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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 09/12/2021 

Aos nove d ias do mês d€::! dezembro de . ,. -ois rnil e v i nte 
um, à s vinte horas , re uniu-se ern Sessão Ordinári a a 
Câmara Muni c ipal de Terra Roxa, s ob a l?res.idência do 
Vereador João Aparecido dos Santos e Secretariada pela 
Vereadora Eliane Manzano Zacarin, estando presentes os 
Senhotes Vereadores: DANILO CORREA DA SILVA, EMERSON 
RIBEIRO DA COSTA, JOÃO BATISTA LADEIA, MARCELO 
RAIMUNDO, PAULO CESAR GUISELINI e RODRIGO BARRICHELLO. 
Estando ausente o VEREADOR GABRIEL ROCHA (Apresentou 
atestado m~dico). Iniciada a Sessão o Senhor Presidente 
convidou a todos para fic a rem em pé para execução do 
Hino Municipal. A s e gui r a Senhora Secretária fez a 
leitura do VERSÍCULO BÍBLICO. Não havendo nenhuma 
inscrição para uso da Tribuna Livre o Senhor Presidente 
deu início ao EXPEDIENTE e colocou à apreciação do 
Plenário a Ata da Sessão Ordinária do dia vinte e dois 
de novembro de dois mil e vinte e . um, e ninguém se 
pronunciando contrário, foi aprovada por unanimidade. Em 
seguida colocou à a pre c i ação do Pl enário a Ata da 
Sessão Extraordinária do d ia t r ê s de dezembro de dois 
mil e vinte e um, e ninguém se pronunciando contrário, 
foi aprovada por unanimi dade. A seguir a senhora 
Secretária fez a leitura das correspondências 
recebidas. Em seguida a senhora Secretária fez a 
leitura da Solicitação n°. 006/2021, do Vereador 
Marcelo Raimundo , que, "SOLICITA AO SENHOR PREFEITO 
MUNICIPAL QUE INSTALE BEBEDOUROS O' ÁGUA ELÉTRICOS NAS 
UNIDADES DAS ESTRATÉGIAS DA SAÚDE DA FAMÍLIA." A seguir 
a Senhora Secretária fez a leitura do Projeto de Lei 
n°. 040/2021, datado de OS/12/2021, que, "DISPÕE SOBRE 
AUTORIZAÇÃO PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL CELEBRAR 
CONVÊNIO COM A SECRETÁRIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO 

' ESTADO DE SAO PAULO, NA FORMA QUE ESPECIFICA, E DA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS", de autoria do Executivo. A seguir 
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o Senhor Presidente comunicou que este Projeto d e Lei 
foi protocolado na data de hoje sem prazo regimental 
para apreciação nesta Sessão e para que possa ser 
apreciado nesta Sessão o Plenário tem que autorizar e 
para isto consulto os Senhores Vereadores. Em seguida 
consultou o Plenário se é favorável em apreciar o 
referido Projeto de Lei em Regime de Urgência, sendo 
aprovado por unanimidade. Em seguida encaminhou o 
referido Projeto de Lei, por ordem, à Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação e a Comissão de Finanças 
e Orçamento. Ha vendo manifestação dos membros da 
comis s ão em emit ir os seu parecer, o Senh or Presidente 
suspendeu a se s são . Reaberta a sessão, o Senhor 
Pre s idente comunicou que a Comissão de Legis l ação, 
Justiça e Redação emitiu o seu parecer favorável no 031 
e a Comissão de Finanças e Orçamento emitiu o seu 
Parecer Favorável no 030. Não tendo mais nada a tratar 
no Expediente, o Senhor Pre sidente deu o mesmo por 
encerrado e, em seguida, deu início a ORDEM DO DIA. A 
seguir a Senhora Secretária fez a leitura do Proj eto de 
Lei n°03 2 /20 21 , datado de 30/09/2021, que, "ESTIMA A 
RECEI TA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍ PIO DE TERRA ROXA 
PARA O EXERCICIO DE 2022 , E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" , de 
autoria do Executivo. A seguir o Senhor Presidente 
colocou o referido Projeto de Lei em segunda discussão 
e votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida a 
Senhora Secretária fez a leitura do Projeto de L i n°. 
040/2021 , d atado de 09/12/2 02 1 , que, "DISPÕE SOBRE 
AUTORIZAÇÃO PARA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL CELEBRAR 
CONVÊNIO COM A SECRETÁRIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DO 

