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Ata da Sessão Ordinária de 07/06/2021 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 07/06/2021 

Ao sete dias do mês de junho de dois mil e vinte um, 
às dezoito horas e trinta minutos, 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, EMERSO:t\: RIBEIRO DA COSTA, GABRIEL 
ROCHA, JOAO 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 
s e guida o Senhor Presidente solicitou um minuto de 
silêncio pelos falecimentos de: Rita de Cássia 
Sartori, Valdevino LuiL · Gabriel, Dor i val Cândido da 
Silva, João Carlos da Cruz, Luis Fernando Madeiros, 
Osvaldo Luis da Silva, Mauricio Takashi Suzuki, Maria 
da Gra ç a Ribeiro, Alzira Tarelho Antonini, Maria 
Aparecida Vieira, Rosângela Aparecida Neves e 
Eu r ipe d es Pe r eira da Silva . A seguir o Senhor 
Presidente fez a lei turél do VERS:ÍCULO BÍBLICO. A seguir 
colocou à apreciação do Pl e nári o Ata da Sessão 
Ordinária do dia 19 dE: abril de 20 2 1 e ninguém se 
pronunciando contrário, foi aprovada por unanimidade. 
Em seguida a Senhora :3ecretária fez a leitura das 
correspondências rece6idas do Senhor Prefeito 
Municipal." Em seguida a Senhora Secretária fez a 
leitura da Solicitação !1° . 002/2021, do Vereador João 
Batista Ladeia , que, "SOLICITA AO SENHOR PREFEITO 
MUNICIPAL QUE NAO AUTO:;?,.IZE O PLANTIO DE ÁRVORES NA 
PRAÇA DA IGREJA SÃO FRAJfCISCO NO BAIRRO JARDIM REAL". 
Não tendo mais nada - 1 c . t .rat a r no Expediente, o Senhor 
Presidente deu o mesmo p o r enc errado e, . em seguida, 
deu inici o él ORDEf1 DO DIA. A segulr a Senhora 
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Secretária fez a leitura do REQUERIMENTO N°. 010/2021 
de autoria da Vereadbra Eliane Manzano Zacarin, que, 
"REQUER, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL 
E APÓS OUVIR O DOUTO PLENÁRIO, QUE O SENHOR PREFEITO 
MUNICIPAL ENCAMINHE CÓPIA INTEGRAL RECEITAS E GASTOS 
COVID 2020." Em seguida a Senhora Secretaria fez a 
leitura · do Projeto de Lei n°015/2021, datado de 
30/04/2021, que, "DISPÕE SOBRE O PLANO PLURIANUAL DO 
MUNICÍPIO DE TERRA ROXA, PARA O PERÍODO DE 2022 A 
2025, E DÂ OUTRAS PROVID~NCIAS", de autoria do 
Executivo. Após a leitura o Senhor Presidente colocou 
o referido Projeto de Lei em primeira discussão e 
votação e ninguém se pronunciando contrário, foi 
aprovada por unanimidade. Em seguida a Senhora 
Secretária fez a leitura do Projeto de Lei 
n°016/2021, datado de 30/04/2021, que, "DISPÕE SOBRE 
AS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA ELABORAÇÃO E 
EXECUÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA O EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2022, E DÂ OUTRAS PROVIb~NCIAS", de 
autoria do Executivo. Após a leitura o Senhor 
Presidente colocou o referido Projeto de Lei em 
primeira discussão e votação e ninguém se 
pronunciando contrário, foi aprovada por unanimidade. 
