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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 21/09/2021 

Aos vinte e um dias do mês de Setembro de dois mil e 
vinte um, às vinte horas, reuniu-se e~ 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: Ok~ILO 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 e xecução do Hino Munic~pal. 
Seguir a Senhora Secretár ia fez a leitura do VERSICULO 
BÍBLICO. Em seguida 6 Senhor Presidente comunicou que há 
uma ( 1) inscrição para uso da TRIBUNA LIVRE, do Senhor 
José Carlos Silva para tratar dos seguintes assuntos: 
Tribuna Livre, Terceirização e Privatização ~ Trabalho 
nas Usinas de Açúcar e Álcool, Desempr e go e Prome ssas . 
Fazendo uso da palavra o SENHOR JOSÉ CARLOS SILVA, 
disse: "Boa noite , depois de dois a nos e meio estou de 
volta na Tribuna Livre, a última ve z que participei que 
foi tirada a Tribuna, ta l vez porque eu falava e mostrava 
a verdade. Porem agora o Senhor Presidente e um dos 
fundadores da Tribuna Livre, eu acredito que a 
democracia continua e a liberdade de expressão também. 
Mostrar a verdade é sempre útil para a população , e u nã o 
precisaria disto ho je. Aqui em terra Roxa, de participar 
de alguma co isa, mas por pedido de muita ·gente, eu 
continuo participando, continuo fazendo o mesmo trabalho 
que eu vinha fazendo no mandato anterior, porque eu sou 
uma pessoa munícipe , e não sou partidário, então essa 
satisfação ·eu só devo pra mim , eu acredito se t odo s 
fossem munícipes , Terra Roxa seria muito melhor do que é 
ho je, então Senhor Pres i dente, eu acredito que o Senhor 
sendo um dos fundadores da Tribuna Livre não de ve mudar 
em nenhum detalhe, .,.muit o pelo contrá r io, deve favor e cer 
a pbpulação de Terra Roxa pa~a falar a ve rdade, 
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terceirização e privatização, duas palavras que não 
combinam com a classe pobre, de forma alguma, por que é 
prejudicial a classe pobre , privatização, hoje esta 
sendo privatizado os "Correios", cento e dez mi l 
famílias a ver navios, cento e dez mil familias, então 
pessoas que trabalham com a privatização e 
terceirização, s ão pessoas que não querem ter ligação 
com furicionários, então para a nossa · classe pobre é 
péss i mo i s so, do pior viu, eu só vou falar um detalhinho 
aqui , veja essa roçada ai que o V ice-Prefeito diz que 
cus tou dezesseis centavos o metro , parece pouco porque a 
gente Brasile i ro não faz a s contas, da rotatória da 
borracharia do " Irsão" até ao cemitério, tem 400 metros, 
descendo tem vinte metros, já descontando aquelas bolas, 
de s con tando a que l e s . pedaços, tem oito mil metros, 
multiplica ai oito mil metros por zero dezesseis, da mil 
duzentos e oitenta reais, aquele pedaço pra roçar, sem a 
necessidade de roÇar, se tivesse a necessidade era outra 
história , mas ainda assim estaria no prejuízo, o Dário 
gastaria duas horas para fazer o serviço com o tratar da 
Prefeitura , se contar os custos com os encargos dele, do 
diesel e da máquina, não fica em cento e cinquenta 
reais, e n tão Senhores Vereadores, precisa de vocês para 
uma fisca l ização igual ao do mandato anterior que eu 
sempre pedi aqu i , fiscalização do Prefe i to, não estou 
falando mal do Prefeito, a vida aqui é uma escada, tem 
gente aqui que sabe mais que o Prefeito, assim como o 
Prefeito sabe mais que muita gente, então a 
a dminis t ração , eu tenho trint a e Clnco anos de 
a dmi nistração e em todos os deta l hes tenha certeza que 
eu s upero mui t a gente , não quero contar papo, então veJa 
bem a terceir i zação, primeiro eles sucateiam aquela área 
qu e vai ser pr i vat i zada, aconteceu da mesma forma, nós 
vi v emos no escuro aqui por vários dias, lâmpadas 
queimadas, todo mundo postando fotos de lâmpadas 
queimadas , é culpa do fiscal da Prefeitura, não, não é , 
conscientiza disso, é culpa do cara que troca, também 
não é , cons c ientize disso, sabe porque vivemos no 
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escuro, os Vereadores sabem, porque o Prefeito não 
comprou lâmpadas, isso é um passo para a t erceiri zação, 
ele terceiriza isso, al vem a s pessoas põe tudo 
bonitinho as luzes e falam, tavendo, preclsa 
terceirizar, olha como Terra Roxa está bonita, só . que 
três a quatro pessoas ficaram desempregadas por esse 
motivo, então Senhores Vereadores, tem que ter a 
consciência de que a privatização e terceirização não 
funcionam, isso são duas palavras contra a classe pobre 
e a favor do desemprego, e pessoas que vem lá de 
Ribeirão Preto e Jardinópolis para levar o dinheiro de 
Terra Roxa. Agora trabalho nas usinas, vejam que graças 
a DEUS as usinas dão trabalho, para o pessoal de Terra 
Roxa, porque se não são as Usinas, nosso pessoal, de 
coração vlu, passava fome, então vamos agradecer a s 
Usinas, que geram empregos, da atenção, e poderia ser em 
Viradouro, então as vezes poder dar até prejuízo , mas as 
Usinas estão de parabé ns por dar serviço pra nós. 
Desemprego, nós vamos ter agora a entre safra, todo 
mundo sabe disso, nós vamos ter sete · me s e s de 
desempregos, não é um dia, a í depois o pessoa l volta p ra 
trabalhar e fica cinco meses traba l hando para pagar o 

