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Aos dezesseis dias do mês de março de dois mil e 
vinte, às vinte horas, reuniu-se em Sessão Ordinária 
a Câmara Municipal de Terra Roxa, sob a Presidência 
do Vereador Cristiano Francisco de L~a e 
Secretariada pelo Vereador João Batista Ladeia, 
Estando presentes os Senhores Vereadores: ALMIR 
ROGÉRIO CUSTÓDIO, APARECIDO DONIZETI ALFINETE, CARLOS 
CESAR BALDO, EMERSON RIBEIRO DA COSTA, FERNANDO 
APARECIDO ANTONINI , FLAVIO CARDOSO PEREIRA e · JOÃO 
APARECIDO DOS SANTOS. Iniciada a Sessão o Senho r 
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: Maria de Oliveira Couto Cardoso, 
João Vieira, Rosangela Aparecida Atanázio Sena, Maria 
Tomicioli de Souza e Larissa Fernandes Abade. A 
segulr o Senhor Presidente comunicou que não há 
nenhuma inscrição para uso da TRIBUNA LIVRE e que seu 
tempo foi reservado para o SENHOR ANTONIO CARLOS 
CASEMIRO JUNIOR, Secretário Municipal da saúde. 
Fazendo uso da palavra o SENHOR ANTONIO CARLOS 
CASEMIRO JUNIOR, disse: "Boa noite Senhor Presidente, 
Senhores Vereadores, pessoal que nos acompanha do 
Plenário e pelas redes sócias, venho aqui neste 
momento aproveitar este espaço Democrático da Câmara 
Municipal para estar orientando nossa população e 
mostrando . os passos que estamos tomando em relação a 
situação que enfrenta nosso país de pandemia em 
relação a COVID 19, o corona vírus e de algumas 
decisões que a administração em conjunto com a 
Diretoria de Saúde e Diretoria da educação, deram 
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inicio a partir de hoje para tentarmos trabalhar da 
melhor maneiro possível, tentar cessar a transmissão 
ou arnenl zar. Estamos passando por um momento mui to 
sério, não v lemos aqul fazer sensacionalismo e nem 
criar pânico mas é preciso informar, deixar claro 
qual é a atual situação e tudo o que nós precisamos 
fazer neste momento. Muitas da medidas que nós 
tornamos foi através de um Decreto que foi assinado 
hoje, nós estamos seguindo orientação do Ministério 
da Saúde, da Secretaria do Estado de Saúde e da s 
Entidades superiores a nossa. São medida s 
preventivas, algumas vão mudar com o ambiente diário 
do dia a dia, mas é necessário para que a gente cesse 
o contato social. Vocês tem acompanhado pelas redes 
de televisão o momento e o trabalho que tem quê ser 
feito, o momento é este e também para reorganlzar 
nossa trabalho de atenção primária a saúde e també m 
de primeiro atendimento no nosso Pronto Socorro. Eu 
vou fazer a leitura do Decreto com os pontos que a 
gente a gente tornou de iniciativa neste primeiro 
momento e me coloco a disposição de todos para 
esclarecer qualquer dúvida e deixando claro que vamos 
estar informando nossa população através das redes 
sociais na pagina da atenção básica, também pelos 
grupos de watsapp, tudo aquilo que nós formos faze r. , 
todas a medidas a serem tornadas, vamos estar passando 
pelo conselho de saúde. Quero agradecer ao Pastor 
José Luiz e todos os líderes religiosos da nossa 
comunidade que se mostraram preocupados com a 
situação, também adeririam e estão nos proc urando e 
se tornaram parceiros nosso nesta luta. DECRETO 
N°. 08/2020, DE 16 DE MARÇO DE 2020. ''DISPÕE SOBRE A 
ADOÇÃO, NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO 
MUNICÍPIO DE TERRA ROXA/SP, DE MEDIDAS TEMPORÁRIAS E 
EMERGENCIAIS DE PREVENÇÃO DE CONTÁGIO PELO COVID-
19(NOVO CORONAVÍRUS)": MARCELINO ABBES FILHO, 
Prefeito do Município de Terra Rox a / SP, no uso de 
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suas atribuições legais e considerando a existência 
de pandemia do COVID-19 (Novo Coronavírus), nos 
termos declarados pela Organização Mundial da Saúde: 
CONSIDERANDO que a classificação da situação mundial 
do Novo Coronavírus como pandemia significa o risco 
de a doença infecciosa atingir a população mundial de 
forma simultânea, não se limitando a locais que já 
tenham sido identificados como de transmissão 
interna, CONSIDERANDO a necessidade de se manter a 
prestação dos serviços públicos municipais, 
CONSIDERANDO que não há evidências de transmissão do 
vírus em pessoas que ainda não apresentaram sintomas, 
CONSIDERANDO que a COVID-19 tem taxa de mortalidade 
que se eleva entre idoso e pessoas com doenças 
crônicas, CONSIDERANDO que a adoção de hábitos de 
higiene básicos aliado com a ampliação de rotinas de 
limpeza em áreas de circulação são suficientes para a 
redução significativa do potencial do contágio. 