' ESTADO DE SÃO PAULO, NA FORMA QUE ESPECIFICA, E DA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS", de autor i a do Execu tivo. A s eguir 
o Senhor Presidente colocou o referido Projeto de Lei 
em única discuss ão e votação , sendo aprovado por 
unanimidade. A seguir a Senhora Secre tária fez a 
le i tura do Requerimento n o . 01 9/2021 , que REQUER EM 
CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E APÓS OUVIR 
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O DOUTO PLENÁRIO , ~U~ O SENHOR ~RE~El~O MUN~ez~~ ~N~~ 
EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE TRÂNS I TO PARA QUE SEJA 
FEITA FAIXAS, PLACAS PARA IDOSOS E DEFICIENTES EM 
FRENTE TODOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, 
PRINCIPALMENTE EM FRENTE AOS MERCADOS E RAMPAS DE 
ACESSO PARA CADEIRANTES NAS ESQUINAS," de autoria do 
Vereador MARCELO RAIMUNDO. Em seguida o Senhor 
President e co loc o u o Referido requerimento em ónica 
discussão e votação , s e n do a provado por u nan imidade. A 
seguir a Senhor Secretária fe z a l e i t ura da MOÇÃO DE 
REPÚDIO N°. 001/2021, de autoria do Vereador João 
Aparecido dos Santos. Em seguida o Senhor Presidente 
colocou a Re f erida Moção e m ónica discu ssão e votação, 
sendo aprovada por unanimidade. Não havendo mais nada a 
tratar na Ordem do Dia, deu a mesma pb r encerrada e deu 
início a EXPLICAÇÃO PESSOAL. Fazendo u so da palavra a 
VEREADORA ELIANE MANZANO ZACARIN, disse: "Boa noite a 
todos, eu trago algumas r espostas do Prefeito nas 
indicações verb ais , o Gabriel me fez algumas i ndicações 
que era c olocar c âmara s na Escola Prudente Cor r êa e n a 
Gara ge m, serão providenciadas r sobre os pneus , o 
Gabri e l deve estar assistindo , ele n~o veio por motivo 
de saóde , sobre os pneus o Dom explicou na ól tima 
se s s ã o. Empenh o para comprar computador ·também já esta 
sendo c o tado 1 e roçar o Parque das Figueiras, h oj e eu 
converse i com o Eduardo e e l e falou que já foi roçado, 
acon tece que choveu bastan te, deve estar crescendo 
também, e o poste lá da pi scina, a i l uminação na 
piscina, não sei se vocês sabem mais r oubaram a fiação, 
então estão trocando . O Emerson pedi u guarita na 
Avenida Novo tempo, assim que possível serão 
providenciadas, e você pediu c r itério sobre as 
gratificações porque estão cobrando de você, você 
estava aqui em 2001 Emerson? Você era Vereador? Eu não 
sei, por isso que estou te perguntando, porque aqui nós 
temos as Leis das g r a t i f i cações, a Lei veio aqui para 
essa Casa, f oi vota da, a Lei do Dout o r Sarnir, eu estou 
te pergunt ando porque se vo c ê estava aqui em 2001 v o cê 
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deve saber, então as Leis das gratifieaçóes estão aqui, 
eu trouxe para você ler e para você entender, porque 
você falou que não tinha critérios, assim como eu 
procurei, você ta:mbé:rn pode procu rar €J ler. Eu quero 
falar também sobre o Hospital. O Dom entregou um papel 
ai sobre o Hospital, eles foram fazer uma visita, e eu 
quero falar o que aconteceu de bom na Saúde e o que 
aconteceu de bom na Educação. Na Saúde havia estruturas 
fora dos padrões exigidos, o décimo terceiro e os 
pagamentos dos funcionários estavam atrasados, havia 
falta de alimentos para os pacientes e a farmácia tinha 
deficiência de medicamentos, e tudo lsso foi sanado. 
Não houve mais atrasos de salários , as rescisões foram 
pagas, h ouve cursos de capacitação, há dois médicos 
fixos, contratou-se enfermeira em gestão de chefia, 
adquiriu-se eletrocardiograma de última geração, o 
aparelho de ultrassonogra fia está lá vinte e quatro 
horas por dia, hoje existe dois respiradores, havia um 
antigo que era só para transporte, montou-se uma semi 
UTI com dois lei tos, moni toramento e respiradores, os 
exames laboratoriais de urgência e rotina são 
realizados no Hospital, contratamos o 
ultrassonografista, porque o anterior nos deixou por 
falta de pagamentos, um pediatra, que agora faz 
atendimentos diários de pediatria, Psiquiat ra, 
Urologista, duas Ginecolog i stas, Dermatologista e 
quatro Fi sioterapeu tas . As ambu l âncias foram revi sadas, 
trocados os pneus, trocaram óleo, e equiparam com 
tomadas para funcionamento dos equipamentos de 
emergência. Aí me perguntaram se acabaram de pintar o 
Hospital o ano passado, porque esta sendo pintado 
novamente? Porque não estava dentro das exigências 
sanitárias, a pintura era inadequada, as paredes 
estavam desca s cadas, com infiltrações, o teto com 
infiltrações, falta de lençóis, ventiladores quebrado s , 
isto tudo foi sanado, e agora tem a previsão de 
~nstalar ar condicionado, tabletes digitais para os 
agentes, e seguindo os padrões da vigilância sanitária, 



