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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 06/06/2022 

Aos seis dias do mês de junho de dois mil e vinte dois, 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 pela Vereadora 
Eliane Manzano Zacarin, Estando presentes os Senhores 
Vereadores: DANILO 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 execução do Hino Municipal. Em seguida o Senhor 
Presidente solicitou um minuto de silêncio pelos 
falecimentos de: Sebastião Pires, Jesuino da Cruz, Anedina 
Rosa Sena, Ana Maria de Jesus Avanço, Fernando Aristides, 
José Luiz Alves, Lourdes Teixeira Alves Gentini, Ida 
Ribeiro Caetano, Josué Alves dos Santos e José Levorato. A 
seguir o Senhor Presidente fez a leitura do VERSÍCULO 
BÍBLICO. Em seguida o Senhor PRESIDENTE, disse: "Estamos 
iniciando uma sessão, eu acho que vai ser uma sessão para 
entendimento, espero que não seja uma sessão polêmica para 
que eu tenha que fazer corte. De início eu quero aqui 
chamar a atenção do Emerson e da Lia. Eu fui cobrado por 
várias pessoas essa semana, e então eu quero falar para 
vocês, que quando estiver um dos dois na Tribuna, quando 
ceder a parte, o cara que for aparteado, ele tem que ser 
respeitado, e quem também estiver na Tribuna, o que 
estiver sentado eu não vou aceitar que esteja aqui fazendo 
alguma crítica ou discutindo o assunto, se querer discutir 
o assunto, pede o aparte e vai para a Tribuna senão eu vou 
cortar a palavra e encerro a sessão. A seguir O SENHOR 
PRESIDENTE COMUNICOU, COMO EM ANO ELEITORAL NOS TERMOS DO 
PARÁGRAFO 5°. DO ARTIGO 156 DO REGIMENTO INTERNO, O USO DA 
TRIBNA LIVRE ESTÁ SUSPENSO. Em seguida o Senhor Presidente 
deu inicio ao EXPEDIENTE. A seguir colocou à apreciação do 
Plenário Ata da Sessão Ordinária do dia 16 de Maio de 2022 
e ninguém se pronunciando contrário, foi aprovada por 
unanimidade. A seguir a Senhora Secretária fez a leitura 
das correspondências recebidas do Senhor Prefeito 
Municipal. Em seguida a Senhora Secretária fez a leitura 
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da Indicação no 039/2022, do VEREADOR DANILO CORREA DA 
SILVA, que, "INDICA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL PARA 
INSTALAR CÂMERAS DE VIGILÂNCIA 24 HORAS, NAS ENTRADAS 
SAÍDAS DO MNICÍPIO DE TERRA ROXA/SP." A seguir a Senhora 
Secretária fez a leitura da Solicitação no. 018/2022, do 
VEREADOR JOÃO BATISTA LADEIA, que, "SOLICITA AO SENHOR 
PREFEITO MUNICIPAL QUE COMPRE COM URGÊNCIA UM SOPRADOR DE 
FOLHAS PARA A EE CORONEL JOAQUIM PRUDENTE CORRÊA." Em 
seguida a Senhora Secretária fez a leitura do Projeto de 
Lei n°. 021/2022, datado de 27 de maio de 2022, que, 
"DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA CASA LAR PARA ACOLHIMENTO DE 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SITUAÇÃO DE RISCO NO MUNICÍPIO 
DE TERRA ROXA E DÁ OTRAS PROVIDÊNCIAS," de autoria do 
Executivo. Em seguida o Senhor Presidente encaminhou o 
Referido Projeto de Lei à Comissão de Legislação, Justiça 
e Redação e à Comissão de Finanças e Orçamento. Havendo 
manifestação dos membros das comissões em emitir os seus 
pareceres, o Senhor Presidente suspendeu a sessão. 
