ninguém está achando nada , tem que esclarecer sim, 
ninguém está achando nada aqui . não." Com a o VEREADOR 
MARCELO RAIMUNDO, disse: " Então Emerson, como o Dom 
disse, na próxima Sessão faz o requerimento convidando 
o ex-secretário para esclarecer as dúvidas, outra coisa 
também eu queria deixar nossos pesares para as famílias 
enlutadas pelas vítimas da Covid, a família do Everaldo 
Pacheco que foi Vereador nessa Casa de Lei também." 
Fazendo uso da palavra o VEREADOR PAULO CESAR 
GUISELINI, disse: "Boa noite a todos, eu queria ver com 
você Lia porque eu fiz a indicação para o Prefeito 
pedindo para fazer as podas das árvores na Avenida Novo 
Tempo, e na segunda feira quando terminou a reunião, o 
Eduardo disse que iria iniciar as podas e não foi 
feito, e outra coisa Danilo você falou de todo mundo 
dos funcionários lá do lago, e você esqueceu de uma 
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pessoa que ajudou muito lá, o José Carlos o "Bizzorro", 
então eu quero agradecer o Bizarro também e todos os 
funcionários que fizeram sua parte lá no lago, ficou 
mui to bani to lá, parabéns." Fazendo uso da palavra o 
VEREADOR GABRIEL ROCHA, disse: "Boa noite, a toda 
população que está em casa também, vou responder para 
Lia sobre o kit escolar, a pergunta era para o 
jurídico, para saber se realmente, ninguém esta pondo 
em questão as marmitas ou não, não foi esta a questão, 
e mui to menos poli ticagern da minha parte porque isso 
não foi o que eu vim fazer representando o povo aqui 
dentro dessa Casa, eu perguntei apenas o que estava na 
Constituição, assim corno o requerido, assim quando eu 
fui colocar um Projeto de Lei que foi barrado por urna 
questão de Lei, eu também gostaria de saber se foi 
gasto Cem mil, Duzentos mil, Trezentos mil, Lei é Lei, 
é para ser cumprida, assim foi dito aqui dentro dessa 
Casa, outra coisa é a questão dos balanços, isto não 
tem cabimento, · isso nós vamos levar os requerimentos 
para casa e eu conto já com o apoio de vocês porque é 
bimestral e quadrimestral, já passou da data, 
transparência é transparência, estão falando de 
transparência, em dois mil e vinte eu não estava aqui 
então eu posso falar, eu votei tudo de dois mil e 
vinte, transparência é transparência, não tem problema 
nenhum, só que eu quero transparência, seis meses e nem 
portal da transparência está aberto, é urna vergonha, eu 
esperei seis meses porque eu tentei fazer de todo jeito 
para ser parceiro, estou exaltado, desculpa população, 
essa é a questão do portal da transparência o balanço 
já foi respondido pra mim, e o portal da transparência 
não foi respondido por isso que eu J a estou falando, 
então eu quero mais urna vez, portal da transparência, 
por que não esta aberto ao povo, porque este dado que 
você tem Lia, eu estaria consultando lá, eu não teria 
que fazer requerimento. Fazendo uso do aparte a 
VEREADORA ELIANE MANZANO ZACARIN, disse: "Gabriel, 
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deixa eu te falar uma coisa, você está exaltado, eu te 
entendo, eu estive na Prefeitura, Vl eles tirarem do 
Portal de transparência, não fui eu quem tirou porque 
eu não tenho obrigação de te responder, você fez a 
pergunta para o Prefeito, eu sou intermediária, então 
não me acuse, você está sendo grosso comigo, você está 
se exaltando, eu não estou gostando do seu tom, eu não 
falo assim com ninguém, então você tira suas diferenças 
lá com o Prefeito, por favor, é a única coisa que eu te 
peço, me respeita porque eu sou só uma intermediária, 
obrigada. 11 Com a palavra o VEREADOR GABRIEL ROCHA, 
disse: "Em momento algum aqui eu fui agressivo, eu 
estou exaltado exatamente com o Prefeito, que na minha 
opinlao todo mundo anda agradecendo mas que não . está 
fazendo nada, mas o que eu quero dizer é o seguinte, eu 