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

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

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

Estado de São Paulo 

r ·• • ~j ._ , 359 
Ata da Sessão Or-ilinárla-de 09/12/2021 

o Hospital passa hoje por uma reforma estYu tural, que é 
a pintura interna adequada e a reformulação de se t ores, 
isto tudo aconteceu durante este ano de gestão n a 
SAÚDE. Educaçao , porque eu ouvi a qui que nada mudou n a 
f-;du cação, h1&S tnudou mui t21 CC>.l.Sa na. Educação F os 
professores agora nos berçários, os herçãrios até o a no 
passado não tinham pro fessore s, t i nham só a AD I , agora 
f i c a a profes s ora e a ADI. Ace s so a i nternet , toda s a s 
escolas tiveram, regula r i zação j unt o ao corpo d e 
bombeiros. Eu tent ei tra ze r a f a c uldade , vocês v i r am 
nas red e s sociais que eu falei que ia trazer a UVESP , 
f acu ldade do Estado de São Paulo, não c onsegui porque 
n ó s não tínhamo s os laudos dos bombeiros, n unca 
t i vemos , agora já estamos impla ntando, já implan tou em 
duas un i dades os laudos dos bombeiros, forma ção 
cont i nuada dos profiss i onais on- line, formação 
continuada presencial junto ao SEBRAE, implantação do 
projeto reforço, reforma de todos os prédios da 
Educação , todos os prédi o s foram r e f o r mados , foram 
pintados, estão pintando, estão re f orma ndo, e agora 
come ça a r e forma da Escola Dayslaine. O kit de material 
escolar p a ra t o do s os aluno s , todos viram na red e , com 
mater i a l de prime i r a, e a i mplantação d a ETEC d e 
Bebedouro com o primeiro c urso de Admin i straç ão . Então 
isso não é evoluir na Educa ç ão, eu acho que é, e a i nda 
e s tamo s brigando, pedindo e eu tenho certeza que o 
Prefeito asslm que poss í vel va.1 nos da r resposta 
positiva pelos u n ifo rmes. Toda cria nça t erá uniforme , 
i nclusive o têni s , e eu faço questão, J a pedi , e a 
p rimeira i ndica ção na próxima vez que eu voltar aqui é 
o café da manhã na e scola , para aque las crianças que 
vem com fome, porque deixou de toma r o café da manhã 
porque não tinha ou as vezes porque não deu temp o , e 
também àquelas que vem do s ítio , sai mui t o c edo de cas a 
e chega com fome, então a gente quer também o café da 
manhã na escola. Muito obrigado." Fazendo u s o da 
palavra o Vereador MARCELO RAIMUNDO disse: "Boa noite a 
t odos, o pessoa l de c a s a que nos as s isti , p rimeiramente 
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queria agradecer aos nobres Vereadores pela votação do 
Requerimento, muito obrigado, e que o setor de trânsito 
do Município coloque em prática, porque eu fui 
procurado por vários munícipes aí em condições não tão 
legal para se locomover, e esse requerimento foi com o 
intuito de ajudar essas pessoas, hoje quase todo mundo 
tem cat':eo é então ,:t o~ fit1ai6 de :::1errtaha. .~s po[t':.as d@ 
supermercado~ n8o tem onde estaeionar, e eS8as pessoas 
encontram dificuldade, e o direito de ir e Vif é 
assegurado por lei. E também como a Lia falou dos 
doutores, hoje eu fiz uma consulta com o Doutor Gustavo 
Rocha, Urologista, peço que todos os homens quebrem o 
tabu e se consultem, façam seu exame de prevenção. Como 
hoje é a última reunião do ano, querla deixar aqui meus 
cump rimentos, desejar uma feliz Natal a todos, e que 
todos tenham um Ano Novo maravilhoso, que no ano que 
vem nós consigamos realizar todos os nossos sonhos, 
nossos desejos. Uma boa noite a todos." Com a palavra o 