Não tendo nada a tratãr na Ordem do Dia, o Senhor 
Presidente deu início a EXPLICAÇAO PESSOAL. Fazendo 
uso da palavra a Vereadora Elaine Manzano Zacarin, 
disse: "Boa noite a todos, eu vou dar as respostas do 
Prefeito, corno líder do Prefeito eu levei as 
perguntas e trouxe as respostas aos digníssirnos 
Vereadores, o Vereador Marcelo falou da ponte que vai 
pra fazenda Santa Alice, e o Prefeito diz que Ja 
estào providenciando pa r a arrumar o que tem de errado 
lá, sobre o levantamento com as crianças com autismo 
o próprio Vereador já esteve com. o Secretário da 
Educação e com o Prefeito e já foi esclarecido, as 
placas nas ruas digní~3sirno Sr. Emerson; também J a 
estão sendo providenciadas, só um coveiro, você falou 
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Ata da Sessão Ordióaria <leó7t06/2021 
na última sessão que é um absurdo a gente ter só um 
coveiro, realmente o Fernando sozinho, ele disse que 
já está providenciando, não pode contratar mais 
alguém que já esta na Prefeitura já está sendo 
treinado pra isso e vai ser colocado lá junto com o 
Fernando, sobre os bueiros entupidos também já esta 
sendo providenciado, junto com o Eduardo já estão 
vendo lSso ai, as lâmpadas queimadas, as lâmpadas 
estão sendo trocadas por uma empresa de fora, e 
segundo o Prefeito já esta providenciando junto à 
essa empresa, a avenida Novo Tempo eu pedi para ele 
que fizesse um quebra molas devido a gente caminhar 
lá, eu falei para vocês que esta muito perigos o 
caminhar lá, e ele falou que a intenção é . fazer uma 
pista, tipo de Viradouro , de caminhada, então por 
enquanto eu acho que não vai colocar nada, a intenção 
é essa, é fazer uma pista lá, então é só isso, depois 
vocês me façam outras perguntas que eu trago as 
respostas na próxima sessão. Fazendo uso ·da palavra o 
VEREADOR PAULO CESAR GUISELINE diss e " Boa noite a 
todos, eu quero agradecer ao Prefeito sobre as minhas 
indicações que vão ser atendidas, e também e stou aqui 
para agradecer ao Deputado Vin í cius Carvalho que 
arrumou cem mil reais de recursos para a compra de 
medicamentos para a farmácia Municipal, e mais 
duzentos mil para a limpeza do Córrego Banharão na 
canalização que val até o Bazzo, muito obrigado~ 

Fazendo uso da palavra o VEREADOR GABRIEL ROCHA 
disse: "Boa noite, primeiramente eu queria também 
agradecer ao Prefeito por esta que stão de estar 
começando a solucionar os problemas da cidade , esta 
na hora de começar a solucionar, eu também gostaria 
de falar com · o Dom e com a Lia, que no caso ela é a 
representante do Prefeito, eu gostaria de saber do 
balanço quadrimestral que até o presente momento não 
nos foi apresentado e nem foi publicado em lugar 
algum, outra coisa é , que depois eu gostaria de fazer 
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Ata da Sessão Ordinária de 07/06/2021 
urna pergunta para o jurídico referente o kit merenda 
escolar, a gente sabe que já esta entregando as 
marmitas, mas eu quero saber assim perante a Lei, 
assim corno foi o veto, Lei em cima de Lei, qual é o 
direito do cidadão, se ele tem direito ao kit 
conforme a lei manda, e sobre o portal da 
transparência, muitos jovens estão entrando no portal 
da transparência e esta totalmente desatualizado, não 
tem informação alguma, então eu peço atenção a todos 
sobre esta questão, boa noite a todos. Fazendo uso da 
palavra o VEREADOR EMERSON RIBEIRO DA COSTA disse: " 
Boa noite a todos, a respeito das indicações do 
Prefeito, corretarnente estão bem esclarecidas, e tem 
algumas que estão bem explicadas, que vai esta 
resolvendo, eu entendo também o tempo e a 
dificuldade, e a líder do Prefeito esqueceu de 
responder do recapearnento das ruas, que estão sendo 
cobrados, porque são mui tos buracos, a necessidade 
dos tampas buracos, porque VelO as respostas das 
rodovias, e a extrema :r1ecessidade para ser feita os 
tapas buracos, e a respeito daquela verba, se você 
pode nos ajudar, sobre recapearnento de algumas ruas 
que não deu tempo na administração passada, se você 
pode levantar para nós para estar explicando na 
próxima reunião, quero saber o procedimento, a onde 
estão parados, os restos das ruas para fazer os 
recapearnentos, pode trazer pra nós na próxima reunião 