DECRETA: Artigo 1°. Os órgãos e as entidades da 
administração pública municipal, di reta e indireta, 
deverão adotar, para fins de prevenção de transmissão 
do COVID-19 (Novo Coronavírus), as medidas 
determinadas neste Decreto. Artigo 2°. Ficam 
SUSPENSAS, pelo prazo INDETERMINADO: I - as aulas da 
educação básica no âmbito da Secretaria da Educação 
Municipal, a partir do dia 23 de março de 2020, 
estabelecendo-se também que, no período de 16 a 20 de 
março de 2020, as escolas municipais a tenderam de 
forma parcial, realizando orientações aos alunos e 
pa~s acerca do COVID-19 (Novo Coronavírus), 
ressaltando que os alunos que não comparecerem nesta 
semana, não terão faltas computadas; II as 
a ti v idades de todas as creches municipais, a partir 
do dia 23 de março de 2020, estabelecendo-se também 
que, no período de 16 a 20 de março, as creches 
municipais atenderam de forma parcial, realizando 
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orientações aos pais dos menores atendidos acerca do 
COVID-19 (novo Coronavírus); III - as atividades de 
recreação em todos os prédios municipais, a partir do 
dia 23 de março de 2020; IV as atividades aos 
idosos (terceira idade), a partir do dia 16 de março 
de 2020; V as atividade de capacitação, de 
treinamento ou de eventos coleti vos realizados pelos 
órgãos ou entidades da administração pública 
municipal direta ou indireta que impliquem a 
aglomeração de pessoas, a partir de dia 23 de março 
de 2020; VI - a participação de servidores em eventos 
ou em v~agens internacionais ou interestaduais, a 
partir do dia 23 de março de 2020; VII a 
programação de eventos públicos, bem como dos 
equipamentos culturais públicos, a partir do dia 23 
de março de 2020; VIII as concessões de alvarás 
municipais aos estabelecimentos comerc~a~s, para a 
realização de quaisquer eventos, visando, ass~m, 

coibir a aglomeração de pessoas, a partir do dos 16 
de março de 2020; Paragrafo Único: Todos os eventos 
que provoquem aglomeração de pessoas estão suspensos 
nos estabelecimentos municipais e comerc~a~s, sendo 
que, nenhum evento poderá ser realizado no período 
noturno ou diurno até segunda ordem. IX de 
circulação de transporte público coletivo, a partir 
do dia 23 de março de 2020, quer seja urbano, escolar 
e rural; X - do gozo de férias dos servidores da 
Secretaria da Saúde, a partir do dia 23 de março de 
2020, até nova determinação. Parágrafo Único: 
Eventuais exceções à norma de que trata este artigo 
deverão ser avaliados e autorizados pelo Prefeito 
Municipal. Artigo 3°. Os servidores municipais da 
administração pública direta ou indireta, que 
apresentarem sintomas compatíveis com o COVID - 19, 
deverão ser afastados de suas atividades laborais e 
permanecer em suas residências, conforme 
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recomendações do Ministério da Saúde. Paragrafo 1°. 
