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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 22/11/2021 

Aos vinte e dois dias do mês de Novembro de dois mil e 
vinte um, 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 pel.a 
Vereadora El.iane Manzano Zacarin, estando presentes os 
Senhores Vereadores: DANILO CORREA DA SILVA, EMERSON 
RIBEIRO DA COSTA, GABRIEL ROCHA, JOAO 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: Maria Aparecida 
Gonçalves da Silva, Carlos Fernando Polesi e Fuad Salim. A 
seguir a Senhora Secretária fez a leitura do VERSÍCULO 
BÍBLICO. Em seguida o Senhor Presidente comunicou que há 
uma(l) inscrição para uso da TRIBUNA LIVRE, do SENHOR JOSÉ 
CARLOS SILVA para tratar dos seguintes assuntos: 
desencontro de palavras, compromisso com o povo, 
solicitação anteriores, crítica e sugestões e iniciativa e 
indústria. Fazendo uso da palavra o SENHOR JOSÉ CARLOS 
SILVA, disse: "Primeiro lugar boa noite, mais um dia 
graças a Deus com vocês, e a gente tem um recadinho rápido 
pra passar. Primeiro Vossa Excelência tentou não deixar 
vender as motos, correto, mesmo assim o Executivo colocou 
a venda e vendeu correto, então a Vossa Excelência sempre 
pensando no povo pediu para não vender as motos devido ter 
a utilidade já de imediato pra Guarda Municipal da cidade , 
mas mesmo assim ele não foi ouvido, e isso então eu chamo 
de distanciamento do Executivo com o Legislativo, então o 
distanciamento não é corporal, é simplesmente isso, um não 
aceitar a ideia de outro. Sobre as viagens de Vereadores, 
houve uma discussão na reunlao anterior e eu não acho 
justo um Vereador ir com o carro dele para São Paulo ou 
seja para onde for para buscar recursos para Terra Roxa , 
eu acho mais que obrigação a Prefeitura dar um carro com 
motorista e também diária para esse funcionário viajar , 
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trabalhei em urna empresa que era assim e tem que ser dessa 
forma, agora existe o desencontro de palavras, o combinado 
era cada um continuar ganhando seus Quatro mil por mês e 
cada um se virar com as suas despesas, então referente ao 
salário é outra história, mas os Vereadores devem, eu 
acho, usar o carro da Prefeitura, usar o motorista e usar 
a diária, o que eu acho melhor, bate muito em cima deles, 
então teria que fiscalizar as viagens do Executivo, que 
não é fiscalizada, e quanto o Executivo, pega de diárias, 
se é que tem, pega de diárias para essas viagens deles, 
então dar urna anotada, se é que tem essas diárias, qual é 
o valor gasto quando o Executivo viaja, e viaja no melhor 
carro, sendo que os Vereadores que dão a cara a tapa para 
que o Prefeito , o Vice Prefeito ganhem a eleição, e 
continuam dando a cara os quatro anos, agora cortar os 
Vereadores de viajarem num ótirno carro eu acho super 
errado, então apoio ao Executivo e não aos Vereadores. 
Educação, bate-se muito na Educação, isso é desencontro de 
palavras, bate-se muito na Educação, eu quero a Educação 
assim e assim, concordo, a Educação está ruim? Não, está 
boa, mas não deveria abandonar a Educação, o salário está 
bom, Dois e Oitocentos, corno se diz, Dois e oitocentos 
está ótirno, não deveria abandonar a Educação J a que as 
crlanças gostam de quem esta na Educação, hoje deixou a 
Educação e partiu para um cargo melhor, acredito que não 
seja mais os Dois e Oitocentos, acredito que levou o 
salário da Educação, na Prefeitura não tenho certeza, 
vocês os Vereadores que devem verificar, deve ter urna 
coisa à mais que os Dois e oitocentos, então os Vereadores 
devem verificar isso ai, porque as vezes falam que eu falo 
demais e sem noção, isso é compromisso de vocês. 