que vem, mui to obrigado. Fazendo uso da palavra o 
VEREADOR DANILO CORREA DA SILVA disse: "Boa noite a 
todos, boa noite Vereadores, boa noite a mesa 
diretora, eu queria que a líder do Prefeito levasse 
urna pergunta a ele, por que esta faltando alguns 
remédios na farmácia do povo, tem munícipe reclamando 
que está faltando remédio, também queria fazer outra 
pergunta, por que está trancado o banheiro da Praça 
da Igreja Matriz, porque eu fui até lá e estava 
trancado, eu também querla fazer urna indicação 
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verbal, que colocasse um fiscal de postura na cidade, 
porque os ambulantes chegam aqui para vender sem 
pagar taxas de nada e atrapalha as vendas dos 
comerciantes locais, como o Bala que tem bar, o Dom 
que vende plantas, então eu gostaria que tivesse um 
fiscal de postura na cidade, e eu queria também fazer 
uma indicação sobre cortar aquele mato da "Joaquim 
Prudente Corrêa", esta feio lá. Fazendo uso do aparte 
a Vereadora ELIANE MANZANO ZACARIN disse: "Como eu 
sou professora na Joaquim Prudente Corrêa eu 
conversei com o Prefeito e conversei com o Eduardo, 
eles estão esperando chegar o randap_ primeiro para 
depois cortar, então já foi providenciado, eu nem vou 
colocar aqui como indicação verbal então , porque J a 
foi providenciado." Com a palavra o VEREADOR DANILO 
CORREA DA SILVA disse: "Eu tenho outra Indicação 
verbal para fazer, sobre a Avenida Vicente Covino, 
perto da escolinha, lá tem um pedaço de faixa 
contínuo, aí caminhão estaciona lá, aí fica difícil 
para os carros passarem, então eu gostaria de ver se 
é possível colocar uma placa de trânsito de proibido 
estacionar, é só, muito obrigado." EM SUAS 
CONSIRAÇÕES O SENHOR PRESIDENTE disse: "Ninguém 
querendo fazer uso da palavra eu gostaria de dar uns 
esclarecimentos, quanto ao fiscal de postura que o 
Danilo pede, eu consegui um documento lá de Guaíra, 
pedi e eles mandaram, porque eu vendo planta lá né e 
eles tem a guia e pr·a ficar mais fácil, o cara 
encaminhou a guia, a guia já esta na prefeitura, e Ja 
foi feito uns bloquinhos de cobrança, porque o 
Prefeito tinha acertado de ficar o Neto. Fazendo uso 
do aparte o VEREADOR DA~ILO CORREA DA SILVA disse: "O 
Dom, o certo é eles nem entrar na cidade, é ir direto 
na Prefeitura para pega L uma licença e pagar a taxa e 
salr vendendo, colocar uma placa no começo da cidade 
para explicar para eles, porque preclsa pegar firme 
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Ata da Sessão Ordinária de 07/06/2021 
no pé deles. EM SUAS CONSIDERAÇÕES FINAIS O SENHOR 
PRESIDENTE disse: "Sim, o que não foi feito foi a 
placa da entrada né, mas na verdade se o cara quiser 
dar o golpe ele chega, vê a placa, ele não vai na 
Prefeitura, corno lá em Guaíra, colocou a placa mas 
ninguém ia na Prefeitura, precisava de lr atrás, 
então acertou duas pessoas para fazer a cobrança, 
porque urna fica na Prefeitura e outra sai para rodar, 
só que o Neto e a menina queriam um carnê para eles 
fazerem a cobrança . e o crachá, senão ninguém lrla 
respeita r eles, mas já fi zerarn, já está pronto e me 
parece que eles já vão começar fazer a fiscalização, 
eu querla avlsar a todos que assim que terminar a 
sessão, para que nós déssemos dois minutos da nossa 
atenção para o Rodrigo Barrichello, sobre um 
documento que ele está qVerendo encaminhar, que a 
gente discutisse antes para que ele possa encaminhar, 
se puder, porque eu não sei se é barrado na lei, o 
advogado está aí para dar um esclarecimento, se for 
barrado na lei vai ter que encaminhar o mesmo 
documento mas de forma . diferente, para que ele não 
encaminhe o documento e ele se perca, para que ele 
encaminhe e seja aproveitado o documento que ele quer 
encaminhar, eu também peço ao nosso advogado que 
encaminhe via watts app o encaminhamento pro Fórum de 
Viradouro sobre o documento do APAE que eu pedi e o 
rapaz diz que não vai prestar esclarecimento, vou 
passar o documento da CPFL também Dr. Arnarildo, que 
eu estive olhando mais a fundo e aqui num lugar ele 
coloca assim, a tal postura da Santa Casa e 
Prefeitura prejudica de modo direto todos os usuários 
de energia elétrica localizados na área da concessão . 