O disposto no caput deste artigo se aplica também 
aqueles servidores que não apresentem sintomas do 
COVID-19, mas que mantiverem contato domiciliar com 
paciente que estava sob quarentena com ou s em 
sintomas ou ainda, aqueles servidores que re t ornaram 
de v iagem ao ex terior. Paragrafo 2°. - O a f astamen to 
deve ser prescrito por profis s i onal de s aúde 
habilitado e ser entregue à seção de · recursos human os 
em um prazo de 48 horas, sendo dispensado, apenas 
para este caso, a apresentação de receitas com 
prescrição de medicamentos para fins de justificativa 
da falta. Artigo 4°. Os servidores municipais que não 
trabalharem por força do COVID-19, seja . por 
afastamento médico ou por suspensão das atividades 
laborais de forma preventiva, por ato dos Secretário s 
Municipais, não terão descontados de seus venciment os 
os respectivos dias. Paragrafo Único: Tamb ém n ão 
serão descontados do servidor os benefícios previstos 
nas Leis Municipais, desde que a ausência decorra em 
virtude do disposto neste Decreto. Artigo 5°. Os 
servidores ma~ores de 60 (sessenta) anos e aqueles 
portadores de doenças crônicas que compõem r~sco de 
aumento de mortalidade por COVID-19 poderão optar 
pela e x ecução de suas atividades por trabalho remoto, 
cujos critérios de medição serão firmados entre o 
servidor e o representante de sua unidade de lotação. 
Paragrafo Único: A condição de portador de doen ç a 
crônica e x igida no caput dependerá de comprovação por 
meio de relatório médico. Artigo 6°. Aumentar- se - á a 
frequência de limpeza dos banheiros, corrimão s , 
maçanetas, dentre outros, nos departamentos públi c os, 
além de providenciar a aquisição e instalação d e 
dispensadores de álcool gel nas áreas de circulação e 
no acesso a salas de reuniões e gabinetes. Paragrafo 
Único: Nos estabelecimentos comerciais também deverão 



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-mai/s: camara@camaraterraroxa. sp. gov. br 1 secretaria@camaraterraroxa. sp. gov. br 

site: camaraterraroxa.sp.gov.br r-::::::> 
Estado de São Paulo '-.. 6s 

aumentar a frequência de higiene no local, bem como, 
a instalação de dispensadores de álcool gel e nos 
banheiros deverão conter sabonete e papel toalha. 
Artigo 7°. As Secretarias Municipais deverão seguir 
rigorosamente as orientações do Ministério da Saúde e 
da Secretaria Estadual de Saúde, em especial a Lei 
Federal 13.979 de 06 de fevereiro de 2020 e a 
Portaria 356 de 11 de março de 2020 do Ministério da 
Saúde. Artigo 8°. Ficam autorizados · os Secretários 
Municipais a adotarem outras medidas no sentido da 
prevenção e da não propagação do COVID-19 em âmbito 
municipal, por me~o de Portarias específicas, 
inclusive versando sobre o trabalho remoto, quando 
possível. Artigo 9°. A Secretária de Saúde deverá 
organizar campanhas de conscientização dos r~scos e 
das medidas de higiene necessária para evitar o 
contágio pelo COVID-19. Artigo 10°. Consideram-se 
sintomas de contaminação pelo COVID-19, para os fins 
do disposto neste Decreto, a apresentação de febre, 
tosse, dificuldade para respirar, produção de 
escarro, congestão nasal ou conjuntival, dificuldade 
para deglutir, dor de garganta, coriza, saturação de 
02-95%, sinais de cianose, batimento de asa de nariz, 
tiragem intercostal e dispneia. Artigo 11°. Os casos 
omissos e as eventuais exceções à aplicação deste 
Decreto serão avaliados e definidos pelo Prefeito 
Municipal. Artigo 12°. O presente Decreto entra em 
vigor nesta da ta e terá sua vigência EXTINTA, quando 
declarada o fim da pandemia de COVID-19 pela 
Organização MUndia~ de Saúde - OMS. Terra Roxa/SP, 16 
de março de 2 02 0. ~CELINO ABBBES FILHO - Prefeito 
MUnicipa~. Este Decreto foi devidamente publicado no 
mural e na pagina eletrônica da Prefeitura Municipal 
de Terra Rox a. ANTONIO CARLOS CASEMIRO JUNIOR 
Diretor MUnicipa~ de Saúde. Este Decreto será 
devidamente publicado nos murals e no portal da 
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transparência para maior ciência daqueles que 
quiserem apreciar de rnanelra melhor. Todas essas 