Compromisso com o povo, eu fui cortado aqui, e muito bem 
cortado, que promessas de Prefeito a Câmara não tem nada a 
ver com isso, tem sim, aqui tem vinte e nove testemunhas 
(no mesmo momento mostrava um panfleto, a pessoa e nome de 
todos, se alguém não concordou com os compromissos e com 
as promessas do Prefeito, então não vai estar aqui nesse 
papel, aqui tem vinte e nove pessoas e todas as promessas 
do Prefeito foi feita, então nós cidadãos Terra-Roxenses 
ternos o dever de vir cobrar o Legislativo para o 
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Legislativo resolver com o Executivo, agora quem não 
concordou com as promessas do Prefeito na época, a 
fotografia não deveria estar aqui, são vinte e nove 
testemunhas, não é meia, nem uma, então nós temos que 
arcar sim com os compromissos do Prefeito, tanto é que 
tinha um canal lá do Prefeito, eu não entendo muito disso, 
limpou tudo que tinha ali, sorte que eu salvei tudo antes, 
limpou tudo esta semana, pós eu ter falado do Distrito 
Industrial aqui, eu acho assim, se não deve não limpa, 
então é uma verdade, então esta aqui pessoal, duas fotos e 
vinte e nove testemunhas, temos o dever de vir reclamar 
aqui, e todo cidadão Terra-Roxense, vem e reclama, passa 
pro Executivo, pois ganham para resolver os problemas, eu 
não ganho para resolver, e além do mais, não tenho 
partido, então sou um cidadão Terra-Roxense, as pessoas me 
passam as coisas, e eu vou verificar pra mim vir falar, e 
quem não estiver de acordo, como diz o Dom, pode levantar, 
esse é o compromisso com o povo. Solicitações anteriores, 
sobre esse assunto eu pedi ao nosso Presidente e mais para 
a Secretária do Prefeito, que está mais atualizada, o 
contrato e valor das locações dos carros que a Prefeitura 
locou, que fica eu acho na Rua 29 com a 16 em Barretos, e 
a gente não tem nem esses contratos e nem esses valores, 
no Portal da Transparência também não está, então nós 
pedindo voto prometemos tanta transparência, tanta 
transparência, e hoje, se eu falo que está escondido ai 
falam que eu estou falando demais, então não tem salário 
de algumas pessoas no Portal da Transparência, esse 
contrato também não tem, e outra coisa que eu pedi foi a 
quantidade de pessoas contratadas em Dois mil e Vinte e 
Um, porque também não está no Portal da Transparência, mas 
pessoas de todos os setores, Prefeitura Municipal, 
escolas, creches, todos os lugares, e se haveria 
necessidade dessas contratações, porque tem umas 
contratações ai Senhor Presidente que é um absurdo, é 
tirar dinheiro daqui e por ali, não existe, de forma 
alguma, então fica para vocês Vereadores ver sobre essas 
contratações, e o Presidente da Câmara também, e essas 
contratações não é só pessoal de Terra Roxa não, tem de 
Bebedouro também, e que estão ganhando um absurdo, eu acho 



CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA 
"EDIFÍCIO VEREDOR DEVANIR GIANELLO"- Av. José Chiarelli, 919 

CEP 14745-000 (17) 3395-1233 I 3395-2008- CNPJ 52.391.208/0001-82 

E-mails: camara@camaraterraroxa.sp.gov.br I secretaria@camaraterraroxa.sp.govlblí 
site: camaraterraroxa.sp.gov.br 

Estado de São Paulo 

.· "j39-'~ ' 

Ata da Sessão Ordinária de 22/11/2021 

que é fazer vocês de bobos, desculpe a opinlao, aqui 
ninguém é puxa saco de ninguém, nós temos que ser homens, 
direi to e ir pelo caminho r e to, mesmo sendo do lado do 
Prefeito não importa, temos que ser do lado do povo, não 
do lado do Prefeito." Fazendo uso do aparte o SENHOR 
PRESIDENTE disse: "Muito obrigado pelo aparte, você já 
viu eu discutindo aqui umas duas ou três vezes que eu não 
concordo, mas você acha que porque eu não concordo eu como 
Presidente da Câmara ou qualquer Vereador tem autoridade 
para resolver isso? É a pergunta. Você acha que nós temos? 
É só você entrar na justiça pra ver se você ganha, ele 
está baseado em Lei, ele fez contração baseado em Lei, se 
eu não concordo, o Emerson não concorda, ele não concorda, 
o outro não concorda, não é problema nosso, nós vamos lá e 
falamos que não concordamos, mas quem manda ali, naquele 
ato de contratação é o Prefeito, agora se ele estiver 
cometendo irregularidades na contratação, é uma coisa, mas 
ele pra contratar esta dentro da Lei, é cargo em Comissão , 
ele contrata quem ele quiser, até um cara lá de São Paulo 
ele contrata, então não adianta você vir aqul querer 
cobrar de nós, porque não é da nossa alçada, então não é 
um assunto que tinha que estar em pauta, é um assunto que 
eu teria que ter barrado antes de você falar, é um assunto 
que não tem que ser discutido, que benefício trás essa 
discussão aqui para a Câmara, porque aqui a Tribuna Livre 
foi feita para resolver problema do Município, para 
ajudar, para discutir e ver o que pode ser feito, Ja o 
caso é uma coisa que não pode ser feito, não tem produção, 
