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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 02/05/2022 

Aos dois dias do mês de maio de dois mil e vinte dois, às 
vinte horas, reuniu- se em Sessão Ordinária a Câmara 
Municipal de Terra Roxa, sob a Presidência do Vereador João 
Aparecido dos 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 pelo falecimento de: Angela 
Maria Spadim Medeiros. A seguir o Senhor Presidente fez a 
leitura do VERSÍCULO BÍBLICO. A seguir colocou à apreciação 
do Plenário Ata da Sessão Ordinária do dia 18 de Abril de 
2022 e ninguém se pronunciando contrário, foi aprovada por 
unanimidade. A seguir a Senhora Secretária fez a leitura 
das correspondências do Senhor Prefeito Municipal. Em 
seguida a Senhora Secretária fez a leitura da Solicitação 
n° 009/2022, do VEREADOR PAULO CESAR GUISELINI, que, 
"SOLICITA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE PROVIDENCIE A 
COMPRA, COM A MÁXIMA URGÊNCIA, DE COMPUTADORES E 
IMPRESSORAS PARA TODAS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO." A seguir a 
Senhora Secretária fez a · leitura da Solicitação no 
010/2022, do VEREADOR PAULO CESAR GUISELINI, que, "SOLICITA 
AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE PROVIDENCIE A COMPRA, COM 
A MÁXIMA URGÊNCIA A PODA DAS PALMEIRAS IMPERIAIS, DAS 
ÁRVORES DO CANTEIRO CENTRAL, TROQUE AS LÂMPADAS QUEIMADAS E 
COLOQUE AS PONTEIRAS DAS LUMINÁRIAS DOS POSTES EM TODA A 
EXTENSÃO DA AVENIDA JOSÉ CHIARELLI. Em seguida a Senhora 
Secretária fez a leitura da Solicitação no 011/2022, do 
VEREADOR PAULO CESAR GU:ISEL:IN:I, que, "SOLICITA AO SENHOR 
PREFEITO MUNICIPAL QUE FAÇA A PINTURA, REPARE MANUTENÇÃO NO 
PRÉDIO DO CRAS." A seguir a Senhora Secretária fez a 
leitura da Solicitação n° 012/2022, do VEREADOR PAULO CESAR 
GUISELINI, que, "SOLICITA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE 
FAÇA RECAPEAMENTO DE VÁRIAS RUAS DA CIDADE, PRINCIPALMENTE: 
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NA AVENIDA DURVALINO JOSÉ COVINO; E EM FRENTE A IGREJA 
MADRE PAULINA. E AINDA, FAZER DOIS BUEIROS PARA ESCOAMENTO 
DAS ÁGUAS DA CHUVA DO BAIRRO IMIGRANTES E NOSSA SENHORA 
APARECIDA." Em seguida a Senhora Secretária fez a leitura 
da Solicitação no 013/2022, do VEREADOR PAULO CESAR 
GUISELINI, que, "SOLICITA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE 
PROVIDENCIE A LIMPEZA E REPARO DAS GUIAS DAS SARJETAS E 
SARJETÕES DE ESCOAMENTO POR TODO MUNICÍPIO." A seguir a 
Senhora Secretária fez a leitura da Solicitação no 
014/2022, do VEREADOR PAULO CESAR GUISELINI, que, "SOLICITA 
AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE FAÇA A PINTURA DE TODOS OS 
REDUTORES DE VELOCIDADE E TAMBÉM DE TODOS OS SINAIS DE 
TRÂNSITO DE SOLO DE TODO O MUNICÍPIO." Em seguida a Senhora 
Secretária fez a leitura da Solicitação no 015/2022, do 
VEREADOR PAULO CESAR GUISELINI, que, "SOLICITA AO SENHOR 
PREFEITO MUNICIPAL QUE PROVIDENCIE MANUTENÇÃO, REPAROS NO 
PRÉDIO DO ANFITEATRO MOHAMED ABBES SOBRINHO, BEM COMO A 
INSTALAÇÃO DE REFLETORES DE LED COM VARIAÇÕES DE CORES 
FOCADAS PARA O PRÉDIO, AFIM DE MAIOR DESTAQUE." A seguir a 
Senhora Secretária fez a leitura da Solicitação n° 
016/2022, do VEREADORA ELIANE MANZANO ZACARIM, que, 
"SOLICITA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE COLOQUE DE FORMA 
ESTRATÉGICA, LIXEIRAS EXTERNAS EM FRENTE ÀS ESCOLAS E 
REPARTIÇÃO PÚBLICAS." Em seguida a Senhora Secretária fez a 
leitura da Solicitação no 017/2022, do VEREADOR PAULO CESAR 
GUISELINI, que, "SOLICITA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE 
PROVIDENCIE MANUTENÇÃO, REPAROS E TROCAS DE VENTILADORES NO 
PRÉDIO DO CENTRO COMUNITÁRIO MARIA NAZARETH BRAGA MARQUES." 
A seguir a Senhora Secretária fez a leitura do Projeto de 
Lei n°. 018/2022, datado de 29 de abril de 2022, que, 
"DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA ELABORAÇÃO E 
EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 
2023, E DÁ OUTRAS PROVID~NCIAS," de autoria do Executivo. 