da CPFL , uma porque parte do prejuízo gerado pelo 
hospital compõe a metodologia de cálculo da revisão 
tarifaria encarecendo o valor da energia pago pelos 
usuários, para nós estüdarmos lSSO aqui · para ver o 
que que está acontecendo, outra colsa é um problema 
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Ata da Sessão Ordinária de 07/06/2021 
que ele vem se arrastando a longo tempo e não foi 
resolvido, e eu espero que o Prefeito resolva, coloca 
aí também Lia, e eu vou ligar para o Prefeito amanhã 
para que ele . tente resolver esse problema, lá em 
baixo no córrego Banharão tem um trator que ele fica 
ali bombeando água para encher tanques, já há mui to 
tempo fundiu o motor, teve que arrumar esse motor, 
quanto que não fica esse motor, e está lá na mesma 
situação, gastando combustível de urna forma 
exagerada, aquele trator lá direto, condução nossa 
trabalhando quando também as das usinas, é lógico as 
uslnas estão ajudando, estão aguando os anels 
viários, e me parece que urna usina ofereceu para nós 
urna bomba para coloca r ali, então eu pe ç o que o 
Prefeito verifique isso, se existe essa bomba, é s ó 
fazer urna pequena casi ~1ha de um metro quadrado com 
porta, instala a bomba, urna bomba elétrica, não vai 
ter esse gasto mais, o trator fica . livre para estar 
prestando serviço para a Prefeitura, porque 
certamente esse trator não veio para ficar ali, então 
veja só o gàsto que est~ tendo de combustível quando 
poderia estar gastando o mínimo com energia elétrica, 
e me parece que a us ~~ na querla c e der essa bomba, 
então precisa verificar, resolver isso o rnals breve 
possível porque é um melo de econornlzar dinheiro, 
agora eu quero falar de urna verba federal, tinha urna 
verba minha e urna do Gabriel, e estava as duas 
comprometidas, a do Gabriel duzentos e oitent a e 
poucos mil, e a minha duzentos e cinquenta mil, ele 
pediu urna Van, e meu pedido era um aparelho de RX, 
porque eu vou falar a verdade, quando o Quit ã o 
comprou aquel e RX , foi urna compra horrível que ele 
fez, um RX velho, cansado, comprou urna coisa velha, 
tudo bem que ele não ti.nha experiência mas ele tinha 
médico lá dentro, o ex-Prefeito com toda a 
experiência dele corno rLédico deveria estar indicando 
urna coisa melhor para Terra Roxa e não fez, e o Quito 
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Ata da Sessão Ordinária de 07/06/2021 
comprou esse RX, eu falo de experiência própria e de 
várias pessoas, de eu levar uma exame meu em 
Bebedouro e o médico jogar fora e falar val tirar 
outro em Barretos, e em Bebedouro também, porque 
mui tas das vezes ele aparece mui to .apagado e não dá 
para decifrar, J a faz tempo que eu tenho vontade de 
mudar, tanto é que eu já pedi aqui no passado, como 
não foi atendido, eu sempre lutei para conseguir com 
algum Deputado verba para resolver esse problema, 
porque um exame bem feito, bem diagnosticado você vai 
em cima do problema, e eu sempre conseguia cem mil, 
cento e cinquenta, cem mil, cento e cinquenta, e não 
chegava o valor total dessa verba, dessa vez eu 
consegui uma valor de duzentos e cinquenta mil,. com 
Milton Tato, que era o valor do aparelho, de repente 
o assessor me liga que tinha duas verbas complicadas 
para Terra Roxa, para a Saúde, que era a verba minha 
e a verba do Gabriel, ai eu falei, Gabriel a nossa 
verba tá complicada, o Gabriel ligou para o Deputado, 
resolveu e acertou a Van, e o meu Deputado o assessor 
dele falou, o Dom você espera que eu preciso de 