não tem ajuda, é só uma crítica que está vindo em cima dos 
Vereadores, e o que eu vejo na Tribuna Livre é mui ta 
crítica em cima dos Vereadores, não em cima do Prefeito, 
então esse ai é um assunto que não cabe a nós resolver, e 
não cabe a você discutir na Tribuna, não é assunto 
pertinente à essa Casa de Leis, é um assunto Político, é 
um assunto que o cara político não gosta, o outro não 
gosta, então discuta isto lá na rua, aqui dentro não, 
muito obrigado." Com a palavra o Senhor JOSÉ CARLOS SILVA, 
disse: " Foi solicitado a quantidade de pessoas que foram 
contratadas em Dois mil e vinte e um, inclusive de 
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Bebedouro, isso não seria o papel da Câmara, dar urna 
explicação sobre a quantidade de pessoas que foram 
contra ta das, ou a Câmara também não tem nada a ver com 
isso? Agora, críticas e sugestões, a crítica existe e as 
sugestões também, só corno exemplo de crítica, tem um poste 
aqui do lado da câmara, tem muitas coisas para falar, mas 
vou falar uma porque o tempo é pouco, que caiu as lâmpadas 
já faz um mês, dois, três meses com o vento, e até hoje 
não foi consertado essas lâmpadas do lado aqui, então essa 
é urna crítica, sugestões é que se deve passar o problema 
para a Prefeitura Municipal, para os caras virem e trocar, 
porque eu não tenho corno comprar um carro, comprar urna 
escada, comprar a lâmpada e trocar, só um exemplo que todo 
mundo vê que fazem dois ou três meses que está do lado da 
Câmara Municipal aqui e que não foi consertado ainda, 
então a crítica eu trouxe e a sugestão é essa. Esses 
Setecentos e trinta e três mil, setecentos e setenta reais 
e oitenta e nove centavos, isso é dívida anterior ou 
dívida atual que foi acertada Senhora Lia?" Fazendo uso do 
aparte a VEREADORA ELIANA MANZANO ZACARIM, disse: "São 
acertos desse ano, não temos mais dívidas." Com a palavra 
o SENHOR JOSÉ CARLOS SILVA, disse: " Muito obrigado então. 
Iniciativa e Indústria, eu tive a iniciativa e a coragem 
de assumir o compromisso daquelas limpezas lá em baixo, 
iniciativa, coragem e nada tinha planejamento, nada tinha 
planej ado para fazer aquilo, e junto com a inicia ti v a a 
sugestão e coordenação para aquilo, e todos sabem no que 
deu, emprego também que eu falei aqui e me criticaram, eu 
trouxe a sugestão fácil, eu consegui uma Indústria de 
Santa Bárbara 'Doeste, e tenho todos os documentos, para 
vir pra Terra Roxa, sessenta a setenta empregos, mas sabem 
qual foi o resultado, levei para o Prefeito, e estava 
nesse vuco vuco da limpeza lá em baixo, mas tive coragem, 
levei para o Prefeito, o Prefeito falou que era com o 
Vice, então levei para o Vice Prefeito, voltei no 
Prefeito, até que eu coloquei o Vice na linha para falar 
com o empresário de Santa Bárbara 'Doeste, mas sabem o que 
aconteceu, nós não ternos Distrito Industrial, então essa 
empresa traria ótirnos empregos, até falei com o cara hoje, 
então são coisas gente que as vezes a gente fala sem 
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pensar, porque eu que não sou nada, também estou correndo 
atrás de alguma coisa para Terra Roxa, então este é meu 
recado. O dom, referente as motos, vendeu as motos e esta 
sem guarda, e está uma vergonha tudo isso ai, nós temos 
guardas registrados na Prefeitura Municipal pra esse 
serviço mas não temos motos hoje. Sobre as viagens de 
Vereador, acho que todo mundo deve viajar com carro da 
Prefeitura, com motorista e com diária, verificação do 
Executivo, a quantidade de diárias, se é que está gastando 
quando viajam, e viajam no melhor carro, e eu vou fazer 
por escrito a quantidade de pessoas e registrar na 
Prefeitura, para pedir a quantidade de pessoas registradas 
em dois mil e vinte e um, e ficou no ar a Industria 
pessoal, eu tinha conseguido já cinquenta por cento, 
infelizmente, graças a Deus que eu passei para o Prefeito, 
e para o Vice, não sou nada, simplesmente o Bizarro, que 
tem amor por Terra Roxa, não devia nem estar aqui, mas 
continuo brigando por isto, boa noite." Não havendo mais 
nenhuma inscrição para uso da Tribuna Livre o Senhor 
Presidente deu início ao EXPEDIENTE e colocou à apreciação 
do Plenário a Ata da Sessão Ordinária do dia três de 
novembro de dois mil e vinte e um, e ninguém se 
pronunciando contrário, foi aprovada por unanimidade. A 
seguir colocou à apreciação do Plenário a Ata da Sessão 
Extraordinária do dia doze de novembro de dois mil e vinte 
um, e ninguém se pronunciando contrário, foi aprovada por 
unanimidade. Em seguida a senhora Secretária fez a leitura 
da Indicação n°. 143/2021, do Vereador João Aparecido dos 
Santos, que, "INDICA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE SEJA 
FEITA OPERAÇÃO TAPA BURACOS NO MUNICÍPIO." A seguir a 
senhora Secretária fez a leitura da indicação n°. 
