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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 04/04/2022 

Aos quatro 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: 
Danilo Vieira Tavares e Maria Luiza Soares. A seguir o 
Senhor Presidente fez a leitura do VERSÍCULO BÍBLICO. A 
seguir colocou à apreciação do Plenário Ata da Sessão 
Ordinária do dia 21 de março de 2022 e ninguém se 
pronunciando contrário, foi aprovada por unanimidade. Em 
seguida colocou à apreciação do Plenário Ata da Sessão 
Extraordinária do dia 24 de março de 2022 e ninguém se 
pronunciando contrário, foi aprovada por unanimidade. A 
seguir a Senhora Secretária fez a leitura das 
correspondências recebidas do Senhor Prefeito Municipal. Em 
seguida a Senhora Secretária fez a leitura da Consulta de 
autoria do VEREADOR GABRIEL ROCHA, encaminhada ao 
PRESIDENTE DESSA CASA SENHOR JOÃO APARECIDO DOS SANTOS. A 
seguir a Senhora Secretária fez a leitura da Indicação n°. 
030/2022, do VEREADOR DANILO CORREA DA SILVA, que, "INDICA 
AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE COLOQUE TURBO CLIMA NOS 
ÔNIBUS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES. 11 Em seguida a Senhora 
Secretária fez a leitura da Indicação no 031/2022, do 
VEREADOR DANILO CORREA DA SILVA, que, "INDICA AO SENHOR 
PREFEITO MUNICIPAL QUE REATIVE A BANDA MARCIAL DA NOSSA 
CIDADE. 11 A seguir a Senhora Secretária fez a leitura do 
Projeto de Lei n°. 011/2022, datado de 30 de março de 2022, 
que, "DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE 
R$55.000,00, DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DE DOTAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS NA ASSISTENCIAL SOCIAL PARA REGISTRO DE 
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DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS," de autoria do Executivo. Havendo 
manifestação dos membros das comissões em emiti r 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 012. E a Comissão de Finanças e Orçamentos 
emitiu o seu parecer favorável no 010. Em seguida a Senhora 
Secretária fez a leitura do Projeto de Lei n°. 012/2022, 
datado de 30 de março de 2022, que, "DISPÕE SOBRE CRÉDITO 
ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$140. 000,00, DESTINADOS À 
ADEQUAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NA SAÚDE PARA REGISTRO 
DE DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VAN, 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 013. E a 
Comissão de Finanças e Orçamentos emitiu o seu parecer 
favorável n° 011. A seguir a Senhora Secretária fez a 
leitura do Projeto de Lei n°. 013/2022, datado de 30 de 
março de 2022, que, "DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL 
ESPECIAL NO VALOR DE R$209.314,00, DESTINADOS À ADEQUAÇÃO 
DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NA SAÚDE PARA REGISTRO DE DESPESA 
COM AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPA-A (SIMPLES REMOÇÃO-TIPO 
FURGONETA), 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 comunlcou 
que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação emitiu o 
seu parecer favorável no 014. E a Comissão de Finanças e 
Orçamentos emitiu o seu parecer favorável no 012. Em 
seguida a Senhora Secretária fez a leitura do Projeto de 
Lei n°. 014/2022, datado de 30 de março de 2022, que, 
"DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE 
R$285.654,00, DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DE DOTAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS NA SAÚDE PARA REGISTRO DE DESPESA COM 
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO(COM 

' ACESSIBILIDADE- 1(UM) CADEIRANTE, E DA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS," de autoria do Executivo. Havendo 
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manifestação dos membros das comissões em emiti r 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 015. E a Comissão de Finanças e Orçamentos 
emitiu o seu parecer favorável n° 013.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°. 011/2022, datado de 30 de março de 2022, que, "DISPÕE 
SOBRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE R$55. 000,00, 
DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DE DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS NA 
ASSISTENCIAL SOCIAL PARA REGISTRO DE DESPESA COM AQUISIÇÃO 
DE VEÍCULO, 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°. 012/2022, datado de 30 de março de 