Reaberta a sessão, o Senhor Presidente comunicou que a 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação emitiu o seu 
parecer favorável no 020. E a Comissão de Finanças e 
Orçamentos emitiu o seu parecer favorável n° 019. A Seguir 
a Senhora Secretária fez a leitura do Projeto de Lei 
Complementar no 022/2022, datado de 31 de Maio de 2022, 
que, "DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO PISO SALARIAL DOS 
AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TERRA 
ROXA/SP", de autoria do Executivo. Em seguida o Senhor 
Presidente encaminhou o Referido Projeto de Lei à Comissão 
de Legislação, Justiça e Redação e à Comissão de Finanças 
e Orçamento. Havendo manifestação dos membros das 
comissões em emitir os seus pareceres, o Senhor Presidente 
suspendeu a sessão. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente 
comunicou que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação 
emitiu o seu parecer favorável no 021. E a Comissão de 
Finanças e Orçamentos erni tiu o seu parecer favorável n ° 
020. Em seguida a Senhora Secretária fez a leitura do 
Projeto de Lei no 023/2022, datado de 01 de Junho de 2022, 
que, "INSTITUI O PORTAL DA TRÂNSPARENCIA SOCIAL DO 
MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", de autoria do 
VEREADOR GABRIEL ROCHA. A seguir o Senhor Presidente 
consultou o Plenário se é favorável em apreciar o referido 
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Projeto de Lei em Regime de Urgência. Sendo rejeitado por 
OS(Cinco) votos contrários dos VEREADORES ELIANE MANZANO 
ZACARIN, DANILO CORRÊA DA SILVA, MARCELO RAIMUNDO, PAULO 
CESAR GUISELINE E RODRIGO BARRICHELO, e 03 (Três) votos 
favoráveis dos VEREADORES EMERSON RIBEIRO DA COSTA, 
GABRIEL ROCHA E JOÃO BATISTA LADEIA. Em seguida o Senhor 
Presidente encaminhou o Referido Projeto de Lei à Comissão 
de Legislação, Justiça e Redação e à Comissão de Finanças 
e Orçamento. Havendo manifestação dos membros das 
comissões em emitir os seus pareceres, o Senhor Presidente 
suspendeu a sessão. Reaberta a sessão, o Senhor Presidente 
comunicou que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação 
emitiu o seu parecer favorável no 022. E a Comissão de 
Finanças e Orçamentos emitiu o seu parecer favorável no 
021. 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 REQUERIMENTO N°. 012/2022, datado de 01 de 
junho de 2022 DO VEREADOR GABRIEL ROCHA. Em seguida o 
Senhor Presidente colocou o referido requerimento em única 
discussão e votação, sendo rejeitado por OS(Cinco) votos 
contrários dos VEREADORES ELIANE MANZANO ZACARIN, DANILO 
CORRÊA DA SILVA, MARCELO RAIMUNDO, PAULO CESAR GUISELINE E 
RODRIGO BARRICHELO, e 03(Três) votos favoráveis dos 
VEREADORES EMERSON RIBEIRO DA COSTA, GABRIEL ROCHA E JOÃO 
BATISTA LADEIA. A seguir a Senhora Secretária fez a 
leitura da MOÇÃO N° 002/2022, de autoria do VEREADOR JOÃO 
BATISTA LADEIA. Em seguida o Senhor Presidente colocou a 
referida Moção em única discussão e votação, sendo 
aprovada por unanimidade. A seguir a Senhora Secretária 
fez a leitura do Projeto de Lei n°. 018/2022, datado de 29 
de abril de 2022, que, "DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DA LEI 
ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS," de autoria do Executivo. Em seguida 
o Senhor PRESIDENTE colocou o referido Projeto em Primeira 
Discussão sendo aprovado por unanimidade. Em seguida o 
Senhor PRESIDENTE colocou o Projeto de Lei n°. 021/2022, 
datado de 27 de maio de 2022, que, "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO 
DA CASA LAR PARA ACOLHIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM 
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SITUAÇÃO DE RISCO NO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA E DÁ OTRAS 
