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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 18/04/2022 

Aos dezoito .dias do mês de Abril 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: 
Denise Campos Ferreira, Margarete Aparecida Domingues, 
Sidnei de Paula e Luiz Gonzaga Chiarelli. A seguir o Senhor 
Presidente fez a leitura do VERSÍCULO BÍBLICO. A segui r 
colocou à apreciação do Plenário Ata da Sessão Ordinária do 
dia 04 de Abril de 2022 e ninguém se pronunciando 
contrário, foi aprovada por unanimidade. A seguir a Senhora 
Secretária fez a leitura da Indicação n°. 032/2022, da 
VEREADORA ELIANE MANZANO ZACARIN, que, "INDICA AO SENHOR 
PREFEITO MUNICIPAL QUE CONTRATE UMA FONÁUDIÓLOGA PARA 
ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO." Em seguida a Senhora Secretária 
fez a leitura da Indicaç&o no 033/2022, do VEREADORA ELIANE 
MANZANO ZACARIN, que, "INDICA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL 
QUE PROMOVA A DISTRIBUIÇÃO DE ABSORVENTE HIGIÊNICO PARA AS 
ALUNAS DE BAIXA RENDA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE TERRA 
ROXA/SP." A Seguir a Senhora Secretária fez a leitura da 
Indicação no 034/2022, do VEREADOR JOÃO APARECIDO DOS 
SANTOS, que, "INDICA AO SENHOR PREFEITO QUE CONTRATE UM(A) 
PSICÓLOGO(A) E UM ASSISTENTE SOCIAL PARA FORMAÇÃO DE EQUIPE 
MULTIPROFISSIONAL PARA ATENDER OS ANSEIOS DOS(AS) 
ALUNOS(AS) DA EDUCAÇAO BÂSICA DE TERRA ROXA/SP." A seguir a 
Senhora Secretária fez a leitura do Projeto de Lei no. 
015/2022, datado de 13 de abril de 2022, que, "INSTITUI O 
VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS ATIVOS 
DE TERRA ROXA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS , " de auto r i a do 
Executivo. Havendo manifestação dos membros das comissões 
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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 016. E a Comissão de Finanças e 
Orçamentos emitiu o seu parecer favorável n° 014. Em 
seguida a Senhora Secretária fez a leitura do Projeto de 
Lei ~0 - 016/2022, datado de 13 de abril de 2 022 , que, 
"DISPOE SOBRE A CRIAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO MUNICÍPIO NA 
FORMA ELETRÔNICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS," de autoria do 
Executivo. 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 017. E a Comissão de Finanças e 
Orçamentos emitiu o seu parecer favorável n° 015. A seguir 
a Senhora Secretária fez a leitura do Projeto de Lei no. 
017/2022, datado de 13 de abril de 2022, que, "DISPÕE SOBRE 
AUTORIZAÇÃO PARA PARCELAMENTO DO DÉBITO DA ASSOCIAÇÃO DE 
PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TERRA ROXA - APAE, JUNTO 
AO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, " de 
autoria do Executivo. Em seguida o Senhor Presidente 
encaminhou o referido Projeto de Lei por ordem, à Comissão 
de Legislação, Justiça e Redação e à Comissão de Finanças e 
Orçamento. EM SEGUIDA O SENHOR PRESIDENTE COMUNICOU QUE SE 
ENCONTRA À DISPOSIÇÃO, PARA CONSULTA, NA SECRETARIA DESTA 
CÂMARA A CÓPIA DIGITAL DO PROCESSO TC-004688. 989.19-3 DO 

' TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SAO PAULO RELATIVO AS 
CONTAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROXA DO EXERCÍCIO 
DE 2019 E ENCAMINHO À COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO. 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°. 015/2022, datado de 13 de abril de 2022, 
que, "INSTITUI O VALE-ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS 
MUNICIPAIS ATIVOS DE TERRA ROXA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS," 
de autoria do Executivo. Após a leitura o Senhor Presidente 
colocou o referido Projeto de Lei em única discussão e 
votação ninguém se pronunciando contrário foi aprovado por 
unanimidade. Em seguida a Senhora Secretária fez a leitura 
do Projeto de Lei n°. 016/2022, datado de 13 de abril de 
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2 O 2 2 , que , "DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA IMPRENSA OFICIAL DO 
MUNICÍPIO NA FORMA ELETRÔNICA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS," 
de autoria do Executivo. Após a leitura o Senhor Presidente 
colocou o referido Projeto de Lei em única discussão e 
votação ninguém se pronunciando contrário foi aprovado por 
unanimidade. Em seguida a Senhora Secretária fez a leitura 
a MOÇÃO N°. 001/2022 de autoria do Vereador GABRIEL ROCHA. 