Em seguida o Senhor Presidente encaminhou o referido 
Projeto de Lei à Comissão de Finanças e Orçamento. Em 
seguida a Senhora Secretária fez a leitura do Projeto de 
Lei n°. 019/2022, datado de 29 de abril de 2022, que, 
"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL FIRMAR CONVÊNIO COM O 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO 

DER/SP, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS," de autoria do 
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Executivo." Havendo manifestação dos membro s das comissões 
em emitir os seus pareceres, o Senhor Presidente suspendeu 
a sessão. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente comunicou 
que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação emitiu o 
seu parecer favorável no 019. E a Comissão de Finanças e 
Orçamentos emitiu o seu parecer favorável no 017. 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 no. 017/2022, datado de 13 de abril de 2022, que, 
"DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA PARCELAMENTO DE DÉBITO DA 
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TERRA ROXA 
- APAE, JUNTO AO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA," de autoria do 
Execut i vo. Havendo manifestação dos membro s das comissões 
em emiti r os seus pareceres, o Senhor Pres i dente suspendeu 
a sessão. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente comunicou 
que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação emitiu o 
seu parecer favorável no 018. E a Comissão de Finanças e 
Orçamentos emitiu o seu parecer favorável n° 016. Após a 
leitura o Senhor Presidente colocou o referido Projeto de 
Lei em única discussão. O SENHOR PRESIDENTE, disse: "Eu vou 
fazer veja bem o processo 007 8078/98 9/19 prefeitura 
municipal de Terra Roxa Sarnir Assad Nassbine Prefeito da 
época beneficiária Associação de Pais e Amigos Excepcionais 
de Terra Roxa APAE responsável Silvio Antônio Valentim 
atual responsável pela entidade beneficiária repasse ao 
terceiro setor subvenção de r$ 43000 na época tá pedindo um 
parcelamento de 52.000 Eu pediria a líder do prefeito para 
que o prefeito encaminhasse presta casa de lei toda a 
documentação que nós estamos aprovando um parcelamento de 
dívida Aonde a APAE ficou prejudicada e a gente tá provando 
aqui sem saber o que que aconteceu estão aprovando um 
parcelamento para que o dia da manhã pai possa estar 
recebendo seus recursos mas também não pode estar provando 
e deixando parado sem saber o que que aconteceu eu quero te 
pedir para líder do prefeito que encaminha para essa casa 
de lei com a parede toda documentação que gerou essa 
dívida. Em seguida colocou em única votação e ninguém se 
pronunciando contrário foi aprovado por unanimidade. Em 
seguida a Senhora Secretária fez a leitura do Projeto de 
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Lei no. 019/2022, datado de 29 de abril de 2022, que, 
"AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL FIRMAR CONVÊNIO COM O 
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE SÃO PAULO 

DER/SP, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS," de autoria do 
Executivo." Após a leitura o Senhor Presidente colocou o 
referido Projeto de Lei em única discussão e votação 
ninguém se pronunciando contrário foi aprovado por 
unanimidade. Em seguida a Senhora Secretária fez a leitura 
do REQUERIMENTO N°. 009/2022, datado de 16 de março de 20 22 
DO VEREADOR JOÃO APARECIDO DOS SANTOS. Em seguida o Senhor 
Presidente colocou o referido requerimento em única 
discussão. O SENHOR PRESIDENTE, disse: "Não havendo nenhum 
Vereador querendo fazer uso da palavra, eu quero aqui fazer 
um comentário sobre esse requerimento. Eu quero afirmar 
para todos que já não é suspeita, é uma afirmação de roubo. 
Foi roubado uma bateria, foi feito um boletim no dia vinte, 
foi roubado outra bateria, parece que foi ontem, do mesmo 
caminhão, e foi feito um novo boletim hoje. A situação 
daquela Prefeitura é muito complicada, aquilo ali deveria 
ter câmera para todo lado porque ali você não tem noção a 
quantidade de roubo que já aconteceu naquele barracão. Uma 
certa vez era dez da noite, ali tinha o cara que avisava, 
ligou para mim, ó, você pediu para colocar os pneus novos 
todo no trenzinho, já está acertado para roubar os pneus 
amanhã às dez horas da noite. Eu falei, não é possível, no 
outro dia o cara me ligou, falou, vai lá ver, você não foi 
olhar, o que você tá fazendo? Fiscalizando o que? O 
Trenzinho já tá lá no jogado no chão, roubaram todos os 
pneus novos. Tá, eu não acreditei naquilo. Tinha duas 
carretas zero que tinha vindo, que estava lá em cima 
fazendo casinhas da COHAB, pneus novos, amanheceu jogada no 
chão, roubaram todos os pneus, eu o que eu vou falar aqui 
qualquer um de vocês pode ir lá, Terra Roxa era uma cidade 
que tinha uma grande oficina lá, a máquina de solda, sem 
mentira nenhuma, era mais grande que isso, era enorme, vai 
lá ver se vocês vê a máquina de solda, vai lá ver se vocês 
vê uma chave da oficina, roubaram tudo. Lá veio um aviso 
para mim que foi roubado dois pneus de máquina grande lá de 
dentro, como que esse pneu sai lá de dentro? Tambor de 
duzentos litros, como sai lá de dentro? Tambor de óleo de 
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vinte litros então, não tem quantidade, 0 pessoal 
comentava, até moto diz que foram roubadas ali. E eu pedi a 
boletim aqui, podem olhar o passado aí, os ar qui vos, que 
vocês vão ver as minhas reclamações e nada foi apurado. 
