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vinte um, às vinte horas, reuniu-se em Sessão Ordinária 
a Câmara tvlunicipal de Ter:ra Roxa, sob a P:r:esidêneia do 
Vereador João Aparecido dos Santos e Secretariada pela 
Vereadora Eliane Manzano Zacarin, estando presentes os 
Senhores Vereadores: DANILO CORREA DA SILVA, EMERSON 
RIBEIRO DA COSTA, VEREADOR 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 si lêncio pelos 
falecimento de: Julia Maria Figueira Trindade e Yvone 
de Souza Vernillo. A seguir a Senhora Secretária fez a 
leitura do VERSÍCULO BÍBLICO. Em seguida a Senhora 
Secretária fez a leitura do Projeto de Lei n° . 
041/20 21, datado de 22/12/2021, que, "DISPÕE SOBRE A 
ALTERAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SERVIDORES 
MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA, DE ACORDO COM A 
EMENDA CONSTITUCIONAL N°. 103/2019, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS", de autoria do Executivo. Em seguida O 
Senhor Presidente consultou o Plenário se é favorável 
em apreciar o referido Proj etc de Lei em Regime de 
Urgência, sendo aprovado po r unanimidade. Em seguida 
encaminhou o referido Projeto de Lei , por ordem, à 
Comissão de Legislação , Justiça e Redação e a Comissão 
de Finanças e Orçamento. Havendo manifestação dos 
membro s da comissão em emitir os seu parecer, o Senhor 
Presidente suspendeu a sessão . Reaberta a sessão, o 
Senhor Presidente comunlcou que a Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação emitiu o seu parecer 
favorável no 032 e a Comissão de Finanças e Orçamento 
emitiu o seu Parecer Favorável n°031. A seguir colocou 
o Referido Projeto de Lei em única discussão. Fazendo 
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uso da palavra o SENHOR PRESIDENTE, disse: "Eu quero 
dar uma esclarecida sobre esse Projeto, porque os 
nossos funcioná rios já e::st ão à maiis d.~ se i s anos sem 
aumento de salário, e a i v o c ê joga ma is t rês por cento 
em cima para desconto; e ai o p€ s s oa l vão estar 
revoltados e cobertos d e r azão, s6 que a gente tem que 
olhar para o outro lado, porque se nós não aprovarmos 
todos, eu quero deixar bem c laro, todos os municípios 
do Brasil já aprovaram esse projeto, e nós, desde o 
começo de dois mil e dezenove era para estar aprovado, 
e ai vem empurrando, empurrando, porque todo mundo com 
dó de por mais três por cento nas costas dos 
funcionários, só que chegou um ponto que não tem mais 
como esperar, não tem ma1s jeito~ e se nós não 
aprovarmos esse Projeto agora, a partir de Janeiro a 
Prefeitura não recebe verba mais, inclusive esta aqu1 
documento que não receberá ma1s verba Federal se nós 
não aprovarmos o Projeto. Ai vejam bem, algum 
funcionário pode chegar e dizer assim, mas vocês veio 
jogar na calada da noite, na última sessão do ano! Por 
que não fizeram antes? Não fizemos antes por um simples 
motivo, para não jogar mais três por cento nas costas 
do funcionário, e a1 chegou no final, ou aprova, ou a 
Prefeitura va1 ficar sem receber até para pagar os 
funcionários, ai então nós fomos na Prefeitura ontem, 
todos nós Vereadores, reun1mos com o Senhor Prefeito e 
foi feito urn acordo mais ou rnenos como foi feito em 
Viradouro 1 de o Prefeito fazer uma compensação, para 
que essa perca não atinja diretamente o funcionário, 
ele vai ter a perca de um lado e vai ser compensado de 
outro, foi feito um acordo em mais ou menos cinquenta 
rea1s, mas agora, tanto é que iniciamos a reunião a 
pouco, J a são o i to e trinta e cinco, porque havia um 
1mpasse para ser acertado, e esse 1mpasse Ja foi 
concretizado, assum1mos agora por telefone um 
compromisso com o Prefeito e com todos os Vereadores 
que será pago não cinquenta, mas setenta reais. Então o 
Prefeito assum1u o compromisso, e eu acredito no 
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Prefeito , eu tenho certeza de quê ele irá c umprir o 
compromisso porqu e, se ele não cumprir, a Câmara não 
irá ficar como mentirosa, nós iremos cobrar dele de 
tod as a formas, mas ele assumiu o compromisso e eu 
tenho c e rteza que ele va~ cumprir, então eu quero dizer 
para você s que f o i s egu rad o até a go ra , p o rque ninguém 
querla JOgar mais encargo, p orque o f uncionário e s t á ai 
já por seis a sete anos sem receber aumento, mas nós 
não tínhamos outra alterna tiva, o remédio é amargo mas 
o Prefeito v al c o locar açúca r para c ompensar, com 
setenta r eais para cada um." Em s e guida c olocou o 
Referido Projeto de Le i e m úni c a votação, sendo 
aprova do p or unanimidade . Ninguém mais querendo fazer 
uso d a palavra e nada mais havendo a trata r, agradeço a 
pre s ença de todos e dou por encerrada a Sessã o. E eu, 
ELIANE MANZANO ZACARIN, l a. -Secretár ia , mande i l avrar a 
pre s ente Ata que, após ser l ida será assinada. Câmara 
Municipal de Terra Roxa , em 23 de d ezembro d e 2 0 21. 

ZACARIN 
. -Secretária. 