2 022, que, "DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO 
VALOR DE R$140.000,00, DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DE DOTAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS NA SAÚDE PARA REGISTRO DE DESPESA COM 
AQUISIÇÃO DE VAN, 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. A seguir a Senhora Secretária fez a leitura do 
Projeto de Lei n°. 013/2022, datado de 30 de março de 2022, 
que, "DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO VALOR DE 
R$209.314,00, DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DE DOTAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS NA SAÚDE PARA REGISTRO DE DESPESA COM 
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA TIPA-A (SIMPLES REMOÇÃO-TIPO 
FURGONETA), 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°. 014/2022, datado de 30 de março de 
2022, que, "DISPÕE SOBRE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO 
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VALOR DE R$285.654,00, DESTINADOS À ADEQUAÇÃO DE DOTAÇÕES 
ORÇAMENTÁRIAS NA SAÚDE PARA REGISTRO DE DESPESA COM 
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DE TRANSPORTE SANITÁRIO(COM 
ACESSIBILIDADE- l(UM) CADEIRANTE, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS," de autoria do Executivo. Após a leitura o 
Senhor Presidente colocou o referido Projeto de Lei em 
única discussão. Fazendo uso da palavra o VEREADOR GABRIEL 
ROCHA, disse: "Boa noite, eu gostaria de agradecer muito o 
Deputado Federal Ricardo Silva, por mais essa conquista 
para o nosso Município, uma Van adaptada, a gente sabe que 
o pessoal tem para estar levando o pessoal que tem algum 
problema, e acho que esses pedidos, corno até o outro 
Deputado disse, nós devemos conversar entre nós aqui do 
legislativo, quando a gente for tratar sobre alguma Emenda, 
pra gente pedir coisas diferentes, porque talvez chegue dez 
Vans, vamos imaginar assim, e a gente fique sem ambulância. 
Então foi lá no começo, demorou pra sair, acho que um ano e 
pouco, desde o pedido, então é só o meu agradecimento 
mesmo ao Ricardo Silva para relembrar o trabalho dele que 
já é quase Hum milhão de reais em investimentos no nosso 
Município, obrigado." A seguir o Senhor Presidente coloca o 
referido Projeto de Lei em única votação ninguém se 
pronunciando contrário foi aprovado por unanimidade. Não 
tendo mais nada a tratar na Ordem do Dia o Senhor 
Presidente, deu início a EXPLICAÇÃO PESSOAL e colocou a 
palavra livre aos Vereadores. Fazendo uso da palavra a 
VEREADORA ELIANE MANZANO ZACARIN, disse: "Primeiramente eu 
também quero agradecer a Deputada Graciela por nos ter 
enviado Cento e quarenta mil reais, que será comprada uma 
Van para a APAE, meu boa noite a todo mundo, inclusive ao 
Vereador Emerson que acabou de me falar boa noite, me 
desculpem por não ter falado boa noite antes, e estes cento 
e quarenta mil reais serão destinados a Van da APAE, porque 
o transporte da APAE esta muito debilitado, está antigo e 
nós estamos mesmo precisando de um transporte, nós 
conseguimos essa verba e eu acho que daqui urna ou duas 
semanas a Van estará ai. Eu tornei a liberdade Senhor 
Presidente e demais Vereadores, nós acabamos o mês de Março 
e eu gostaria de agradecer a urna Mulher que tornou a frente 
neste mês de março que nos enalteceu enquanto mulheres, eu 
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gostaria de agradecer em nome de três mil mulheres que 
receberam um Kit da nossa Primeira Dama Virgínia. Chamaram 
o kit de kit beleza, kit Virginia, kit mulher, eu chamo o 
ki t de ki t autoestirna, porque corno é bom, e todas nós 
mulheres sabemos disso, a gente chegar em casa, e nem todas 
ternos essas condições, chegar em casa e ter um bom sabonete 
para tornar um banho, um bom sharnpoo, um creme, um 
desodorante, lsso é básico, básico para mim que posso 
comprar, mas muitas de nós não podem, muitas, eu ouvi 
muitas pessoas que vieram falar comigo e foram falar com a 
Virgínia agradecendo esse kit, por ter levantado a 
autoestirna. Quantas de nós mulheres não deixamos de comprar 
para nós esses i tens, porque ternos que colocar dinheiro 
dentro de casa para pagar contas, deixamos de comprar para 
nós para podermos comprar para nossos filhos, e a Virgínia 
lembrou da gente corno Mulher, então em nome de todas as 
mulheres eu agradeço de coração, agradeço você Virgínia, 
pelo apoio que tem dado as mulheres, pelo apoio que tem 
dado a mim e por tudo que vem fazendo pela nossa Cidade. 