A seguir o Senhor Presidente coloco a referida MOÇÃO em 
única discussão e votação, sendo APROVADA por cinco(5) 
votos favoráveis e quatro(4)votos contrários dos 
Vereadores: Eliane Manzano Zacarin, Paulo Cesar Guiselini, 
Rodrigo Barrichello e Marcelo Raimundo. 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, na sessão 
passada o Vereador me perguntou sobre o ônibus na parte da 
tarde e eu fui averiguar, e até as dezesseis horas o 
circular esta correndo e não estamos tendo problemas com 
transporte de alunos nem na parte da manhã e nem na parte 
da tarde. Quanto ao piche que ele falou para tapar os 
buracos, o piche frio que é para os buracos pequenos ata 
ai, está esperando a chuvarada, e o piche quente ainda vai 
comprar, esta esperando passar. Na última sessão, nós 
tivemos um tribunal aqui, foi um tribunal, porque eu acho 
que se uma pessoa levanta, pega todo mundo de surpresa, 
aponta, da tiro no pé, porque gerou prova contra ele mesmo, 
para fazer pergunta, um a um Vereador, um assunto que já 
estava resolvido, um assunto que esta na justiça, que esta 
sendo resolvido fora daqui, e aqui nem uma vez eu comentei 
esse assunto, para que os Munícipes precisassem saber, 
mesmo eu sendo a vítima, eu nunca peguei no microfone para 
falar sobre isso, pelo contrário, quando a gente foi 
colocar em votação aqui eu tirei, nós sentamos e 
conversamos, a gente tinha acertado, ai a Virgínia foi 
infeliz, eu acho que ela foi infeliz nas palavras dela, 
quando ela falou aquela frase, que provavelmente o Vereador 
Gabriel esta tomando para ele, porque são três sessões com 
esse mesmo assunto, são três sessões que a gente não esta 
andando, então na minha opinião, ou a gente para com 
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picuinha, porque eu acho que vocês ai de fora não tem nada 
a haver com esses tipos de conversa de rua, porque foi uma 
conversa de rua, se eu trouxer todo mundo que fala de mim 
aqui eu vou chamar meia cidade, então ou a gente para com a 
picuinha ou a gente vai continuar com a picuinha na próxima 
sessão, na outra sessão e na outra sessão, e como o 
Vereador Gabriel chamou Vereador por Vereador perguntando 
se ele tinha falta do com o respeito comigo, o Vereador 
Marcelo falou que não ouviu, e eu tenho as filmagens, 
realmente quando aconteceu o Vereador Marcelo estava aqui 
na Tribuna falando, não tinha como ouvir, mas a minha 
testemunha que estava lá ouviu, e o Vereador Rodrigo ouviu, 
e os outros demais mesmo que não se manifestaram viram os 
gestos, então, assim como a Promotora me disse, a minha 
advogada me disse, só o fato de você ficar apontando o dedo 
para uma mulher, um homem de um metro e noventa, uma mulher 
de um metro e sessenta, isso já se torna ameaça, no mínimo 
desrespeito, então eu ia deixar isso quieto, porque 
infelizmente eu não tive apoio aqui dentro, eu me senti 
totalmente desapoiada, a não ser o Vereador Paulinho que 
falou dos gestos, e o Vereador Rodrigo que falou que ouviu, 
porque até então eu estava passando por mentirosa, mas eu 
sei o que eu senti lá sentada, eu sei, porque se fosse a 
mãe de qualquer um de vocês ou a irmã lá sentada, e um 
homem de um metro e noventa pontando para ela, fazendo 
assim com gestos, latindo quando ela fala, porque quando 
ele latiu, ele o Emerson, eu falei "Lessi", ai me chamaram 
