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Ata da Sessão Ordinária de ó'1/02/20.22 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 07/02/2022 

Aos sete dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte 
dois, às vinte horas, reuniu-se em Sessão Ordinár ia a 
Câmara Municipal de Terra Roxa, sob a Presidênci a 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: Valdomiro Bonácio, 
Claudinei dos Reis Paulino, Raimundo Antonio dos 
Santos, Hélio Buzato Tapi, Laércio Aranda, Reinaldo 
Tavares Tonelote, Orlando Cardoso Pereira, Maria Salete 
da Silva, Richard Angelo Carlos, João Justo de Brito, 
Diva Raimundo Demarchi, Pasquina Bornbardini Cauzo , Geni 
Zanela, Maria José da Costa Martins e Lázara de 
Oliveira Peres. A seguir o Senhor Presidente fez a 
leitura do VERSÍCULO BÍBLICO. A seguir colocou à 
apreciação do Plenário Ata da Sessão Ordinária do dia 
09 de dezembro de 2021 e ninguém se pronunciando 
contrário, foi aprovada por unanimidade. A segui r 
Colocou à apreciação do Plenário a Ata de Sessão 
Extraordinária do dia 23 de dezembro de 2021 e ninguém 
se pronunciando cont rário , foi aprovada por 
unanimidade. "Em seguida a Senhora Secretária fez a 
l e itura das correspondências recebidas do Senhor 
Prefeito Municipal". A seguir a Senhora Secretária fez 
a leitura da Indi cação n°. 001/2022, do Vereador Paulo 
Cesar Guiselini, que, "INDI CA AO SENHOR PREFEITO 
MUNICIPAL QUE INICIE A OPERAÇÃO TAPA BURACOS COM 
URGÊNCIA POR TODO O MUNI CÍ PIO". Em seguida a Senhora 
Secretária fez a leitura da Indicação n°. 002/2022, do 
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Vereador Paulo Cesar Guiselini, que, "INDICA AO SENHOR 
PREFEITO MUNICIPAL QUE PROVIDENCIE PLACA PROIBINDO QUE 
SE JOGUE LIXO NO TERRENO QUE FICA DO LADO DE BAIXO DO 
VELÓRIO MUNICIPAL, O QUAL PERTENCE AO MUNICÍPIO". A 
seguir a Senhora Secretária fez a leitura da Indicação 
no. 003/2022, do Vereador Paulo Cesar Guiselini, q~e, 
"INDICA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE PROVIDENCIE 
COM A MÁXIMA URGÊNCIA A PINTURA DOS QUEBRA-MOLAS DA 
CIDADE COM TINTA DE COR AMARELA REFLETIVA, BEM COMO A 
PINTURA DE TODA A SINALIZAÇÃO DAS RUAS". A seguir a 
Senhora Secretária fez leitura da Indicação n°. 
0004/2022, do Vereador Paulo . Cesar Guiselini, que, 
"INDICA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE PROVIDENCIE 
TROCA DE LÂMPADAS DA AVENIDA JOSE CHIARELLI E CONSERTAR 
PELO MENOS QUATRO PONTEIRAS DE POSTE QUE ESTÃO 
QUEBRADAS NA MESMA". Em seguida a Senhora Secretária 
fez a leitura da Indicação n°. 005/2022, do Vereador 
Paulo Cesar Guiselini, que, "INDICA AO SENHOR PREFEITO 
MUNICIPAL QUE PROVIDENCIE PODA NO CANTEIRO CENTRAL DA 
AVENIDA CORONEL WALTER". A seguir a Senhora Secretária 
fez a leitura da Indicação no. 006/2022, do Vereador 
Paulo Cesar Guiselini, que, "INDICA AO SENHOR PREFEITO 
MUNICIPAL QUE TOME PROVIDENCIAS QUANTO AO PRAZO DE 
ENTREGA DE MEDICAMENTOS DAS RECEITAS QUE O MUNICÍPIO 
ASSINA PARA PACIENTES". Em seguida a Senhora Secretária 
fez · a leitura da Indicação no. 007/2022, do Vereador 
Paulo Cesar Guiselini, que, "INDICA AO SENHOR PREFEITO 
MUNICIPAL QUE TOME PROVIDtNCIAS QUANTO À ILUMINAÇÃO DO 
LAGO MUNICIPAL COM URGÊNCIA." A seguir a Senhora 
Secretária fez a leitura da Indicação n°. 008/2022, da 
Vereadora Eliana Manzano Zacarin, que, "INDICA AO 
SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE PROVIDENCIE COM URGÊNCIA 
ILUMINAÇÃO NA ENTRADA DA GARAGEM MUNICIPAL". A seguir a 
Senhora Secretária fez a leitura do Projeto de Lei 
n°001/2022, datado de 04/02/2022, que, "DISPÕE SOBRE A 
CRIAÇÃO DE UM CARGO DE ASSESSOR PARLAMENTAR NO QUADRO 
DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS", de autoria dessa CASA. Após a leitura o 
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Senhor Presidente consultou o plenário se é favorável 
em apreciar o re fer i do Projeto de Lei em regime d e 
urgência, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida 
encaminhou o referido Projeto de Lei, por ordem , à 
Comissão de Legislação, Justiça e Redaçao e a Comissão 
de Finanças e orçamento . Havendo manifestação dos 
membros das comissões em erni ti r os seus pareceres, o 
Senhor Presidente suspendeu a sessão. Reaberta a 
sessão, o Senhor Presidente comunicou que a Coillissáo de 
Legislação , Justiça e Redação emitiu o seu parecer 
favorável n o 001. E a Comissão de Finanças e Orçamentos 
emitiu o seu parecer favorável no 001. 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°001/2022, datado de 04/02/2022 , que, 
"DISPbE SOBRE A CRIAÇÃO DE UM CARGO DE ASSESSOR 
PARLAMENTAR NO QUADRO DE SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNC IAS " , de autoria dessa CASA . Após 
a leitura o Senhor Presidente colocou o referido 
Projeto de Lei em ónica discussào. Fazendo uso da 
palavra o SENHOR PRESIDENTE, disse: "Ninguém querendo 
se pronunciar eu qu ero dar um esclarecimento sobre o 
porque desse Projeto. Esse Projeto já foi discut ido não 
foi de agora, já faz um tempo, quando o Paulinho 
Guiselini entrou na Câmara com Requerimento pedindo um 
carro pra Câmara e um motorista, aí na época eu 
conversei, falei que ficava d ifícil porque você vai 
colocar um motorista aqui, vai pagar o salário de um 
motorista, onde esse motorista vai ficar parado aqui e 
derrepente fica dois, três meses sem viagem pra fazer e 
a gente ficar pagando sal á rio, então que colocasse uma 
pessoa uma pessoa responsável para estar organizando 
tudo, a parte de emendas, a parte de negociação, porque 
a parte de emendas para quem não sabe, eu perdi 