· mercado, isso é uma coisa que a gente não s e confo r ma, 
então sete meses de desemprego, os Vereado r es e o 
Prefeito correu a onde, com uma cesta básica? Isso não 
resolve o problema de ninguém, o povo quer trabalhar, o 
povo quer emprego, o povo quer registro, então não 
adianta beneficiar um ou dois, nós temos de coirer atrás 
de alguma coisa para colocar emprego para .o cidadão 
Terra-roxense, e não levar uma cesta básica e falar se 
vira, porque ele tem filho que mama, ele tem a água para 
pagar, ele tem a força para pagar, ele tem escola para 
pagar, ele tem mercado pra pagar, ele tem roupas para 
comprar, então uma cesta não significa nada, quebra um 
galho, porém é pobreza, isto está tudo errado, vamos 
trabalhar em conjunto para conseguir emprego, o ma l do 
desemprego aqui em Terra Roxa é que todo mundo f a l a que 
Terra Roxa é fora da central para t r azer uma Indúst ria , 
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não, muito pelo contrár i o, Viradouro tá vindo de lá pra 
com Indóstria, ninguém vê isso, vem a reciclagem aqui e 
emprega sessenta pai de família, direta e indiretamente, 
qual a dificuldade da reciclagem hoje, nenhuma 
dificuldade, você vê caminhão deles passando direto para 
lá e para cá, então emprego gente é uma coisa 
prioritária em Terra Roxa. Agora vamos falar das 
promessas, alguém pode me falar onde fica o Distrito 
Industrial, porque muita gente pergunta, eu estou na rua 
o dia todo, então as pessoas perguntam por curiosidade, 
porque o Prefeito sem maldade ele tem a intenção, tem, 
ele passeou num lugar bem macio dizendo aqul é o 
Distrito Industrial, algum Vereador pode me responder, 
na onde é o Distrito Industrial,. quanto custou o 
Distrito Industrial, . a infraestrutura como é que está, o 
lugar, a metragem. A seguir o Senhor Presidente querendo 
fazer uso da palavra convidou o Vice-presidente Vereador 
Marce1o Raimundo para assumir a Presidência. Fazendo uso 
da palavra o VEREADOR JOÃO APARECIDO DOS SANTOS, disse: 
"Meu muito obrigado pelo aparte meu amigo "Bizarro", 
assim eu posso chama-lo , tenho liberdade pra isso, você 