Muito obrigada". Fazendo uso da palavra o VEREADOR GABRIEL 
ROCHA, disse: "Mais urna vez boa noite, eu falei sobre o 
Projeto, agradeci o Deputado Ricardo Silva, eu também quero 
agradecer o Deputado Baleia Rossi, acabou passando, ele 
enviou também desde a administração passada esse recurso de 
Cinquenta e Cinco mil reais que é para aquisição de um 
carro para Assistência Social, foi urna indicação do Marcelo 
para comprar e foi acatada, vai entrar em licitação, graças 
a Deus. Eu gostaria de falar aqui, porque eu fiz urna caixa 
de perguntas no Instagrarn, no Facebook, pra ver as 
indicações, para dar voz à população, para ver o que 
realmente está precisando, mas eu quero Ja deixar aqui 
claro para a população que não tem corno eu falar sobre tudo 
porque são muitas coisas, inclusive são pedidos aqui feitos 
pelo Vereador Marcelo, o Emerson, Paulinho, todos, vamos 
englobar, todos, Danilo, Dom, Lia, nós verificamos que 
todos os pedidos feitos, indicações por escrito, quase 
nenhum foi acatado, se foi acatado foi um, ou dois, se não 
me engano, a gente sabe que realmente precisa ser dado 
atenção para essa cidade, eu moro em frente o parque das 
figueiras, faz um ano que eu estou morando ali, a poda 
lateral nunca foi feita Senhor Presidente, nunca, eu nunca 
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precisei fazer vídeo para fazer alarde nenhum mais chegou a 
hora, acho que a gente já está com um ano e meio de mandato 
praticamente, a gente tirando o final do ano, dezembro que 
praticamente fica parado, e Janeiro, eu considero que faz 
um ano e meio, e a cidade esta feia, está feia e como diz 
aquele ditado, só está para inglês ver, só onde o trio 
passa mesmo que pinta e roça, inclusive eu encontrei com o 
Danilo na rua e convidei ele para ir comigo para ele ver, 
as mulheres tem ficado, não sei como está ficando essa 
logística, vou procurar saber, as mulheres ou os homens, 
esses que estão aguardando para fazer ul trassom, além de 
nós termos o problema do ultrassom ter sido concertado, mas 
não sei se está bom, o profissional disse que não está na 
melhor situação, mas o Prefeito se comprometeu a comprar, 
na última sessão a Vereadora falou que ele se comprometeu a 
comprar com o valor de duzentos mil, e assim, eu fiquei 
indignado, a gente não gosta muito, assim, não adianta a 
gente ficar gritando lá na rua, fazendo estardalhaço porque 
isso ai não move nada, o Danilo estava presente, tinha umas 
vinte pessoas, né Danilo, lá na rua, umas vinte pessoas ali 
debaixo do coberto, mas estava muito calor, na UBS, perto 
da ponte, UBS Armando Clé Neto, e nesse sentido eu acho que 
está faltando um pouco do olhar, da visão administrativa, 
se está faltando condução, se está faltando caminhão, 
trator, não sei, eu só sei que no meu entender está feio, 
está feio, está ruim. Eu acho, em uma outra questão aqui, 
que eu gostaria de frisar, foi feito contrato com uma 
empresa, como a gente já sabe desde o ano passado, só que 
eu não vejo cobrança em cima dessa Empresa, eu acho que não 
tem problema algum você pagar uma empresa para fazer o 
serviço, mas não cobrar dela, eu acho que está sendo muito 
assim "faz do jeito que quer", será que era pintar as guias 
de cal mesmo ou era para pintar de latex? Então a gente 
precisa verificar essa questão, a gente precisa de alguns 
documentos, a gente precisa levantar esta questão, é uma 
dica que eu estou dando para o administrativo nesse 
sentido, eu acho por que, e para nós munícipes também, a 
gente acaba sofrendo com essa questão também, você vê, aqui 
em frente da câmara já esta saindo o cal que foi pintado, 
então quer dizer, eu acho que é dinheiro jogado fora né, a 
coleta da grama roçada está ficando na rua ensacada por 
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mais de sete dias ou mais, retiraram da avenida principal 
porque ia ter o show, ai ficou aqul em baixo na Avenida 
José Chiarelli, na avenida Vicente Covino, inclusive a 
Avenida Vicente Covino está dando medo, está difícil, o 
tráfico ali está difícil, a gente já pediu aqui, o Marcelo 
já pediu,. o Danilo já pediu, acho que todo mundo já pediu, 