duzentos e cinquenta mil reais agora no final do ano, 
porque nenhum Vereador aqui sabe acompanhar os trâmites 
legal dessa emenda, al eu liguei para o Tribunal de 
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Contas, conversei com o pessoal do Tribunal de Contas, 
os cara me disseram que eu poderia encaminhar um 
Projeto para a Câmara e contra ta r essa pessoa, e que 
essa pessoa tem que ser capacitada para resolver, 
porque essa pessoa tem que entender do jurídico, ela 
tem que entender sobre emenda, porque a emenda que eu 
perdi daria para pagar seis anos de uma pessoa que vai 
estar resolvendo esses problemas. Agora, nem vamos 
dizer de agora, pra trás, emenda de trezentos mil eu 
perdi, emenda de cento e cinquenta mil eu perdi, tinha 
uma emenda de quatrocentos e setenta e oito mil lá pro 
Bairro Nossa Senhora Aparecida e foi perdida, eu vl 
comentários que teve emenda de micro-ônibus que foi 
perdida, então a gente vai ter uma pessoa aqui para 
estar acompanhando o dia a dia dessa emenda, desde a 
sua negociação até o final da emenda, a onde ela vai 
ser aplicada, al foi onde que eu falei para vocês, 
colocar um cara aqui para colocar um carro à 
disposição, colocar um motorista, se o cara viajar uma 
vez cada três mês você vai ficar pagando? Então seria 
muito mais fácil, na verdade, o Vereador que está 
discutindo sobre a emenda, ele está ajudando o 
Município, ele está trazendo verba para o Município, eu 
vou estar lendo aqui depois, nós devolvemos 
quatrocentos mil reals da Câmara para a Prefeitura, 
houve uma economia grande, e nós devolvemos 
quatrocentos mil reais para a Prefeitura. Então vejam 
bem, como é uma Emenda que vai estar ajudando o 
Município, o Prefeito pode estar cedendo um carro, eu 
conversei com o Tribunal de Contas, perguntei se era 
ilegal autorizar o carro para faze isso, eles disseram 
que não tinha nada de ilegalidade, principalmente 
porque o Vereador esta trazendo verba para o Município, 
agora, se de uma certa forma não houver acordo , a 
Câmara paga o combustível, paga o pedágio, e o Pre f eito 
cede só o carro, só que eu queria assim, a minha ideia 
é contratar um cara, esse cara vai ficar responsáve l de 
todas as emendas, o Vereador que não tem acordo fechado 
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com Deputado, esse cara val negociar, pega aí, clnco 
Vereadores hoje, leva para São Paulo, leva para 
Brasília, lá para acertar o seu Deputado, negociou, daí 
uma semana, leva mais cinco, foi o que eu conversei com 
o Tribunal, negociou, acertou? Tem Vereador aqui que 
tem seu Deputado acertado, como eu, o Paulinho, o 
Gabriel, a Lia, tem vários Vereadores que tem seu 
Deputado acertado, mas tem uns que nEío, então leva, eu 
não quero ir, porque a hora que eu quero eu ligo lá 
para o Deputado, tanto é que tem cento e cinquenta mil 
que eu estava esperando hoje que era para a compra de 
remédios, mas não veio aqui para nós votar, eu achei 
que vinha hoje, então o que eu quero é isso, esse cara 
vai ficar responsável de tudo, responsável de montar 
Projeto para o Vereador, ficar responsável de fazer 
Indicações, Requerimentos, e acompanhar todas as 
emendas, então é por esse motivo que eu estou colocando 
essa contratação, já esta acertada com o Tribunal de 
Contas, quem quiser ligar lá, tanto para o Wagner corno 
para o Flávio, já está tudo acertado, ele falou, você 
tem que encaminhar um Projeto, aprovar o Projeto e a 
partir dai, está normal, porque você está colocando, 
porque tem Câmara que tem um assessor para cada 
Vereador, e você está colocando um pra todos, eu falei 
certo, e ele falou então tudo bemv. Em seguida colocou 
o referido Projeto de Lei em única votação, ninguém se 
pronunciando contrário foi aprovado por unanimidade. A 
seguir a Senhora Secretária fez a leitura do 
Requerimento n° . 001/2022, datado de 24/01/2022, que 
"REQUER, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E 
APÓS OUVIR O DOUTO PLENÁRIO, QUE O SENHOR PREFEITO 
MUNICIPAL FAÇA UM LEVANTAMENTO E INFORME A CÂMARA 
MUNICIPAL SOBRE A PERCA SALARIAL DO ÍNDICE DO GOVERNO 
FEDERAL DOS ÚLTIMOS 06 (SEIS) ANOS E TAMBÉM QUE INCLUA 
O ÍNDICE DE JANEIRO DE 2 022 QUE FOI DE 10, 16% (DEZ, 
DEZESSEIS POR CENTO) , " do VEREADOR PAULO CESAR 
GUISELINI. Em seguida o Senhor Presidente colocou o 
referido requerimento em única discussão e votação 
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sendo aprovado por unanimidade. A seguir a Senhora 
Secretária fez a leitura do Requerimento n°. 002/2022, 
datado de 04/02/2022, do VEREADOR GABRIEL ROCHA que 
"REQUER, EM CON FORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E 
APÓS OUVIR O DOUTO PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADO A 
ESTA CASA AS CÓP IAS DE TODAS AS NOTAS DAS COMPRAS DE 
LÂMPADAS DOS POSTES COMPRADAS DE AGOSTO DE 2 021 ATÉ 
FEVEREIRO DE 2022, MAIS CÓPIAS DAS NOTAS PAGAS À 
EMPRESA QUE REALIZOU AS TROCAS E MANUTENÇÃO DA 
ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO, MAIS PRECISAMENTE, 
CÓPIA DO EMPENHO E CÓPIA DA COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DO 
EMPENHO, POR FINAL, REQUER CÓPIA DO VALOR ARRECADADO 
COM A CIP". Em seguida o Senhor Presidente colocou o 
referido requerimento em unlca discussão e votação , 
sendo REPROVADO por 05 (cinco) votos CONTRÁRIO: Danilo 
Correa da Silva, Eliane Manzano Zacarin , Marcelo 
Raimundo, Paulo Cesar Guiselini e Rodrigo Barrichello e 
03 (Três) votos a FAVORÁVEIS: Emerson Ribeiro da Costa , 
João Batista Lade ia e Gabriel Rocha. A seguir a Senhora 