não estou aqui para defender o Prefeito, os Vereadores 
aqui são meus amigos de coração, mas se for na hora de 
se fazer a voz do povo, me desculpem, mas eu vou fazer 
a voz do povo valer, vocês podem ter certeza do que eu 
estou falando, eu não entrei aqui de gaiato, eu não 
entrei aqui para brincar, eu não estou aqui para 
defender ninguém, eu estou aqui para defender os 
interesses do povo, me desculpe a exaltação Lia, eu só 
falei para você porque se estivesse disponível n~ 

portal da transparência, eu não ia pedir para ninguém 
aqul dentro da casa, então eu vou ter que fazer um 
requerimento, então a partir de agora é Requerimento 
sobre Requerimento, boa noite. 11 EM SUAS CONSIDERAÇÕES 
FINAIS O SENHOR PRESIDENTE disse: "Ninguém mals 
querendo fazer uso da palavra, eu quero dar meus 
esclarecimentos, eu queria aqui passar meus sentimentos 
a família do Everaldo, o Everaldo foi um Vereador que 
esteve aqui com nós por quatro anos, e geralmente toda 
vez que acontece um fato triste desses, o ex-Vereador, 
o ex-Prefeito é velado aqui na câmara, mas infelizmente 
por causa dessa pandemia não teve como fazer, meus 
sentimentos a toda família, foi um companheiro aqui 
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dentro, teve as diferenças é lógico, mas era um amigão, 
e é isso al , tem gente ainda vendo todas essas mortes 
e esta ai brincando com esta pandemia, que esta 
deixando mui tas famílias tristes, está morrendo mui ta 
gente, inclusive aqui na nossa cidade vocês viram aqui 
a lista de mortes, então eu acho que os jovens tinham 
que parar um pouco, espera, tenha paciência para não se 
aglomerarem, as vacinas estão chegando, está vacinando 
aos poucos, veJam, eu estou com um problema sério de 
saúde, as vezes as pessoas cobram de mlm para eu 
resolver alguma coisa mas tá difí6il, eu só saio para 
lr ao hospital, farmácia e câmara, o resto dentro de 
casa,. porque a situação está grave e eu com meus 
problemas as vezes estou deixando a desejar algumas 
colsas que até poderia estar fiscalizando melhor, 
quanto a poda de árvore que foi citada aí, precisa 
analisar bem a poda para não derrubar árvores sem 
necessidade, porque foram cortados três Ipês quando era 
para ser cortado só um então precisa ser prestado 
atenção na poda, outra coisa eu queria aqui fazer uma 
indicação verbal Lia, porque a reclamação veio ontem, 
veio hoje, o Prefeito de Viradouro parece que vai 
solucionar a parte dele, a nos~a pista de Terra Roxa a 
Viradouro está sem sinalização nenhuma, com algun~ 

buracos, é uma das pistas que acontece mais acidente, 
então que o nosso Prefeito entre em contato com o 
Prefeito de Viradouro e faça uma parceria, pinta essas 
faixas logo, tampa algun s buracos que forem necessários 
par~ evitar esses acidentes, essas percas, essas mortes 
que anda acontecendo ai, eu quero aqui falar do projeto 
que foi vetado, do projeto que foi derrubado o veto, 
naquele dia eu cheguei aqui eu falei gente o assessor 
parlamentar graças a Deus está acompanhando nós em 
todas as sessões, coisa que antes não acontecia, ele 
explicou sobre o~ projetos, e ai o que eu fiz, estava 
aqui eu e ele repassando as informações do projeto, nem 
por isso eu encostei ninguém na parede para aprovar o 
veto do Prefeito ou se quer derrubar, o Vereador estava 
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livre aqui para votar em quem ele quisesse, é que nem 
hoje o projeto do Bar r ichelo, como tem um projeto na 
frente fui pegar orientação com o advogado, como tem 
aquele projeto tem que derrubar aquele projeto para 
aprovar o do Barrichelo, então eu quero deixar bem 
claro, tirando do último presidente que foi muito 
maleável, os outros anteriores eles queriam os 
Vereadores para servir o Presidente, eu não, eu estou 