PROVIDÊNCIAS," de autoria do Executivo, em única discussão 
e votação, sendo aprovado por unanimidade. A Seguir o 
Senhor PRESIDENTE colocou em única votação o referido 
Projeto de Lei Complementar n° 022/202 2 , datado de 31 de 
Maio de 2022, que, "DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO PISO 
SALARIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
TERRA ROXA/SP", de autoria do Executivo. Em seguida o 
Senhor PRESIDENTE colocou o referido Projeto em única 
discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. Não 
tendo mais nada a tratar na Ordem do Dia o Senhor 
Presidente, deu início a EXPLICAÇÃO PESSOAL e colocou a 
palavra livre aos Vereadores. Fazendo uso da palavra a 
VEREADORA ELIANE MANZANO ZACARIN, disse: "Boa noite a 
todos, é um prazer mui to grande ter vocês aqui, fazia 
mui to tempo que a gente não via essa Casa cheia, e corno 
disse o Presidente, a gente fica mito feliz mesmo, e que 
vocês venham mais vezes, estão convidados, então agora eu 
tenho que dar as respostas, corno vocês viram na outra 
sessão, porque eu sou a Líder do Prefeito, o Prefeito me 
nomeou assim, então corno é que funciona; me perguntaram 
muito esta semana, você ganha para ser a Líder do 
Prefeito? Você ganha para te xingarem lá quando você não 
dá a resposta certa? Não, eu não ganho, aqui a gente ganha 
o salário que vocês nos pagam corno Vereador para a gente 
trabalhar para vocês, então eu não ganho mais, e quando eu 
trago urna resposta aqui corno Líder do Prefeito, foi 
exatarnente a resposta que o Executivo me deu, eu não posso 
aumentar e eu não posso tirar da resposta que ele me deu, 
então é exatarnente a resposta que ele me dá, e cabe ao 
Vereador aceitar a resposta, ou não, ou ele ir lá fazer a 
sua função de Vereador e cobrar a resposta do Executivo. 
Então sobre as perguntas da semana passada, da outra né, o 
Dom pediu um eletricista para tirar fios na Avenida Novo 
Tempo, já foi providenciado, o veneno do bueiro, também 
foi o Dom que pediu, também já foi providenciado, e sobre 
o atraso de pagamento que o Vereador Gabriel perguntou dos 
agentes de saúde, nós fornos lá, inclusive o Dom também 
estava, nós olhamos os holerites, pelo que consta, na 
minha condição, eu não acho que eles não receberam, porque 
veio em Janeiro, e vocês recebem sempre um mês depois, em 
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Fevereiro eles receberam, o salário de Hum mil 
quatrocentos foi para hum mil e quinhentos e pouco, mas 
qualquer dúvida os holeri tes estão lá à disposição, foi 
isso que mandou falar para você. E eu quero falar, 
mulheres, por favor, eu estou oferecendo vários cursos 
para vocês no SEBRAE, tem pessoas aqui que estão fazendo 
comigo, mas vocês tem que se empreender, para trabalhar, 
para ganhar dinheiro. Eu já ofereci o curso de unha em 
esmal tação em gel, já ofereci o curso de alongamento de 
cílios, vou oferecer o curso de sobrancelhas, eu ofereço, 
eu não né, eu sou voluntária do SEBRAE, o SEBRAE, eu sou 
representante, então através do SEBRAE os cursos são 
gratuitos, então quando eu coloco na internet que eu estou 
oferecendo estes cursos, o SEBRAE esta oferecendo, façam a 
inscrição, todo mundo tem meu número, e se não tem meu 
número, ligar na Prefeitura, pede para passar na minha 
sala, fala com a Alessandra que a gente faz a inscrição 
para vocês. E os comerciantes vão iniciar esta semana um 
Projeto que se chama ~Transforma Terra Roxa", são vinte e 
seis Municipios participando, em Viradouro chama ~Acelera 

Viradouro", aqui é Transforma, a gente quer mudança, não é 
isso que a gente pediu? Mudança, então a gente quer mudar, 