. viu Bizarro que eu assistia aqueles vídeos, você lembra 
que o outro partido montava, coloca eu com o Prefeito, 
colocava meu vídeo na frente e ~trás o Prefeito falando 
de fazer o Distrito Industrial e tal, e eu falando que 
quem promete emprego é bandido, mas eu falava porque eu 
estava atacando dois candidatos, que estavam prometendo 
emprego dentro da Prefeitura, e ai eles montavam aquilo 
lá para jogar em cima do Prefeito, então o que eu quero 
te dizer referente a isso, eu quero te dizer o seguinte, 
que eu acho mui to pouco tempo para nós cobrarmos do 
Prefeito um Distrito Industrial, por um simples motivo, 
eu quero te explicar o motivo, você sabe mui to bem, 
quando assumimos, foi trazido para essa Casa de Lei, em 
torno de Dezessete milhôes, mas até esses dias · está 
aparecendo mais dívidas, então um valor desses, tem um 
monte de parcelamento e está vindo mais para parcelar, 
era para vir outro hoje mas por causa da Lia não veio, 
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então veja bem, a si t uação n o s s a não t em dinhei ro pra se 
f a l ar em compra r uma área de Dist ri to I ndustrial , eu 
presenc iei naquele s arrastões por várias vezes o pessoal 
cobrando do Prefe i to sobre fazer o Distrito Industrial, 
ele fa l ou , eu s ou p a rente do Presidente, eu vou entrar 
em contato com e l e pra ver se ele libera verba pra nós 
cons truirmos um Distrito Industrial gerando empregos na 
cidade para melhorar a situação, agora até o momento eu 
não tenho nenhum conhecimento que o Presidente liberou 
algum d inhe i ro , e a P;efeitura dinheiro para liberar 
para f aze r isso não tem, então eu acredito que agora 
esta cedo pra nós cobrarmos do Prefeito esse Distrito 
Indus trial , sabendo da dívida que o Prefeito assumiu, 
f i ca d ifícil, muito obr i gado". Fazendo uso da Palavra o 
SENHOR JOSÉ CARLOS SILVA disse : "Então veja bem, nós não 
temos o Distr i to Industrial, nós não temos a metragem, 
não temos o valor e não temos a infraestrutura , porém é 
o segu i nte , desde quando assumimos o trabalho para pedir 
voto , nó s sabíamo s dessa dívida , todo mundo sabia, e a 
prome ss a se e s tendeu mesmo sabendo da dívida, eu acho 
que a c las s e nos s a , a classe pobre em Terra Roxa, 
estamos c ansados de s er enganados, eu s ou aposentado, 
você s e stão emp regados , ma s pra muita gente vai faltar 
sete meses de s ervi ço, então me s mo sabendo dessa dívida, 
que todo mundo c alculav a acima de trinta mi l hões, e foi 
dezessete milhões , e mesmo assim, todo mundo pedindo 
voto incentivado à promessa de emprego , eu não fi z essa 
cagada , de forma alguma, e continuo sendo quatorze, não 
sou quinze e nunca vou ser , isso eu tenho certeza, então 
simple smente eu sou linha, eu sou correto , eu sou 
d ire i t o , eu fa l o a v e rdade , e não sou partidário de te r 
qu e e sta r com o Pre f eito, ou c om o Vice - Prefeito , ou o 
Dom que eu a do r o mui to a qual eu me espelho, então eu 
não tenh o motivo p a ra a ndar de braços dados ou de mãos 
dadas, e u a cho qu e o cor r eto é o correto , então s~ não 
t inha dinheiro, sabendo da d ívida , não deveria ter 
passeado n um lugar a berto que a t é ho j e n inguém sabe onde 
é então essa é a pr i.meira dívida, e s e não p odemos 
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cobrar já de imediato, então vamos passar um pouquinho 
pra frente. Em dois mil e dezesseis a promessa para 
Terra Roxa era uma Fábrica de botinas, que J a estaria 
pronta para instalar em Terra Roxa, uma Fábrica de 
Sacolas e uma Fábrica de Bags, isso lá em Junho de dois 
mil e dezesseis, a quatro . anos atrás, alguém pode me 
dizer se escutou essas promessas, uma Fábrica de botinas 
para Terra Roxa, já pronta para instalar, uma Fábrica de 
sacolas já pronta pra instalar e uma Fábrica de Bags já 
pronta pra instalar, todo mundo ouviu essas promessas 
né, não adianta puxar de um lado e falar não prometeu, o 
pobre esta cansado de ser enganado, não adianta a gente 
falar bani to, escrever bani to, e enganar nossa classe 
pobre, pobre tem a espe ~ança de que agora que vai parar 
a Usina será que vai vir essa Fábrica de botinas? Eu 
Tenho certeza que vocês não vão decepcionar, acho que 
até Novembro essa Fábrica de botinas estará instalada em 
Terra Roxa, essa Fábrica de Bags e essa Fábrica de 
sacolas, porque o pobre que somos nós estamos cansados 
de viver enganados, então se não pode colocar não 
promete, não vai a póblico, eu sei o que é o desemprego, 
eu sei como é difícil você ver seu filho passando fome e 
não ter nada pra dar, e ter que ir no "Pedro", no 
"João", pedir uma cesta básica, · então vamos ver se essa 
Câmara de Vereadores se .alinha, se pega o ritmo, se unam 
e vamos trabalhar em prol dos pobres, aqui esta virando, 
desculpa a expressão mas a verdade tem ·que ser dita, um 
assunto, uma discussão .Particular, em prol das pessoas 
pra trabalhar a gente não vê, a Lia e o Marcelo 
conseguiram algo em Be bedouro, é quatro centavos o 
cigarrinho pra enrolar, então, mas é um trabalho digno, 
honesto, é, então parabéns, mas será que não tem como 
trazer algo para terra Roxa para empregar esse pessoal, 
será que não dá uma briga, uma unlao para fazer isto, 
será que até quando a nossa Câmara de Vereadores· vão 
trabalhar individualmente, se tem um time de futebol, o 
centro avante faz um gol, todo mundo corre lá abraçar 
ele, Terra Roxa quando um consegue alguma colsa não, 
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como conseguiu? Vamos cortar ele, vamos cortar ela, é 
assim que funciona, me desculpa a expressão, a porcaria 
da política de Terra Roxa, é o "zoio gordo", ninguém 
pode fazer algo que outra pessoa vai impedir, isso é uma 
vergonha, Terra Roxa não sai do lugar por causa da 
pessoa trabalhar simplesmente pra ela, e além do mais 
ela trabalha pelo voto, não é pela honestidade, pelo 
caminho reto, se eu ofender o "Pedro das quantas" eu vou 
perder três votos dele, mas não se esqueça que fazendo o 
certo, você val perder três votos daquela pessoa mas 
ganha dez pela sua honestidade, então Terra Roxa 
trabalhou a vida intei r a contra, só para eles, eu não 
concordo com lsso, e além do mais pessoal, não tenho 
nada contra Prefeito, contra Vereador, muito . pelo 
contrário, sou amigo de todo mundo, aqueles que não 
querem minha amizade porque eu falo a verdade, também de 
boa, eu sou muito de boa, mas não vou deixar de falar a 
verdade, e se a autoridade maior falar assim, é assim, 
tem que ser assim, não, o Senhor está errado, nós vamos 
ao contrário, vocês viram o Pazzuello e o · Presidente, 
quem caiu, não foi o Presidente? Faça o que eu quero, 
respeita a ordem, caiu o Presidente, então pessoal, 
vamos ver se a gente se une e trabalha pelo povo, são 
quase todos Vereador velhos, aqueles que não é Vereador 
velho de Casa, são Vereadores inteligentes, Vereadores 
formados, Vereadores que tem a sabedoria, vamos ver se a 
gente consegue fazer algo, trazer algo.· Terra Roxa esta 
descentralizado, Viradouro pulou a rodovia e só vem 
industrializando, e nós contint1amos batendo na tecla a 
falta de capacidade, d i z que Terra Roxa esta fora do 
circulo Industrial, eu julgo isto falta de capacidade e 
é uma palavra que não devemos ouvir mais, corram atrás 
vocês se candidataram então trabalhem para o povo e não 
para o Prefeito, vocês são representantes do povo e não 
do Prefeito, trabalhem para eles. Agora eu quero ver o 
Prefeito feliz, eu vou falar uma mentira pr~ eles e me 
desculpe a expressão, e vou dar um tapa na bunda de 
todos que votou pra mim, o Prefeito não elegeu todos, 
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quem e l ege u fo ram os e l eitores, confiou , confiou no 
Emer s on , n o Paul i n ho , n o Bala , no Dom, na Lia, eu n e s sa 
Tr ibuna dei a maior força pra Lia na época, ela queria 
tal cols a , ela conseguiu, o Marcelo, eu cansava de 
falar , Marce l o você é eleito cara mas não para de 
trabalhar, t oca o seu barco, então pela idade a gente 
tem uma experiência de v i da, a experiência, a coragem 
pra mudar, coragem para falar, coragem para aparecer, 
coragem para discutir e coragem para enfrentar os 
pobres , po r que hoje v i ve escondido, nós temos que ter 
uma politica mais clara, mais aberta, mais diretamente 
com a classe pobre, porque os ricos não dependem disso, 
rico ·vendeu um saco de soja o ano retrasado a setenta 
reais, e s se ano ele vendeu a cento e setenta reais, está 
rindo a toa, e nós, nós estamos com o custo lá em cima e 
o salário o mesmo, então pessoal não tenham medo de 
falar e nem mostrar a verdade porque aqui são todos 
homens barbados e a Lia é uma Senhora de respeito, esta 
é aminha colocação , esta é a minha linha, e não adianta 
ser privilegiado, você é líder Emerson, você vai ser 