aqui para servir vocês, o que eu puder fazer para 
ajudar, para orientar, junto com o advogado, eu não sei 
nada mas o que eu puder informar eu vou estar com o 
maior carinho tentando informar para que não erra, não 
estou pedindo para ninguém votar e também não quero 
dedo duro enchendo o saco falando que foi eu que pedi 
para votar, quem votou votou porque quis, quero dize r 
para vocês que as contas da Prefeitura do Prefeito 
anterior, do ano de do i s mil e dezessete e dois mil e 
dezoito, eram para ser votadas hoje mas infe l izmente, 
eu querla chamar o nosso advogado aqui na frente para 
que desse um esclarecimento referente as contas do 
Prefeito anterior. Fazendo uso da palavra DOUTOR 
AMARILDO, disse: "Boa noite a todos, referente as duas 
contas, de dois mil e dezes$ete e de dois mil e 
dezoito, o parecer do Tribunal de contas do Estado, ele 
opina para que seja rejeitada as contas que foram 
apresentadas, obedecendo a legislação, o ex-Prefeito 
foi intimado, ele apresentou a defesa dele, e na defesa 
ele alega que os pontos mais importantes da 
administração os principias foram cumpridos, Educação, 
Saúde ele atendeu, os principias da moralidade, da 
intensualidade, enfim a defesa dele está bem detalhada, 
e está anexada em cada exercício para que seja 
analisadas pelos Vereadores, pegando um gancho no que o 
Dom acabou de falar, os nobres Vereadores são autônomos 
em suas decisões aqui nesta Casa, então será votado 
agora o parecer desses dois exercícios, dezessete e 
dezoito, o parecer do Tribunal ele é um norte, já 
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analisou e entendeu que as contas devem ser reprovadas, 
entretanto novamente eu vou falar, vocês não são 
obrigados a acompanhar o parecer, o parecer ele é um 
norte, havendo dois terços, na maioria, vocês podem, 
mesmo o Tribunal votando contra, opinando contra, vocês 
podem aprovar as contas do ex-Prefeito, então não é 
lsso que tem pressão para votar ou deixar de votar, 
vocês tem autonomia, mas sirva como base o parecer do 
Tribunal, eu já analisei, dei meu parecer, meu parecer 
ele é opinativo, ele não fala revogo ou aprovo, cabe a 
cada um dessa Casa analisar as provas que tem nos autos 
e formar seu juízo de convicção, se dois terços 
resolver aprovar as contas está aprovada, se vocês 
acompanharem o parecer do Tribunal por menos de . dois 
terços as contas serão reprovadas, o meu parecer é 
opinativo, a gente só esclarece o que determina a 
Constituição, o que determina o regimento interno da 
Casa e a Lei Orgãnica d o Município, os Vereadores então 
são autônomos e tem a decisão dos seus votos, se 
votarem dois terços para que as contas sejam reprovadas 
elas serão reprovadas, se dois terços votarem ao 
contrário elas serão aprovadas, então não existe 
pressão para ninguém votar, e eu também não falo vote 
ou deixe de votar, eu só trago aquilo que a 
Constituição manda e que o regimento interno da Casa 
manda e o que a Lei Orgânica manda, entretanto o 
parecer do Tribunal é uma baliza, o parecer do Tribunal 
é aquilo que já foi ana lisado, então é isso ai que eu 
vou fazer na próxima reunlao, o parecer meu val 
acompanhar e as contas do ex-Prefeito também foram 
apresentadas e qualquer dúvida estarei à disposição, 
boa noite." Com a palav ra o SENHOR PRESIDENTE, disse: 
"Eu queria · dizer que como o parecer chegou na sexta 
feira à tarde, porque n a verdade o prazo já estourou, 
mas o advogado do Qui to não mandou para a câmara em 
tempo hábil, não mandou a defesa, mas ai você fica 
naquela, vamos votar antes, mas ai você não deu o prazo 
de defesa para o cara, então estamos dando o prazo de 
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defesa, porque pode acontecer de no dia de amanhã ele 
entrar na justiça e dizer que diante da pandemia o 