Secretária fez a leitura do Requerimento n°. 003/2022, 
datado de 04/02/2022 do VEREADOR GABRIEL ROCHA que 
"REQUER, EM CON FORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E 
APÓS OUVIR O DOUTO PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADO A 
ESTA CASA TODAS AS INFORMAÇÕES REFERENTE AO CURSO 
INSTADO POR ANA CAROLINE STAMATO SITTA, OU SEJA, 
FORNEÇA CÓPIA DE TODAS AS NOTAS FISCAIS E VALORES PAGOS 
A ESTA; CÓPIA DO EMPENHO, CÓPIA DA COMPROVAÇÃO DE 
PAGAMENTO DO EMPENHO , FORNEÇA EXPLICAÇÃO DE COMO E 
PORQUE A PRES ENTE FOI CONTRATADA ; QUAIS OS CR ITÉRIOS 
UTILIZADOS NA SUA CONTRATAÇÃO , QUAL A ESPEC I ALIZAÇÃO DA 
EMPRESA ; QUANTOS DIAS OU MESES FOI NECESSÁRIO PARA A 
REALIZAÇÃO DO PRESENTE CURSO; QUAI S OS CURSOS 
ABORDADOS ; CÓPIAS DOS NOMES DE TODOS QUE PARTICI PARAM 
DO CURSO ; CÓPIA DA LISTA DE PRESENÇA DIÁRIA DO CURSO 
ASSINADA POR TODOS QUE FIZERAM O CURSO ; CÓPIA DA LISTA 
DE APROVEITAMENTO INDIVIDUAL DE CADA UM, E POR FI NAL 
INFORME O LOCAL DE REALIZAÇÃO DO CURSO ", do Vereador 
Gabriel Rocha. Em seguida o Senhor Presidente colocou o 
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referido requerimento em única discussao e votação 
sendo REPROVADO por OS (cinco) votos CONTRÁRIO: Danilo 
Correa da Silva, Eliane Manzano Zacarin, Marcelo 
Raimundo, Paulo Cesar Guiselini e Rodrigo Barrichello e 
03 (Três) votos a FAVORÁVEIS: Emerson Ribeiro da Costa, 
João Batista Ladeia e Gabriel Rocha. Em seguida a 
Senhora Secretária fez a l eitura do Requerimento de n° 
004/2022, datado de 04/02/2022, do VE~~OR GABRIEL 
ROCHA que, "REQUER EM CONF'ORMIDADE COfvl A LEI OP.GÂNICA 
MUNICIPAL E APÓS OUVIR O DOUTO PLENÂRIO, QUE SEJA 
EMCAMINHADO A ESTA CASA CÓPIA DE TODAS AS FOLHAS DE 
PAGAMENTO DO ANO DE 20?1 E 2022 DOS FUNCIONÁRIOS 
PÚBLICOS MUNICIPAIS LUIZ FURLIN E ELIANA MANZANO 
ZACARIN", que foi APROVADO por 05 (cinco) votos 
FAVORÁVEIS: Danilo Correa da Silva, Emerson Ribeiro da 
Costa, Gabriel Rocha, João Aparecido dos Santos e João 
Batista Ladeia e 04 (quatro) votos CONTRÁRIOS: Eliane 
Manzano Zacarin, Marcelo Raimundo, Paulo Cesar 
Guiselini e Rodrigo Barrichello. A seguir a Senhora 
Secretária fez a leitura do Requerimento no OOS/2022, 
datado de 04/02/2022 do VEREADOR GABRIEL ROCHA que, 
"REQUER EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E 
APÓS OUVIR O DOUTO PLENÂRIO, QUE SEJA ANCAMINHADO A 
ESTA CASA CÓPIA DE TODAS AS PORTARIAS REALIZADAS DE 
AGOSTO DE 202 1 À FEVEREIRO DE 2022", sendo REPROVADO 
por OS (cinco) votos CONTRÁRIO: Danilo Correa da Silva, 
Eliane Manzano Zacarin, Marcelo Raimundo, Paulo Cesar 
Guiselini e Rodrigo Barrichello e 03 (Três) votos a 
FAVORÁVEIS: Emerson Ribeiro da Costa, João Batist.~ 
Ladeia e Gabriel Rocha. Em seguida a Senhora Secretária 
fez a leitura do Requerimento n° 006/2022, datado de 
04/02/2022, do VEREADOR GABRIEL ROCHA que, "REQUER EM 
CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E APÓS OUVIR 
O DOUTO PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADO A ESTA CASA 
TODAS AS INFORMAÇÕES REFERENTE A DIGITALIZAÇÃO 
REALIZADA POR PATTERO ADMINISTRAÇÃO E CONTABILIDADE 
PÚBLI CA, OU SEJA, FORNEÇA CÓPIA DE TODAS AS NOTAS E 
VALORES PAGOS A ESTA REFERNTE AO SERVIÇO PRESTADO DE 
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DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS; CÓPIA DE EMPENHO, CÓPIA DE 
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPENHO,FORNEÇA EXPLICAÇÃO 
DE COMO E PORQUE A PRESENTE FOI CONTRATADA, CÓPIA 
COMPLETA DA LICITAÇÃO DE TODOS OS PARTICIPANTES; 
INFORME QUAL O VALOR PAGO POR PÁGINA E A NECESSIDADE DA 
CONTRATAÇÃO DO PRESENTE SERVIÇO; POR FINAL, REQUER QUE 
SEJA INFORMADO O ENDEREÇO ELETRÔNICO ONDE ESTÁ SENDO 
ARMAZENADO TODAS AS DIGITALIZAÇÕES REALIZADAS ATÉ O 
PRESENTE MOMENTO", sendo APROVADO por O 5 (cinco) votos 
FAVORÁVEIS: Danilo Co rrea da Silva, Emerson Ribeiro da 
Costa, Gabriel Rocha, João Aparecido dos Santos e João 
Batista Ladeia e 04 (quatro) votos CONTRÁRIOS: Eliane 
Manzano Zacarin, Marcelo Raimundo, Paulo Cesar 
Guiselini e Rodrigo Barrichello. A Seguir a Senhora 
Secretária fez a leitura do Requerimento no 007/2022, 
datado de 04/02/2022, do VEREADOR GABRIEL ROCHA que, 
"REQUER EM CONF IRMADE COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E 
APÓS OUVIR O DOUTO PLENÁRIO, QUE SEJA ANCAMINHADO A 
ESTA CASA CÓPIA COMPLETA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS EM 
MOVIMENTO DAS CONTAS DO BANCO SANTANDER, DE JANEIRO DE 
2021 À FEVEREIRO DE 2022, A SABER:CONTAS 450006-
8 , 4 50 0 0 11- 6 , 4 50 0 0 5 6- 3 E 4 50 O O 6 5- 9" , sendo APROVADO por 

-05(cinco) votos FAVORAVEIS: Danilo Correa da Silva, 
Emerson Ribeiro da Costa, Gabriel Rocha, João Aparecido 
dos Santos e João Batista Ladeia e 04 (quatro) votos 
CONTRÁRIOS: Eliane Manzano Zacarin, Marcelo Raimundo, 
Paulo Cesar Guiselini e Rodrigo Barrichello. Em Seguida 
a Senhora Secretária fez a leitura do Requerimento n° 
008/2022, datado de 04/02/2022, de autoria do VEREADOR 
GABRIEL ROCHA que, "REQUER EM CONFIRMIDADE COM A LEI 
ORGÂNICA MUNICIPAL E APÓS OUVIR O DOUTO PLENÁRIO , QUE 
SEJA ENCAMINHADO A ESTA CASA A RELAÇÃO DE TODOS OS 
FUNCIONÁRIOS QUE TIVERAM SUAS GRATIFICAÇÕES E HORAS 
EXTRAS RETIRADAS E A RELAÇÃO DOS QUE TIVERAM AS MESMAS 
MANTIDAS", sendo APROVADO por 05(cinco) votos 
FAVORÁVEIS: Danilo Correa da Silva, Emerson Ribeiro da 
Costa, Gabriel Rocha, João Batista Ladeia e Paulo Cesar 
Guiselini e 03(quatro) votos CONTRÁRIOS: Eliane Manzano 
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Zacarin, Marcelo Raimundo e Rodrigo Barrichello. Não 