de homofóbica, mas vocês estão muito mal informados, 
homofobia é o crime que se comete contra homossexual, e eu 
acho que não é o caso, só foi instinto, latiu eu falei 
Lessi, e ai como sentou ali e continuou falando, falando 
sem parar e apontando o dedo pra mim, isso ai, eu me senti 
péssima aqui, eu sou mulher, eu sou a única mulher aqui, e 
eu me senti péssima, pedi ajuda para o Presidente, ele 
ignorou ou ele não viu, eu não sei, ele já explicou, falou 
que perguntou para o Marcelo, mas o Marcelo estava aqui e 
não viu, tudo bem, fui ignorada, e no outro dia, assim como 
eu conversel com a minha testemunha, conversel com o 
Vereador Rodrigo, fui fazer um "BO" sim, porque eu sou a 
única mulher aqui e eu exlJO respeito, não quero nunca mais 
que o meu nome seja citado nessa tribuna, nunca mais, eu 
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não quero ser ameaçada, então a justiça que faça o que tem 
que ser feito, eu não dou aparte para ninguém, eu seu que 
depois você pode falar que é a sua vez, mas eu não quero 
nunca mais que o meu nome seja citado aqui, porque só eu 
sei o que eu passei, porque eu sai daqui chorando, eu sai 
daqui com medo, e eu ouvi o Vereador Gabriel, porque um dia 
você falou pra mim Gabriel, que seu filho de cinco anos, ia 
ficar, urna vez eu te falei urna coisa, depois pedi desculpas 
que eu tinha falado errado, e você falou assim, o meu filho 
de cinco anos, o que vão falar para ele na escola, agora 
você imagina o que o meu filho de trinta sentiu quando você 
enfiou o dedo na minha cara ali, então eu vou parar com 
isso, a única coisa que eu vou pedir, já que ele teve o 
direito de enfiar o dedo na cara e pedir pra alguém falar, 
eu vou pedir para o Rodrigo falar o que ele ouviu, só isso, 
e vou encerrar esse assunto". Fazendo uso do aparte o 
VEREADOR RODRIGO BARRICHELLO, disse: "Boa noite a todos, 
gente, todo mundo sabe que eu não sou de falar mui to, eu 
observo tudo, eu fico quieto aqui, eu observo tudo, mas eu 
nunca tinha visto aquilo que o Gabriel fez aqui, primeira 
coisa gesticulou, depois uivou, depois latiu, depois falou 
"vou acabar com a sua vida", eu estou ali sentado, eu 
presto atenção em tudo o que acontece aqui, não sou de 
falar, não falo nada de ninguém, não tenho nada contra 
ninguém, mas eu estou ali e observo tudo o que acontece 
aqui, tenham urna boa noite". Fazendo uso da palavra a 
VEREADORA ELIANA MANZANO ZACARIN, disse: "Obrigado 
Rodrigo". Fazendo uso da palavra o VEREADOR GABRIEL ROCHA, 
disse: "Boa noite, quando a gente assumi a 
responsabilidade, de assumir esse peso de carregar urna 
cidade nas costas, de ser um líder Municipal, a gente não 
pode nunca usar esse microfone para proferir que não queira 
que fale o nome dessa pessoa, essa pessoa a partir do 
momento que ela aceitou ela se torna pública, segundo, com 
relação a gesticulações, eu falei assim para o Presidente: 
Presidente, isso é homofobia, e apontei o dedo para o 
mesmo, o mesmo estava sentado na cadeira central da mesa, 
então isso para mim não caracteriza nada. Não vou aumentar 
muito mais, porque corno ela mesma disse, já está na 
justiça, e a justiça é dura e eu creio nela, eu creio que a 
justiça será feita, então eu não me preocupo, eu deitei na 
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minha cama, todos os minutos, todos os dias tranquilamente. 