então nós vamos começar a mudar pelo comércio, então em 
três meses nós teremos várias palestras, pessoas que virão 
para ensinar, ensinar, não é ensinar, tem muita gente que 
sabe, mas tem gente que fica na dúvida ao colocar seu 
comércio à disposição para compra, tem funcionários que 
não trata a gente bem, não é verdade? Esses funcionários 
precisam ouvir, porque as vezes não tiveram essa educação, 
isso ai é que a gente esta oferecendo, então nós estamos 
oferecendo para os comerciantes, eu vou fazer as 
inscrições até quarta-feira, quarenta a cinquenta vagas, 
então quem tiver interesse me procurem, as meninas também 
fiquem de olho na minha página, e eu vou dizer uma coisa 
para vocês, vocês olham aquela página ~Nova Terra Roxa"?, 
toda terça- feira eles soltam alguma coisa, geralmente é do 
Dom ou é de mim, porque eles gostam de falar de nós dois, 
e sempre coisa errada, ficam latindo pra mim, gente, toda 
vez que eles soltam alguma coisa de mim é incrível, no 
outro dia dez pessoas estão me adicionando, sinal que 
querem conhecer o me trabalho, e eu quero que eles 
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continuem colocando, porque quanto mais eles colocam, mais 
a minha página cresce, mais eu sou conhecida. Mais uma vez 
quero deixar meu abraço, se vocês precisarem de mim, 
voluntariamente eu estou na Prefeitura a partir de meio 
dia e meia, qualquer coisa se precisarem principalmente 
para os cursos, se vocês querem me dar sugestões para 
cursos, me procurem que a gente vai atrás, vamos correr 
atrás e parar de ser velha Terra Roxa, e a gente vai fazer 
o Transforma Terra Roxa. Muito obrigada pela presença de 
vocês." Com a palavra o VEREADOR GABRIEL ROCHA, disse "Boa 
no i te, primeiramente eu gostaria de agradecer vocês sim, 
eu acho que eu faço das palavras deles as minhas também, é 
muito bom ver essa Casa cheia para verem realmente o 
trabalho de cada um, eu acho que quando a gente esta mito 
distante das pessoas, que não é o meu caso, porque eu 
estou olhando o rosto de todo mundo aqui e eu conheço todo 
mundo, eu nasci nessa terra, e eu cresci nessa terra, já 
falei isso várias vezes, hoje eu quero explanar que Terra 
Roxa perdeu uma chance, parece hipocrisia, mas eu acho que 
quando a gente ouvi um lado a gente tem que ouvir o outro 
também. Eu acho que esse áudio que vazou, ou esse tipo de 
conversa que foi falado, ahhh.. mas o Gabriel barrou, 
ahhh .. o Gabriel está lutando contra o povo, isso é uma 
mentira, até porque eu aqui desafio qualquer munícipe 
provar, eu estou desafiando Terra Roxa, a provar que eu 
fiz alguma denuncia contra a atual administração, isso é 
uma tentativa de denegrir a minha imagem, uma imagem que 
eu construí com mui to suor, uma imagem que eu criei com 
meu pal, um homem honesto, minha mãe, uma mulher honesta. 
Tem mui tas pessoas aqui que me pegaram no colo eu estou 
vendo, então eu nunca vou fazer nada contra o povo, 
jamais. Sobre o ônibus ninguém aqui foi contra, hoje 
inclusive eu tive uma conversa com um pessoal, onde eles 
falaram; poxa você está contra a gente? Eu perguntei o 
porque e eles me falaram que eu votei contra. Então eu 
quero falar que não existiu isto, é uma distorção e eu 
digo a vocês assim como a Vereadora, quando estão falando 
muito mal ou é porque você está muito bem ou porque está 
muito mal, eu quero acreditar que eu esteja bem e não vou 
agradar a todos há divergências, Jesus foi crucificado, 
bateram prego na mão dele, colocaram uma coroa de 
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espinhos. Eu estou aqui para fazer uma Legislatura de 
quatro anos e fazer o que eu creio que é o correto, este 
Projeto para quem não entendeu e vou explanar rapidamente. 