recomendações que escrevemos neste decreto, corno J a 
disse no inicio nós estamos nos baseando naquilo que 
o Ministério da Saúde vem preconizando e também a 
Secretaria de Estado, não foi nenhuma medida 
radicalizada. Gostaria de parabenizar nossa Diretoria 
de Ensino, pelo trabalho realizado pela noss a 
Diretora Senhora Carrnern Correia, Sueli, Marquinho, 
Taíssa e Mirna que hoje de manhã quando fornos para a 
reunião já estavam com os protocolos preparados, com 
direcionarnento certeiro e pronto para agir de maneira 
imediata. A nossa parte da Saúde nós montamos urna 
Comissão e urna sala de emergência composta por mim, 
pela Doutora Salua, pela Maria José e também pelas 
funcionárias integrantes do NAS, vão estar ajudando a 
gente nesta questão de divulgação, de esclarecimentos 
para a população. Nós também vamos começar a tornar 
algumas medidas, além dessas que já foram inurneradas 
no Decreto em relação ao atendimento nas unidades de 
saúde. Está bem claro para todos que a questão é 
ficar em casa, evitar lugares que geram grande 
aglomeração de pessoas. Nós ternos urna campanha de 
vacina chegando e a gente Graças a Deus ternos cem por 
cento de cobertura, de estratégia de saúde na nossa 
cidade e nós vamos segulr o protocolo correto, á 
primeiro momento a vacina vai ser direcionada para 
idosos e profissionais da saúde. Então nossa primeira 
intenção é que esses grupos não venham nas unidades 
de saúde, nós vamos pegar nossas equipes e visitando 
os idosos em suas residências, aplicar a vacina e 
assim evitar aglomeração. Essa semana ainda estamos 
formalizando todo este modelo de atendimento, j á 
tornamos algumas providencias em relação aos grupos de 
trabalho, assim corno o grupo de gestantes que estão 
se reunindo hoje porque a partir da semana que vem 
não vai ter mais reunião, os grupos de hipertensos, 
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diabéticos, nós também vamos suspender os encontros 
grupais porque vamos estar indo nas casas das 
pessoas. Então se a pessoa tem que pegar receita na 
UBS, ela liga e o pessoal val marcar, o medico vai 
fazer a receita, isto para os doentes crônicos que já 
tem o acompanhamento pelas unidades, os agentes 
durante este período, deixar bem claro que não é urna 
pratica adotada definitiva, mas durante este período 
os agentes cornuni tários vão levar a receita até a 
casa do usuário. Mesma coisa em relação às consultas, 
eu postei ontem na nossa pagina da atenção básica um 
vídeo do Doutor Dráuzio Varela, onde ele orienta com 
muita clareza que se você está com um mau estar, que 
não seja nada grave, que não precise do atendimento 
ernergencial ligue na Unidade de Saúde que vamos ~star 
encaminhado um enfermeiro ou um técnico de 
enfermagem, vamos estar mandando até a residência, 
principalmente aqueles com problema respiratório, s e 
tiver necessidade a enfermeira chama o médico. Então 
no primeiro momento essa orientação é para idosos e 
pacientes de doenças crônicas, tudo o que você tiver 
que fazer na Unidade de Saúde ligue antes. O pessoal 
tem o habito de aglomerar as sete horas da manhã nas 
unidades para pegar ficha, mas agora a gente precisa 
acabar com aglomeração, então você liga e agenda o 
seu horário. Então é muito importante que a gente se 
urna neste momento, que tenha o entendimento de toda 
nossa população porque ninguém está tornando atitudes 
corno essa para negar atendimento ou diminuir e sim 
para ter um atendimento com melhor qualidade , atender 
as necessidades exigidas neste momento. Nós vamos 
usar a pagina da atenção básica, as redes soclals, 
hoje já sol tarnos um comunicado esclarecendo tudo o 
que não deve ser feito neste momento, corno partilhar 
objetos, aglomeração de pessoas, nós vamos falar com 
o Cristiano porque acredito que em ambiente corno este 
por um período, assim corno também vamos estar falando 
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com cada líder religioso da comunidade, donos de 
estabelecimentos cornerclals, nós vamos ter que cessar 
o fluxo de pessoas, nós não estamos enfrentando urna 
gripe comum. Vocês já viram urna gripe parar a Itália 