Agora houve o roubo de bateria eu falei, será possível, é o 
furto de bateria, falei será possível que está do mesmo 
jeito, não quiseram um boletim? Mas não eu já estou sabendo 
que o boletim foi feito, e eu espero que o prefeito 
encaminhe para todos os Vereadores cópia dos dois 
boletins". Em seguida colocou em única votação e ninguém se 
pronunciando contrário foi aprovado por unanimidade. A 
seguir colocou em única votação sendo aprovado por 
unanimidade. Não tendo mais nada a tratar na Ordem do Dia o 
Senhor Presidente, deu início a EXPLICAÇÃO PESSOAL e 
colocou a palavra livre aos Vereadores. Fazendo uso da 
palavra a VEREADORA ELIANE MANZANO ZACARIN, disse: "Boa 
noite a todos eu trago aqui as respostas da semana passada, 
o dom falou do reparo nas estradas que se vão no rio, a 
máquina está quebrada mas as peças J a chegaram e estão 
providenciando, o Laurinho me passou isso hoje, já está com 
o mecânico. Sobre o piche que o dom também perguntou, o 
engenheiro já está fazendo a medição das ruas para fazer o 
uso do piche, e sobre a dengue também já estão, continua 
olhando os quintais e providenciando tudo que é possível 
evitar dengue. Agora sobre os terrenos, hoje mesmo eu vi a 
reclamação de um munícipe, de urna munícipe, sobre o Jardim 
das pratas, que tem vários terrenos lá que foram limpos 
mais a maioria não. Os terrenos são particulares, então se 
vocês pegarem O carnê do IPTU de vocês, na última página tá 
escrito assim, o proprietário do terreno não construído 
deve manter o imóvel em condições regulares de limpeza 
higiene e conservação, livre de matos, lixos ou entulhos de 
qualquer natureza, o não cumprimento acarretará a taxa de 
setenta e cinco centavos ao metro quadrado, conforme a lei 
1228 de 2014. Então você, que está morando ao lado ou tem 
algum terreno perto que você tá incomodado com terreno, o 
dono não faz a limpeza, não adianta ir ao Facebook, não 
adianta a rede social, tem que ir na prefeitura, tem que 
fazer a denúncia, a Prefeitura vai notificar o dono terreno 
e ele vai ser multado tá, porque igual eu pedi para colocar 
as lixeiras, porque vocês tem visto aí na rede social eu 
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mesmo publiquei que aconteceu há duas semanas na frente da 
escola, da escola do lago, no mesmo dia de manhã limparam, 
tinha tanto lixo, tinha tanto lixo no domingo, não sei se 
vocês viram mas o tanto dele lixo que tinha no domingo em 
frente à escola, e são os munícipes que jogam, são os 
vizinhos, alguns foram vistos pela cârnera, alguns eu vi eu 
nem acredite i, que são pessoas que eu achava que tinha 
educação jogando lá, aí entope o bueiro, porque o lixo fica 
lá, o lixeiro acabou de passar no outro dia de manhã, à 
tarde estava de novo, as meninas da escola fica me mandando 
foto, aí dá urna chuva igual deu essa esses dias aí, corno 
deu de supetão, joga o lixo dentro do bueiro entope vai 
todo mundo pra rede social, os vereadores não estão vendo, 
o Prefeito não está vendo, o gente, a educação, cadê, tá 
feio hein, então Educação não é só na escola não, educação 
é em casa, então os municípios estão acostumados a jogar 
lixo na rua, tira da lixeira, tira da sua lixeira e vai lá 
e joga no lixo da escola, onde já se viu, põe na frente da 
sua casa, põe sacola, em saco plástico, o lixeiro passa 
todos os dias, todos os dias nós ternos recolhimento de 
lixo, então vai lá e joga em frente a escola, amanhã quem 
tiver curiosidade passa em frente a escola do lago de 
manhã, que vergonha que tá aquilo lá, aí chove vai para o 
bueiro entope e vem acabar com a raça da gente lá na rede 
social, corno se nós fossernos os culpados, então educação 
cabe em qualquer lugar, até na limpeza e higiene, então foi 
por isso que eu pedi as lixeiras, eu mandei o modelo da 
lixeira, eu mandei para o Waldir, que é urna lixeira que eu 
vi, aquela de cimento, porque se colocar outro tipo de 
lixeira, já teve, gente leva embora, vira de ponta cabeça, 
cavalo vai lá faz regaço, cachorro também, então lixeira de 
cimento, eu não sei se será, ele falou que ia dar um jeito, 
vamos ver tá, se a gente consegue colocar essas lixeiras, 
mas a questão é as lixeiras, a questão é educação, se não 
tiver educação pode por a lixeira que colocar lá, não vai 
adiantar, vão jogar do lado da lixeira, vão jogar por cima 
da lixeira, mas não vão jogar no local certo, aí vai na 
rede social reclamar, o vereador não tá vendo isso? 
Vereador não tá vendo que tem enchente? Outra coisa que eu 
quero falar é sobre os absorventes, eu não consegui falar a 
semana passada, vocês me desculpem, que eu pedi absorvente, 
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todo mundo sabe aqui que eu tenho trinta anos de sala de 
aula, nesses trinta anos eu fiquei dezoito anos com os 
quintos anos, nos quintos anos nós temos meninas que começa 
o ciclo menstrual, e o que eu pude observar nesses anos 
todos, que muitas meninas, as vezes elas menstruavam 
escola, algumas tinha vergonha de falar com a professora e 
outras não, mas vinha conversava com a gente, a gente dava 
absorvente, a menina já estava com a roupa manchada, J a 
estava envergonhada, aí ela ia embora chegando em casa não 
tinha condição de comprar e não voltava para a escola, ás 
vezes ficava até uma semana sem ir a escola porque não 
tinha condições de comprar. Então isso aí acarreta prejuízo 
mental, prejuízo psicológico e até prejuízo social. Então 
por isso que eu pedi os absorventes, porque já tem uma Lei 
Federal para distribuir absorvente nas escolas e nos postos 
saúde, e eu espero ser atendida, porque eu tenho certeza 
que toda menina toda mulher que eu conheço, já passou uma 
situação constrangedora por causa da menstruação, e 
menstruação é uma coisa que a gente não tem que ter 
vergonha de te falar, que todas nós temos então todas nós 
já tivemos a situação constrangedora, e se a gente puder 
evitar que uma menina que tá começando a sua vida ou seu 
ciclo menstrual, ela possa passar por isso, passar pela 
vergonha, passar pela evasão escolar, porque se faltar 
cinco dias no mês em duzentos dias são quarenta e clnco 
dias letivos que ela perde, ela não tem condição, então eu 
espero decoração ser ouvida, o prefeito falou para 
providenciar e a só isso mui to obrigado. Fazendo uso da 
palavra o VEREADOR MARCELO RAIMUNDO, disse: "Boa noite 
pessoal e a todos que estão nos acompanhando de casa, 
obrigado aos nossos Vereadores pelo pela votação no projeto 
financiamento da dívida da APAE, muito obrigado pelo apoio 
de vocês viu, é uma coisa que vem já desde 2015 causando um 
transtorno muito grande para entidade, e quem trabalha com 
entidade sabe como que é difícil recurso, tem que corre r 
atrás mesmo, é um ano bom para correr atrás de recursos com 
Deputado, mas por causa desses problemas, esbarra e não 