Referente a Nota de Repúdio, é inaceitável achar normal, 
alguém em sã consclencia, falar ou articular, usar de 
veículo público Municipal para fazer um comício em frente a 
urna população, onde apontou o dedo para a população e 
falou. E vocês Vereadores que votaram contra, eu estou com 
vergonha no lugar de vocês, me desculpem, porque nesse ato 
de Repúdio, vocês não se deram o respeito, eu não consigo 
entender, realmente JESUS CRISTO, infelizmente eu vou falar 
urna coisa aqui que de repente vão falar que estou falando 
de Deus, não, JESUS CRISTO também foi julgado, ELE foi 
julgado, mas ELE foi contra todos os poderosos, e ELE está 
ai, VIVO, infelizmente esta Casa está indo para o lado 
errado, ela em nenhum momento agiu de forma correta com 
você munícipe, ninguém aqui dentro pode vir falar de urna 
situação, urna situação que a gente está vivendo, urna 
situação de falar de "matar", vocês sabem o que é isso? 
Realmente Senhora Vereadora, quando a Senhora falou do 
filho de trinta anos, eu tenho urna mãe da sua idade, e essa 
mãe também se doeu, um pai que também se doeu. Quando a 
Senhora protege a Primeira Dama, falando que é um ato 
simples, onde pode ser um ato simples, um ato de ódio? 
Explanar ódio? Porque imaginem só, em sã consclencia, se 
qualquer um de nós Vereadores do sexo masculino, vá até à 
algum bairro, ou alguém ache, que essa palavra foi 
verdadeira, que foi di ta, que foi proferida pela boca da 
Primeira Dama, o que poderia acontecer? Ternos o nosso amigo 
que foi assassinado, provavelmente foi assassinado, porque 
ele foi espancado, o Sidney, nos úl tirnos dias, por qual 
motivo? Não sei, mas poderia ser qualquer um de nós, com 
esse discurso de ódio. Eu não admito, eu não sou porcaria, 
nada disso que estão falando, deixa a Justiça agir, não 
falo mais de Primeira Dama aqui, foi a minha última nota de 
repúdio para ver quem era quem aqui dentro dessa Casa, mas 
são covardes, me desculpe o desabafo, covardes, porque 
aquele que se deixa falar, vocês vão escutar de cada um e 
vão ter que engolir, vocês são porcaria. Então hoje, a 
partir de hoje, eu sei quem eu sou, parabéns Senhor 
Presidente, porque você tem feito seu papel corretamente, 
imparcialmente, e para aqueles outros que votaram contra, é 
corno eu escrevi, porque a Vereadora não leu toda a Nota de 
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Repúdio, ela não leu todos os artigos, todos os apartes da 
Lei, mas tudo bem, deu para entender bem, a partir de hoje 
a discussão não vai mais atrapalhar ninguém, a cidade vai 
andar, a cidade tem que andar, só não está andando por 
incompetência, urna cidade suja, mal iluminada, cadê o 
dinheiro, esta faltando coisa dentro do Hospital, pode 
perguntar para quem quiser, eu tenho prova de pessoas 
acamadas que está faltando gazes, então é um dos exemplos. 
Então aqui hoje fica minha nota de repúdio, e a partir de 
agora acabou essa picuinha, vamos trabalhar, boa noite". 