144/2021, do Vereador João Aparecido dos Santos, que, 
"INDICA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE TODAS AS 
LICITAÇÕES QUE FORAM FEITAS SEJAM MAIS DIVULGADAS, 
COLOCADAS EM TODOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, COLOCADO 
CARRO DE SOM, OU AINDA QUE SEJA COLOCADO UM PAINEL 
ELETRÔNICO PRÓXIMO A PREFEITURA PARA DIVULGAÇÃO." Em 
seguida a senhora Secretária fez a leitura da Indicação 
n°. 145/2021, do Vereador João Aparecido dos Santos, que, 
"INDICA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE COMPRE 
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01 (UMA) MOTO PARA FISCALIZAÇÃO DE VENDEDOR AMBULANTE." A 
seguir a senhora Secretária fez a leitura da Indicação n°. 
146/2021, do Vereador João Aparecido dos Santos, que, 
"INDICA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE NÃO FAÇA O 
CARNAVAL DE 2022 EM NOSSO MUNICÍPIO." 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 n°032/2021, datado de 30/09/2021, que, "ESTIMA A 
RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA PARA O 
EXERCICIO DE 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", de autoria 
do Executivo. Após a leitura o Senhor Presidente colocou 
em primeira discussão e votação o Referido Projeto de Lei , 
sendo aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a 
tratar na Ordem do Dia, deu a mesma por encerrada e deu 
início a EXPLICAÇÃO PESSOAL. Fazendo uso da palavra a 
VEREADORA ELIANE MANZANO ZACARIN, disse: "Boa noite a 
todos, primeiro eu quero falar sobre a ETEC , vai ter o 
Vestibulinho e as inscrições vão até às quinze horas do 
dia trinta de Novembro, e tem poucas inscrições, e essa é 
urna oportunidade para os jovens estudarem, se 
qualificarem, e não é sempre que a gente tem essa 
oportunidade, aliás a ETEC Ja não estava aqul à muitos 
anos, e nós conseguimos trazer, então os interessados por 
favor procura a secretaria da Educação. Eu vou responder o 
Senhor, eu não vou ficar batendo bola não, porque quando o 
Senhor falou da Educação falou pra mim, que abandonei a 
Educação, eu não abandonei a Educação, o Senhor esta muito 
mal informado, o meu salário não é Dois e oitocentos, meu 
piso salarial é Dois mil, cento e sessenta e quatro, eu 
ganho Dois mil e Oitocentos porque eu tenho trinta anos de 
serviço, meu piso é Dois mil cento e sessenta e quatro, eu 
trabalhava por quatro horas, agora eu trabalho por seis , 
estou trabalhando dobrado, estou fazendo curso do SEBRAE 
oito horas todos os dias, então não questione meu trabalho 
por favor, eu jamais questionaria o do Senhor, eu jamais 
abandonei a Educação, isso ai do SEBRAE é para a Educação 
também, então eu não adrni to ser questionada jamais, por 
ninguém sobre a minha profissão, então eu nunca abandonei 
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aluno, eu nunca abandonei escola, eu nunca perdi uma 
licença prêmio porque eu não falto, eu só tiro as minhas 
seis abonadas, eu não costumo faltar, então eu sou uma 
professora assídua, e tive oportunidade de trabalhar no 
SEBRAE depois de trinta e um anos em sala de aula, depois 
de lutar e brigar com os Prefeitos para pagarem o piso de 
Dois mil, cento e sessenta e quatro, então eu não admito 
nunca que me questionem sobre isso, muito obrigado." 
Fazendo uso da palavra o VEREADOR MARCELO RAIMUNDO, disse: 
"Boa noite Presidente, nobres Vereadores e o pessoal que 
esta nos assistindo aqui, o pessoal de casa também que nos 
acompanha pela internet, queria falar pra Lia que na 
sessão do dia três do onze você falou sobre o Kit Escolar , 
agora tem mais um complemento aqui, eu estive conversando 
com o Prefeito esta semana e com o Vanderlei , Secretário 
da Educação, são mil, duzentos e vinte e seis alunos hoje 
no Ensino infantil ao fundamental, e o Prefeito falou para 
mlm que o ano que vem além do Ki t escolar, vai calçar 
todas as crianças, mil duzentos e vinte e seis, hoje né , 
não sei lá em Janeiro, então quero agradecer ao Prefeito, 
ao Vice, primeira dama, Diretor, a todos os envolvidos 
nesse projeto, parabéns a administração e a nós Vereadores 
que fazemos parte dessa administração também graças a 
Deus, também parabenizar a nós todos porque dia quinze de 
Novembro fez um ano das eleições, e que nós chegamos a 
essa Casa de Leis. Quero agora deixar uma observação sobre 
os comentários em redes sociais a umas duas semanas atrás , 
onde usaram palavras diminuindo a gente, e eu fui criado 
de um jeito onde eu não sei mal tratar ninguém, graças a 
Deus, foi assim que meu pai me educou, se alguém t em 
alguma indiferença com a gente vem no particular, porque 
em rede social ofendeu a todos os Vereadores, é uma coisa 
que mexeu mui to com a gente, eu estou no meu prlmelro 
mandato, se eu errar daqui quatro anos não votem em mim, 
pronto e acabou, é assim que resolve as coisas, não é 
diminuindo a gente que vocês vão chegar a algum lugar. 