recebe, mas graças a Deus com apoio de vocês aí nós vamos 
chegar no bom senso. Agora também falar Dom, que essa 
prestação, o valor inicial dela era Trinta e quatro mil 
reais, essa prestação ela foi feita, esse dinheiro foi 
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gasto na entidade com os professores né, só que sumiram com 
essa prestação e não tiraram segunda vla, então o problema 
está nisso aí, e vem esbarrando até agora, Cinquenta e um 
mil reais, já quase Cinquenta e dois esta essa dívida, mas 
graças a Deus agora com um esforço nós vamos pagar essa 
conta, e já começando tirando a negativa, esta negativado 
entidade, pagando a primeira prestação ela já pode receber 
recurso Municipal, se Deus quiser, Estadual se puder e 
Federal também. Queria também aqui agradecer, eu que 
participei de uma reunião online com a promotora Doutora 
Laís, e onde que ela indicou a advogada do Ministério 
Público, para nossa alegria advogada é a Talita Aguilar, 
Doutora Tal i ta. Mui to obrigado Tal i ta por participam da 
reunião hoje, vai se empenhar bastante para resolver esse 
problema. Queria também aqui Lia, fazer uma solicitação ou 
uma indicação, não sei, é que com o problema da dengue na 
cidade, eu até conversei com a Márcia esses dias, que a 
prefeitura estava alugando um fumacê lá de Jaborandi, que o 
Prefeito não meça esforças para comprar esse fuma cê, eu 
acho que fica mais barato do que ficar pagando aluguel, e 
vai ser de grande valia, porque com a pandemia, o mosquito 
voltando aí, vai ser de bom uso para o município. No mais 
uma boa no i te. Fazendo uso da palavra o VEREADOR EMERSON 
RIBEIRO DA COSTA, disse: "Boa no i te a todos, a respeito 
dessa indicação do Paulinho onde ele pede o recapeamento o 
líder, como você explicou aqui, deu a resposta, do tapa
buraco, que de uma acelerada, tá sendo bastante cobrado 
pelos munícipes, já tá se barrigando, tá falando que a 
massa tá lá, então que faz pelo menos o tapa-buraco. Eu 
queria também saber se você sabe de alguma posição a 
respeito lá do distrito, onde que ficou de ligar a força, 
onde tem os Barracão. Você tem alguma resposta para mim 
Dom, sabe de alguma coisa? Com o aparte o SENHOR 
PRESIDENTE, disse: "Eu quero te adiantar que já foi 
encaminhado para CPFL e hoje também conversei com o Lauro e 
ele disse que o mais rápido possível vai estar acertando. 
Com a palavra o VEREADOR EMERSON RIBEIRO DA COSTA, disse: 
Porque tá sendo cobrado de grande urgência lá para servir o 
pessoal do distrito. Eu queria também uma ideia de vocês a 
respeito do Clube, se tem alguma colsa para fazer, uma 
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ideia para esse povo mexer, fazer alguma coisa no clube 
Operário, se algum Vereador tem alguma ideia porque tá um 
prédio lá com ar-condicionado tá parado tá sendo cobrado 
para os jovens, se alguém tem alguma ideia para fa zer você 
entendeu, tem que pôr para me xer, para funcionar lá porque 
tá com ar condicionado fez uns reparo lá dentro e fica 
chato, naquela posição, naquela esquina, urna situação dessa 
né. E o dom também falou da bateria foi confirmado o roubo 
e a respeito daqueles pneus do caminhão internacional você 
tem alguma notícia também daquele pneu. Com o aparte o 
SENHOR PRESIDENTE, disse: "A informação que eu tenho é qu e 
o cara voltou para trás e pegou o pneu dele. Então a 
informação que eu tive foi que o cara voltou para buscar 
porque foi pedido para trocar os pneus quando foi feito 
leilão e não foi trocado aí na última hora trocou mais o 
cara já tinha filmado o pneu chegou um certo ponto que ele 
parou para abastecer que ele viu o pneu ele voltou para 
trás. Com a palavra o VEREADOR EMERSON RIBEIRO DA COSTA, 
disse: "É preciso tornar providencias sobre tudo isto Senhor 
Presidente. Muito obrigado." Fazendo uso da palavra o 
VEREADOR DANILO CORREIA DA SILVA, disse: "Eu queria saber 
Lia que você me respondesse, eu pedi na reunião passada 
sobre o seguro dos atletas para ver se tá sendo pago você 
não trouxe a resposta? Na próxima Sessão você trás por 
favor. Muito obrigado." Com a palavra o SENHOR PRESIDENTE, 
disse: "Eu quero prestar esclarecimentos eu acho que todo 
mundo já percebeu a minha situação, ultimamente eu estou 
muito baqueado, nunca passei o que eu estou passando, nesse 
período de Presidente, nunca, sempre tive tranquilo, eu sei 
que eu vim para cá e eu ia ter urna responsabilidade, é 
lógico que ela seria muito mais maior, quem passou aqui com 
presente sabe o peso que é bem maior, só que jamais apanhar 
do jeito que estou apanhando. No ano passado, no meio do 
ano, minha família reuniu disse, chega, terminou de mandato 
sai, quem quiser ser presidente que seja, era urna atitude 
já tornada o ano passado. Mas adiante o que aconteceu nesses 
quatro cinco meses comigo, eu quero deixar bem claro, quem 
quiser ser presidente pode começar pedir o voto que eu vou 
disputar a eleição, não queria mais, mas agora eu vou 
disputar eleição, porque eu fiz aqui dentro, aqui dentro, 
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eu tratei todo mundo igual, tratei com seriedade, com 
honestidade, eu não vim aqui para defender partido, eu vim 
aqui para defender a justiça, e para eu defender a justiça 
e eu estou levando pedrada. Eu fiz um pronunciamento no 
Facebook pedindo para que todos se acertem, parem de trazer 
problema particular para cá, e que a gente aja aqui com 
mais cautela, mas vocês me conhecem, eu não sou de levar 
desaforo para casa. Aí existe um problema, houve urna 
denúncia ao Ministério Público referente aos ônibus, houv e 
urna denúncia, e corno o meu nome foi citado no áudio, que eu 
e o Arnarildo não estava querendo que voltasse o projeto, 
então quer dizer, quem é o alvo? Quem foi o alvo? É o Dom 
né, e o pau comendo no meu lombo para baixo e para cima, 
Então eu quero ler para vocês aqui, o que eu encaminhei 
para o prefeito, e o que o Arnarildo encaminhou para o Alan 

esta no celular do Alan. Então não faz porque não quer, 
tomou na cabeça porque quis. Ofício n° 009, para o Senhor 
Waldir Mônaco, digníssirno Prefeito Municipal de Terra Roxa, 
cumprimento respeitosamente, venho através do presente, em 
referência ao projeto de lei de sua autoria, que autoriza o 
poder executivo Municipal a fornecer transporte a 
trabalhadores do município de Terra Roxa para o Município 
de Colina e dá outras providências. Em atenção ao parecer 
jurídico no 02 de 2022, Assessoria Jurídica desta casa em 
anexo, solicitar de vossa excelência, que encaminhe a esta 
Casa de Leis, fundamento jurídico para que seja analisado a 
constitucionalidade do citado Projeto de Lei, certo de 
atenção, apresenta nessa oportunidade protesto de elevada 
estima e consideração, atenciosamente João Aparecido dos 
Santos Presidente da Câmara, até hoje eu não tive resposta. 