a Espanha? Então é muito sério não precisa entrar em 
pânico rnals é preciso . tornar todos os cuidados 
necessários e se nós conseguirmos fazer tudo aquil o 
que está sendo feito na Itália hoje a tendência em 
diminuir a curva epidemiológica será bem maior, 
primeiro porque a gente precisa diminuir até porque 
nosso País não está preparado para cuidar da doen ç a 
no seu grau máximo que é o caso de preclsar de 
ventilação. Nossa região tem em torno de quatrocentos 
mil habitantes e nós ternos vinte leitos de UTI, corno 
faz para entubar quem for preciso? Então se a péssoa 
não tiver consciência de que é preciso ficar em casa, 
ela não pode sair de casa, não adianta suspender as 
aulas e as crianças ficarem circulando pelas ruas, 
não adianta cessar os trabalhos feitos na terceira 
idade, na hidroginástica e o pessoal ficar, os idoso s 
ficarem se aglomerando em praças e comercio. Então é 
um momento de conscientização de que cada um precls a 
se ajudar, precisa ajudar nossa comunidade, a gente 
precisa neste momento acabar com os meios soclals 
para que lá na frente a gente possa celebrar isto de 
maneira saudável. Então as recomendações no prlrnelro 
momento são essas e qualquer duvida que ti verem nós 
estamos a disposição, no Centro de saúde, no hospita l 
nos PSF, podem ligar também que nós vamos esta r 
tirando todas as duvidas e todas as informações que a 
gente for tendo, porque tem mudanças a cada dia, hoj e 
o perfil é um e amanhã é outro. Os pais dos alunos 
que no começo foi uma grande preocupação nossa, 
também estão preocupados e estão tendo consciência de 
que deixar seus filhos na creche tal vez traga danos 
maiores para as famílias. Vão ter pessoas que vão 
chegar na gente e perguntar assim; e as pessoas que 
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trabalham? É um momento de crise é nós temos que 
estar preparados para enfrentar, mui tos vão ter que 
deixar o trabalho e ficar em casa para cuidar da sua 
família. Vocês estão vendo nas redes sociais que 
algumas pessoas estão postando vídeos de suas 
famílias na Itália, onde os comércios estão 
totalmente vazlo, fechado e nós vamos enfrentar uma 
situação dessa, graças a Deus em uma situação melhor, 
porque nós vamos tentar fazer aquilo que foi feito a 
partir do momento de transmissão, onde a gente 
consiga fazer com que cesse essa transmissão. Porque 
não tem muito controle em que a gente pegue na mão e 
diga que vamos fazer um trabalho aqui para que o 
corona vírus não chegue, não depende da gente, evite 
vlaJar pols estamos vendo que São Paulo está com 
maior índice em números de casos, não é hora de 
viajar e quem está com viagem marcada sabe que va l 
ter problemas porque as empresas e o pessoal do 
comercio de turismo também vão ter problemas porque 
vão começar fechar os aeroportos. Hoje eu assisti um 
link da secretaria do ministério da saúde, onde as 
regloes de praia a força nacional de segurança vai 
ser direcionada para esses locais. No Rio de Janeiro 
foi um absurdo as autoridades tomando todas 
providencias que devem ser tomadas e as pralas 
lotadas. O Presidente da Republica em um ato 
inconsequente, impensável e sendo um portador de 
risco, foi se manifestar no meio do povo, usar um 
momento de crise para fazer politica. Então gente não 
é momento de pensar em fazer politica, não é momento 
de nada é só momento de pensar na nossa saúde e da 
nossa família, é momento de se unlr de uma maneira 
diferente da que estamos acostumados que é estar 
juntos, é se unir cada um dentro da sua casa, fazendo 
as higienes básicas que tem que ser feita, lavem as 
mãos, assoem o narlz, lavem o rosto, usem álcool gel, 
tudo isto várias vezes ao dia. Evitem conta to com 
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outras pessoas, a gente tem o habito de chegar dar as 
mãos, abraçar, beijar, não é momento para isto, não 
podemos ter contatos, o momento não nos permite este 
grau de intimidade porque pode nos prejudicar. Então 
evitem tudo que puderem evitar ao máximo, locais d e 
aglomeração evitem, tornem muito cuidado com as 
pessoas rnals idosas, por favor fiquem em casa e as 