privilegiado pelo Prefeito, ótimo, mas não concorde com 
as coi s a s erradas que ele faz, seja munícipe, defenda o 
seu povo, você depende deles, quem que trabalha para 
você , os ricos, não , são os pobres que dependem, a Lia 
ela enfrenta a classe pobre cem por cento, taí, nós 
passamos um aperto desgramado, por que, eu não sou 
professor , minha mulher não é professo"ra, mui tas vezes 
perdemos a paciência com a crlança, entào ela é 
profes s ora , então pe s soal, minh a linh~ é essa, . eu volto, 
e s tou fazendo meu trabalho, clareando alguma coisa, 
paralelamente ajudando na administração, e a todos vocês 
peço que se unam e façam alguma colsa para a classe 
pobre, mui to obrigado . " Não havendo mai s nenhuma 
inscrição para uso da Tribuna Livre o Senhor Presidente 
deu início ao EXPEDIE~TE e colocou à apreciação do 
Plenár i o a Ata da Sessão Ordinária do dia oito de 
setembro de dois mil e vinte e um, e ninguém se 
pronuncia ndo cont r ário , foi aprovada por unanimidade. A 
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segulr a senhora Se c retá r ia f ez a l eitura das 
correspondênc i as r e cebidas. Em seguida a senhora 
Sec r etár ia fez a leitura da indicação n°. 133/2021, do 
Vereador Dan i lo Co rrea da Si l va, que , "INDICA AO SENHOR 
PREFEITO MUNICIPAL QUE PROVIDENCIE COM MÁXIMA URGÊNCIA 
PLACAS INDORMAN DO CU I DADO ANIMAIS NA PISTA NO TRECHO 
TERRA ROXA A VIRADOURO." A seguir o Senhor Presidente 
comunicou que o Executivo encaminhou fora do prazo 
regimental para apreciação nesta sessão o Projeto de Lei 
n° 029 / 2021 de sua autoria, datado de 15/09/2021, que 
"DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO ASSUtvJIR E 
PROMOVER O PARCELAMENTO DA DIVIDA DA IRMANDADE DE 
MISERICÓRDIA E HOSPITAL DE TERRA ROXA, COM A CPFL 
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ". Diante da 
nece s sidade da aprovação com urgência, consultou o 
Plenário se autorizam ser apreciado nesta se s são, sendo 
a u torizado por u n a n imidade. Em seguida a Senhora 
Secretár i a fez a leitura do referido Projeto de Lei. 
Após a leitura o Senhor Presidente consultou o plenário 
se é favorável em aprec i ar o referido Projeto de Lei em 
regime de urgência , sendo aprovado por unanimidade. Em 
seguida e n caminhou o referido Projeto de Lei, por ordem, 
à Comi s são de Legi s lação, Justiça e Redação e a Comissão 
de Finanças e Orçamen to. Havendo manifestação dos 
membros da comissão em emitir os seu parecer, o Senhor 
Presidente suspendeu a sessão. Reaberta a sessão, o 
Senhor Presidente comunicou que a Comi ssão de 
Legislação, Justiça e Redação emitiu o seu parecer 
favorável no 02 3. E a Comissão . de Finanças e . Orçamento 
Emi t iu o seu Parecer Favorável no 022 . Não tendo mais 
n ada a tratÇJ.r no Exp edie n t e, o Senhor Presidente deu o 
me s mo p or e n cerra do e , em seguida , deu i nício a ORDEM DO 
DIA. A s egui r a Senhora Secretár i a fez a leitura do 
Proj e t o d e tei no 02 9 / 202 1 d e autoria do Executivo , que, 
" DISPÕE SOBRE AUTORI ZAÇÃO PARA O MUNICÍPIO ASSUMIR E 
PROMOVER O PARCELAMENTO DA DIVIDA DA IRMANDADE DE 
MI SERICÓRDIA E HOSPITAL DE TERRA ROXA, COM A CPfL 
COMPANHIA PAULI STA DE FORÇA E LUZ". Após a leitura o 
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Senhor Presidente colocou o referido Projeto de Lei em 
única discussão. Fazendo uso da . Palavra o SENHOR 
PRESIDENTE, disse: "Ninguém querendo falar eu queria dar 
uma explanação sobre esse projeto e agradecer a todos 
vocês que autorizaram o Projeto para que entrasse hoje e 
votassem em reglme de urgência e o pessoal que esta 
assistindo para eles entenderem o que diz o Projeto. 
Veja bem, tem uma divida da CPFL com o Hospital, e houve 
uma negociação com o Prefeito e eles descontaram nessa 
negociação Trezentos e noventa mil . reais, parece que a 
dívida ficou em torno de Cento e dezesseis mil, e eles 
vão colocar oitocentas lâmpadas de Led em Terra Roxa, 
então · a dívida caiu um terço e não teve como não aceitar 
e fazer o parcelamento, então eu quero agradecer a todos 
os Vereadores porque é um benefício muito grande que a 
CPFL esta trazendo pra nós, de uma dívida quem vem se 
arrastando de longo tempo. A seguir o Senhor Presidente 
colocou o Referido Projeto de Lei em única votação, 
sendo aprovado por unanimidade. Não havendo 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, agradeço a presença de vocês, que bom que a gente 
pode estar de volta, eu peguei 6 ganho do "Bizarro", eu 
já tinha preparado isso pra falar, você falou muito de 
Viradouro, e eu tenho um filho que mora lá então eu vou 
muito à Viradouro, e nessas ida s e vindas de Vi radouro 
eu comecel ir na feira livre de domingo e também ago ra 
às quartas feiras, eu v i lá emprego, eu vi lazer, eu vi 
disposição e eu vi muita gente participando, aqui em 
Terra Roxa a muitos anos atrás tentaram fazer uma fei ra 
que não virou nada, ficou algum tempo e parou, então eu 
pensei, nós vamos fazer urna feira livre em Terra Roxa, 
coloquei na rede social que eu estava com a intenção de 
fazer e apareceu · umas cinquenta a sessenta . pessoas me 
procurando, porque o desemprego esta mui to grande e as 
pessoas querem trabalhar, ai eu pensei, corno que eu vou 
fazer essa feira, eu não tinha noção, porque se for pra 
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colocar barraca jogada que nem fez lá no Teatro, eu não 
vou fazer, porque eu sou desse jeito, se for para fazer 
uma coisa eu me empenho para fazer bem feito ou não 
faço, então eu procurei o SEBRAE, eu tive todo o apoio 
do SEBRAE, aqui nós temos o SEBRAE, a Prefeitura . tem 
convênio com o SEBRAE a muitos anos, só que o SEBRAE ele 
não participa em nada aqui, porque nunca teve uma sala 
do SEBRAE, um representante do SEBRAE, e hoje eu estou 
como representante do SEBRAE, eu serei a representante 
no Município, se chama "SEBRAE AQUI", nós teremos uma 
sala onde nós vamos · da r cursos para essas pessoas que 
querem colocar suas barracas , que não é barraca, é 
stand·, as pessoas vão colocar seus stands, eu consegui 
um local com o Prefeito, que é lá na Avenida Novo Tempo, 
já pedi pro pessoal da Polícia, vai interditar desde a 
Lanchonete do "Senhor Nenê" até o fim da Avenida Novo 
Tempo, nós vamos colocar os stands lá com o apoio do 
SEBRAE, eu consegui de imediato, não só eu porque o 
Secretário da Educação esteve comlgo nas reuniões, o 
Secretário da Saúde também eu conversei bastante, o 
Prefeito, o Vice~Prefeito, então nós vamos colocar de 
imediato pelo menos o i to cursos, pra essas pessoas não 
chegar lá, jogarem suas barracas e achar que vão ganhar 
dinheiro, as coisas tem que serém muito bem organizadas, 
se Viradouro funciona porque que em Terra Roxa não vai 
funcionar, então pra isso a gente precisa além dessas 
pessoas que querem part icipar, a gente precisa da ajuda 
da comunidade, hoje lá em Viradouro se faz showzinho de 
tanta gente que tem, eu já tenho gente se oferecendo 
para fazer show, então tem muita gente procura ndo, então 
nós vamos começar com o SEBRAE, e uma coisa que eu não 
sabia, que é mui to bom a gente perguntar, é que toda 
pessoa que faz o curso no SEBRAE ela consegui empréstimo 
no "Banco do Povo", ela consegue o início, a pessoa não 
tem dinheiro para montar o seu st~nd, a pessoa · quer 
vender alguma coisa, ela não tem material, ela não tem 
as formas para fazer o bolo que ela quer vender, o 
SEBRAE financia pelo Banco do Povo, mas a pessoa tem que 
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fazer o curso, se ela não fizer o curso ela não 
consegui , fazendo o curso ela imediatamente consegue o 
seu certificado e o Banco do povo fornece a verba para o 
seu negócio, para o seu empreendedorismo, e eu achei 
isso muito gratificante, então pegando seu ganho que 
falou de emprego, a gente está brigando por emprego sim, 
a gente quer emprego sim, não está fácil, mas eu acho 
que se essa feira vingar, e por mim vai vingar, porque 
eu estou empenhada, estou pegando nomes, já fui em 
Bebedouro , pessoal de Barretos já veio, já vou em Colina 
fazer o curso, vou participar das palestras, e vou 
convidar toda a população para participar, todo o 
comércio para participar, nós vamos começar com um curso 
que se chama "Inteligência Emocional", eu vi que a Gabi 
colocou esses dias uma enquete no Instagran pe rguntando 
o que você acha do comércio local, você é bem atendido 
ou não, eu fiquei surpresa com as respostas, que diziam 
eu não sou bem at~ndida, as pessoas fazem cara feia pra 
mim, então todos nós precisamos de curso, nós temos que 
ser empreendedores, nós temos que dar empregos Slm, 
então eu quero contar com os meus colegas, assim como o 
Prefeito já me deu carta branca para fazer essa feira 