Então vamos lá, olha o que encaminha que está lá no celular 
do Alan, que é o assessor do Prefeito lá. Bom dia Alan, que 
estava falando o Alan primeiro, nós não quisemos aqui 
reportar a fala do Alan, está falando sobre o projeto, que 
como fazer e tal, aí o Amarildo responde, concordo com 
você, na minha leitura, licitar e contratar terceiro para 
transporte entendo que é possível, para tanto entendo que o 
Projeto de Lei deverá ser específico para essa finalidade, 
contratar empresa de transporte, não com ônibus do 
município, não envolvendo veículo público ou servidor, 
entendo ainda que o Projeto deverá estar acompanhado de 
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levantamento prévio do custo total do transporte, entendo 
também que deverá ser demonstrado a existência de dotação 
orçamentária para o custeio da despesa. Quanto aos julgados 
acima, trata-se de questionamento quanto a competência para 
legislar sobre transporte intermunicipal e irregularidades 
de um participante, no caso, o vencedor certante, portanto 
a maneira como o Projeto foi apresentado é que não está 
correto, resumo, pode transportar trabalhador, pode, por 
lSSo eu disse vamos achar uma saída contábil de 
contrapartida da Prefeitura e até mesmo com a ajuda do 
empregador, por essa empresa por licitação com levantamento 
prévio de custo e de demonstração de dotação orçamentária, 
o que não é permitido é transporte com ônibus de Município. 
Aí o comentário que tá aí é que eu fiz a denuncia, eu não 
tenho tempo para perder em prejudicar funcionário, o 
caminho para ser feito e bem feito como esta fazendo, 
Jaborandi, Colina e outras cidades, foi indicado pelo 
Amarildo, o caminho foi indicado, mas eles não quiseram 
aquele caminho, eles escolheram um outro, e aí é lógico, o 
pessoal tá vendo, um vídeo, um áudio, onde fala o culpado é 
o Dom, uai, quem que não vai fazer a denúncia, vamos por 
pra brigar, então o que eu não aceito é vir colocar eu 
como autor da denúncia. Lógico que não está correto, mas a 
gente ainda estava dando um tempo para o Prefeito fazer no 
caminho certo, aqul tá um requerimento que já passou do 
prazo, vamos ver que prazo, Oito de março de 2022, até 
agora ele não me respondeu, agora eu ser culpado de uma 
coisa que eu não fiz, jamais, e tem outra coisa, para quem 
sabe hoje, eu vou falar assim em toda a minha traj etária 
política, o que eu enfrentei passou, tudo passa, e essa vai 
passar também, e essa não vai me derrubar entendeu, então 
eu encaminhei tudo e até agora o Prefeito não fez, pegou um 
caminho errado e aí ainda tenho que aguentar, por isso que 
já tinha desanimado, não queria mais, agora digo para vocês 
sou candidato a presidente da próxima eleição. Quero dizer 
mais outra, saiu um comentário do ônibus, uma pessoa 
colocou um comentário que era Vereador, veio o fake e 
comentou sobre o que aconteceu e sobre o que tá 
acontecendo, referente a Gabriel e outras coisas mais, e 
que eu como Presidente teria o poder de barrar tudo isso 
que está acontecendo. Se o Gabriel errou aqui dentro eu 
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aponto, esta aqui Regimento da Câmara e Lei Orgânica, eu 
ouvi isso aqui quatro vezes na cârnera, que isso tudo está 
acontecendo por culpa minha, aí eu vejo um fake comentar a 
mesma coisa e eu fiquei corno ruim da história, está aqui 
Regimento e a Lei Orgânica do Município, o vereador que 
quiser me desafiar vamos apostar a perda de Mandato, está 
aqui, quem apontar a onde o Gabriel errou eu renuncio o 
mandato, quem estiver me desafiando faz favor, paro agora a 
sessão por 10 minutos, nós vamos caçar dentro da Lei aonde 
o Gabriel errou, aonde, e eu não posso, eu não vim aqui 
para fazer política para o meu partido, eu vim fazer 
política para todos Vereadores, eu vou honrar cada um, eu 
vim fazer aqui a política correta para defender a população 
e defender a todos, vocês podem ter certeza, que em momento 
nenhum eu vou prejudicar algum de vocês a não ser que vocês 
tenham errado. O Gabriel veio aqui, encaminhou o 
Requerimento, ele esta dentro da lei, o requerimento tinha 
que ir para votação, corno que eu vou brecar, aí fala, aí 
você vê, a conversaestão falando que o Dom já está do lado 
de lá, porque não muda de partido logo, eu estou do lado de 
cá e vou ficar do lado de cá, mas vim aqul para fazer 
justiça, não vim aqui para prejudicar ninguém, agora, 
diante de alguma discussão, aonde um ou outro não concordar 
com o Gabriel, não concordar com o Barrichello, não 
concordar com Marcelo, o problema é de vocês, aí vamos 
discutir, ele tem direi to de dar o aparte e não dar o a 
parte, a Lei Federal e a Lei Municipal da direito para ele, 
mas não vem me falar que eu estou protegendo o Gabriel, 
entendeu, porque não sai candidato junto com o Gabriel, o 
Gabriel trabalhando para outro partido, e eu defendendo o 
meu partido, o dia da manhã se tiver alguma coisa para mim 
defender aqui entre a turma nossa, lógico eu vou defender a 
turma nossa, mas em momento nenhum eu quero prejudicar o 
Gabriel, porque até o momento eu não achei que ele estava 
errado, agora aonde eu achei o erro dele, foi sobre a 
discussão do hospital e nós conversamos aqui, junto com o 
Doutor Luis e com todo mundo, porque, ele foi falar urna 
coisa que não tinha nada a ver, tinha o gaze, só que a nota 
não estava no portal da Transparência, corno a nota não 
estava ele foi e citou sobre a gaze que não tinha, mas a 
gaze tinha, eu quero mostrar para vocês, nunca teve em 
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Terra Roxa rnarrni ta no hospital, sempre pra to tendo que 
lavar, nunca teve para quem vai internar escova, pasta de 
dente, sabonete, nunca teve, e aí cada um de vocês tem urna 