Este Projeto hoje Terra Roxa perde a oportunidade de que 
seus filhos, uma garantia, seus filho seus netos iriam 
receber a cesta básica, a assistência social, era uma 
garantia este Projeto ele está disponível aqui na Câmara 
para que se interessar, é só pegar e ler, quem prestou 
atenção no começo do Projeto entende. Eu acho muito 
interessante vocês virem aqui porque se tivessem 
acompanhando desde o começo vocês saberiam e outra coisa o 
Projeto não foi lido inteiro. O pedido do Portal é para 
ver a origem do dinheiro dos recursos públicos com 
Projetas, atividade social e direitos humanos do município 
e só isso e mais nada. Deixa eu te dizer uma coisa eu não 
tenho este poder vocês estão equivocados, iludidos, o dia 
de amanhã a Deus pertence e eu tenho tranquilidade em 
falar porque eu nunca me escondi e essa pessoa que foi 
falar, foi mentir, ela se esconde atrás de vocês, porque 
ela não vem aqui, põe a cara aqui. Mas não tem problema a 
verdade um dia chega, eu gostaria de agradecer e dizer que 
estou a disposição de todos, todos os dias estou aqui na 
Câmara e quem quiser me procurar estou a disposição. 
Tenham uma boa no i te, agradeço a todos mui to obrigado." 
Fazendo uso da palavra o VEREADOR MARCELO RAIMUNDO disse: 
"Boa noite a todos, Casa cheia hoje, é bonito, isso é a 
Democracia. Eu queria já de início parabenizar o "Bala" 
pela Moção de apoio aos Farmacêuticos, é uma batalha árdua 
para ter um piso salarial, vocês veem ai os Agentes de 
Saúde, tanto tempo agora conseguiram, graças a Deus, e os 
Enfermeiros estão esperando o voto do Presidente, mas 
parabéns ai pela batalha, e parabéns ao "Bala", por essa 
Moção de Apoio. Eu queria aqui Lia, fazer uma i ndicação 
verbal, para fazer um levantamento dos móveis e imóveis do 
Município, Patrimônio, isto, fala alto, eu justifico que é 
para se ter conhecimento do patrimônio dos móveis e 
imóveis do Município, queria também fazer uma indicação 
verbal para o Danilo, não sei se já foi feito, queria dar 
uma reforçada, sobre Psicólogos nas Escolas. Eu queria 
também aqui falar para o Gabriel sobre essas votações 
aqui, não sei, inflamou um pouco a população, é o trabalho 
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Social da Virgínia, é o trabalho que ela vem fazendo, que 
a população está adorando, agradeço ela, ai Virginia, 
parabéns, o reconhecimento pelo seu trabalho. O Lia, eu 
esqueci que tinha que fazer aqui urna cobrança, agradecer 
também ao Prefeito, as indicações minhas que ele acatou, 
comprou dois carros para a SAÚDE, o FUMACÊ que eu pedi, o 
Dom reforçou também na outra sessão com urna indicação 
também, foi comprado, e que esses carros da SAÚDE sej arn 
destinados para a Assistência Social, tem um pessoal que 
falou pra mim que está tendo que fazer visitas nas casa à 
pé, então que se destine para esse pessoal também. Então 
aqui fica meu boa noite e muito obrigado pela presença de 
vocês." Com a palavra o PRESIDENTE JOÃO APARECIDOS DOS 
SANTOS, disse: "Eu quero deixar claro para o funcionário 
que estiver assistindo a sessão pela internet, 
funcionários que estão aqui presentes, prestem bem atenção 
no que eu vou falar. O prefeito mandou um Projeto aqui 
para a regularização da Previdência, eu empurrei pra 
gaveta, por que, porque é um projeto polêrnico, nenhum 
Projeto que vir sobre a Previdência eu vou encaminhar para 
votação, nenhum, por um simples motivo, o nosso 
funcionário esta com a situação complicada, e lá n o 
passado quando o Sarnir encaminhou o Projeto, eu votei 
sozinho, eu e o "Guto", porque e sabia que a situação iria 
se complicar, e agora a situaç ão complicou, e o Prefeito 
esta pedindo regularização, e eu não vou votar nenhuma 
regularização se não estiver presente, todos o s 
Vereadores, todos os Funcionários e o Prefeito e o V ice , 
para que no dia de amanhã a população não seja prejudicada 