ali na frente da convenlencia do Diego não está tendo 
condições de passar, tem que passar o carro em primeira ali 
senão arrebenta tudo, e a população tem que saber se 
quebrar seu carro, a Prefeitura tem que arcar, então eu 
acho que é o seguinte, não aprende no amor eu acho que vai 
ter que aprender na dor, a gente corno Legislativo tem que 
instruir as pessoas para o melhor caminho, porque esses 
dias atrás postaram que ia começar o tapa buracos, o 
Paulinho falou que ia começar mesmo, chegou até um cimento 
frio, corno que fala Paulinho, massa fria né, e está na 
garagem mas eles não jogam no chão, isso ai que me mata, 
então, setecentos sacos, então quer dizer, setecentos sacos 
e estão esperando o que? Acabar com tudo, então quer dizer, 
nesse intervalo que não fez nada, não jogou lá, o buraco 
aumentou e daqui a pouco vai ter que fazer o que, um recape 
total, não vai ter mais condições de tapar buraco, então 
está chegando nesse ponto que eu não estou entendendo 
porque que não está jogando no chão, então é urna questão da 
gente ver, eu fui lá ver, eu vi mesmo que está lá, por isso 
que estou comentando. Agora eu gostaria de falar, Senhor 
Presidente, a gente tinha feito um requerimento, urna 
convocação da Primeira Dama, ela não compareceu, eu 
gostaria de saber, qual vai ser a posição da Casa referente 
a isso". Fazendo o uso do aparte o SENHOR PRESIDENTE, 
disse: "O Gabriel, eu quero dizer o seguinte, nós fizemos a 
convocação, e dentro do Regimento da Câmara você não acha 
nem um lugar onde se ela não comparecer que ela seja 
penalizada, então simplesmente foi um convite, eu esperava 
que ela tivesse vindo, mas nós não temos como penalizar 
porque o Regimento Interno dessa Casa não nos autoriza". 
Com a palavra o VEREADOR GABRIEL ROCHA, disse: "Certo 
Senhor Presidente, se ti ver algum meio extra, porque eu 
acho assim, não é redundância não, é só fato, eu 
sinceramente não engoli, eu não sei o Senhor, eu não sei o 
Doutor Amarildo, eu não sei os Nobres Colegas se engoliram 
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isso, eu particularmente vou ser sincero Senhor Presidente, 
eu aguardei por quinze dias um manifesto, pelo menos por 
escrito que fosse, que fosse um cartão para nós todos, mas 
infelizmente não sei porque motivo assim não se faz, porque 
eu mesmo aqui dentro dessa Casa já pedi desculpas várias 
vezes, e se eu errar, não é vergonha alguma pedir 
desculpas, mas eu Gabriel penso que nós todos, a Câmara 
Municipal, porque a Câmara Municipal não é um, dois, a 
Câmara Municipal são os nove, já fala, o Legislativo já 
fala por si só, eu acho que a gente tem que, não pode ficar 
assim, eu só penso assim, não pode ficar assim, porque se 
começar com impunidade para A e para B, vai chegar para c e 
para D, e ai eu não sei qual é a tomada de decisão, eu acho 
que não é uma coisa particular minha, porque tudo está 
acontecendo com um contexto que parece que é uma coisa 
particular minha, não, eu não tenho raiva de ninguém, eu 
não tenho problema com ninguém, inc l usive eu gostaria 
agora, houve uma representação feita pela Vereadora Eliane 
contra a minha pessoa, e eu gostaria de convidar ao 
microfone Marcelo, se você puder ir ao microfone eu 
gostaria de fazer uma pergunta, eu gostaria de perguntar 
para o Senhor, se em algum momento aqui dentro dessa Casa, 
o Senhor ouviu da minha boca eu ofender a honra e ou a 
integridade da Vereadora? Ouviu?". Fazendo uso do aparte o 
VEREADOR MARCELO RAIMUNDO, disse "Obrigado Gabriel, não, 
nesse sentido não". Com a palavra o VEREADOR GABRIEL ROCHA, 
disse: "Gostaria de chamar o Vereador Danilo se possivel". 
Fazendo uso do aparte o VEREADOR DANILO CORREA DA SILVA, 
disse: "Boa no i te a todos, o Gabriel, da minha parte não 
ouvi nada, cara". "Com a palavra o VEREADOR GABRIEL ROCHA, 
disse: "Gostaria de perguntar para o João Batista, o Senhor 
ouviu eu proferir alguma coisa? Fazendo uso do aparte o 
VEREADOR JOÃO BATISTA LADEIA, disse: " Não tenho ouvido 
não, não ouvi". Com a palavra o VEREADOR GABRIEL ROCHA, 
disse: "Gostaria de perguntar para o Vereador Paulinho. 