advogado não estava bem, teve problema de família e 
lsso atrapalhou, então para que nada aconteça, ainda 
fica um risco para mlm como Presidente de não ter 
colocado lsso antes em votação, al como acaba de 
chegar, a comissão vai ter que dar um parecer, então 
como chegou na sexta não tinha como a comissão dar o 
parecer hoje, então eu queria ver com vocês até o final 
de semana, até sexta feira ou começo da semana que vem, 
cada um pegasse uma cópia aqui amanhã e analisasse e ai 
nós vem aqui com a cabeça formada, cada um vota no que 
qulser e decide o que quiser, eu queria falar aqui 
Emerson, você falou que a Lia está com politicagem, a 
Lia acompanhou esta câmara por várias Sessões e Vlu 
aqui a Câmara votar contra todos os requerimentos que 
eu estava encaminhando para fiscalizar os Prefeitos e 
os Vereadores impediam a fiscalização, ai uma pergunta 
que ela faz, vocês não estavam aqui, vocês não viram, o 
que vocês fizeram, eu não vi politicagem nenhuma nisso 
al, eu vi simplesmente ela cobrando nós do nosso dever 
que teria que ter cumprido, então eu encaminhei aqui 
vários requerimentos aqui para _a fiscalização, tanto é 
que esse aqui é um requerimento a onde eu peço ~ 

prestação de contas no dia vinte e nove de maio de dois 
mil e vinte, de dinheiro que veio para a Educação, de 
dois mil e dezessete, dois mil e dezoito, dois mil e 
dezenove e dois mil e vinte, e ai o que acontece é que 
não foi encaminhado nada para cá, nada, entãó eu ainda 
conversei com o Secretário de Saúde aqui e disse que eu 
preciso das prestações de contas porque eu preclso 
passar para os Deputados, eles passaram o dinheiro e 
querem saber, eu vou mandar, terminou o mandato e não 
mandou, o Lia . aqui tem duas indicações que eu tinha 
feito e elas não foram anexadas, aqui uma era para 
mandar colocar as Bandeiras em frente ao Teatro 
Municipal como era an t es, junte com as outras para 
encaminhar para o Prefeito, a outra é indico ao Senhor 
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Prefeito que seja reformado o portão que foi tirado do 
Ginásio de Esportes e adaptado para a Garagem 
Municipal, porque que eu coloquei assim, porque todo 
mundo sabe, a cidade inteira sabe, que a Prefeitura 
está endividada e está difícil para . fazer as coisas, 
está devagar até que lá na frente as coisas comecem a 
andar e se acerte a situação, justifico que houve 
mudança no Ginásio de Esportes e que o portão que foi 
retirado vai ficar pequeno, para que não tenha gasto 
de compra com outro portão, o mesmo para garagem, pois 
no dia primeiro do . quatro de dois mil e dezenove, o 
Senhor José Carlos o "Bizorro", ele usou a tribuna aqui 
cobrando porque estava havendo roubo no barracão, e não 
tinha portão, o portão estava quebrado, al no dia 
qulnze como não fez eu tornei a cobrar do dia um do 
quatro e o Bizorro cobrou também, eu cobrei por várias 
vezes, porque lá, olha só como é que pode, roubaram lá 
máquina de solda enorme, todas as ferramentas da 
Prefeitura, a Prefeitura tinha uma oficina que nem o 
Bôrtolo de Colina que é uma oficina enorme que tem lá, 
era enorme a oficina de Terra Roxa, não sobrou nada, 
roubaram tudo, roubaram tambor de duzentos litros de 
óleo não sei de que jeito, o portão estava lá quebrado, 
roubaram pneu de máquina grande lá de dentro, como foi 
tirado esses pneus lá de dentro eu não sei, tinha 
várias denuncias de tambor de vinte litros de óleo de 
cárter, por esse motivo parou de trocar óleo de 
caminhão lá, começou trocar nos postos porque comprava 
os tambor de repente sumia, então eu vou c i ta r para 
vocês uma colsa, era um horário marcado, dez da noite o 
telefone tocava e um cara me falava, olha roubaram 
isso, mas não dava nome, um dia aquilo ficou marcado, o 
cara me ligou e falou, olha você brigou na câmara para 