lista, meu tempo aqui é pouco, tem urna lista de documento, 
tudo de benefício que foi feito no hospital, a melhoria, 
mui to melhor do que antes. Quero aqui gente, falar urna 
coisa, sobre a municipalização da Educação. A 
municipalização da educação, eu vou citar que o que 
aconteceu no passado, estou citando o presente, vou voltar 
para o passado, eu fui apedrejado em cima de palanque, em 
cima do monte de coisa, na rua, aqui na cârnera porque eu 
votei sozinho contra municipalização, que que eu pensava, 
a municipalização ela não tem que estar na mão do prefeito, 
porque se ela tiver na mão do Estado, o prefeito não 
consegue manipular ninguém, o prefeito não consegue fazer o 
que ele quer, tem um estado no comando, voltei, levei tanta 
pedrada mas graças a Deus eu acertei, porque se não tivesse 
municipalizado a Lia não tinha ido para o Sebrae e nada 
dessa briga estaria acontecendo aqui dentro, e eu só 
levando pedrada, aponta aonde eu errei. Aumento da taxa da 
TIP, está sendo cobrado aí no Facebook para todos os 
lugares, a municipalização foi o Quito que mandou, a taxa 
da TIP o aumento foi um Sarnir, votei sozinho contra a taxa 
da TIP, porque eu já não concordava com ela ainda mais com 
aumento, aí hoje eu acho engraçado assim, antes ninguém 
brigou na taxa TIP, hoje um monte de gente brigando em cima 
da taxa da TIP, só que não sabe, estão achando que somos 
nós, quem mandou esse aumento da taxa da TIP foi o Sarnir, e 
eu graças a Deus voltei contra, então de mim não tem o que 
cobrar, aonde eu errei. Agora vamos lá, vou pedir ao 
Adelino ou as meninas para darem urna levantada e vê se acha 
um projeto aqui, porque o Alan ligou para mim me pedindo, 
para que eu encaminhasse, porque ele entrou no si te da 
câmara e não achou as Leis, interessante, tanto que eu 
briguei na época do Quito, tanto que eu briguei na época do 
Sarnir para mandar essas Leis para cá, e hoje quem é o 
responsável de mandaras Leis para cá, não é o Alan? e ele 
não esta achando no site da Prefeitura, aí eu falei para 
ele, a hora que vocês mandaram vai estar no site da . cârnara 
quer dizer. É, eu vou estar encaminhando do ano passado e 
desse ano tudo para você, eu falei eu tenho áudio aqui, 
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você vai estar fazendo um grande favor, porque 0 cara não 
manda e vem querer cobrar da câmera que não está no site, 
pelo amor de Deus, exatamente aonde foi que eu errei, eu 
estou cobrando isso aqui faz tempo e não vem. Agora vamos 
para o pior, o pior assunto esta para vir agora. Eu fiz uma 
briga desgramada contra a municipalizaç ão da Previdência, 
fiz uma guerra na municipalização da Previdência, perdi, s ó 
eu e o Guto na época votamos contra a municipali za ç ão, e 
quero alertar vocês funcionários, eu quero alertar quem 
está na ativa e quero alertar quem vai aposentar, Deus foi 
muito bom para mim, sempre me deixou eu prevendo o futuro, 
o que poderia acontecer, você VlU aí que para aprovar 
quatorze por cento, mais três por cento, teve que fazer 
uma negociação para voltar setenta reais senão não haveria 
acordo. Mas o pior está por vir, eu chamei todo mundo na 
época, não aprova essa encrenca dessa municipalização, isso 
vai arrebentar com a vida dos funcionários, vai arrebentar , 
hoje tá todo mundo lá embaixo na prefeitura, Prefeito, todo 
mundo, vice-prefeito, todo mundo preocupado com o estouro 
que vai ser daqui uns dias, então é que nem o caso da 
Sabesp, vai ter que aprovar o contrato tal, que que eu fiz, 
coloquei o carro de som dois dias na rua convidando o povo 
para vir na câmara, para ver o que que o povo queria, 
porque tinha uma dívida muito grande, e se nós votássemos 
contra a Sabesp exige a dívida, se nós votássemos a favor 
ia ter gente que ia estar contra, votei junto, fui 
criticado porque votei junto com todo mundo, só que eu 
convidei apareceu dois aqul, quanto o negócio da 
Previdência quem veio aqui? Para ir lá onde foi, lá no 
anfiteatro, lá lotou de gente, eu fui chamado lá até de 
mensalão porque eu peguei, abri o microfone, eu fui o único 
Vereador, ainda lembro os dois funcionários, Carlinhos Sena 
e o João Marques, os dois que debateu o assunto, eu 
discuti, discuti o assunto, e aí eu perdi, porque chegou na 
hora da votação eu perdi, e foi municipalizado. Eu quero 
deixar bem claro para quê todos funcionários, e ainda tem 
uma ação de incondicionalidade do Ministério Público contra 
o regime, o Amarildo fez a defesa essa semana, entendeu, 
vejam só o que está acontecendo, aonde eu errei, eu 
pergunto, aonde eu errei? Não sou perfeito, posso ter meus 
erros, mas até agora eu pergunto para vocês Vereadores e 
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para quem tá assistindo, aonde eu errei, até agora Deus me 
iluminou, tudo o que eu falei que poderia acontecer no 
futuro está acontecendo, se hoje os funcionários sentar 
aqui e falar, e aí Dom, o que nós vamos resolver? Como 
Vereador e como Presidente da Câmara, eu não sei o que vai 
resolver, eu não sei porque eu estou aqui com uma corda no 
pescoço sem saber o que eu faço, porque eu estou prevendo 
assim um futuro negro, muito ruim, que vai acontecer com um 
aposentado, ou um aumento em cima dos ativos para bancar 
aposentadoria, quando não tinha necessidade de aprovar essa 
encrenca dessa Previdência, mas infelizmente eu perdi na 
votação, agora eu pergunto para todos, aonde eu errei? e 
vou dizer uma coisa, foi um comentário também, referente 
aquele assunto lá de trás, sobre o áudio e sobre o 
documento que foi soltado no WhatsApp, porque aqui na hora 
que eu falei, ficou tudo amontoado, mas não é, eu falei do 
áudio era uma pessoa, do documento que foi soltado no 