Fazendo uso do aparte o VEREADOR PAULO CESAR GUISILINE, 
disse: "Gabriel, a ónica coisa que eu vi foi você apontar 
mui to o dedo para ela, mas mais nada". Fazendo uso da 
palavra o VEREADOR GABRIEL ROCHA, disse: "Sim, tudo bem, 
Emerson, por gentileza". Fazendo uso do aparte o VEREADOR 
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EMERSON RIBEIRO DA COSTA, disse: "Boa noite, eu também não 
ouvi nada". Fazendo uso da palavra o VEREADOR GABRIEL 
ROCHA, disse: "Rodrigo, você poderia responder também por 
gentileza? Eu gostaria de saber do Senhor se o Senhor ouviu 
eu proferir alguma palavra de ofensa a honra, ou a honra 
da Vereadora?" Fazendo uso do aparte o VEREADOR RODRIGO 
BARRICHELLO, disse: "Boa noite, ouvi" Fazendo uso da 
palavra o VEREADOR GABRIEL ROCHA, disse: " Ouviu, obrigado. 
Senhor Presidente, eu gostaria que o Senhor se expressasse 
também se o Senhor ouviu". Fazendo uso do aparte o 
PRESIDENTE JOÃO APARECIDO DOS SANTOS, disse: "Na verdade o 
que eu ouvi foi só aquela briga de "auau Lessi" e que você 
falou para mim que era para tomar providências, mas fora 
isso ai eu não ouvi mais nada, mas espera um minutinho que 
eu quero esclarecer o que aconteceu. Eu costumo anotar 
algum item, como já tenho aqui três coisas anotadas, para 
estar discutindo depois, aí ela puxou o papel e escreveu 
assim, ele me ameaçou, ele está me ameaçando, então o que 
eu fiz, o primeiro cara que eu fui atrás foi o Marcelo e 
perguntei, Marcelo, você escutou alguma ameaça? Ele falou 
não! Porque ele é o cara mais próximo, ele esta a meio 
metro da mesa, ai ele falou não, ai eu volte i, porque 
aquela ameaça que foi citada, se eu escuto, você pode ter 
certeza, eu parava a sessão e chamava a polícia para fazer 
o boletim de ocorrência. Então o que eu tive na mão foi um 
documento dela pedindo para que tomasse providências porque 
ele estava sendo ameaçada, só". Fazendo uso da palavra o 
VEREADOR GABRIEL ROCHA, disse: "Muito obrigado, eu gostaria 
de finalizar a palavra, eu só não dou a palavra para a 
Vereadora Lia porque ela não me concedeu nunca mais, então 
a partir dali eu me sinto no direi to de não conceder a 
palavra, senão, não tinha problema algum, eu deixaria 
falar, mas as duas vezes que eu tentei explanar, talvez nem 
chegaria a esse nível, mas não me deu ouvidos. E eu então 
ouvi que o Marcelo diz que não, o Danilo não, o Rodrigo 
sim, Dom não, João Ladeia não, o Paulinho diz que viu eu 
apontar o dedo mas não ouviu eu falar, e o Emerson também. 
Então eu estou fazendo isso população para tirar o peso das 
minhas costas, porque é assim, na verdade eu não estou 
mui to preocupado com isso não, porque quem não deve não 
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teme, só que eu acho que as coisas tem que ser mais 
esclarecidas para que eu possa desenvolver meu trabalho, de 
urna forma que eu vinha fazendo, e faz dois ou três meses 
que eu não consigo desenvolver, eu não desenrolo, porque 
isso tem acarretado um problema sério de discussões e mil e 
urna coisas, e eu vou repetir mais urna vez, nós os 
Vereadores em primeira Instância somos fiscalizadores da 
Lei, por exemplo, a Dona Virginia está fazendo um trabalho 
Social mui to bonito, inquestionável, nunca eu desmereci o 
trabalho de ninguém, nunca, e nunca eu vou fazer, porque 
isso ai não é do meu feitio, eu nunca fiz, eu não tenho 
vaidade com ninguém, na verdade eu gosto mais é de ajudar 
as pessoas inclusive, quem me conhece a fundo, porque tem 
pessoas que não me conhece, as pessoas vieram de fora e não 
sabem quem eu sou de verdade, e quando você vai proferir 
urna palavra, não sei se foi para mim, porque a dúvida é 
essa, eu só estou esclarecendo isso porque ficou um clima 
ruim, que parece que é o seguinte, urna sessão antes tinha 
discutido assim mais forte, e ai, toda essa questão, todo 
mundo fica dizendo assim: Mas é pra você Gabriel? É pra 
você Gabriel? Eu digo, não sei, eu não sei se é para mim, 