· livre , não fazer agora o mês que vem, porque nós vamos 
fazer os cursos primeiro, e o Banco do Povo ainda está 
sendo regulamentado, mas assim que o SEBRAE me der carta 
branca, porque hoje eles me deram toda a estrutura da 
sala, assim que o SEBRAE falar pode montar os cursos, e 
não vai demorar, porque no máximo trinta e cinco dias 
para fazer esses cursos, esse da inteligência . emocional 
eu creio que dentro de quinze dias J a esta aqui, será 
primeiro para o pessoal da Educação, depois para o 
pessoal da Saúde, aí depois nós vamos abrir pra todo 
mundo, ai vocês que estão me ouvindo em casa, que tem 
vontade de empreender, tem vontade de fazer alguma 
coisa, tem vontade de levar terra Roxa pra frente, não 
precisar de sair de Ter r a Roxa para ir pra Viradouro, o 
dia que eu fui em Viradouro , acho que eu encontrei urnas 
doze pessoas de terra Roxa lá, e umas três de Terra Roxa 
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vendendo lá em Viradouro porque aqui não tem, então eu 
preciso contar com a colaboração de todo mundo, eu estou 
a disposição, assim que for tudo liberado eu coloco na 
rede social, nós vamos colocar carro avisando, e eu vou 
terminar com a frase do SEBRAE, quem tem conhecimento 
vai pra frente, e é assim que eu espero ir pra frente, 
com conhecimento, muito obrigado." Fazendo uso da 
palavra o VEREADOR GABRIEL ROCHA, disse: "Boa noite, é 
um prazer receber vocês aqui, eu esperei muito por este 
momento, mais infelizmente mas uma vez entristecido por 
alguns fatos. Hoje ·eu gostaria aqui de perguntar aos 
Nobres colegas se estão sabendo algo referent e a uma 
questão que aconteceu com um suposto ônibus leiloado e o 
sumiço de rodas do caminhão do PAC~ vocês sabem · algo 
referente esses assuntos? Eu também não sabia, até o 
momento que algumas pessoas me pararam na rua para 
falar, eu estou tentando entender. Então eu gostaria que 
a Lia pedisse informação ao Executivo, temos que 
informar a população porque eu presenciei e fotografei, 
para não · ter como falar que não ocorreu, infelizmente 
tem que ser assim . O que aconteceu é muito grave, 
estamos falando de patr i mônio publico, eu acho que todo 
e qualquer cidadão Terra-roxense tem que saber da 
verdade. Vou aproveitar o gancho porque o Bizorro falou 
muitas coisas importantes aqui e devem ser esclarecidas,· 
eu sei que as vezes os Vereadores não tiveram tempo de 
ver essa questão. O SENHOR PRESIDENTE, disse: "Um 
minuto, o Senhor pode explicar novamente o que 
aconteceu, porque eu não entendi." Com a palavra o 
VEREADOR GABRIEL ROCHA, disse: Na realidade eu fu i 
parado por alguns munícipes e os mesmos me informaram 
que tinha um caminhão do PAC parado e sem as rodas, eu 
fui verificar e realmente está sem, acredito que todos 
sabem o PAC é para prestar serviço aos agricultores, as 
rodas que estavam lá para serem colocadas não são as 
originais do veiculo . Zu não sou conhecedor e nenhum 
expert em saber de roda, caminhão, não entendo 
perfeitamente mais isto eu vi com meus próprios olhos e 