tendo mais nada a tratar na Ordem do Dia, o Senhor 
Presidente deu início a EXPLICAÇÃO PESSOAL. Fazendo uso 
da palavra o VEREADOR GABRIEL ROCHA, disse: '"Boa noite, 
primeiramente eu gostaria de agradecer a Deus, essa é a 
primeira Sessão que eu volto depoi3 que fiquei doente, 
e mais uma vez fico entristecido Senhor Presidente, 
visto que essa Casa de Leis disse que ia mudar, que ia 
fazer essa terra balançar, assim foi o lema e~ cri to 
pela tal gestão, que recriminou por trinta anos uma 
gestão, eu acho ridículo e me desculpe, me desculpe a 
sinceridade, muito obrigado àqueles que votaram a 
favor, mas aqueles que votaram contra, ao meu entender, 
vocês estão vedando o direi to de saber da população, 
visto que essas informaç6es não constam em nenhum 
portal, então eu realmente fico entristecido porque 
podem ter certeza, não foram Requerimentos retirados 
para faze graça e mui to menos por politicagem, eles 
foram retirados para vedar os direi tos da população. 
Querendo fazer uso do o aparte o Senhor Presidente 
convocou o Vice-Presidente Marcelo Raimundo para 
assumir a Presidência. Fazendo uso do aparte o VEREADOR 
JOÃO APARECIDO DOS SANTOS, disse: "Muito obrigado 
Gabriel, fiquei ouvindo o inicio da sua fala, e pelo 
que eu ouvi ela foi direcionada pra mim, uai, quem 
sempre criticou, quem sempre brigou pelos Requerimentos 
que não foram aprovados nessa Casa fui eu, quem sempre 
br i gou aqui e quem sempre discutiu aqui fui eu, nenhum 
deles estava aqui nessa casa de Leis, então eu senti 
que foi pra mim, obrigado." Com a palavra o VEREADOR 
GABRIEL ROCHA, disse: "Não foi direcionado ao Senhor, 
porque inclusive todos os Requerimentos o Senhor 
aprovou, conforme como o Senhor mesmo nos disse, quando 
o Senhor tivesse bom censo, o Senhor cumpriu com a 
palavra do Senhor, gostei, muito obrigado, e eu 
agradeci quem votou a favor, o Senhor votou a favor, eu 
disse quem votou contra, se o Senhor prestar atenção no 
começo da fala o Senhor val ver, desculpa, mas é o 
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seguinte, eu gostaria de falar um pouco mais para a 
população, por que, não é para fazer graça não, 
inclusive eu não ia pegar a Tribuna pra falar, eu 
apenas tinha feito o pedido e quando viesse a respostas 
eu ia falar, mas diante a situação de ver a rejeição de 
alguns projetas, principalmente projetas que vedam 
notas fiscais, notas fiscais que nesse presente momento 
a gente não sabe pra onde foi o dinheiro, quem recebeu, 
está tudo fora de ordem, o portal da transparência não 
tem uma Portaria, não tem um Decreto e foi rejeitado , 
então como eu posso, como nós, eu vou falar como nós 
porque somos nós nove, como é possível alguém vedar 
algo que não tem em mãos para poder passar para a 
população, tudo o que eu pedi é pertinente ao que a 
população me pediu, não é um pedido meu exclusivo pra 
atacar ou para fazer graça pra alguém, não, são coisas 
pertinentes, são coisas que a gente precisa ter na mão, 
porque eu quero ver alguém levantar aqui agora e me 
responder sobre as notas, ninguém tem resposta aqui 
nessa Casa 1 ninguém, sobre as lâmpadas, aquele dia o 
Danilo argumentou e ninguém sabia, a Vereadora Lia 
falou, procura saber, ele não foi procurar saber, eu 
vim procurar, então quer dizer, eu estou falando com 
critério, eu não estou vindo aqui do nada , eu estou 
vindo aqui sessão por sessão acompanhando a situação, 
então se a gente pegar tudo o que eu pedi, foi tudo o 
que a gente discutiu aqui dentro e ninguém sabe dar uma 
resposta concreta, mas tudo bem, eu só quero dizer que 
essa Casa é a Casa do povo, e você de casa, você 
cidadão, você que está aqui presente pode ter certeza, 
eu luto por vocês, não é fazer politicagem aqui no 
microfone não, eu tenho lutado, assim como o Presidente 
pegou o microfone e falou que ele lutou trinta anos, é 
verdade, só que ai eu digo pra você, hoje eu me vejo 
nessa situação e é horrível sim, viu Senhor presidente, 
é difícil mesmo, o Senhor tem razão, só que eu falo, 
aqui atrás está escrito, Plenário Vereador Antonio da 
Silva, plenário, é a Casa do povo, é a Casa de Leis, 
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Casa que veda e protege o povo, não é Outdoor pra 
Prefeito, que tem que dar aplausos pra Prefeito , para 
ninguém, aqui não tem que agradecer mui ta colsa não, 
aqui nós estamos cumprindo nossa obrigação, nós 
recebemos quatro mil reais para trabalhar e fiscalizar, 
desculpem eu me exaltar mas isto é injusto com a 
população, injusto, mu i t o injusto, quero aprovei ta r o 
gancho do Senhor, quando o Senhor disse referente aos 
Proj e tos que o Senhor ach ou que ia chegar, eu também 
achei que a gente la ter proj e tos para discutir em 
benefício em prol ao servidor público, as emendas, 
inclusive tem uma emenda minha de duzentos mil reals 
que está parada desde Outubro e, o Prefeito, ninguém 
compra nada, e aí é o seguinte, os extratos das contas 
é pra saber por que não c omprou até agora, então tudo 
que está ali tem um sentido, então eu pergunto, nós 
temos um ultrassom eu nã o sei se vocês tem andado pela 
cidade, mas ternos um ul trassom, eu não sel a 
procedência dele mals d iz e m p o r ai que ele está 
alugado, outros dizem que ele foi doado, e é o 
seguinte, tem o boa t o que d izem que pagam quinze mil 
reais de aluguel dele, se r á que é verdade ou será que é 
mentira, não sei, então a gente tem que saber, tem que 
saber se esta saindo dinheiro da conta da Prefeitura 
pra alguém, corno que está pagando isso, ai eu pergunto, 
com duzentos mil reais de emenda lá Senhor Presidente, 