Fazendo uso da palavra o VEREADOR MARCELO RAIMUNDO, disse: 
"Boa noite nobres vereadores, pessoal de casa que esta nos 
assistindo, corno o Gabriel disse na fala dele sobre JESUS, 
o dia que eu ouvi essa frase, que eu ouvi esse comentário, 
primeira colsa que eu fiz no outro dia, eu fui lá e 
conversel com ela Gabriel, e corno você usou a palavra 
Jesus, as vezes ela se perdeu ali naquele momento, não sei 
qual foi o momento que ela estava ali, se expressou mal, 
então como você usou a palavra Jesus, eu a perdoo, porque o 
ódio só vai aumentar o ódio, então eu a perdoo, se ela 
errou eu perdoo ela. Outra coisa, quero parabenizar a 
Prefeitura, porque junto com o corpo Jurídico, a Ana Flávia 
esta aqui, diretora, os assessores, conseguimos chegar aqui 
a um bom senso da dívida da APAE viu Dom, graças a Deus 
agora vai começar a receber recursos, a APAE vai entrar em 
acordo para pagar essa dívida com a Prefeitura, porque a 
d í vida é com a Prefeitura, então graças a Deus nós chegamos 
num acordo. Outra coisa, eu queria também parabenizar o 
Celsinho, pessoa espetacular, o Celsinho que estou sempre 
em contato com ele, e o Caio Bonácio, parabenizar os dois, 
o pessoal do financeiro, as contas da Prefeitura pessoal de 
terra Roxa, estão em dia, quando assumimos Prefeitura não 
tinha c ré di to, não tinha nada, tinha dívida só, hoje tem 
crédito, hoje está em dia, a única coisa que deve corno a 
Lia falou é a conta de telefone mais porque não ve io ainda, 
então parabenizar a Prefeitura nesse sentido, está de 
parabéns. Eu fiz, fizemos, uma compra para o canil lá em 
Jaborandi, artefatos de cimento, e o Odair que é o dono da 
empresa, ele até elogiou a nossa administração por estar em 
dia os pagamentos, porque lá em Jaborandi a Prefeitura 
pegou com dinheiro em caixa, e o mesmo dia que compramos lá 
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e Prefeitura também comprou, e a nossa Prefeitura já pagou 
já faz dias, e ele falou, parabéns para administração de 
vocês viu Marcelo, tudo em dia viu Dom, pagamento de 
funcionários, as dívidas com previdências, CPFL, tudo em 
dia graças a Deus, SABESP também. Agora Lia, finalizando eu 
queria fazer urna indicação verbal, ali em baixo Emerson, 
onde é aquele barracão do Celsinho, você viu que caiu um 
pedaço do alarnbrado, é teu ali ainda? Afundou o alarnbrado, 
indo para Viradouro, na Avenida Antonio Ivan dos Santos, e 
está perigoso o asfalto ceder, na Avenida Antonio Ivan dos 
Santos, vindo para Terra Roxa, em frente os barracões, no 
Distrito Industrial, desbarrancou lá e está perigoso ceder 
o asfalto, eu esta v a passando por lá hoje eu vi. Mui to 
obrigado, boa noite a todos". Com a palavra o PRESIDENTE 
JOÃO APARECIDO DOS SANTOS, disse: "Eu gostaria de fazer uns 
esclarecimentos, primeiro Lia eu quero fazer urna indicação 
verbal, para que faça reparo nas estradas, eu estive ontem 
no rio e a estrada esta muito ruim ali e certamente outras 
estão também, e me veio a informação que a máquina esta 
quebrada, e espero que arrume isso ai o mais breve 
possível. Eu estou tendo muita reclamação, mas muita, 
ligação urna atrás da outra, a nossa cidade gente, é que 
vocês não sabem a quantidade de pessoas com dengue da alta, 
muito alta, então o pessoal precisa evitar, porque tem 