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@camarate~r. oxa.sp.gov.br 
s1te: camaraterraroxa.sp.gov.br 

Estado de São Paulo 

'·~ 
. ....... . ~ 264 

Ata da Sessão Ordinária de 21/09/2021 

fotografei para não ter p r ob l emas . Então essa historia a 
fundo quem tem que explicar é o executivo, ou alguém do 
setor tem que nos explicar o porque este caminhão estava 
sem as rodas, eu preciso dessa explicação, alguém 
precisa explicar e não é só para mim é para toda 
população , porque está denegrindo, . sei lá se está 
sumindo, a gente precisa. entender melhor essa historia. 
Eu gostaria que o Executivo juntamente com os órgãos 
competentes que toma conta des te setor nos pudesse munir 
de informaç6es, para nós Vereadores termos uma 
explicação porque nós Vereadores somos a defensaria do 
povo e eu gostaria mui to de uma explicação. Agora eu 
quero · falar sob r e questão dos Requerimentos, como eu 
posso citar isto; eu nunca, nunca, eu ass is to muitas 
Sess6es das Câmaras . e não só de Terra Roxa, inclusive 
hoje eu até fiz pesquisas para saber, porque na minha 
vida eu nunca Vl tal desrespeito com nós Vereadores, 
Casa de Leis, nós somos a defensaria do povo Terra
roxense e não existe um Requerimento onde o Legislativo 
recebe a resposta do Executivo mandando verificar antes , 
porque va i fazer perder o tempo, nosso tempo hábil do 
Executivo. Será que o Executivo acha que o pedido que eu 
fiz, um Requerimento que nós os nove aprovamos e pior 
ainda com a comunidade, esse pedido não é só nosso, este 
pedido tem uma intenção não foi pedido a deus dará . Eu 
pedi no Requerimento de número quinze, as portarias e 
Decretos do exercício de dois mil e vint~ um, eles 
mandaram as portarias, mas eles falam assim : pedimos 
encarecidamente que o Nobre solicitante averigue no $ite 
da Prefeitura, aí está a questão munícipes peguem seu 
celular acessem o portal e consultem as portarias. Eu 
não sei se da para vocês verem a quantidade de portarias 
aqui, lá no portal a~e as quinze horas quando eu 
verlrlquei pela ultima vez, inclusive gravei para não 
ter problema como teve no portal da transparência em ser 
colocado a noite e no outro dia falar que eu era 
mentiroso. Então está gravado e se estiver no portal 
neste momento, ou aparece r amanha no portal é porque 
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estão mentindo para o povo, lá só tinham dois, tendo em 
vista que aqui tem vári&s portarias, inclusive as únicas 
que vão ter lá se me re c ordo é mês sete e no mês cinco. 
Então eles mandam eu averiguar antes no site para depois 
pedir, se estivesse no site jamais eu pediria , todas as 
vezes que pedi algo é porque não tinha no site. Eu sou 
fiscalizador, estou aqu i para representar o povo e não 
vou pedir nada a toa pode ter certeza. Sobre outro 
requerimento da tal da fake News, eu tinha até 
conversado com a Lia de que não ia mais falar sobre 
isto, mais infelizmente foi um caso que a Lia citou no 
facebook e eu fiz Requerimento pedindo tal documento e o 
documento é inexistente mais na resposta ela fala que 
quem citou is to que comprove. Então quer dizer; não sou 
eu que estou fazendo fake News, só estou informando e 
não é polemizar, eu só quero que as coisas aconteçam, eu 
vou ler o último para finalizar porque as vezes leern 
muito rápido e ninguém entende. Eu pedi de forma digital 
todas as folhas de pagamentos e eles responderam que 
todas as informações referente pagamento dos servidores 
estão no portal, mas eu não pedi valores brutos e 
gostaria da folha de pagamento, a folha de pagamento 
inclui salario, gratif i cações por função, eu pedi a 
folha completa, tudo e porque· isto é exatamente urna 
coisa casando com a outra, se foi citado não só pela Lia 
digo de um modo geral, foi citado pela tal administração 
que estavam sendo cortadas as gratific.ações por função 
de várias pessoas porque o Tribunal de Contas que 
mandou . O Tribunal de Contas só manda o documento e se 
este documento é inexistente essa questão não está 
batendo , o Senhor Presidente é um homem que sabe mui to 
sobre isto, o Tribunal nunca val ligar e falar que é 
para cortar gratificação do Mané e do José, isto não 
existe . Ent.ão eu acho o seguinte Senhor Presidente, eu 
perante a Lei que couber eu gostaria que o Senhor 
tornasse as devidas providências referente ao Executivo, 
até porque de alguma forma ele tem .que respeitar essa 
Casa de Leis, ele não respeitou de forma alguma, isto é 
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um desrespeito com um dos Setores mais importantes do 
município, nós somos a Casa de Leis. Inclusive é um 
gancho onde o Bizarro citou muito bem aqui não é lugar 
para proteger Prefeito, Vice-prefeito, ex-prefeito e 
se] a quem vem ai para frente, aqui é a Casa onde de 
certa forma, quando ele diz perca de tempo o que ele 
quer dizer com isto? Que aqui tem um monte de palhaço, 
que aqui não tem ninguém que representa a população. Eu 
achei isto um absurdo Senhor Presidente, o cumulo, eu 
não aceito porque se eu deixar passar o que val 
acontecer amanhã, nós estamos em uma democracia ou em 
época de reinado, onde alguém bate o pé e os outros 
abaixam a cabeça, eu não sou assim e conto com o apoio 
do nove, até porque os três Requerimentos foram votados 
por unanimidade, por se fazer valer a pena e acreditar 
que tem proposito. Então eu gostaria muito que o 
Jurídico desse um Parecer, eu não sei se cabe alguma 
colsa, não sei qual providencia pode ser tomada, mas o 
Executivo tem que ter respeito por essa Casa de Leis, 
porque se a partir de amanhã não houver respeito dentro 
.desta Casa tanto dos munícipes com os Vereadores, nós 
Vereadores com o Executivo e vice versa, não adianta 
nada, não adianta ter Prefeito, não adianta ter Casa de 
Lei e não adianta o munícipe ficar chorando, é assim que 
vamos resumir essa situação, se não tiver respeito e uro 
trabalho em conjunto, acho que de primeiro modo essa 
Casa tem que trabalhar em conjunto, eu aguardo e espero 
na fé de coração que no mínimo se retratem, estou me 
sentindo ofendido, não sei o nobres colegas, mas eu não 
vou aceitar ser tratado desta forma e ninguém mercê ser 
tratado asslm, aqui tem pai de família, aqui tem 
trabalhador sim, tem muitos munícipes fazendo cobranças 
no dia a dia, nós somos cobrados todos os dias na rua 
por todas ações que cometemos, todos nós somos cobrados 
ferrenhamente e .parece que o Executivo não está se 
importando. Eu estou usando este espaço neste presente 
momento por indignação e peço por gentileza que o Senhor 
como Presidente dessa Casa, homem honrado e honesto, 
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torne as devidas providencias perante essa situação, 
porque se deixar passar quem vai mandar aqul val ser o 
Prefeito e não pode ser assim, a Casa de Leis é do povo 
e se eu pedir X ou qualquer outro Vereador pedir, nós 
sempre votamos a favor e eu não entendi a resposta neste 
tom. Corno bem explicou, o · Presidente da Republica ele 
tentou de alguma f o rma usar um termo em que ele foi 
infeliz contra a questão Legislativa e ele aprendeu que 
cada coisa no seu lugar, é asslrn que f unciona, aqui 
ninguém é melhor que ninguém, mas nós somos nove para 
interesse da população e não interesse exclusivo de 
Prefeito, sem questão partidarista acabou a campanha, 
nós ternos que representar o povo . Eu estou aqui para 
reivindicar isto Senhor Presidente, então se o Senhor 
puder tornar alguma atitude referente isto, no mínimo se 
tiverem caráter é pedi r desculpas, lsso é o mínimo 
porque foi um destrato pela forma que foi colocado para 
todos nós. Até porque poderia ser melhor explicado com 
um posicionamento melhor em tudo e eu gostaria que a 
nossa voz da Lei se f i zesse valer neste momento. Boa 
noite." Fazendo uso da palavra o VEREADOR MARCELO 
RAIMUNDO, disse: "Boa noite a todos, agradeço também por 
ter voltado as Sessóes ao vivo, eu participei muito 
sentado ai e hoje estou aqui. Eu quero agradecer aos 
nobres Vereadores pela votação no Projeto de Lei, porqu~ 