Vereador EMERSON RIBEIRO DA COSTA, disse: " Boa noite a 
todos, quero parabenizar o Marcelo por esse 
Requerimento, durante esse tempo que estou na Câmara 
também venho lutando por esse desempenho, então quem 
sabe nesta gestão agora seJa realizado. A respeito do 
Distrito Industrial, da força, onde nós viemos brigando 
gestões e mais gestões, foi montado lá o painel, quero 
parabenizar a administração agora, mas está faltando um 
detalhinho para finalizar, e eu queria saber que 
motivo, o pessoal esta todo contente, e porque qus nào 
ligou, se alguém pode informar, vem se arrastando esse 
problema a anos e agora de início nesse mandato já foi 
resolvido, você sabe me dar uma explicação Presinte, ou 
a Líder do Prefeito , porque ficaram todos contentes mas 
não concluiu o projeto. A respeito da lâmpa da do lago, 
que já faz um tempinho que está escuro lá, que desce 
ali do "Vado Sena" na passarela que vai para o Bairro 
Nossa Senhora, o motivo alguém sabe explicar também ? O 
motivo que não foi ligado porque é ligação de Bairro, e 
o povo está cobrando, não sel se já cobraram algum 
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outro Vereador, porque eu não sei explicar para eles." 
Fazendo uso do aparte o Presidente JOÃO APARECIDO DOS 
SANTOS, disse: " Já cobrou, e eu quero comunicar a 
todos os Vereadores que quando tiver alguma lâmpada 
queimada ou alg-um p.t·oblema de e:r1~:ergia, e pat-a voeês 
entrarern ern corttato direto com a primeira Dama porque 
ela falou que essa área é ela que vai resolver agora." 
Com a palavra o Vereador EMERSON RIBEI RO DA COSTA, 
disse: " Então obrigado. E a respeito que na ú l tirna 
reunião QUE O Senhor Presidente col oc ou a indi cação dos 
tapas buracos, e esta fe i a a cidade, será que tem urna 
previsão para fazer o tapa burac os, porque c ada dia que 
passa está aumentando mai s os b u r a co s nas r uas , será 
que se rá feito ainda esse ano? E a re s peito das casa s 
popu lares , tinha o i tenta e quatro pessoas esperando a 
entrega das casas, onde a Vereadora publicou em rede 
social, onde ela fala que tudo que ela faz esta na 
rede, e o povo esL.a esperando, teve gen·te que já até 
entregou a chave para o inquilino con tando com essa 
conquista da casa, e você também não deu uma satisfação 
por que motivo que não está sendo entregue , porque eu 
estou sendo cobrado até agora a noite, teve gente que 
entregou até a chave contando com essa entrega, qual 
foi o mot i vo d o Governador não ter vindo , porque até 
agora não deram urna satisfação. E a respeito d a 
gratificação, a s enhora esta mais por fora do que asa 
d e canecão, eu es tou aqui nem s ei de quando, desde que 
eu nasc l a cho que estou a qui, eu vim aqui para 
agradecer o Prefeito po r ele t er regularizado as 
gratif i cações dos funcio nários e você me da uma 
resposta dessas, a senhora es t á dando uma r esposta 
i rân ica , f a z f avo r me respe i ta , e não v ou dar o aparte 
n ão , esse ano v o c ê v a i t er qu e engolir o c horo , ago ra 
eu vim aqui para agradece r o Prefeito por ele tornar a 
decisão, corno o Presidente da Câmara disse que nós não 
somos responsáveis pelas gratificações, na reunlao 
passada, o Prefei t o tomou a decisão e regularizou o 
problema de t odo s os f uncionário s , onde havia tirado a 
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gratificação de um e de outro não, agora eu venho para 
agradecer o Prefeito e a senhora dá uma dessa, então 
assim, regularizou todos os problemas dos funcionários, 