nada, nada, outra coisa, cadê o Projeto do aumento dos 
salários dos professores, cadê isso aí, eu quero ver, 
aí você professor, deixa eu te avisar, para mim, 
Gabriel Rocha, eu falei aqui, porque a gente tem também 
a Lia aqui que é representante da "Classe", eu volto a 
falar para vocês, busquem pelo direito de vocês amanhã, 
porque a partir do momento que o Prefeito não colocou 
um Projeto aqui hoje, no primeiro dia letivo, ele não 
tem intenção de pagar aumento, porque se ele tivesse a 
intenção de pagar o aumento ele já tinha feito isso em 
primeira mão, por isso que eu estou falando para vocês, 
vão atrás dos direitos de vocês, eu espere i o Projeto 
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cair aqui na nossa mão e não chegou, assim como também 
a das Emendas Parlamentares, então eu não sei o que 
esta acontecendo, me desculpem a indignação, me 
desculpem se eu fui grosso em algum momento população, 
mas infelizmente vocês talvez nunca vão descobrir o 
porque dessas notas, o porque pagaram, por que, porque 
blindaram o Prefeito, boa noiten. Fazendo uso da 
palavra o VEREPJ)OR MARCELO RAIMUNDO disse: " Boa noite 
a todos, ao pessoal de cdsa que esta nos assistindo, 
agradecer a Deus pela primeira ~essao da Câmara de 
2022, quanto ao Gabriel eu não que o entrar ao mérito 
da sua questão, nós buscamos por es~as re~postas , 
tivemos explicaçôes, nào querendo entrar no mérito, 
você tem o dever de fiscalizar, você corre atrás , você 
está certo, e nós tivemos as respostas , será tudo 
sanado, você pode ter certeza. Queria agradecer aqui ao 
Prefeito referente aos Requerimentos que eu fiz em 
2021, instalações de placas para idosos em frente aos 
comércios , já estão sendo providenciadas , agradeço ao 
Prefeito, também agradeço aos bebedouros de água que 
foram pedidos para os postinhos de saúde, também já 
foram instalados, graças a Deus. Eu também queria 
fal ar , porque eu estou vendo o Nivaldo ali, uma colsa 
que eu frisei o ano passado, o Nivaldo não é Vereador 
mais esta correndo atrás de recursos, porque eu vi sua 
pastagem, lss o ai é ter amor pela cidade , parabéns 
Nivaldo, não é só você, tem mais gente que eu ve jo que 
estão correndo atrás, não precisa ser só Vereador não 
gente. Eu queria também agradecer a Deputada Letícia 
Aguiar, é a Deputada que eu estou trabalhando, que dia 
vinte de Janeiro, estivemos lá em São Paulo, asslnou 
uma Emenda em positivo de cinquenta mil reais para o 
Asilo , que seja bem usado o dinheiro, o Adelino é o 
Presidente, valeu Adelino . Também queria falar para 
meus colegas de trabalho, que sendo um ano de política, 
qu e busquemos bastante recursos para o nosso Município 
que esta prec i sando , boa no i ten . " Fazendo u s o da 
p a lavra a Vereado ra ELIANE MANZANO ZACARIN di s se : " Boa 
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noite a todos, eu gostaria de falar que quando o 
Vereador Gabriel pediu para saber do meu salário e do 
salário do Riquinho, estão no Portal da Transparência, 
quem quiser ter acesso, mas acho que ele quer meus 
holerites, talvez para fazer algum empréstimo com eles 
não sei, mas se ele quiser meus holerites e minha folha 
de pagamento também, pode pegar, apesar que nem para o 
meu marido eu dou satisfação, vou ter que dar para o 
Gabriel, estou em outro cargo sim, hoje, porque eu 
estou em "desvio de função" assim como muitos funciona
rios da Prefeitura estão, é ilegal mas isso não é 
imoral, porque eu estou fazendo meu trabalho no SEBRAE, 
quem esta acompanhando sabe, e isto está incomodando, 
esta incomodando pessoal , vocês de casa que estão 
fazendo o curso lá que eu trouxe, vocês na faculdade, 
inclusive hoje sessenta pessoas fazendo curso, t anto d e 
cílios como de alimentação, e isso incomoda, uma mulher 
trabalhar, porque na sala de aula talvez eu nã o 
consegulrla trabalhar o tanto que eu estou trabalhando, 
e eu estou incomodando, ninguém chuta cachorro morto, 
porque primeira vez na política uma mulher ter voz, 
porque J a ti vemos mulher na política, mas nã o tinham 
voz, infelizmente ninguém dava espaço pra elas, e eu 
tenho voz, eu não tenho medo, então nós ti vemos nas 
outras gestões nepotismo, inclusive da família do 
Gabriel, ele sabe mui to bem, ti vemos professoras que 
assinavam e não trabalhavam, nós ti vemos pessoas que 
davam aulas em outra cidade, tirava licença aqui em 
Terra Roxa e dava aula em outra cidade, quer dizer, ela 
estava doente só aqui, mas ia dar aulas em outra 
cidade, essas denuncias virão, porque eu fiquei quieta, 
mas agora estão mexendo comigo eu também vou mexer, mas 
independente disso amanhã se ele quer meus holeri tes, 
se ele quer que eu faço empréstimo, amanhã eu trago 
tudo para ele, para mim é indiferente, eu vou falar 
sobre o ordenado dos professores, eu tive reunlao a 
semana passada inteirinha para falar do ordenado dos 
professores e não veio para essa Casa ainda, porque se 
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vocês lerem, se vocês averiguarem, todos os municípios 
tem até Maio para adequar, e o nosso Prefeito Waldir 
não vai até Maio, ele provavelmente vai pagar o mês que 
vem, tem cidade parcelando, se for o caso nós vamos 
parcelar aqui, mas nenhum professor vai ficar sem esse 
aumento, eu lutei, briguei para conseguir o piso para o 
"Professor", e eu n~ J·u. o::::+-~r:.a co · -o _ ~~~- nsegul, e eu nao 
precisei ir para justiça dessa vez, e não precisa vir 
para essa Casa de Lei, Lei é para ser cumprida, então 
não precisa vir para cá não, o J?:.refei t.o vai pagar, eu 
não tenho d0vida nenhuma quanto a lsso, e quero 