vai resolver dois problemas, a divida e a iluminação na 
cidade, eles vão trocar o i tenta por cento das l âmpadas 
da cidade por lead, para béns aos Vereadores votaram. Eu 
também quero agradecer, o Bizarro tocou no assunto da 
cooperativa de Bebedouro e nosso intuito, fornos eu e a 
Lia conversar com o Nilson para buscar emprego para 
nosso povo de Terra Roxa, tanto que no dia em que 
estivemos lá ele se prontificou dependendo do acordo com 
o Prefeito ·e com os Vereadores trazer essa coopera ti v a 
para Térra Roxa, mas no inicio ele queria lá em 
Bebedouro, tem o Cristian aqui ele trabalha lá a Empresa 
chama COPIA. Então o intuito foi este trazer emprego 
para Terra Roxa, hoje acho que tem dez pessoas 
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trabalhando lá, eu conversei com a Luciana no domingo, 
no supermercado e ela está mui to contente trabalhando 
lá, o ganho poderia ser melhor mais não depende da 
gente, depende de produção, mais o que a gente pode 
fazer nós estamos fazendo e o que depénder da gente nós 
estamos ai. Outra coisa esses dias o Cris t ian me abordou 
porque ele esta querendo comprar uma maquina Braile, e 
ele pede o apoio dos Vereadores que puderem dar um 
ajuda, eu estendo aos munícipes também porque é de 
grande necessidade para ele, que Deus te abençoe e de 
certo. Boa no i te a todos." Fazendo uso da palavra o 
VEREADOR PAULO CESAR GUISELINI, disse: "Boa noite a 
todos~ eu quero fazer um agradecimento, ontem eu estive 
em São Paulo na Secretaria de Esportes e Turismo e fomos 
comtemplados com uma quadra areinha para o Bairro Nossa 
Senhora Aparecida no valor de trezentos e cinquenta mil, 
e já foi liberado para o ano que vem se Deus qulser. 
Agradeço também o Deputado Federal Vinicius de Carvalho 
por ter nos apoiado e estar junto de nós na reunião. 
Muito obrigado." Fazendo uso da palavra o VEREADOR 
EMERSON RIBEIRO DA COSTA, disse: "Boa noite a todos, 

. você vai me desculpar Bizorro mas vou sair um pouco fora 
do assunto, quero agradecer você pelas palavras fortes e 
interessadas pelo município. Quero pedir desculpas aos 
munícipes pela colocação das palavras do Senhor 
Presidente da Câmara na Sessão passada. Estamos chegando 
á quase um ano de trabalho, praticamente mudou qua s e 
todos aqui dentro e a posição que ele vem tomando está 
deixando muito a desejar, palavras desnecessárias e sem 
comentários. Eu acho que onde ele está hoje era um sonho 
dele á trinta anos que ele vem lutando, querendo, 
brigando, batia na mesa, Jogava papel para o chão. E 
agora só porque eu apresentei urnas notas ele está com 
problemas com a minha pessoa, enquanto que á trinta anos 
atrás antes da nota sair da Prefeitura ele já estava com 
a nota na mão. Então eu não sei o que ele está querendo 
e pensando, só fica falando que eu não trouxe nada para 
o município, eu não tive sorte com Deputado e pelo que 
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eu me lembro, eu vinte anos de Casa e você trinta, você 
veio agora também trazer cem mil, cinquenta mil, então 
não é tudo isso também não. Eu acho desnecessário, era 
sua esperança de mudança, de ser Presidente, trocar a 
Prefeitura e tudo aconteceu, agora vamós pegar um elo na 
palavra do Bizarro que é trabalhar, pensar na cidade, 
esqueça eu particularmente por favor eu te peço, está 
ficando feio e chato. Então eu te peço, politicamente 
até pode falar de mim, mais esquece lá para trás, dois 
mil e doze, dois mil e dezesseis esquece e bola pra 
frente, Terra Roxa quls mudança queria mudar tudo, eu 
que estou teimando aqui ainda, o Bala e você. Queriam 
mudar · então vamos mostrar para o povo a mudança, vamos 
nos unir e cumprir nosso papel. Porqu~ o Emerson em dois 
mil e doze votou contra isto, votou contra aquilo, dois 
mil e dezesseis não trouxe nada. Então pelo amor de Deus 
muda isso me esquece que seja a ultima reunlao, me 
esquece, vamos agora pra frente esquece o passado o povo 
sabe quem sou eu não p recisa você fica r falando de mim 
para o povo, é nas reunloes, você já falou de mim em 
comício que eu mudei, que eu me vendi, já falou em live, 
você já ia na frente da carreata falando de mlm. 
Novamente, pelo amor de Deus o povo conhece quem é o 
Emerson do lavador. Porque só ~gora eu não sirvo sendo 
que eu t rabalhei com você doze anos, será que eu fiz· 
tanta coisa errada nesses quatro anos que mudei? Eu 
trabalhei ao seu lado e aprendi muita coisa c om você e 
agora eu não sirvo para nada. Quem tem achar a l guma 
coisa de mim é o povo eles sabem o tanto que eu presto 
serviço para a cidade, se eu não trouxe uma bicicletinha 
não foi porque eu não quis, eu não tive apoio de 
Deputado, mas sempre trabalhei para Deputado e sempre 
tive resultado nas urnas, mas não tive sorte do meu 
Deputado ser eleito, quem não querla ter um Deputado 
igual do Paulinho.. Então vamos tocar a bola para ftente 
porque fica muito chato, vamos juntar os elos entre 
Prefeito, Vice e Vereadores para trabalhar para cidade e 
mostrar as promessas e correr atrás para que sejam 
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cumpridas. Muito obrigado," EM SUAS CONSIDERAÇÕES O 
SENHOR PRESIDENTE, disse: "Eu quero te informar Gabriel 
que estava o Marcelo e ~ Lia aqui, eu peguei o telefone 
e liguei para alguém na administração, eu não aceito uma 
resposta daquela forma de jeito nenhum porque no passado 
o ex-prefeito mandou em documento para que eu usasse 
Hipoglós , olha a vergonha e a falta de respeito e o que 
eu passei eu não quero que você passe. Então ele teria 
que ter respondido com outras palavras, ele podia ter 
respondi com outras palavras, como por exemplo; Gabriel 
o documento está no · si te você pode procurar lá, agora 
jamais dizer que é perca de tempo, isto fui muito ruim, 
na hora eu peguei o telefone e liguei porque isto não é 
resposta que se da para a Câmara. Hoje é dia das pessoas 
com deficiência, hoje nós temos aqui o Cristian que é 
deficiente visual, mais quando a gente chega perto dele 
a gente se pergunta; que deficiência ele tem, falo isto 
porque um dia a · gente vinha na rua, tinha um carro 
parado e ele colocou a mão e falou que era um Vectra, 
veJam a capacidade de um deficiente aonde vai quando ele 
sente falta de alguma coisa, ele vai acima daquilo e nós 
vemos vários deficiente s fazendo coisas que a gente 
normal não faz e meus p arabéns hoje vai para todos os 
deficientes. Eu quero dar um alerta ao Prefeito porque 
foi uma cobrança que eu fiz no mandato passado, fiz· 
agora também porque vêm as chuvas e precisa resolver o 
problemas das casas lá em baixo, antes que comece a 
chover e inundar aquelas casas e atrapalhando a vida dos 
moradores. Bizarro eu v i o seu vídeo quando ao Conselho 
Tutelar, Assistente Social em mudarem de lugar, eu já 
tinha conversado com o Prefeito a mais de 1)m mês, eu 
queria e para mim seria essencial, mals l Pref~ito 