de novo por urna votação errada que possa surgir, e quero 
que esteja presente também os dois assessores da Câmara, e 
o Prefeito que traga o dele, porque nós não podemos deixar 
acontecer o que aconteceu no passado e a população sofrer, 
então fica o alerta, quando tiver convite por favor, 
compareçam, não façam corno no passado, eu convidei com um 
carro de som dois dias na rua, convidando para reunião n a 
Câma ra sobre a SABESP, e apareceu urna p e ssoa aqui. Eu 
queria aqui falar de urna pessoa de extrema importância na 
nossa região, ontem foi o Dia Mundial do Meio Ambiente e 
eu quero mandar meus parabéns para a pessoa que ma i s 
representou e mais representa o Meio Ambiente dessa 
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Região, o nosso Delegado, todo mundo viu a bravura, o 
trabalho que ele fez, correndo nas madrugadas, ajudando 
apagar fogo que queimou toda a reglao, e a preocupação 
dele correndo em todas as áreas, então vai aqui os meus 
parabéns, essa bravura dessa pessoa que defende ai o Meio 
Ambiente de unhas e dentes e esta preparando urna reunlao, 
parece que em Viradouro, está convocando Deputado da área, 
esta convocando todo mundo, e o dia que for essa reunião, 
eu gostaria que o pessoal de Terra Roxa também estivesse 
presente lá em Viradouro para homenagear essa pessoa tão 
importante que Deus encaminhou para nós, mui to obrigado 
Doutor Emerson pelo trabalho que você vem fazendo. Eu 
quero aqui dizer, que eu encaminhei urna indicação para o 
Prefeito, tinha pedido do Marcelo, a compra do 
Pulverizador. O Prefeito comprou um pulverizador, eu sei, 
que um pulverizador ele pode resolver o problema, mas 
vocês viram a quantidade de Dengue que atacou nossa 
Cidade, vocês viram quantas pessoas doentes, então sete 
mil e quinhentos para urna Prefeitura não é mui ta coisa, 
compra mais um, porque a hora que for colocar, coloca os 
dois pulverizadores, resolve o problema logo, é que o 
pulverizador foi comprado já na hora que tinha esfriado e 
acabado o mosquito, demorou a compra, então eu peço ao 
Prefeito que compre mais um para resolver o problema. 
Quero aqui informar que hoje eu fiquei até quase na hora 
do almoço no hospital, eu fui hospitalizado, eu não estava 
me sentido bem, e pedi depois para que ele me liberasse 
para a reunião, porque eu já tinha tornado os remédios e já 
tinha melhorado, mas gente, se você vai no hospital, cada 
dia que você val você se sente mais contente de ver o 
trabalho que o pessoal da Saúde estão fazendo naquele 
hospital, você vê o trabalho que o Doutor Luís com sua 
equipe vem melhorando a cada dia mais naquele hospital, 
você chega lá, quem está chegando até cafezinho tem para 
tomar lá na entrada, hoje de manhã a hora que eu fui tornar 
café, tinha leite com café, tinha pão, até Danoninho 
tinha, então gente, eu quero dizer para vocês que qualquer 
crítica que tiver sobre a Saúde de Terra Roxa, vocês podem 
ter certeza, que eu sou o maior defensor ferrenho, porque 
nunca na história de Terra Roxa aquele Hospital está do 
jeito que está, melhorou duzentos por cento. Parabéns ao 
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Doutor Luís, parabéns para sua equipe que estão 
trabalhando de urna forma invejável, qualquer um que 
quiser, eu convido qualquer um, estão lá, os caras 
trabalhando, reformando, fazendo coisas todos os dias para 
o bem estar da nossa população. Parabéns Doutor Luís, você 
está no meu coração, você é o cara que quando foi 
colocado, eu falei esse é o cara, e ele esta mostrando 
porque ele está lá, muito obrigado. Muito obrigado a todos 
os funcionários daquele Hospital e obrigado a todos os 
presentes." 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, 
la. - Secretária, mandei lavrar a presente Ata que, após ser 
lida será assinada. Câmara Municipal de Terra Roxa, em 16 
de Maio de 2022. 

Presidente da Câmara. 