Também querla falar sobre o Carnaval, que nas redes 
sociais está bombando, uma polêmica danada, por mim eu 
digo que hoje , por conta que eu também perdi meu tio, não 
é fácil, é mui to triste, t2m gente penando até hoje com 
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sequela da Covid, então minha posição é de que usar 
dinheiro público eu não aceitaria também, pela situação 
que nós pegamos a Prefeitura, eu acho que não, mas ai não 
depende da gente, val do Prefeito, tanto é que o Dom 
colocou urna indicação ai pra não ter, mas aí vem do 
Prefeito, mas hoje urna coisa que também a gente pode falar 
é que diz que apareceram uns casos ai em Bebedouro, uns 
quatro casos me parece, é urna coisa que a gente tem que se 
cuidar, mas eu falo assim, as pessoas que estão 
criticando, não que eu sou a favor, mas as pessoas que 
estão nas redes sociais criticando, são as pessoas que se 
aglomeram em lanchonetes, se aglomeram em bares, então se 
não é para ter carnaval gente, é para começar se cuidar 
desde hoje, o certo é desde hoje, fiquem em casa, então as 
pessoas que ficam criticando nas redes sociais, são as 
pessoas que estão lá nas lanchonetes, nos barzinhos, então 
sei lá, mas a minha posição é não ter, se for para usar 
dinheiro público é não ter, boa no i te a todos." Fazendo 
uso da palavra o VEREADOR GABRIEL ROCHA, disse: "Boa noite 
quero agradecer a todos que estão presentes e ao pessoal 
que esta em casa, primeiramente eu gostaria de deixar meu 
abraço fraterno às famílias que perderam seus entes agora, 
e que Deus abençoe a todos e lhes de forças porque não é 
fácil. Eu gostaria de começar fazendo urna solicitação para 
que o Prefeito coloque cârneras na Joaquim Prudente Corrêa, 
na escola, e na Garagem Municipal também, porque lá na 
garagem só tem a cârnera mais não funciona nada, eu já fui 
lá verificar, inclusive, aquela questão Dom, eu fui para 
verificar, e por incrível que pareça, as rodas, os pneus, 
não apareceram, então o caminhão está sendo usado, com urna 
roda de ônibus improvisada, e eu gostaria que o Senhor 
corno Presidente se tivesse a oportunidade de ir lá, os 
outros Vereadores também, dar urna olhadinha na situação 
dos pneus, porque foi pneu bom, zero, a roda do caminhão, 
e nós ficamos desse jeito ai, e não tornamos urna posição e 
não virou nada, então acho que a gente tem que ser mais 
enérgico nesse sentido, de ter pulso, e cobrar um pouco 
mais o Prefeito, a atual gestão porque isso ai é urna coisa 
preocupante, e por isso que eu falo à questão das cârneras, 
pra inibir, porque é duro falar isso, é estranho, mas se 
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tiver acontecendo alguma colsa dentro de um 
estabelecimento público, e se ti ver sendo gravado, tenho 
certeza que vai diminuir esse tipo de problema, porque 
você vê que foi um acaso eu estar passando ali no momento 
que estava acontecendo o ato, na verdade foi depois do ato 
né, e isso pra gente é muito ruim, porque se você fizer um 
balanço de urna perda, pra quem tem caminhão sabe, o preço 
de urna roda, um preço de um pneu, e a gente não pode ficar 
desperdiçando dinheiro público, eu acho que é assim. Outra 
coisa que eu também estava vendo na escola, que eu estava 
averiguando, na Joaquim Prudente Corrêa, seria no portão 
de entrada, se eles colocassem as cârneras assim corno é lá 
em baixo na "Raimundo", o que acontece, lá ela tem cârneras 
em todos os lugares, facilita mui to pro Diretor, para o 
pessoal que torna conta, verificar o que esta acontecendo 
na Escola, né, e se puder incluir agora na reforma a gente 
agradece. Outra coisa também que é o seguinte, também 
verifiquei isso nas Escolas, nós não ternos computadores 
nas escolas, os que tem estão sucateados, e eu sei que tem 
um empenho, não sei se foi concretizado a compra , eu não 
vou lembrar o valor exato tá, peço desculpas, mas sei que 
tem um bom valor para aquisição de computadores, e aí eu 