mui ta gente cobrando, saquinhos de lixo, copos, garrafas, 
sacolinhas cheias de lixo jogadas nos terrenos baldios, 
isso ajuda na proliferação, tem urna cobrança que eu fiz 
para o Emerson ali dentro, mas eu já tinha a informação que 
a máquina tinha ido lá, ele confirmou, esta acabando o 
problema lá né Emerson, depois quando acabar você pode 
explicar porque agora eu não posso te passar. Também em 
frente o cemitério, cheio de saquinhos de lixo, então eu 
espero que a população se conscientize, que as vezes o cara 
chega com urna sacolinha de lixo, as vezes o cara esta até 
dentro do carro, passa em frente a um terreno vazio e joga, 
leva para dentro de casa, coloca no outro dia lá na rua no 
cesto do lixo, porque isso pode provocar urna dengue 
hemorrágica e matar a própria pessoa que jogou, será que 
não estão vendo o perigo disso ai, então a população tem 
que se conscientizar, a população tem que evitar isso ai, e 
quanto a do Emerson lá, que tinha vária reclamações, eu 
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tenho a informação que a máquina da prefeitura foi lá, 0 
Emerson tinha conversado com o Laurinho, foram lá e já 
estão acertando os últimos detalhes, e para quem está aqui, 
depois que eu terminar Emerson, eu deixo você encerrar 
porque a população também esta querendo saber referente a 
lsso, depois que eu encerrar a sessão, o Maicon deixa 
aberto para ele dar urna explicação referente a isso ai, eu 
não posso abrir para ninguém isso ai, mas é um problema de 
doença, então por esse motivo eu vou te abrir ai um minuto. 
Quanto ao piche eu fico assim, revoltado, de ver a 
população cobrar buraco na rua, é normal, a população tem 
que ajudar, a população tem que cobrar, mas o que eu não 
vejo é a população cobrar o Prefeito, você só vê o Faceboo k 
só batendo ne Vereador, você não vê bater no Prefeito, 
então eu vou fazer um vídeo, e vou postar os documentos que 
eu já encaminhei para o Prefeito, operação tapa buracos, 
tornei encaminhar que os piche já estavam ai, que ara pra 
tapar, então a minha parte eu fiz, agora não sou eu que 
estou com a caneta na mão, eu dependo do Prefeito para ir 
lá mandar tapar os buracos. Quanto a da rua do Diego, 
depois disso ai fornos eu e o Danilo lá, encaminhamos outra 
indicação aqui, para resolver o problema lá do Diego, na 
época do prefeito anterior, me parece que foi o Aura, foi 
lá e tapou o bueiro que tinha do lado lá, era onde era a 
entrada do carro, e para fazer o jeito que estava não 
adianta, tem que ir lá fazer urna grade com ferro 
resistente, porque o cara não vai largar o carro na rua, 
porque se ali é urna boca de bueiro, é a entrada da casa do 
cara, a prefeitura tem que arcar com o gasto ali, e abrir o 
bueiro novamente mas fazer urna coisa certa, então eu já 
expliquei aqui por várias vezes, de repente eu pe ç o 
desculpas até para alguém que fez a crítica lá em cima dos 
Vereadores, e não viu os encaminhamentos que foi feito por 
essa Casa, então que cobre também do Prefeito, não só do 
Vereador. O Marcelo, quando você fala do Celsinho e do 
Caio, é lógico, todos os funcionários merecem o apoio, 
merecem os parabéns, mais aqueles dois foi um contrato 
excepcional, de confiança, umas pessoas muito honestas, 
nessa parte ai eu tenho que dar os parabéns ao Prefeito. 