onde tinha cortado a gratificação de um e de outro não, 
graças a Deus resolveu, esse problema desse ano Graças 
a Deus está resolvido, quero agradecer o Prefeito e 
desejar a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo, 
muito obrigado." Com a palavra o PRESIDENTE JOÃO 
APARECIDO DOS SANTOS, disse: "Eu quero fazer uns 
esclarecimentos, primeiramente eu quero pedir desculpas 
para o pessoal que esta organizando a entrega do 
diploma porque eu não vou poder participar de nenhuma 
entrega, se eu voltar em tempo ainda vou na do 
Batistela, quero agradecer os convites, quero agradecer 
o Secretário da Educação, agradecer o Batistela pelo 
convite, mas infelizmente eu não vou poder estar 
presente. Quanto ao Hospital, já faz tempo que eu estou 
elogiando o trabalho do Doutor Luís, já faz tempo que 
eu venho elogiando porque você não vê, você vê crítica 
em alguma área mas na Saúde você não vê crít ica, ele 
mudou mui ta coisa na Saúde e al teve o problema do 
facebook, e eu peguei e fui verificar, eu fui procurar 
umas pessoas, inclusive pessoas, eu não acho asslm, 
contra ou a favor, mas tem alguma crítica por esse 
lado, que esta achando que esta i ndo por esse lado, 
porque se eu fosse olhar lado o Adelino não estava 
aqui, então se eu fosse Prefeito no dia de amanhã, iria 
estar lá quem é competente e acabou, agora o motivo da 
demissão da menina eu não sei, eu não conversei com o 
Luís sobre isso, eu acho que é uma coisa que não cabe a 
nós Vereadores, coisa exc.lusi vamente do Secretário da 
Saúde e do Prefeito, não cabe a nós, mas eu fui 
conversar com algumas pessoas que trabalham ali dentro, 
fui sozinho, e fui nessas pessoas, que de fato eram 
contras politicamente, não contra a administração, 
porque cada um tem direito de escolher, quem quer votar 
ne mim vota, quem quer votar no Paulinho vota, e quem 
quer votar ne você Marcelo, vota, porque a pessoa tem 
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que ser livre, porque se nós formos para esse lado 
então que Democracia nós pregamos? Ent ão eu fui 
procurar j us ·tamente pessoas que eram contras, e falei 
eu quero fazer uma pergunta pra você, mas me fala com 
honestidade, você está sofrendo perseguição lá dentro? 
Você está sendo imprensada na parede? E a pessoa disse, 
olha Dom, eu quero te dizer um negócio, quando terminou 
a eleição e que nós perdemo s, eu fiquei preocupado 
porque eu ache i que eu iria ser tirada do cargo que eu 
ocupava, e se você ver o carinho com que eu estou sendo 
tratada ali dentro, eu não esperava isso, e todo mundo 
sabe que eu fui contra, inclusive eu estava na rua 
fazendo campanha, a noite eu estava fazendo campanha 
contra vocês, e eu estou lá dentro sendo mui to bem 
tratada, sempre me respeitou, mas o Luís é aquilo ali, 
uma pessoa séria, ele não gosta de estar reganhando os 
dentes para ninguém, asslm, o jeito dele é aquele jeito 
seco, mas é uma pessoa que sempre me respeitou ali 
dentro, sempre me tratou bem, então por lsso eu não 
tenho que me queixar, porqu e a minha preocupação era 
que eu ia ser mudada de cargo, mas ele não olhou esse 
lado, estou sendo muito bem tratada tanto por ele como 
pela mulher dele. Então essa era minha preocupação , se 
ele estivesse indo por este lado , porque isso eu 
condeno, isso eu não aceito, porque eu acho assim, você 
tem que olhar a competência da pessoa, não que lado ele 
é, o lado dele é dele, direito dele, mas o que eu ouvi 
foi o seguinte, que estou sendo mui to bem tratado por 