agradecer imensamente as pessoas que estão me 
procurando do comércio, que querem que eu traga os 
cursos, infelizmente eu estou incomodando, quem sabe me 
JOgam para a sala de aulas de novo, porque eu estou 
aparecendo, o problema é esse, o problema é comigo, 
comigo e com o "Riquinho" que eu não sei porque , deve 
ser pessoal, porque nós ternos dezenas de funcionários 
em outros cargos e não foi citado, por que será que só 
o meu, eu acho que eu devo estar causando algum 
problema, então o negócio é comigo, e eu sei me 
defender, mas também sei atacar, não tenho preguiça de 

• trabalhar, trabalho, fui atrás do SEBRAE, me 
perguntaram da bendita da feira, ual Lia, você não 
falou mais da feira, porque eu não falei mais da feira, 
porque eu estava esperando o SEBRAE, e o SEBRAE val 
inaugurar dia quatorze aqui, e eu não quero fazer nada 
jogado população, eu não quero que vocês peguem a 
barraquinha de vocês, eu coloco lá e daqui dois meses 
não de mais certo, eu quero que vocês façam os cursos, 
vocês vão no Banco do Povo, consigam a verba de vocês 
para vocês terem dignidade de montarem alguma coisa, de 
empreender, é para isso que eu estou no SEBRAE, é pra 
isso que eu estou "desviada" do meu cargo, e se esta 
incomodando é porque eu estou trabalhando, e eu fico 
feliz de estar incomodando de certa forma, o "Riquinho" 
eu não entendi, porque eu posso pegar uma lista de 
funcionários, e olha funcionár ios, vocês serão 
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prejudicados com isso, porque a hora que eu trouxer o 
meu nome , a fo l ha de pagamento do Riqu inho, e u v ou 
trazer de todo mundo, tem quase cem pessoas com de s vio 
de função que foram colocados pelos Prefeitos 
anteriores, e que até agora não acontecia nada, foi 
acontecer comigo? É esquisito vocês não acham, então eu 
estou incomodando, ninguém chuta cachorro morto, e 
estão querendo me chutar, prego que levanta, martelo 
nele, e eu vou continuar o meu trabalho, o Gabriel 
querendo, o fulano por trás dele querendo ou não, eu 
vou continuar trabalhando, e porque eu estou tendo 
apoio, eu tenho coragem e não tenho preguiça, mui to 
obrigado." Em suas considerações o SENHOR PRESIDENTE 
JOÃO APARECIDO DOS SANTOS , disse : "Mais nenhum Vereador 
querendo fazer uso da palavra , eu quero te dizer Lia, 
que eu lutei, vinte e quatro anos brigando com esse 
povo, fui no Fórum e denunciei eles porque estavam 
votando contra meus requerimentos e não tive êxito, e 
quero dizer pra você, porque quando terminou aquela 
sessão que eu conversei com você, eu falei, Lia será 
que não dá problema? Você falou, não, fulano de tal 
garantiu pra mim que não. Então, de uma certa forma , eu 
vejo que se você está lá, de certa forma você está 
inocente, porque alguém te garantiu que você estava 
ce r ta, então nessa parte eu acho correto a decisão que 
você tomou, você acreditou em alguém achando que podia, 
como você me disse, fulano falou que eu posso, então eu 
vou, por esse motivo eu acho que se você cometeu erro 
foi por culpa de alguém , não é por sua parte. Eu quero 
aqui parabenizar, agradecer o Prefeito pelo bem q u e ele 
fez para a população, as vezes a pessoa olha e fala, é 
pouca coisa, mas para um pai de família que esta lá 
recebendo um salário mínimo receber uma bolsa, receber 
o kit escolar que ele deu, nenhum Prefeito deu, eu 
estava olhando documentos e a Lia esta va pedindo 
un i formes , eu a vida inteira pedi para os dois 
Prefeitos anteriores, e se isso acontecer val ser um 
s onho meu também, porque eu sempre sonhei que dessem 
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uniforme principalmente para aquelas pessoas mais 
pobres, então eu quero aqui parabenizar o Waldir por 
te r da do bolsas porque nenhum Prefeito do tempo que eu 
estou aqui fez isso. Quero aqui também parabenizar você 
Marcelo, pela decisão que você tomou, sabendo do que 
você estava pegando, porque nós conversamos antes e 
vocês falaram que é complicado e tal, mas eu falei, 
Marcelo, você é o Vice, de uma certa forma se o 
Presidente recusou o cargo, o Estatute diz ~ue você tem 
que assumir, nem que for para assumir e depois pedir 
para que se forme uma comissão e a partir dai você sair 
fora, mas não, você teve coragem, como Vice-Presidente 
foi lá e assumiu a Presidência da APAE, isso deixou, o 
fundador da APAE, o Senhor "Zezéu, com muita alegria, 
com mui to orgulho da sua posição, porque todo mundo 
sabe o que é aquilo ali, então eu quero aqui te 
parabenizar do fundo do coração, pela decisão, pela 
coragem, pela vontade que você assumlu aquela APAE 
sabendo de todos os problemas, e agora eu sei que ali 
naquela APAE sempre teve problemas, isso J a de vinte 
anos atrás, e eu quero aproveitar já que você esta lá 
dentro verificar documentos , analisar, que nessa parte 
eu acho que você tem até mais experiência do que eu, 
porque você fez cursos e outras coisas, para poder ver 
o que desencadeou para essa APAE chegar ao ponto que 
chegou, meus parabéns, Deus que te abençoe e que te 
fortaleça cada vez ma i s na l u ta para defender o pessoal 
da APAE. Eu quero aqui mostrar para a população que tem 
uma devolução no dia 27/08/2021 de duzentos mil reais, 
no dia 22/12/21 tem outra devolução de cento e noventa 
e quatro mil reais, no dia 29/12/21 mais uma devo lução , 
p orque era o final, não podia fechar com esse dinheiro, 
seiscentos e quatro e oitenta e três centavos, que 
encerrou o ano passado a Legislatura de 2021, e esse 
dinheiro foi devolvido para a Prefeitura Municipal, 