colocar pneus novos no trenzinho para carregar as 
crianças no final de semana, dois caras combinou essa 
noite de roubar os pneus, tinha trocado, são três 
carretinhas, então são seis pneus novos que servem ne 
carro, ai ele falou, você vai lá fiscalizar, eu falei 
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ta bom, a outra coisa, a carreta nova que estava 
trabalhando lá nas casinhas roubaram todos os pneus 
também e largaram a carreta nova jogada no chão, ai 
passou aquela no i te, eu jamais imaginei que ia 
acontecer urna coisa dessas, passou mais um dia o cara 
me ligou dizendo que roubaram os seis pneus e a 
carretinha jogada lá no chão, mas o cara não dá nome, 
então para que não aconteça isso, corno lá o portão vai 
ficar grande, pega o portão que tiraram de lá põe lá 
porque, toda vez que eu ia lá no barracão falar sobre 
alguma coisa que estava acontecendo os guardas falavam 
para mim assim, esse ano até que não e do outro urna 
parte não, todos os dias as dez horas da noite mais ou 
menos, vai levar as crianças do sítio, o motorista que 
leva é o guarda, e . aqui fica a Deus dará, e aí nego 
entra, você não sabe quem entrou, entra com a condução 
dele põe dentro e vai embora , você não sabe. Emerson, 
você diz que virou cinco portãozinho, se você sabe de 
alguma colsa eu peço por favor, vá até a tribuna e 
fale, você é Vereador para fiscalizar igual eu. Agora 
eu quero falar urna colsa com todos os Vereadores, eu 
estou aqui para servir Vereador, não para ser servido, 
mas existe urna hierarquia a s~r cumprida, se você vai 
numa fazenda tem o cara que torna conta, se você vai 
numa firma tem o gerente, e eu corno Presidente da 
Câmara não fui comunicado que iria estar presente aqui 
o Deputado Ricardo Silva, eu corno Presidente aqui eu 
não fui convidado, eu sel que estamos diante de urna 
pandernia, mas ficou ruim, péssimo para mim na cidade, 
porque o pessoal cobrando de rnlrn, velo o Deputado 
trazer verba para a cidade e você não estava presente, 
eu falei, o Gabriel não me convidou, o Gabriel não me 
pediu a câmara para fazer o evento, tudo bem, é o 
primeiro rnantado dele, ele pode ter cometido esse erro, 
eu quando o Arlindo Chinaglia veio aqui, eu lembro que 
eu vim aqui nessa câmara para pedir naquela época, eu 
vl que na verdade eu nunca fui bem aceito aqui dentro, 
eu vl que a colsa estava melo de mal para plor, eu 
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então emprestei a caminhonete com o Manoel Levorato, eu 
coloquei o Arlindo em cima da caminhonete e rodei a 
cidade agradecendo o Arlindo pela verba que ele tinha 
trazido na época, então eu não quero que nenhum 
Vereador faça isso, corneta esse erro, porque fica ruim 
pra mim corno presidente da câmara ser cobrado por urna 
certa parte da população, ter vindo um Deputado na 
cidade e o Presidente não recebeu. Fazendo uso do 
aparte o VEREADOR GABRIEL ROCHA, disse: "Outra vez boa 
noite, nós conversamos aquele dia Dom, se foi urna falha 
minha eu peço desculpas a todos aq~i, falei para o Dom, 
ele sabe, ele colocou urna regra aqui dentro da câmara 
corno ·Presidente onde a gente não podia aglomerar, você 
sabe Deputado, principalmente Estadual ele passa . corno 
um meteoro, é bem. assim, eu não tinha informação 
concreta, cem por cento exata, inclusive eu quero 
aproveitar o momento se você me permitir, onde eu fui 
falar um dia antes com o Executivo, é por isso também 
minha e xaltação, você me perdoe Lia, porque eu acho o 
seguinte, · poli ticagern pra todo lado não val resolver 
nada isso aqui, vocês me perdoem testou usando esse 
momento aqui Dom porque eu acho pertinente para a 
população, eu estou sentindo co~o você se sentiu, então 
se você sentiu isso, você não deveria nem ter falado 