gostaria de saber do Prefeito se vai ter destinação pras 
Escolas desses computadores, para voltar as aulas de 
informática, porque nós ternos professores e eles estão 
ociosos porque não tem o computador, então não estão dando 
aulas, e não é culpa do professor, é porque esta faltando 
equipamento. Outra coisa, eu tenho andado a cidade, e 
aquele dia teve aquela discussão da roçada, da roçada do 
seco, e agora esta precisando roçar, e estão só roçando a 
avenida, por incrível que pareça só roçam a avenida, então 
assim, ternos que entender melhor o cronograrna de roçada, 
no Parque das Figueiras, corno eu moro de frente, o que 
aconteceu, roçaram uma parte e parou, e vou dizer, eu 
tenho um metro e oitenta e nove, o mato esta mais alto que 
eu, verdade, é urna realidade, então precisa que seJa 
providenciado porque estamos pagando caro isso ai, não 
está sendo barato não, então precisa melhorar. Outra coisa 
muito importante que eu gostaria, é que o Prefeito 
informasse, ou também depois se for questão de formalizar 
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eu formalizo, eu gostaria de saber quanto está sendo 
arrecadado só de imposto de iluminação pública Municipal, 
eu gostaria de saber muito esse dado, inclusive porque tem 
um projeto que eu estou tentando achar um meio de 
trabalhar com essa questão, e eu precisava muito dessa 
informação." Fazendo uso do aparte o VEREADOR DANILO 
CORREA DA SILVA, disse: "Obrigado pelo aparte, a questão 
que você esta falando ai é muito importante, porque você 
já passou naquele lago, você viu como esta aquele lago, e 
a nota de oito mil reais das lâmpadas, algum Vereador viu 
as lâmpadas em espécie, porque a cidade esta apagada, 
obrigado." Com a palavra o VEREADOR GABRIEL ROCHA, DISSE: 
"Esta questão a gente ter que ir mesmo cobrar, porque tem 
muitos pontos escuros, por exemplo ali no Parque das 
Figueiras mesmo foi um caso que no dia em que caiu urna 
galho caiu o poste, passaram um cimento onde tinha o poste 
e tirou, e é bem na esquina, então por exemplo, teriam que 
ter colocado um novo poste e iluminação. Olha, essa parte 
da iluminação pública é uma cobrança ferrenha, todos os 
lugares todos cobram, principalmente ao redor da piscina, 
esta tudo desligado, e me passaram urna informação hoje que 
roubaram a fiação, coisa assim do tipo, só que existe 
outras maneiras, é muito simples, existe hoje a questão de 
lâmpadas com tairner solar, então é muito simples resolver, 
não vai gastar nem energia elétrica, energia soldar, eu já 
fui orçar, custa cinquenta e quatro reais um holofote, al 
acho que com duzentos reais iluminaria o local, mas aí não 
parte de mim, tem que ser o Prefeito, estou indicando pra 
ele. E Mais urna questão, as lixeiras comunitárias, vou 
colocar isso em questão de novo, porque, eu também vou 
pedir encarecidamente à população, porque em vários pontos 
da cidade, muitas pessoas, várias vezes colocam o lixo em 
determinados locais, então se quem tiver na parte de 
gerenciamento na limpeza pública e que puder dar uma 
andada na cidade, pra dar uma averiguada nas lâmpadas, pra 
dar uma olhada onde os lixos estão ficando acumulados, vai 
começar perceber que se fizerem essas lixeiras 
comunitárias em pontos específicos, eu creio, peço para a 
população educadarnente para que não joguem lixos nos 
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córregos, porque eu sel que ainda existe, é um meio de 
tentar amenizar, eu estive lá em Jaborandi, e gostei do 
projeto do prefeito, porque ele colocou as lixeiras 
ecológicas no município, não sei se está dando certo, mas 
aparentemente a cidade deu outro aspecto, além disso 
também, facilita a coleta de recicláveis, e assim por 
diante, também a educação em primeiro lugar, ai a 
população nesse sentido também tem que colaborar, não é só 
fazer as lixeiras e o pessoal continuar colocando no chão 
ou jogando no córrego, ai cada um tem que fazer sua parte. 