para qu em quiser ver, aqui na beirada do muro está tudo 
de scascado, t udo ferrado, ma s e u sabendo da situa ção 
que foi pego a Prefe i tura eu fiquei entre a cruz e a 
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espada, eu falei, isso aqui pode ficar mals algum 
tempo, você vê, o prédio da Prefeitura ficou quanto 
tempo sem pintar, a Prefeitura de Viradouro ficou 
quanto anos, então pensei, é melhor que ele atenda a 
necessidade do pessoal mais pobre, com remédios, com 
cestas básicas, e ai foi devolvido praticamente 
quatrocentos mil reais de economia que essa Casa fez. 
Quero dizer também que eu estava esperando que ia ver 
três emendas, uma parece de cento e cinquenta que era 
minha, uma de duzentos e uma de cinquenta, acho que 
ficaram para a próxima sessão, para autorizar o gasto, 
e a Emenda de cento e cinquenta mil, é do Deputado 
Arlindo Chinaglia, que eu consegui, então essa emenda 
inclusive eu pedi para esta direcionada para a compras 
de remédios para ajudar o pessoal, então esse dinheiro 
já está na conta da Prefeitura e só está esperando a 
aprovação da Câmara e a liberação, apesar de que cada 
administração tem um sistema, as duas anteriores não 
tinha esse sistema, o dinheiro chegava eles já 
direcionavam e eles nem comunicavam a Câmara, só 
comunicava o dono da Emenda, mas a administração do 
Waldir é diferente, ele encaminha para a Câmara votar e 
autorizar ele a fazer o gasto, tudo bem, eu acho ate 
bom ele estar querendo passar pela Câmara, mas se não 
quiser também não tem problema porque o dinheiro J a 
veio direcionado para esse caso. Eu quero aqui Doutor 
Amarildo, pedir para você ir à Tribuna para esclarecer 
algumas coisas, nós estamos sendo bombardeados porque 
não deu o carro para fulano, gente, o que nós podemos 
fazer é pedir, nós não podemos exlglr do Prefeito um 
assunto desses, porque o negócio aqui é fazer 
Requerimento, Indicação, votar Projeto, é esse o 
trabalho do Vereador, e as vezes quando você vê alguma 
dificuldade você pega e pedi, mas não dizer que os 
Vereadores são culpados, os Vereadores não tem nada com 
isso, quem autoriza é Prefeito, não é Vereador, então 
ligar para nós que está com alguém doente e que precisa 
de ajuda tudo bem, a gente liga para o Prefeito, s e der 
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deu, se não der não vem querer colocar em facebook que 
nó s não temos cu l pa disso. Outra colsa que esta 
acontecendo no facebook é que, houve aumento de trinta 
por cento na arrecadação, o IPVA teve um aumento de 
trinta por cento, quer dizer , é quinze do Estado e 
quin ze do Municipio, vamos ver Senhores Vereadores qual 
o Projeto que vocês vMo fazer para melhorar os 
salários, gente, eu quero deixar claro, Vereador se ele 
vir aqui e votar um Projeto dando aumento de salário 
para o funcionário e alguém denunciar , a C~mara va1 ser 
processada, o que a Câmara pode fazer é pedir para o 
Prefeito, mas e tem gente que diz assim, cadê o Dom que 
antes fazia pedido, encaminhava pedido, e como teve 
várias coisas que o Paulinho encaminhou que eu já 
cansei de pedir também, só que eu não preciso disso 
mais hoje, eu saio da minha casa, vou na Prefeitura e 
converso com o Prefeito, converso com o meu Prefeito 
para que ele res olva, agora, também ele nào é obrigado 
a atender os meus pedidos, e aumento de salário quem 
faz é Prefeito, não é Vereador, ent~o eu queria Doutor 
Amarildo, que o Senhor fosse até a Tribuna. e explicasse 
alguma coisa referente a isso, PORQUE AS VEZES A GENTE 
FALA, E AS PESSOAS PODEM ACHAR QUE O Vereador está 
querendo enrolar, esta querendo passar por cima, entào 
agora eu estou pedindo para o Juridico esclarecer, 
porque ele jamais vai vir usar o microfone para contar 
mentira. Fazendo uso do aparte o DOUTOR AMARILDO PINTO 
DA CUNHA, di ss e : " Boa noite a todos, essa ques t ão de 
a ument o Dom, existe competência dentro do direito, 
competências e atribuições, aumento é competência do 
Executivo, nós do Legislativo não temos competência 
para criar Lei e promove r um aumento para o servidor 
público , tem que vir a inicia t iva do Prefeito com um 
Projeto de Lei para cá, e nós votarmos, sabemos que 
muitos setores estão sem aumento desde dois mil e 
dezesseis, o que empobrece cada vez mai s o servidor, 
mas isso também é uma política que vem sendo aplicada 
desde dois mil e dezesseis, a grosso modo há uma perda 
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salarial em torno de quarenta por cento dos servidores, 
o ano passado o Prefeito esteve impedido, assim, o 
Brasil todo, de dar aumento em razào a pandemia ã lei 
complementar 17 3, e esse assunto tem que ser tratado 
com o Prefeito por que, quando você fala em aumento 
você entra na Lei Orçamentária, tem que ter uma 
previsão legal, você tem uma Previsão Legal que você 
não pode gastar mais que cinquenta por cento de 
arrecadação com a folha de pagamento, então é 
necessário um estudo, uma análise do setor competente 
para a viabilidade do percentua l que pode ser dado, mas 
deixando claro, não é competência dessa Casa, essa Casa 
não pode mexer em coisa que é do Executivo e o 
Executivo não pode mexer em co i sa que é do Legislativo, 
então sugiro que seja tido uma conversa com o Prefeito, 
analisar se há a possibi l idade de um aumento, dentro 
desse aumento de arrecadação sugerido que o Senhor 
falou, e assim enviar um Proje·to de lei para que nós 
possamos analisá-lo, agora, a Casa de leite não pode, 
nesse momento não é competência dela fazer qualquer lei 
alterando o salário do servidor público , correto. 
