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ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 12/11/2021 

Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e v i nte 
um, às dezenove horas, reuniu~se em Sessão 
Extraordinária 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 D.A COSTA, . GABRIEL ROCHA, JOÃO 
BATISTA LADEIA, MARCELO RAIMUNDO, PAULO CESAR 
GUISELINI e RODRIGO BARRICHELLO. Iniciada a Sessão o 
Senhor Presidente convido~ a todos para ficarem em pé 
para execução do Hino Municipal. Em seguida o Senhor 
Presidente solicitou um minuto de silêncio pelos 
falecimentos de: Luis Lourenço Filho. A seguir o 
Senhor Presidente fez a leitura do VER SÍCULO BÍBLICO. 
Em seguida a Senhora Secretária fez a l ei t ura do 
Pr ojeto de Lei n°036/202 1 , datado de 10/11/2 021 , que , 
"DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL NO VALOR DE 

. R$718394510, DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DE DOTAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS NA EDUCAÇÃO P~ REGISTRO DE DESPESA ,.. 
COM REFORMA DA ESCOLA PROFESSORA . DAYSLAINE A.lvfANCIO. 
VIEIRA CRESPO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", de autor i a 
do Executivo . Após a leitura o Senhor Presidente 
consultou o plenário se é f avorável em aprec i ar o 
referido Pro j eto de Lei E ~m regime de u rgência , sendo 
aprovado por unanimidade. Em segu i da e ncami nhou o 
referido Pro j eto de Le i, por ordem, à Comi s são de 
Legislação, Justiça e Red ação e a Comissão d e 
Finanças e orçamento . Havendo manifestação dos 
membros da~ comissôes em emitir os seus pareceres , o 
Senho r Presidente suspende u a sessão. Re aberta a 
sessão, o Senhor Preside~te comunicou qu e a Comissão 
de Leg i s l a ç ão , Justiça e Redação emi t iu o s e u pa rece r 
favoráve l n° 026. E a Comi ssão de Fina nça s e 
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Orçamentos emitiu o seu parecer favorável no 025. Em 
seguida o Senhor Presidente colocou o referido 
Projeto de Lei em única discussão. Fazendo uso da 
palavra o VEREADOR. PAULO CESAR GUIS;ELINI, disse: "Boa 
noite a todos, Vereadores, quero falar a respeito da 
escola Dayslaine, que foi um trabalho antigo de dois 
Ex-Prefeitos, que agora que está sendo resolvida essa 
reforma. Eu estive várias vezes a respeito do recurso 
de Quinhentos mil para reformar essa Escola aqui, e 
agora com o novo Prefeito, essa nova administração 
está sendo resolvido, e eu quero agradecer de coração 
também ao Deputado RobeLto Engler, que foi várias 
vezes· com a gente, junto com os Ex-Prefeitos, e junto 
com o Waldirzinho, na Secretária da Educação do 
Estado. Mui to obrigado e um abraço." A se.guir colocou 
o referido Projeto de Lei em votação, ninguém se 
pronunciando contrário foi aprovado por unanimidade . 
A seguir a Senhora Secretária fez a leitura do 
Projeto de Lei n°037/2021, datado de 10/11/2021, que, 
"DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICION~ NO VALOR DE 
R$485.000,00 DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DE DOTAÇÕES 

· ORÇAMENTÁRIAS EM SERVIÇOS URBANOS PARA REGISTRO DE 
DESPESA COM RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS", de autoria do Executivo. Após a 
leitura o Senhor Presidente consultou o plenário se é 
favorável em apreclar o referido Projeto de Lei em 
regime de urgência, sendo aprovado por unanimidade. 
Em seguida encaminhou o referido Projeto de Lei, por 
ordem, à Comissão de Leg~slação, Justiça e Redação e 
a Comissão de Finanças e orçamento. Havendo 
manifestação dos membros das comissões em emiti r 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 027. E a 
Comissão de Finanças e Orçamentos emitiu o seu 



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 .208/0001-82 
E-mails: camara@camaraterraroxa. sp. gov. br 1 secretaria@camaraterraroxa. sp.gov. br 

site: camaraterraroxa.sp.gov.br (\ Q 
Estado de São Paulo ']:: 

334 ..... 

Ata da Sessão Extraordinária de12/ll/2021 
parecer favorável no 026. Em seguida o Senhor 
Presidente colocou o referido Projeto de Lei em única 
discussão. Fazendo uso da palavra o VEREADOR GABRIEL 
ROCHA, disse: "Primeiramente boa noite, eu gostaria 
de agradecer ao Deputado Baleia Rossi, essa emenda 
que nós estamos hoje aqui colocando em votação, ela 
velo de destinação do partido do MDB através do 
Deputado Baleia Rossi, eu queria deixar esse lembrete 
para a população, é um Deputado idôneo e sempre 
trabalhou para o Município, então quero deixar aqui 
nossos agradecimentos ao Deputado, boa noite." Em 
seguida colocou o referido Projeto de Lei em única 
votaç·ão, ninguém se pronunciando contrário foi 
aprovado por unanimidade. Em suas considerações o 
SENHOR PRESIDENTE, disse: "Eu quero deixar bem claro, 
principalmente para a Lia que está aqui do lado, que 
esse Projeto foi urna correria Lia, porque precisava 
do parecer, precisava do documento, então eu falei 
com o Prefeito hoje, ele esteve aqu~ na Câmara para a 
gente tentar acertar esses parecer pra gente poder 
votar esse Projeto hoje porque não poderia atrasar, 
então você corno líder do Prefeito também da um toque 
para que toda vez que o Prefeito mandar um Projeto 
para Câmara, qualquer coisa, mandar Justificativa, 
rnandar documentação pra não dar loucura que deu hoje, 
foi urna correria danada, o Amarildo foi dar parecer 
agora de tarde, porque estava pedindo mas não estava 
justificando de onde ia sair o dinheiro, então 
precisava cópia da Emenda e também da onde ia sair o 
dinheiro que a Prefeitura la repassar, então o 
Prefeito tem que mandar pra não dar esse tipo de 
coisa e ai a gente libera o Projeto logo para poder 
começar, porque agora já vai começar a reforma tanto 
falada, corno J a · foi discutida aqui também . em outras 
sessões. Muito obrigado." Ninguém rn~is querendo fazer 
uso da palavra e nada mais havendo a tratar, agradeço 
a presença de todos e dou por encerrada a Sessão. E 
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eu, ELIANE MANZANO ZACARIN, la.-Secretária, mandei 
lavrar a presente Ata que, após ser lida será 
assinada. Câmara Municipal de Terra Roxa, em 12 de 
novembro de 2021. 

Presidente da Câmara. 