E eu gostaria muito de agradecer o Deputado Baleia Rossi, 
na úl tirna sessão nós aprovamos urna Emenda que é desde a 
gestão passada, que é urna emenda de recapearnento, no valor 
de quatrocentos e oitenta e sete mil, e também um carro 
que foi destinado pro CRAS, e eu também gostaria de 
noticiar, eu recebi urna ligação essa semana, esta na conta 
também mais duzentos mil reais para aquisição de 
equipamentos pra SAÚDE, eu estou aguardando agora porque 
provavelmente vem para a câmara, e eu estou aguardando pra 
saber a destinação do recurso desses duzentos mil, muito 
obrigado, boa no i te." Fazendo uso da palavra o VEREADOR 
EMERSON RIBEIRO DA COSTA, disse:" Boa no i te a todos, eu 
queria fazer urna indicação verbal, ali na Avenida Novo 
Tempo, de frente ao Jardim das Pratas, há a necessidade de 
urna guarita, o pessoal que esta morando ali, bastante 
gente pega o ônibus ali, e eu tive notando, com as chuvas, 
fica difícil pra eles pegarem o ônibus, leva para o 
Prefeito pra nós. E eu queria ver também se a Líder do 
Prefeito ou o Presidente da Câmara a respeito das 
gratificações, esse terna já esta sendo discutido já a 
quase um ano e não tem a solução desse problema, estou 
sendo procurado por alguns funcionários, e se vocês tem 
corno dar urna posição pra mim passar pra eles." Fazendo uso 
do aparte o Senhor PRESIDENTE, disse: "É que eu já 
expliquei aqui na outra sessão, gratificação não depende 
de nós Vereadores, é exclusivo do Prefeito, ele da pra 
quem ele quer, é exclusivo do Prefeito, não cabe a nós, 
mas faça um requerimento e encaminha que nós aprova na 
próxima reunião." Com a palavra o VEREADOR EMERSON RIBEIRO 
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DA COSTA, DISSE: "Por lsso que estou trazendo esse 
problema de novo, porque nós temos que se reunir e chegar 
até ele para saber o que está acontecendo, porque está 
chato, tendo dois motoristas, os dois recebia, agora 
recebe um e o outro não recebe, como que não cabe a nós 
resolver esse problema, acho que já esta chegando a um 
ano, por exemplo, você é Vereador, você tem gratificação e 
a Lia não, não tem cabimento, porque os funcionários todos 
recebiam, ai na reunião anterior falou que era critério, 
foi dito que assim não pode que não poderia ser 
gratificação, e cortou dos funcionários, só que ai voltou 
de alguns, isso ai que eu estou tentando entender e não 
estou conseguindo, para passar para eles, e está sendo 
cobrado isso ai, e então eu queria que esse requerimento 
fosse já na próxima reunião porque já está ficando chato, 
ficando feio, porque cortou de todos, voltou, uns estão 
recebendo, outros não, está certo? Muito obrigado." Em 
suas considerações finais o SENHOR PRESIDENTE, disse: "Eu 
quero fazer alguns esclarecimentos, quanto as lâmpadas, eu 
acho que não teve nenhum Vereador que não cobrou, no 
começo a explicação era que tinha uma dívida muito grande 
de lâmpada já atrasada, depois começou um período de 
chuvas e estava queimando mais lâmpadas e que iam 
solucionar o problema, então espero que resolvam. Agora 
quanto ao pneu do caminhão Gabriel, a informação que eu 
tenho é que foi vendido, pegado pneu de uma condução e 
colocado em outra e na hora de vender, pediu para que 
fosse retirado, não foi retirado e foi postado na 
propaganda de venda aquele pneu, ai o cara pegou o ônibus, 
foi até um certo ponto, acho que parou para abastecer e 
foi conferir os pneus e viu que não era aqueles, ele 
voltou urgente e catou os pneus e foi embora, falou até de 
ir na justiça. Então o Marcelo, ele já falou aqui a uns 
dos meses atrás, essa semana eu fui cobrado por um 
munícipe, referente a firma contratada, a firma de roçar , 
porque esta sendo contratada a pessoa de Terra Roxa mas o 
cara está recebendo oitenta reais com uma roçadeira o dia 
inteiro nas costas e quem esta levando o dinheiro é a 
outra firma, então é o seguinte, eu entrei com esse 
documento para que o Prefeito quando for fazer qualquer 
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licitação, que ele coloque em mercados, farmácias, , 
padarias que são lugares de mais frequência pra no dia de 
amanhã ninguém negar que não sabia, porque na verdade tem 
coisas que até nós não vimos, e o pessoal não olha, não 
viu, e derrepende perde a oportunidade de participar, mas 
ficou um mês colocado, então precisa de mais clareza, 
precisa deixar aberto para o povo de Terra Roxa, porque 
derrepente vem alguém nosso aí, dá urna oferta um pouco 
menor e garante o emprego dele aqui dentro, então eu 
espero que a partir de agora nenhuma licitação seja feita 
sem bastante publicação, seja com carro de som na rua, 
colocar em mercado, colocar em farmácia, deixar aberta 
para o povo para não acontecer esse tipo de coisa que está 
acontecendo, agora tem que esperar terminar o ano, e no 
próximo ano nós Vereadores ficarmos atentos a isso e o 
Prefeito também colaborar com bastante divulgação para 
poder dar chance para alguém da nossa cidade. Quanto aos 
roubos, teve roubo no cemitério também, eu acho que tinha 
que colocar cârneras, colocar cârneras em vários lugares aí 
para poder ajudar, porque roubaram e tornaram a roubar diz 
que ontem de novo, então ficou complicado. Agora eu queria 
falar um pouco aqui de urna polernica que esta no facebook 
que é o Carnaval. Eu sei que tem gente que gosta, tem 
outras que não gosta, não estou aqui para criticar, eu 
estou aqui para dar um esclarecimento do que eu acho. 