lsso aqui agora, falava comigo pessoalmente e não 
esperava o último momento, você sabe que fui eu que fui 
conversar com você, mas tudo bem, você falou lsso 
agora, a obrigação do Vereador era estar aqui na 
câmara, então vocês me perdoem, eu sei que todo mundo 
trabalha mas então todo mundo deveria estar aqui na 
hora que ele estava presente, a gente sabe que a gente 
esta com horário de fechamento da câmara, a Maria 
Olinda está aqui, ela sabe que foi com vinte minutos, 
eu tive que descer correndo para tornar um banho e 
subir; eu não tenho nada para esconder de ninguém, são 
recursos sim, eu só acho assim, da sua parte Dom, não 
tem problema nenhum você não ter recebido o Deputado, 
até porque ele percebeu a cidade vazia por conta da 
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pandemia, porque eu iria fazer uma festa sim, porque 
ele trouxe Hum milhão de reais ou mais se a gente somar 
tudo, então quer dizer, é um cara que tem que ser bem 
vindo aqui na cidade, eu só quero deixar bem claro aqui 
que em nem um momento, desde o dia que eu assumi, foi a 
prlmelra palavra que eu falei Dom, esquece a 
politicagem, o Emerson falou uma coisa e eu vou falar 
aqul a·gora, para você Dom, para você Lia, para todos 
nós aqui, é que eu estou falando da mesa diretora, 
chuta a bola pra frente, sabe por que, o que tiver que 
ser lá para trás, a gente já está votando pra ser o que 
tem que ser, deixa como o Marcelo falou hoje muito bem, 
parabéns, o que tiver que ser será, nós não estávamos 
aqui presente, a gente sabe, eu concordo com você Lia, 
se tem que averiguar, tem que averiguar sim, só que eu 
acho que não estão deixando eu com cinco meses eu fazer 
um trabalho, de onde eu não peguei um real do 
Municipio, a não ser o meu pagamento aqui da câmara, eu 
não pedi combustivel, eu não pedi condução , eu não pedi 
nada para o Prefeito, para o Executivo para ele me 
ceder para eu ir para São Paulo e voltar, todo recurso 
que eu consegui foi com dinheiro que eu recebo do povo, 
e eu tenho como provar, eu que~o saber depois, val ser 
mais pra frente, me perdoa falar aqui também, eu vou 
aproveitar o momento, val ter muitas notas ai pra 
frente que a gente val ter que averiguar, muita nota de 
viagem ai que eu não estou entendendo, são algumas 
informações que a gente acaba captando, porque esta 
faltando aqueles detalhes lá no portal da 
transparência, o eles estão errando ou eles não estão 
colocando, eu não quero brigar com ninguém, minha 
intenção é continuar fazendo o que eu estou fazendo 
pelo povo, se eu errei na ocasião, se você acha que eu 
errei eu peço desculpas para você aqui, para a 
população ver tá, porque eu nunca fui de brigar, peço 
desculpas para você Lia se eu me exaltei, mas você é 
sim representante do Pr~feito e eu tenho que olhar você 
como Prefeito aqui dentro, você me perdoa, porque se é 
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você que fala o que ele tem que falar é a palavra dele 
que tá valendo aqui dentro, acho que deu para entender, 
e se você acha que eu estava errado eu peço desculpas, 
boa no i te." Com a palavra o SENHOR PRESIDENTE, disse: 
na verdade Gabriel, aqui eu não estou vendo Vereador de 
um lado como do outro com diferença, tanto é que eu vim 
falar sobre a sua verba, e a hora que você foi para a 
tribuna na sessão passada, você passou de frente da 
minha mesa e falou para mim, inclusive ele esta vindo 
ai amanhã, e saiu, mas nem me convidou, ai eu falei 
então, ele estava sabendo que o cara vinha, porque nós 
tínhamos conversado antes, aí eu falei para você, vai 
lá e ·explica que depois eu vou falar, porque a conversa 
de nós dois o povo não ouvlu, o que eu quero que você 
entenda é que para mim ficou ruim perante a população, 
então eu falei para você, você me explicou mas eu falei 