WhatsApp está na delegacia para ser apurado, então eu não 
afirmei que as duas eram a mesma pessoa, para isso tenho 
que apurar primeiro, eu quero agradecer a todos. Eu queria 
passar a palavra aqui para o Amarildo porque ele tem mais 
documento que foi encaminhado e com as datas, por favor vá 
até a Tribuna e de uma esclarecida". Com a palavra o 
ADVOGADO DOUTOR AMARILDO, disse: "Boa noite, essa questão 
do transporte é um assunto muito sensível, que já 
desgastou, está trazendo muito problema, e eu gostaria de 
fazer uns comentários sobre lsso. Nós estivemos, eu e o 
Dom, reunidos com a dona Virgínia na semana passada, a 
gente pretende fazer uma nova reunião, amanhã às dez horas 
né, tenho conversado com o vereador Barrichello sobre esse 
assunto, o que que acontece, quando o projeto veio para cá 
eu pedi para suspender ele e requerer um parecer do 
Tribunal de Contas sobre a viabilidade de se aprovar, 
gostaria que encurta as linhas um resumo bem pequeno, 
porque a matéria muito extensa, a gente teria que fazer um 
curso para poder entender tudo, mas amanhã se os vereadores 
aqui forem questionados na rua, vocês terão acho que um 
melhor fundamento para explicar o que que acontece. Lógico 
que a gente quer emprego, e lógico que o Waldir está se 
empenhando e a gente tem que agradecer, só que a gente 
precisa prestar atenção nas vedações constitucional que nós 
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encontramos, não é porque o Projeto chega que ele tem 
legalidade que ele pode ser aprovado, a gente tem que fazer 
aquele controle preventivo, a gente tem que analisar as 
vedações constitucional. O legislador lá em oitenta e oito 
quando ele no composto político, os parlamentares se 
reuniram para elaborar a constituição, ele não fez nenhuma 
previsão legal autorizando o transporte de trabalhador, e 
então não é essa previsão lá, O legislador lá atrás ele fez 
nas garantias constitucionais, dentre muitas está o direito 
à saúde e a educação, de que todos terão direito à saúde e 
a educação, mas ele não fala de que o Município ou o Estado 
tem obrigação de fazer esse transporte, então é uma questão 
assim, não há no ordenamento jurídico nada, é por isso que 
eu falei para o Alan naquela época, e de outros projetas de 
outros municípios caso ele tivesse lá, como que eles 
fizeram para passar para mim para eu poder fundamentar essa 
decisão, então acredito que ele também, ele me passou mas 
não passou o fundamento né, municípios que aprovaram 
falaram assim, a gente não vê impedimento, mas não trouxe 
qual o artigo da constituição, qual Lei que autorizava esse 
transporte, então quando se fala em Projeto de Lei que se 
cria despesa o assunto é mais complexo, porque que que é 
mais complexo, porque ele envolve o Orçamento Público 
Municipal, e quando envolve o Orçamento Público Municipal a 
gente tem que ter muita cautela, quando se fala o orçamento 
público, uma lei que vai gerar despesa, e essa lei, esse 
projeto vai gerar despesa para o cofre público, a partir do 
momento que você transporta alguém você vai ter custo, você 
vai gastar óleo diesel, você vai gastar motorista, então 
considerando que a Constituição Federal não permite o 
transporte de particular em ônibus público, não permite em 
veículo público, fica difícil você aprovar o Projeto, você 
não consegue achar nada que possa garantir esse transporte, 
aí nós vamos partir então por orçamento público agora, 
criou um Projeto de Lei e vai gerar despesa, que que 
acontece Dom, nessa sugestão que eu dei aí, para a gente 
achar uma saída ou mudar a forma, criando uma nova lei 
autorizando o Município fazer o transporte, por empresa, 
por licitação, eu entendo que é possível, mas aí você vai 
entrar numa segunda questão que é uma questão que eu quero 
amanhã conversar com a dona Virgínia, e o senhor vai estar 
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presente, acredito que o Alan também estará presente para 
gente discutir. Quando se fala em orçamento público vamos 
dar uma repassada lá atrás, você tem o Plano Plurianual que 
é aquilo que nós já votamos aqui o ano passado, que 
estabelece assim como que a Prefeitura vai agir nos 
próximos quatro anos, a médio prazo né, então ali tem mais 
ou menos, eu vou gastar x, eu vou arrecadar y, e isto está 
lá no Plano Plurianual, depois disso você tem a Lei de 
Diretrizes Orçamentária, que a gente também já tratou aqui 
o ano passado, essa Lei, ela como o próprio nome diz, é 
diretrizes, eu vou poder gastar mais na saúde, eu vou 
poder gastar mais aqui, enfim, ela vai te direcionar, Ja 
vem do Plano plurianual, a Lei de diretrizes, e termina com 
esse Projeto de Lei que é o zero dezoito, que o senhor 
colocou aí, que vai para as comissões, que que é isso, é a 
LOA, a Lei Orçamentária, ali nessa Lei, ela faz o que, ela 
estima receitas e fixa despesas, então ali o gestor público 
val falar, olha eu vou arrecadar x e eu vou gastar Y, no 
caso o gestor público é o Prefeito, ele vai ter que ver 
como que ele vai gastar esse dinheiro, então quando nós 
votamos a Lei Ordinária do ano passado, não tinha essa 
despesa do transporte incluído, não tinha porque, também o 
Waldir não tinha conseguido os cargos, então não tinha como 
prever essa despesa. Então quando você crla uma Lei que 
você vai ter despesa você tem que pensar no Orçamento 
Público, você vai pensar, Olha eu vou gastar mais com quem 
que eu vou pagar, essa é a questão que nós temos que ver 
agora, então mesmo que que o Waldir envie para nós um novo 
Projeto, pedindo para licitar, nós temos que achar o 
seguinte, quanto vai ficar isso e de que forma que nós 
vamos pagar lsso, então você tem que apontar a fonte de 
receita, e ai é que entra o X, então eu entendo, ele quer 