Vejam bem, vocês podem ter certeza de que muitas pessoas 
que saíram pra rua, foi pras baladas e etc., e trouxe o 
problema para dentro de casa, e essa consequência matou o 
pai, matou a mãe, o cara hoje deve estar com a cabeça no 
meio das pernas pensando o que eu fui fazer, e então tem 
cidade que vai fazer, tem outras que não vão fazer, e eu 
peguei urna lista de várias cidades que se reuniram, 
cidades assim de duzentos quilôrnetros urna da outra, e que 
se reuniram pra tentar ace r tar para não fazer. Vocês veern 
ai que a coisa esta voltando, o trem esta voltando, então 
não é que a gente não queira o Carnaval, eu acho que agora 
não é a hora, eu sei que a gente quer se divertir, mas a 
gente tem que analisar um outro fator, vamos dizer que eu 
tenho um parente em São Paulo e ele me liga perguntando se 
vai ter carnaval aqui, supondo que lá não vai ter, e eu 
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dizer que não, ele não vem, mas se eu responder que tem 
então ele vai vir pra cá, aí você não sabe que situação 
que esse cara está, mas aí vem o problema, se tiver em 
Jaborandi e o cara sair daqui e for lá, ele pode ter um 
problema lá, ele pode ter um acidente na estrada, porque 
der repente toma uma lá, então pode ter, mas aí cada ato 
tem uma consequência, porque vejam bem, se nós autoridades 
estivermos autorizando pra isso, aí fomos nós que demos a 
oportunidade para isso acontecer , mas aí também veio uma 
pessoa que me falou, teve uma festinha do lado de lá, 
tinha bastante gente aglomerada, eu sei que teve, mas todo 
mundo sabe que está zerado o Covid na nossa cidade, quero 
até parabenizar o Prefeito e a Primeira Dama pela festa 
que deram para as crianças lá, o pessoal ficou muito 
contentes, mas ali era uma reunião dentro da sua própria 
cidade, não havia ninguém de fora, mas já o Carnaval vão 
vlr pessoas de outras cidades que não vai ter, então para 
que que nós vamos colocar a população em risco, eu acho 
que não é momento para isso, me perdoem os jovens que 
querem o Carnaval mas ele tem que pensar que ele tem um 
Senhor, uma Senhora de idade que pode estar com problema 
dentro de casa, e você sabe que Carnaval é aquele monte de 
gente um encostando no outro, e derrepente transmite uma 
encrenca dessas e ai vem promover Covid de novo dentro da 
cidade, eu acho que está na hora de analisar um pouco, por 
a mão na consciência, aguentar mais esse ano, esperar mais 
um pouquinho, porque no ano que vem a hora que não tiver 
mais nada então extravasa, faz Carnaval trinta dias, mas 
agora não, estamos vendo ai os outros países onde já está 
voltando, tem cidades por perto já com Covid de novo, 
então vamos aguentar mais esse ano, eu sei que é difícil, 
eu sei que os jovens querem se di verti r, mas por favor 
meus amigos, Jovens ai, aguentem mais um pouquinho, e o 
ano que vem vocês aproveitam pra valer, vamos tentar 
ajudar e que o Prefeito também analise com carinho, e que 
não faça o Carnaval, que deixe para o próximo ano, porque 
podem dizer Viradouro não ia ter mas agora vai ter, e 
Pitangueiras, e outras cidades, então eu acho que está na 
hora de nos reunirmos, falar com o Prefeito, marcar uma 
reunião, pedir para que isso não aconteça, para que no dia 
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do amanhã não digam que os Vereadores autorizaram, ou que 
o Prefeito autorizou e os Vereadores não cobraram do 
Prefeito e agora está o problema aí, mas aí você olha do 
outro lado e se o jovem sair daqui de Terra Roxa e ir para 
Jaborandi e acontecer um acidente. Ai nós não temos culpa, 
foi ele que saiu daqui e foi lá, não fomos nós que 
promovemos a ida dele lá. Então o jovem tem que ter um 
pouquinho de paciência, analisar melhor e ver que nós não 
estamos querendo o mal de ninguém, ninguém está contra o 
Carnaval, contra a festa, estamos contra o momento que não 
é propício. Mui to 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, 1 a. -Secretária, mandei lavrar a 
presente Ata que, após ser lida será assinada. Câmara 
Municipal de Terra Roxa, em 22 de novembro de 2021. 

Presidente da Câmara. 