vai lá e explica, porque depois eu vou lá explicar ,a 
palavra estava livre, falei, vai na tribuna e explica 
porque depois eu vou explicar , eu sou homem para te 
falar, então eu quero dizer o seguinte, pra mlm eu 
tinha que explicar porque tem várias pessoas 
assistindo, inclusive assistindo para saber se é 
verdade, ai então eu falei, e~ vou explicar, ele veio 
ne mim, pediu desculpas, eu sei que ele acabou de 
assumlr, pode ter acontecido um erro, mas eu tenho que 
explicar para o pessoal entender o porque que eu não 
vim, porque senão fica como eu abandonei a Câmara e eu 
abandonei o Deputado. Com o aparte o VEREADOR GABRIEL 
ROCHA, disse: "Porque é controverso Dom, eu entendo 
você, e eu entendo o que você tá dizendo para mim, e 
acho pertinente slm, mas só que você foi mui to claro 
pra mim ali na rua, que você falou pra mim, foi bom 
você falar; mas eu fui até sem saber, eu fui na minha 
intenção você é o Presidente, mas de repente eu chamava 
você mas não chamava o Paulinho, eu não chamava o Bala, 
porque virou uma coisa assim de última hora, eu falei 
pra você sim, o Deputado provavelmente vem aqui, porque 
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eu já tinha falado para o Waldir, eu já tinha falado 
com o Laurinho que não atenderam ele, ai eles falaram 
pra mim, e eu já vou aproveitar para falar isso também, 
o Prefeito e o Vice falaram que não atenderam porque eu 
não levei lá, urna puta de urna mentira isso, porque eu 
tenho até gravação, e corno você sempre falou, eu tenho 
prova, eu tenho prova, escrita, tenho prova gravada e 
tenho prova filmada, se o povo quiser ver, é igual a 
Lia falou, esta na minha mão, é só procurar, eu te 
mostrei, fala al no microfone se eu não te mostrei, 
então acabou, eu estou muito exaltado sob essa questão 
Dom, não é só você, a minha vontade era que o povo 
vlesse aqul agradecer, você mesmo falou que não esta 
fazendo visitas por causa da sua saúde, a gente sabe, a 
gente conversa sobre isso, eu achei normal, se foi um 
erro eu novamente te peço desculpas, mas se eu estou 
falando dessa parte porque é o seguinte, a verdade tem 
que ser dita, porque v ocês, o Executivo convidou quase 
todo mundo para ir para São Paulo, convidou o Gabriel 
Rocha, não, e eu achei ruim, não, eu corri atrás do que 
tinha pra correr, se você se sentiu assim é só trazer 
um Deputado, trás o Deputado e não me chama, desculpa 
se eu estou sendo muito si0cero, as vezes estou 
passando arrogância, não é minha intenção, mas é qu~ 

você tocou em um assunto que fere a minha lrnagern, 
porque se você acha que a sua imagem ficou rulrn, a 
minha piorou, porque vocês querem fazer alvoroço, 
porque isso ai não precisava nem conversar sobre isso, 
me chamava num canto e conversava comigo aqui dentro, 
corno a gente já conver s ou outras vezes, eu espero que 
daqui para frente não deixe os outros errarem, chama o 
Marcelo, chama ele, chama ele num canto e conversa, se 
você tem muitos anos aqui dentro você tem que ensinar, 
e eu sempre tive urna admiração por você, sobre a sua 
pessoa, talvez politicamente não gostava sobre algum 
aspecto, mas sempre t i ve urna admiração, então vamos 
encerrar a conversa por aqui e tocar o barco pra frente 
e fazer com que o munícipe aprovei te desses recursos, 
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vamos tocar a bola pra frente, vamos combinar assim, eu 
acho que terminando assim é melhor senão vai virar um 
rolo, obrigado." Ninguém mais querendo fazer uso da 
palavra e nada mais havendo a tratar, agradeço a 
presença de todos e dou por encerrada a Sessão. E eu, 
ELIANE MANZANO ZACARIN, 1a~-Secretária, mandei lavrar a 
presente Ata que, após ser lida será assinada. Câmara 
Municipal de Terra Roxa, em 21 de junho de 2021. 

EL 'ANO ZACARIN 
~---- ~ -Secretária. 