quinze a vinte dias para fazer essa transferência no 
ministério, quando era hoje e amanhã, era o dia de 
fazer a transferência, porque fez o pedido lá, tinha 
que entrar com a transferência, então hoje eu fui 
informado que a do Gabriel deu certo, e a minha que a 
Mazé ia protocolar o documento hoje, ela largou para 
amanhã, para dar um prazo a mais, para ir na certeza, 
ai aconteceu que foi protocolado lá no Ministério um 
pedido de Duzentos e cinquenta Mil para reforma e 
ampliação, mas não foi isso que eu pedi, eu não pedi 
lsso, ai começou levantar, o cara falou olha, o 
assessor, eu, você e a Ma zé tentando acertar essa 
verba e hoje ela protocola um pedido de . duzentos e 
cinquenta mil para ampliação, eu peguei e liguei 
para a Mazé, a Mazé di3se que jamais, eu nem entrei 
no sistema hoje, Dom, tem alguma coisa errada, ai ela 
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ligou para o Deputado, o Deputado me ligou e me 
falou, olha eu vi a Ma zé mui to sincera, ela afirma 
que não entrou, então alguém mais tem a senha, então 
eu liguei para o Prefeito, expliquei, ele disse, não, 
la ter urna mudança na verba mas era a verba do 
Gabriel, que era para ampliação, que estava acertando 
lsso, mas me parece que acertou urna Van o Gabriel, 
então eu falei, eu pedi para o Gabriel acertar, 
acertou, mas o meu não acertou, mas então quem mais 
tem essa senha, essa senha não pode ter duas, três 
pessoas no comando,· se a senha sempre foi a Mazé que 
comandou, a senha tem que estar na mão da Mazé, 
porque senão ela encaminha urna coisa e outra pessoa 
encaminha outra, aí eu liguei para o moço responsável 
do convênio, ele me disse, o Dom, eu não fiz, aí eu 
perguntei para o Prefeito, Prefeito foi mudado a 
senha da administração passada, o Prefeito disse, o 
Dom, eu nem sei, eles que estão tornando conta aí, 
então eu não sel te explicar, então amanhã eu quero 
ver isso, Ja liguei para Brasília agora praticamente 
a no i te, e acertamos que é para brecar esse pedido, 

- tentar reverter, aí, já perdemos quinze dias, o 
aparelho J a era para estar comprado, se eles lá já 
encaminhou a documentação vai ser meu difícil, mas a 
Mazé amanhã vai estar correndo para resolver esse 
problema, espero que vai estar solucionado porque eu 
vejo assim, esta precisando de reformas, sim, os 
post.inhos de Saúde estão precisando das reformas, mas 
é urna coisa que dá para ir levando devagar, até 
arrumar urna outra verba, ou a própria Prefeitura com 
o pedreiro próprio, mas o RX não pode ficar esperando 
mais, ainda mais ago ra com esse problema da Covid e 
está usando esse aparelho constante, porque vai ser 
urna aparelho q~e não vai e x igir mais estar comprando 
aquelas placas pretas, ~~le vai ser digital, vai estar 
economizando dinheiro e val salr urna coisa mais 
nítida, com mais clareza, a onde os médicos possam 
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Ata da Sessão Ordinária de 07/06/2021 
estar vendo os exames f~ito com mais perfeição, então 
eu não vou concordar se essa verba for destinada para 
outro fim. Muito Obrigado a todos, que Deus abençoe." 
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra e nada 
mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e 
dou por encerrada a Sessão. E eu, ELIANE MANZANO 
ZACARIN, la.-secretária,. mandei lavrar a presente Ata 
que, após ser lida será assinada. Câmara Municipal de 
Terra Roxa, em 07 de junho de 2021. 

Presidente da Câmara. 