alegou que não tinha dinheiro. Então o primeiro assunto 
meu com o Prefeito; é a Indicação que o Marcelo trouxe 
para essa Casa, arrumar aquele barracão eu sei que vai 
mui to dinheiro, o telhado é enorme e a Prefeitura está 
sem condições, mais assim que ti ver o dinheiro tenta r 
solucionar o problema, arrumar aquele barracão, colocar 
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uma pessoa para receber tudo o que a Prefeitura compra, 
uma pessoa de alta confiança para distribuir tudo, até 
uma vassoura que sair tem que especificar para onde vai 
e quem recebeu, porque foi perdido o controle de mui ta 
co ~sa , perdeu maquinas e a gente· não sabe onde 
encontrar. Então não existe uma Prefeitura sem 
almoxarifado, não tem logica. Eu pedi também que a Casa 
aonde funcionava o Conselho Tutelar fosse reformada e 
voltasse a funcionar ali, porque assim fica tudo próximo 
da Prefeitura, estando próximo o Prefeito tem melhor 
controle e fica tudo mais fácil e assim evitar de pagar 
aluguel. Então o Prefe i to pediu para ter calma e que 
está vendo outras coisas, e no momento a Prefeitura não 
tem condições, mas nós vamos livrar do aluguel sim. O 
problema começou quando eu fui naquela Tribuna e falei 
que tinha um Projeto que não veio porque a Lia 
questionou o Projeto lá na Prefeitura, al o Emerson 
fala; esquece eu. Eu d i scuti aquele dia com ele aqui 
porque ele entrou no assunto da Previdência e eu fui 
explicar que ele votou para acontecer o que aconteceu na 
Previdência. Vejam bem está lá um Projeto pronto para 
subir, o Prefeito tirou as gratificações dos 
funcionários, o Projeto vinha para subir mais três por 
cento, passaria para quatorze o desconto dos 
funcionários, todas as cidades já se adequaram a isto, 
pelo que eu sei, só se tiver mais alguma roais pelo que 
sei Terra Roxa não, eu sei que se não se adequa a isto, 
e sei que a preocupação dele era que . no dia de amanhã o 
aposentando não poder receber, mais ele votou para 
acontecer sendo que podia estar na mão da União até 
hoje. O Cau colocou este Projeto em Viradouro, foi 
aprovado e em seguida ele beneficiou os funcionários com 
cem reais para ajudar em ki t alimentação. Os caras já 
perderam a gratificação e agora descontar mais três por 
cento , não tem jeito porque as pessoas que vão aposentar 
não vão ter nem como receber depois se não for 
adequando, o Prefeito tem que beneficiar por outro lado, 
dar qualquer beneficio aos funcionários, porque diante 
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desses descontos para quem recebe faz muita falta, Ja 
recebem mui to pouco. Então está lá o Projeto parado e 
não precisava de forma alguma isto vim para a Câmara, 
não precisava ser votado isto aqui de forma alguma se os 
Vereadores anteriores não tivessem aprovado essa 
encrenca, hoje nós temos que convi ver com ela, ou das 
duas uma, ferrar quem vai aposentar ou ferrar o 
funcionário. Então preci samos de uma contribuição do 
Prefeito para que a gent e consiga acertar para quem vai 
aposentar e também a certar para os funcionários . Eu vi 
que tem cidades já apli c ando a terceira dose da vacina, 
nós ficamos contente s quando abre o boletim e vê zerado, 
estou sendo informado que aqui também já começou hoje 
que ótimo. Eu fui mui to criticado por deixar a Câmara 
fechada, eu não gostei da abertura que foi dada quando 
estávamos no plco da doença, fui um dos que mals 
criticou, fiz até denuncia na promotoria, eu jamais 
poderia fazer uma denuncia e deixar aqui aberto. Então 
hoje mediante o boletim quero também parabenizar o 
pessoal da saúde. Hoje estou mui to feliz aqui em saber 
que você Gaby pode estar ai filmando, quem quiser pode 
filmar e passar para a população tudo que vem 

· acontecendo, isto já foi uma briga grande de muito tempo 
para chegarmos até aqui. Mui to· obrigado e boa no i te a 
todos." Ninguém mais q u e r endo fazer uso da palavra ~ 

nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos 
e dou por encerrada a Sessão. E eu, ELIANE MANZANO 
ZACARIN, 1 a. -Secretária , mande i lavrar a presente Ata 
que, após s er lida será assinada. Câmara Municipal de 
Terra Roxa, em 21 de setembro de 2021. 

SANTOS ZACARIN 