ajudar, todos querem colaborar, mas a gente fica travado 
nessas questões, que é, esses impedimento constitucional e 
a questão do orçamento público, então se tiver dinheiro não 
tem problema, paga e pronto, agora ele vai falar, mas eu 
posso mexer nesse orçamento, pode, você pode pedir um 
crédito adicional especial, só que você vai ficar atenta a 
Lei 4.320 né, que que ela fala, quando você vai pedir 
abertura de crédito, você tem que ter, ou um superávit 
primário, ou um excesso de arrecadação ou cancelamento de 
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alguma conta, você tem lá um dinheiro parado numa conta, 
você cancela essa aqui e abre uma ficha ali, então você 
transfere o dinheiro, então para que vocês entendam, 
resumidamente, parando aqui que vai ficar muito extensa e 
tá complicando né, vocês vão pensar assim, pode transportar 
no ônibus da educação? não pode O legislador faz essa 
previsão de saúde e educação e ele provê meios com o 
repasse, seja pelo fundo de participação ou seja pelo 
FUNDEB, seja pelo SUS, esse dinheiro que ele manda é para 
custear a educação e saúde, então você já pode descartar 
essa hipótese, se o Waldir faz isso, fazem igual fizeram 
agora, denuncia ele, e ele acaba respondendo uma ação de 
improbidade, mesmo ajudando os trabalhadores, olha que 
situação complicada que a gente se encontra. Então não é 
tão simples mandar um projeto e aprovar o Projeto. Então 
nós temos amanhã essa rodada aí, essa reunião, para a gente 
ver se ele tem lá no orçamento dele condições de bancar 
essas despesas. Eu tive uma conversa com o vereador 
Barrichello, ele falou eu tiv e reunido recentemente com 
Deputado Geninho, e falei para ele até que as noss a s 
necessidades seriam transporte, ele falou, eu posso até 
arrumar um ônibus, mesmo que ele venha dar um ônibus para o 
Município, esse ônibus vai entrar para a frota do 
Município, se torna um veículo público, aí você cai na 
mesma situação, como que eu vou transportar particular 
dentro desse ônibus com o Geninho mandou para nós? Então a 
situação é um pouco mais complexa, ela envolve orçamento 
público, ela envolve contabilidade pública, então não é 
assim, chegar e a provar, nada contra o Projeto, a gente 
quer achar uma solução, transportar, eu entendo que no 
ônibus não dá, contratar eu entendo que dá sim, a gente 
pode fazer uma licitação e contratar, só que nós temos qu e 
demonstrar a fonte, o recurso, e isso eu já não sei porque 
cabe ao gestor público, a gente não tem acesso essas 
coisas, então a população que tá assistindo a gent e , vocês 
que estão presente aqui, o Projeto é um Projeto muito 
interessante, quantos pais estão desempregado, quantas 
crianças que precisa do trabalho do pai para ser alimentado 
dentro de casa, pagar a força, água, é um Projeto que tem 
um fim social Dom, mas nós não podemos nos afastar dos 
impedimento constitucional, e não podemos nos afastar do 
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orçamento público, por que não podemos afastar do orçamento 
público, porque em cima disso para quem vai ler esse 
Projeto de lei 018 que tá aí para eu dar o parecer para a 
comissão da aparecer, ele fala da Lei complementar 101 de 
2000, que nada mais é que a lei de Responsabilidade Fiscal, 
então se você não obedece o Orçamento Público, se você não 
obedece à LOA, você pode sim vir a responder pelo crime 
financeiro que a responsabilidade, né, então não é s ó 
votar, não é só apreciar, a gente tem que fazer urna análise 
no contexto geral, junto com Waldir, junto com Alan, junto 
com o financeiro, junto com a contabilidade, para ver de 
que forma a gente vai poder ajudar, tá certo, eu acho que 
deu para entender a , se vocês estiverem em dúvida, seria 
até interessante, quem quiser participar amanhã dessa 
reunlao que nós vamos ter com a dona Virgínia, fica os 
Vereadores também convidados, Dom, eu acho que pode 
estender esse convite né, está marcado às dez horas, quem 
quiser ir, eu agradeço a todos, boa noite". Com a pa l avra o 
PRESIDENTE disse: "É gente, às vezes tanto minha filha 
corno minha mulher, ela falou que eu sou muito repetitivo, 
mas eu aprendi ser repetitivo por um simples motivo, no 
passado eu levei muita pedrada de coisa que eu não falei, 
de coisa que eu não fiz, então eu costumo repetir as coisas 
duas ou três vezes, mas nem eu repetindo ainda tem gente 
que vai lá ainda cutucar, e falar, ligar para mim, ou o que 
você está arrumando? Mas você não assistiu a sessão? Eu 
assisti, mas você assistiu, eu repeti duas vezes, mas nem 
assim está tendo jeito, mas não, é para complicar a 
situação e partir para cima de mim para fazer encrenca, mas 
eu já estou acostumado com paulada, deixa vim. Quero falar 
o seguinte, o Emerson estava falando aí, daqueles buracos, 
já tem o piche, eu tinha encaminhado, o Paulinho encaminhou 
também, é só você ir lá no barracão que você vai ver, tá 
lá, o piche, eu acho que é o seguinte, se não der para 
fazer, esse pessoal temporário aí que faz meio dia, se i l á 
contrata pessoal, sei lá, para tudo outras coisas, 
contrata pessoal para ajudar, tampar esses buracos logo, é 
muita reclamação, pessoal tá reclamando demais, não estou 
aqui para fazer critica não, por que meu partido que tá lá 
dentro, eu estou fazendo aqui para ajudar, mas parece que 
para ajudar na cabeça de alguns nossos eu mudei de lado, eu 
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já estou com outro lado e estou defendendo a turma deles, 
quando na verdade eu vim aqui para defender o povo, eu não 
vim aqui para defender partido e nem político. Muito 
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 02 
de Maio de 202 2 . 

ZACARIN 
Presidente da Câmara. 