crianças tem orientação para que não fiquem com as 
pessoas idosas, aquelas pessoas que puderem cuidar de 
seus filhos e deixar os idosos mas tranquilo neste 
momento é aconselhável . Acompanhem os noticiários 
diários que estão transmitindo informações, nós vamos 
usar tudo que a gente puder aqui no nosso município 
referente a veiculo de comunicação para estar 
orientando nossa população e sempre vou est~r a 
disposição para qualquer duvida. Quero aqui também 
deixar bem claro que todas as medidas tornadas pelo 
Poder Executivo em fechar escolas, creches, projeto , 
terceira idade e também não está disponibilizando 
neste momento, aproveito para pedir a colaboração de 
todos no dialogo no comercio, nós sabemos que o 
pessoal depende disto, mais sabemos de fato que o 
momento é de crise, temos que encarar a realidade e 
saber que o pessoal das lanchonetes que estão 
acostumados fazer eventos a no i te nós pedimos para 
que não façam e tenham consciência, até porque se 
fizer vai estar fazendo sem alvará porque o município 
não vai estar dando alvará. Então nós pedimos a 
colaboração e o entendimento de cada um, tem coisas 
que vão fugir do alcance do agente publico, aqui nós 
estamos lhe dando com homens de responsabilidade e 
cada um tem que olhar para si mesmo, olhar para suas 
famílias e saber realmente o que é necessário para o 
momento. Muito obrigado pelo espaço, es t amos a 
disposição, nosso pessoal está se preparando, é tudo 
muito novo mas estamos nos capacitando e nos 
informando e vamos estar a disposição da nossa 
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população para tudo o que for necessário. Só mais um 
alerta sobre a questão das mascaras, a orientação n o 
momento é de que não é viável sair distribuindo 
mascara para toda população, a orientação de uso é 
para pessoa que está com um resfriado e tem que sai r 
deve usar, até porque a mascara tem duração de duas 
horas e não é tão simples asslm já estamos tendo 
dificuldades para comprar esses materiais, até para 
gente usar no dia a dia, o próprio álcool gel o 
pessoal está assustado e começa armazenar e asslm 
prejudicando o fluxo de compras. Nós estamos com 
pedido de álcool gel há mais de dez dias, mais estão 
com problema em entregar, nós conseguimos comprar um 
pouco deve estar chegando amanha mais é para uso do 
funcionalismo publico, mascara a mesma coisa. Não da 
para Prefeitura adotar um sistema, nem aqui e nem em 
nenhum outro lugar, onde a Prefeitura vai falar qu e 
val salr distribuindo mascara para todo mundo e a 
mascara não é para todo mundo, a masca r a é 
recomendada para quem está com sintoma de gripe , 
e spirrando, tossindo, ai é da consciência de cada um. 
Nós vemos em países desenvolvidos que não só em 
período de transmissão, ou de uma pandemia como essa, 
o cidadão fica resfriado ele já tem o abito por conta 
própria em usar a mascara. Então vem da consciência 
de cada um e quanto mais êxito a gente ter com 
medidas de prevenção mais êxito vamos ter no combate 
ao coronavírus. Tanto o Márcio como qualquer portador 
de doença crônica deve ficar em casa, não da para 
gente pegar na mão de todo mundo e sair obrigando a s 
pessoas a tomarem atitude, isto é conscienti zação. 
Muito obrigado, boa noite a todos e se cuidem." 
O SENHOR PRESIDENTE, disse: "Júnior nós queremos t e 
agradecer mui to pelas orientações, pela atenção com 
nossa população, falando hoje com você eu pude ver a 
sua preocupação e sei que você passou o final de 
semana tentando achar as melhores soluções possíveis 
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para toda nossa população. Muito obrigado a você e a 
todos responsáveis." Senhor Presidente deu inicio ao 
EXPEDIENTE e colocou à apreciação do Plenário Ata da 
Sessão Ordinária do dia 02 de março de 2020 e ninguém 
se pronunciando contrário, foi aprovada por 
unanimidade. Em seguida o Senhor Secretário fez a 
leitura da correspondência recebida do Senhor 
Prefeito Municipal. Não tendo mais nada a tratar no 
Expediente, o Senhor Presidente deu o mesmo por 
encerrado e, em seguida, deu inicio a ORDEM DO DIA. 