essa administração, não esperava isso. Agora quanto a 
COHAB, eu fui procurar o Danilo, para que a gente fosse 
no Hospital para olhar o que estava sendo feito, 
inclusive foi me apresentado lugar com pintura nova, 
que você pode lavar a parede, a tinta é lavável, que é 
para diminui r a quantidade de bactérias, então esta de 
parabéns a administração do Hospital, e quando eu 
cheguei lá para descer com o Danilo, eu falei vamos 
aproveitar que o Danilo esta de férias, nós vamos rodar 
o Hospital inteiro e ver como está o ambiente lá 
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dentro, aí foi pego de surpresa o João Ladeia que 
estava acabando de chegar e depois eu, de repente uma 
pessoa vem falar uma coisa que você hão é responsável, 
mas a pessoa está desesperada, porque ela pediu para ir 
ver que ela já tinha desmontado; guarda-roupas, 
ajeitado caixas , tudo para mudar, já falei com o 
proprietario, Ja acertei para sair da e;asd, e agora 
vocês vir falar pra mim que não vai ser entregue a casa 
amanhã, tinha várias pessoas que já tinham desmontados 
seus móveis com o pensamento da mudança, eu disse que a 
gente não tem culpa, mas um cidadão falou que eu como 
Presidente tinha que entrar em contato com o Estado, 
com o Governador, porque eles não podiam ter feito 
isso. Eu disse, eu sei o Governador jamais poderia ter 
feito isso, porque o cara assumi compromisso, ele está 
pagando o aluguel 1 ai faz a entrega, o fechamento de 
contrato ali, o cara esta disposto a salr para se 
livrar do aluguel, mas infelizmente eu vi no face o 
cara comentando que nós Vereadores deveríamos ve r 
isso, cadê os Vereadores, mas gente, vocês tem que 
analisar que nós somos Vereadores de uma cidade pequena 
que não manda no Governador, assim nós mandássemos no 
Governador, porque quando a gente achasse que não 
prestasse, a gente mudava o Governador 1 mas a grande 
realidade é uma só, infelizmente, infelizmente eu vou 
dizer em geral, não vou dizer só o Governador, é 
Governador, é Presidente , é Municíp io pequeno, todo 
mundo procura um meio, de tirar uma casquinha e faz er 
Propaganda Política, e quem sofre com is s o é a 
população, eu jamais concordei com esse t ipo de coisa e 
eu vou dizer para vocês uma coisa, o ano que vem é 
eleição, o outro ano, se tiver alguma casa pra entregar 
você vai ver se Governador vai vir, se Secretário da 
Habitação vai vir, eles mandam qualquer cidadão do CDHU 
aí, juntamente com o Prefeito, para fazer a entrega, 
mas agora como o ano que vem é ano político, os caras 
querem vir, os caras querem fazer campanha, e aí quem 
são os prejudicados são o povo, mas eu quero deixar bem 
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claro, quem estiver assistindo, quem . fez a critica, eu 
sel, as vezes vocês podem não estar entendo esse lado, 
mas nós não temos o poder para decidir, se fosse por 
mim já teria entregue o mês passado, e eu acho que 
todos vocês aqui também tem vontade para poder estar 
livrando o cidadão do aluguel, mas infelizmente não 
cabe a nós, não é dtl. :tlO.Ssa cornpeteneia. dec:::idir essa 
entrega, e com isso eu e João Ladeia ficamos na linha 
do tiro, mas eu acho até bom esse tipo de coisa, o cara 
vem falar, vem me xingar, pode me xingar, mas pelo 
menos a gente teve né João, a oportunidade de explicar 
p a ra as pes s oas, procu r amos o c a r a da CDHU , e e le disse 
que quando f or entregar as casas, nós não f i zemos 
nenhum comentário sobre isso, nó s não avi s amos n inguém, 