Fazendo uso da palavra o PRESIDENTE JOÃO APARECIDO DOS 
SANTOS, disse: "Mui to obrigado Doutor, então o que a 
gente vê ai na internet , no facebook, é que que toda 
cobrança, você não vê ela em cima do Prefeito, você vê 
ela em cima do Vereador, e eu por várias vezes J a 
discuti aqui que muitas coisas não são de competência 
nossa, e continuam batendo na mesma tecla, e outra 
coisa que o Prefeito também tem que analisar, é o 
quarenta e nove por cento, que e l e já estourou, e ele 
va i ter que estudar como vai ficar para ele p oder 
fazer . Quanto ao salário dos professores, a Lia acabou 
de discutir aqui, mas eu t enho certeza absoluta que 
jamais o Waldir vai deixar de aplicar a verba que vim 
Federal , quem fizeram isso foram os dois anteriores, o 
Wa l dir jamais, porque eu fui lá conversar com e l e e el e 
di sse que tem que esperar porque não foi di s cutido , não 
foi aprovado, eu preclso ver, eu tenho que ver a 
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legalidade disso ai, tenho que ver com o Tribunal se 
isso afeta o orçamento do quarenta e nove por cento, 
eu tenho que estar dentro disso, então ele deu total 
garantia que ele vai resolver esse problema, entào eu 
duvido que ele vai que:r.-er: passar por cirna. da Lei 
Federal, sabendo que o nosso Municipio jâ houve 
denuncia à Prefeito bas eada n1sso ~i - outra coisa, 
quando o Paulinho colocou ai essa opet'd.Çao ·t&pa bu:c·a.co, 
de fato Paulinho, tem vários buracos na cidade inteira 
ai, eu já cobrei muito isso, ele falou que a chuva esta 
atrapalhando um pouco/ a :nora que dér uma CJ.menizada 
isso va1 ser resolvido, quanto à pintura de quebra 
molas, pintura de sinalização eu quero assim, pedir 
para a Líder do prefeito que converse com o Prefeito, 
isso ai não conversei mas a hora que eu estiver lá eu 
converso, para ele ver uma ·tinta de melhor qualidade 
para que ela tenha uma durabilidade maior, porque 
derrepente você pega uma tinta mais barata e em pouco 
tempo você perdeu a tinta, e a cobrança está sendo 
feita inclusive no facebook, hoje de manhã teve uma 
pessoa cobrando referente a isso ai. Quanto ao prejuízo 
que os dois Prefeitos deram para o Município, e o nosso 
também no ano passado, mas já esta comprado a bomba e 
vai ser resolvido, porque, vejam bem, vocês veem ali, 
o caminhào d'agua encosta lá, tem um tratar disponível 
só para estar rodando a bomba, jogando água, queimando 
combustível, que é em torno de três mil reais de 
combusti vel por mês, se não estiver queimando mais, 
quando poderia ter comprado uma bomba elétrica, feito 
uma casinha, colocado lá, eu acho que não gasta mil 
reais de força por mês, ai eu conversei com o Waldir, o 
Waldir disse que já tinha pensando n1sso, mas que 
estava meio atropelado, sem recurso, mas agora nós 
vamos fazer, e eu disse que já devolvi o dinheiro, você 
tem dinheiro para comprar essa bomba. A Bomba já está 
comprada, ele calculava uns dezoito mil a bomba, acabou 
sendo negociada, uma bomba de quatro polegadas de 
entrada e saída, que é muita água em poucos minutos, é 
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uma bomba de doze cavalos e meio , já está ac e r tado 
p ai néis e essa s coi s as todas , e espero que ago ra o 
tempo esta limpando e que seja construida essa casa da 
bomba o mais urgente possivel, porque se largar lá sem 
a casa, uma bomba com eletricidade pode alguém até se 
matar ali beirando o brejo, entao ter que ser fec h ada, 
e eu espero que seja resolvido iB&O o mais breve 
possivel para que a gente possd estar ecenomizando 
verba de agora pra frente, porque nd.o tem cabimento, 
fica um tratar parado, disponivel pra aquilo, três mil 
reais de óleo por mês gastando, isso eu venho cobrando 
l á de trás, mas parece que agora o Prefeito já esta 
resolvido, a bomba esta lá no barracão, e agora a gen te 
depende lá do barracão par· a que resolva essa casinha 
para que instale isso logo. Quero aqui agradece r a 
presença de todos." Em seguida o Senhor Presidente 
reassumi a presidência e ninguém mais querendo fazer 
uso da palavra e nada mais havendo a tratar, agrade ço a 
p re s ença 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 assina da . Câmara 
Munic i p al de Te r ra Roxa, em 07 de fevereiro de 20 2 2 . 

A PARECIDO DOS SANTOS 
Presidente da Câmara. 

ELJANE 