Não tendo nada a tratar na Ordem do Dia, o Senhor 
Presidente deu inicio a EXPLICAÇÃO PESSOAL. Fazendo 
uso da palavra o VEREADOR JOÃO APARECIDO DOS SANTOS, 
disse: "Boa noite a todos, é muito preocupante sim, é 
alarmante e eu encaminhei um video vindo da Itália ao 
Secretário da Saúde, uma grande parte da população 
deve ter visto aquele video, ele me mandou o video do 
médico é muito preocupante e alarmante. Então o 
pessoal que está ai na linha de frente tem que estar 
orientando a população de uma forma teimosamente. O 
Pastor José Luiz já tinha encaminhado algumas coisas 
no watsapp orientando nós da Igreja, no domingo ele 
também falou sobre o corona virus, tenho certeza que 
ele vai continuar falando. Isto não pode parar, temos 
que falar direto sobre isto e acho que todas aB 
igrejas tem que estar esclarecendo. Eu vou falar uma 
coisa; do jeito que eu vi o cara esclarecendo se 
passar perto de mim eu já caiu, porque com o problema 
de pulmão sério que tenho e do jeito que os caras 
estão explicando é de se preocupar sim e muito. Estão 
dizendo que o mês de abril e maio, vamos ter muitos 
problemas gravissimos aqui no Brasil também. Então 
vai depender de cada um de nós, Secretário de Saúde, 
o pessoal da saúde vai ter que bater em cima .disto 
insistentemente, por meios de redes sociais, carro de 
som nas ruas, porque infelizmente uma situação grave, 
gravissima como essa você ainda vê mui ta gente de 
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brincadeira, colocando piadinha no celular, até 
piadinha de sexo com coronavirus. Parece que o 
pessoal não viu ainda que o problema é muito sério, o 
povo está brincando com isto que está matando um 
monte de gente e o pessoal está aí tirando sarro e 
urna pessoa assim não vai estar preocupada em estar s e 
aglomerando, andando onde não deve, porque quem s e 
preocupa não fica jogando essas porcarias na 
internet. Então eu acho que tem que · partir de todas 
as Igrejas, mais principalmente o pessoal da área d a 
Saúde porque se não essa coisa alastra e ninguém mais 
da conta. Eu assiste alguns vídeos da Itália e se 
você parar para pensar você chora, é muito triste o 
que este pessoal está passando. Eu quero falar aqul 
sobre um assunto que aconteceu essa semana e eu acho 
que o culpado disto é a Câmara de Vereadores. Vej arn 
só o absurdo que chega o ex-Prefeito; ele val ao 
local de trabalho de um cidadão porque ele colocou 
alguns documentos na internet, documentos 
verdadeiros, documentos no qual eu discuti eles aqui 
por várias vezes e o cara sai da casa dele e vai no 
trabalho do cara e ainda exigir livro ponto. Ele não 
teve capacidade de olhar o pessoal que trabalha 
dentro da Prefeitura quando ele era Prefeito, nego 
saia para pescar, ia para tudo quanto é lugar, eu 
vinha aqul denunciava e ninguém fazia nada, este 
também está deixando tudo a vontade. Então ele não 
fiscalizou nem o município, agora val querer 
fiscalizar Estado? Urna pessoa que todos conhecem, urna 
pessoa que trabalha, é o fim da picada o que está 
acontecendo. Vej arn bem, não estou falando de ago r a 
não e slrn desde lá de trás, desde a prlrnelra ve z 
aonde o Tr ibunal de Contas vem jogando para nós aqu i 
os absurdos que estão acontecendo com o dinheiro 
publico e vão aprovando as contas, vão dando corda, 
ele comete um erro hoje a Câmara vai e abafa, vota 
defendendo ele, vota contra o Tribunal de Contas, no 
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dia de amanhã ele aumenta a gravidade e vai 
aumentando até chegar onde chegou. Então o Tribunal 
de Contas manda para nós e a Câmara aprova, o 
Tribunal denuncia para o Ministério Publico, ele toma 
posição e o cidadão que posta a publicação vai ser 
atropelado por isto? Ele simplesmente mostrou a 
decisão do Tribunal de Contas, ele não cometeu nenhum 
erro, nem chamou ninguém de ladrão, ele não ofendeu, 
não fez nada de errado só apresentou a decisão do 
Tribunal de Contas. Agora quem não quer que sol te 
essas decisões é só não cometer colsa errada. Eu 
achei um absurdo e ainda lr procurar a mulher do 
rapaz para conversar, achei o maior absurdo cometer o 
erro que cometeu e ainda querer atropelar os outros. 
Mui to obrigado." Ninguém mais querendo fazer uso da 
palavra e nada mals havendo a tratar, o Senhor 
Presidente deu por encerrada à sessão. E eu, JOÃO 
BATISTA LADEIA, 1°. -Secretário, mandei lavrar a 
presente Ata que, após ser lida será assinada. Câmara 
Municipal de Terra Roxa, em 16 de março de 2020. 
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