quando for a entrega das casas, nós v amo s entregar um 
ofí c io para c ada mutuár i o, e eu então e stou c ontando 
que is so aconteça ainda esse ano, porque isso não pode 
passar muito, porque vocês sabem que está chegando o 
fim do ano , o CDHU para de traba l har, vai voltar s ó dia 
quatro de Janeiro, então eu espero que isso se ja 
decidido, hoje fomos eu e meu an1igo Danilo conversar 
com o Prefeito para que el~ entre em contato lá, para 
que essas casas seja entregue o mals breve possível. 
Quanto aos uniformes, as bolsas que foram entregues, 
podem entrar nos arquivos da câmara que eu venho 
pedindo isso a vinte anos atrás, e até que enfim o 
nosso Prefeito está de parabéns por estar fazendo a 
entrega e melhorando a área da educação. Eu queria 
falar aqul, o Emerson falou, infelizmente ele fala e 
sai, a Lia pedi u o aparte ele não dá, eu fui sempre 
contra, é um d ire i to de l e , mas eu f u i sempre c on tra de 
não dar o aparte , porque v o c ê não dá a oportunidade pro 
cara de questionar. Aqui tem uma de Lei de dezessete de 
Fevereiro de dois mil e um, o lha o que di z o art i go 
qua r t o: As demais gratificações ficarão a car go do 
Execut ivo Munic i pal, obe decendo o inciso único do 
artigo prime i ro, a cargo do Prefeito Municipal , nós 
Vereadore s não ternos aut onomia para decidir isso, então 
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não adianta cobrar de nós, nós não ternos como resolver, 
a Lia trouxe aqui pa.:r'a entregar para ele porque ele 
perguntou, então ela trouxe a Lei aqui respondendo. Eu 
vi também algumas criticas referentes a Fabrica de 
Doces Ralston, que a fabrica esta indo embora, cadê os 
politicas da cidade que não decidiu nad&; e au vou aqui 
c i ta r o Paulirtho r você lembra l?aul inhc, 61ft Dois rnil e 
deze~seis, naquela reuni~o que n6$ fizemos juntos com o 
dono da Fábrica de doces t era o Sarnir c Prefeito f o 
Eme:t' son estava }?:Ceaen ·t::.e t.a..rnbén-L, ft::~rth)5 cox'i.Vidados , 
porque issc estava veicul&ndo ew todo lugar desde Dois 
mil e dezesseis que a Fábrica ia embora, então o rapaz 
veio lá, explicou a situação, explicou que ele tinha 
barracão pronto em Bebedouro, e que ele estava querendo 
tomar essa decisão, e o que que a Prefeitura podia 
fazer, eu lembro que naquele dia, nem o Prefeito, 
nenhum Vereador tomou uma posição, a única pessoa que 
falou aquele dia fui eu , única, falei · para ver se podia 
fazer uma isenção de imposto de vinte, trinta anos, 
porque se a Fábrica for embora no.s van1os estar sem o 
imposto e sem o serviço, e se a Fábrica ficar pelo 
menos tem o serviço, ai o Sarnir falou, então nós vamos 
conversar vamos acertar aqul t e depois então nós a 
decisão que fo:r::· tomã.déi a gente passa pra. você. Ai o 
dono da Fábrica foi embora., foi fechada a porta, e 
ficou a conversa entre nós ali dentro, e eu lembro que 
o Samir falou assim, um barracão de$se va::L ficar em 
torno d® vne dois milhóes de reais, G fi ) @ ciificil para 
a Prefeitura, e ainda em tom de gozação eu falei, a a 
Prefeitura esta quebrada né Sarnir, como é que vai fazer 
um trem desses, ele disse não, não é por ai também, eu 
falei, está, está quebrada a Prefeitura, mas aí vejam 
só, não é só isso, eu acho que qualquer Prefeito, 
qualquer um que estivesse ali dentro não ia não ia 
resolver esse problema, porque não adianta culpar 
Vereador e culpar Prefeito, eu não culpo nenhum , eu 
estava na reunião, embora teve reunião que teve e que 
eu não fui chamado, ma.s aquela eu fui chamado , então 