Agora eu quero falar de dois Vereadores, um é o Marcelo e o 
outro é o Gabriel. O Gabriel veio ali, pegou o microfone, 
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falou sobre Deus e o Marcelo foi logo e já puxou o fio da 
meada, quer dizer, por tudo que foi feito com Deus, Deus 
perdoou, então ele acha que ela merece o perdão, só que eu 
já vou deixar bem claro, eu e o Gabriel, nós deixamos para 
ela três meses, nenhum telefone, eu acho que todo mundo tem 
o direito de errar, ninguém é perfeito, perfeito só existiu 
Jesus Cristo, eu posso errar, o Emerson pode errar, o 
Barrichello pode errar, mas a gente tem que ser humilde, e 
saber a hora que errou e pedir desculpas, a desculpa vale 
mais que qualquer palavra, um pedido de perdão vale mais do 
que qualquer palavra. Se naquele momento ela recebeu uma 
informação que não era verdadeira, porque eu não coloquei 
aqui nenhum Projeto para ser votado, eu não queria discutir 
esse assunto, mas como teve dois assuntos, eu quero 
intermear no meio, para poder dizer o que poderia ter 
acontecido, se ela recebeu uma informação errada, que foi 
colocado o Projeto e eu pedi, eu e o Amarildo pedimos para 
os Vereadores não votar, é uma puta de uma mentira, eu fui 
na Tribuna, eu fiz um vídeo, o advogado fez um vídeo, 
deixou mui to bem claro o que aconteceu. A semana passada 
Gabriel, eu fui lá, sentei com o Prefeito, começamos a 
discutir que esta na hora da gente sentar, reunir, eu venho 
pedindo para o Prefeito desde o início do mandato, vamos 
reunir todos os Vereadores, vamos bater papo, vamos 
conversar, inclusive uma vez estava presente o nosso 
advogado, que eu fui lá conversar com ele, ele estava 
presente, eu venho convidando, eu acho que já fiz trinta 
convites, vamos dialogar, não é asslm que administra, a 
administração tem que ter diálogo, de repente tem alguma 
coisa que a oposição não quer, senta com o Prefeito, senta 
com a oposição, olhar, eu estou fazendo isso por causa 
disso, disso, de repente convence, ai vem aqui e vota e nós 
aprovamos numa boa, nós não votamos nada contra o Prefeito 
aqui até agora, nada, simplesmente parou aquele projeto 
porque o Projeto estava ilegal, não era Constitucional, eu 
não podia por em votação, porque senão alguém de vocês me 
denunciavam. Então eu acho que é o seguinte, ela teve todo 
o tempo do mundo, não precisava nem vir aqui, foi convocada 
para vir mais, é lógico, você se sente magoado, chamado de 
porcaria, dando meu nome ainda, você acaba aprovando um 
Requerimento deste, mas se ligasse e dissesse, o Dom, olha, 
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você me desculpa ai, eu errei, eu reconheço que errei, não 
deveria ter feito isso, não precisava nem ir na minha casa, 
por telefone, ligava para o Gabriel e dissesse, eu fiz 
aquilo .... , estaria acertado, o perdão, a desculpa existem 
para isso, é na hora do erro, e eu tenho certeza, que até 
terminar meu mandato, eu não sou perfeito, eu vou cometer 
erro aqui, mas a hora que eu for cobrado do erro, vocês 
podem ter certeza que eu vou saber abaixar a cabeça e pedir 
desculpas. Quanto a Lia fala que eu ignorei, que ela pediu 
para mim e eu ignorei, ela encaminhou um papel pra mim 
escrito o que tinha acontecido, eu não poderia fazer nada 
se eu não vi, eu fui lá no Danilo e fui no Marcelo que eram 
os mais próximos, falaram não ouvi, então como se eu não 
ouvi, eles não ouviram, como que eu ia agir? Então está bem 
encaminhado, está na Justiça, a Justiça que toma as 
providências. 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, 
1a.-secretária, mandei lavrar a presente Ata que, após ser 
lida será assinada. Câmara Municipal de Terra Roxa, em 18 
de Abril de 2022. 

Presidente da Câmara. 