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

CEP 14745-000 (17) 3395-1 233 I 3395-2008 - CNPJ 52.391 .208/0001-82 
E-mails: camara@camaraterraroxa.sp.gov.br I secretaria@camarati r roxa.sp.gov.br 

site: camaraterraroxa.sp.gov.br 
Estado de São Paulo 

. .. ~~7 r .• • ,_ • 1 J() 

Ata da Sessão Ordinária de 09/12/2021 

corno eu fui chamado, eu presenciei a reu1i · o e ~u poSbO 
dizer claramente o que aconteceu, vejam bem, o que diz 
a constituição, os direitos são iguais para todos, se a 
Prefeitura tem o dinheiro para bancar esse barracão, ai 
ela banca:r.·ia esse bar-:caeãü e r10 ciia de tlntéH!.hã eu iria 
lá e ·ala·va eu quero um ba.r-racão também, porque os 
direitos são iguais, um outro la e lrla qu- rer um 
barracão tambérn, e ai, e0mo ia faze.t·, entàb, por esse 
motivo a Prefeitura nào tinha condições de bancar isso 
para ninguém, então baseado na discussão, na reunião 
que teve eu quero deixar bem claro, nenhum Prefeito 
teve culpa, e nenhum Vereador também, porque ninguém ia 
querer que a Fábrica saísse daqui, porque a falta de 
geração de empregos no Município, isso acarreta 
qualquer Prefeito, porque o cara vai ficar em 
dificuldades, val estar precisando da Prefeitura, a 
assistencial social para dar cobertura, então eu acho 
assim, não adianta a população colocar no facebook, 
colocar em lugar nenhum, porque ninguém tem culpa da 
Fábrica, porque a Prefeitura não poderia por Lei dar o 
barracão, e o cara tinha o barracão pronto, então como 
ele tinha o barracão pronto o que ele iria fazer, ia 
pra lá, e ainda lá muito mais fácil para ele escoar o 
produto dele, porque ali é e rodovia, a rodovia mestre, 
porque foi que teve a discussão aqui, quando foi di to 
pelo nosso arnlgo lá, que nós Vereadores não estávamos 
preocupados com empregos, quando a geração de empregos 
depende de cada cidadão que tem dinheiro para banca r 
uma firma no Município, eu vou falar bem claro, eu se 
eu tenho dinheiro eu vou bancar uma firma a onde , ai 
val falar, a mas então você não gosta de Terra Roxa, 
não é, é que o cara vive de lucro, qualquer Fábrica ela 
vive de lucro, e ali na beira da estrada é muito mais 
fácil, ou é mais fácil colocar uma fábrica a onde ele 
está, então ele optou por economla, então eu quero 
dizer a todos, eu estive na reunlao, eu participei da 
reunlao, por esse motivo eu não culpo ninguém. Quero 
aqui desejar a todos um feliz Natal, eu sei que foi um 
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ano assim um pouco complicado, assumi.t' uma l?:t'efeitura, 
uma dívida que estava aí, mas devagar vai se acertando, 
quero agradecer não só o pessoal que faz parte do nosso 
grupo, mas agradecer também a oposição, que colaborou 
mui to nas votações dos Proj e tos, ajudou mui to, quero 
aqui agradecer as secretárias, as meninas que fizeram a 
limpeza, agradecer o Adelino pelo trabalho, agradecer 
você Amarildo que está ai sempre colaborando, dando os 
pareceres nos Projetas, tem Projeto ai que não poderia 
ter entrado e o Prefeito poderia estar achando que 
estava querendo boicotar e não era isso, e dentro das 
negociações, das conversas, o Prefeito foi entendo que 
a nossa intenção era querer o bem para a Prefeitura, 
querer uma administração correta para no dia de amanhã 
ele não ser pego pelo Tribunal de Contas, por isso que 
o nosso amigo, assessor dessa Casa de Lei as vezes nem 
deu p a recer aguardando mudanças em algum Projeto do 
Prefeito para adequar dentro da Lei para nós podermos 
aprovar, e aposição foi muito justa, muito tranquila na 
votação, muito obrigado a todos, inclusive aos que não 
estão presente, o Emerson que já foi embora, agradecer 
o Rocha também, e a vocês dois, que contribuíram mesmo 
nesse período me~o complicado, meio arrastando as 
pernas, mas conseguimos passar um ano, muitas vezes nem 
sempre ficaram contentes com administração, mas é o que 
tinha para ser feito, e espero que o ano que vem as 
coisas melhorem, a gente consiga pagar mais um pouco de 
conta ai e fazer o melhor para a população, muito 
obrigado a todos, um Feliz Natal, um Ano Novo repleto 
de alegrias, e que a gente possa ter mais tranquil idade 
aqui dentro, aprovando os projetGs e o Prefeito 
encaminha as coisas dentro da Lei aqui para que agente 
possa estar votando tranquilo, quero aqui também 
parabenizar a Virgínea pelo trabalho que ela fez, essas 
luzes deixou a~ um brilho de Natal, deixando muita 
gente contente , ficou maravilhoso o trabalho que e l a 
fez nessa cidade. Muito obrigado a todos. Ninguém mais 
querendo fazer uso da palavra e nada mais havendo a 
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tratar, agradeço a presença de todo~ e iou 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 
09 de dezembro de 2021 . 

Presidente da Câmara . 