eu não sei para quem é, eu só sei que eu não sou porcaria, 
eu não sou bandido, eu não sou matador de Mulher, eu não 
tenho nada disso, e é só isso que eu tenho para falar. Eu 
gostaria de deixar um boa noite, que Deus nos abençoe e que 
casa um deite sua cabeça no travesseiro e durma tranquilo, 
porque eu estou, boa noite". Fazendo uso da palavra o 
VEREADOR DANILO CORREA DA SILVA, disse: "Boa noite a todos, 
eu queria puxar o gancho do Gabriel aqui, porque as 
indicações estão demorando muito para ser atendidas, o 
Gabriel falou certo, quase nenhuma foi feita, e nós somos 
recordistas de indicações das Câmaras, já são mais de cem 
se eu não me engano, e eu queria pedir urna indicação, eu 
imploro essa indicação, estou implorando, já faz mais de um 
ano que eu pedi, isso é facinho, é só tinta e olho de gato, 
aquela faixinha aqui na Avenida para o povo caminhar, é 
facinho, é só gastar tinta e olho de gato, é só isso. Eu 
também quero lembrar que o Emerson, ele falou urna coisa 
legal, que é facinho também, eu estava conversando com o 
Celso Despachante aqui na avenida a semana passada, e 
aquele pedacinho, sabe o que o povo está fazendo Dom, está 
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indo contra mão para o Jardim das pratas, o que custa 
cortar ali naquela rua, é dois cortes, um ali e outro lá, 
para ter mais acesso, viabilidade, igual vocês falaram na 
reunlao passada, é facinho de fazer, a máquina esta lá 
parada, vai e faz. Agora eu quero falar outra coisa aqui, o 
Projeto GURI está ativo né? Essa indicação que eu fiz da 
Banda já abrange já, eu queria que você já providenciasse 
isso fazendo favor, porque deve ter instrumentos por algum 
lugar jogado, não sei se algum Vereador já tentou procurar, 
eu queria saber a onde estão os instrumentos da Banda, que 
eram usados antes. E também eu quero fazer uma indicação 
verbal, e quero também parabenizar a Primeira Dama pelo 
trabalho dela, parabéns Primeira Dama, sobre a Feira das 
Nações, que ela promova a Feira das Nações esse ano, que 
ela lute para isso, para voltar esse evento. Agora eu quero 
parabenizar aqui o Diretor de Esportes, o Alan, pelo 
trabalho que ele vem fazendo, todo mundo sabe, não tem nem 
o que falar do Alan, parabéns Alan e também aos atletas da 
cidade. Agora eu quero fazer uma pergunta Lia, porque todo 
mundo sabe que os atletas viajam bastante, e é perigoso, 
correm riscos, então eu gostaria de saber se esta sendo 
pago o seguro para esses atletas, o seguro preventivo, vai 
que aconteça algum acidente, Deus abençoe que não aconteça, 
mas que seja pago esse seguro. Obrigado a todos, boa 
semana". Com a palavra o PRESIDENTE JOÃO APARECIDO DOS 
SANTOS, disse: "Eu quero dizer o seguinte, tem um poço que 
foi furado ali na Escola próxima ao Hospital, esse poço 
está parado, e amenina está fazendo um trabalho, tentando 
reativar o SEREA, e acho que tem seis mil de água sem pagar 
lá do SEREA, então poderia por o poço para funcionar porque 
vai estar economizando água na Escola e encaminha para o 
SEREA, se puder encaminha para o Hospital, para usar essa 
água para lavar, para fazer as coisas, é uma economia e 
tanto que vai ser feita, é que nem no caso que o Gabriel 
falou, está faltando trator, está faltando não sei o que, 
só que nem ele falou aqui na resposta da bomba, a bomba já 
está comprada, a bomba, seis mil e novecentos foi comprada, 
inclusive na época foi feita várias tomadas de preço, a 
bomba já está lá, não está pedindo para comprar a bomba, 
está pedindo que era para fazer a casinha para por para 
funcionar, a casinha já esta sendo feita, mas assim, foi 
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urna demora muito grande, porque cada mês que passa são três 
mil reais que gasta de combustível, e ai ligando a energia 
você vai ter um trator de sobra, porque ele está parado 
ali, porque ele só fica ali para uso de capitação de água, 
então esse trator vai estar disponível ali para a 
Prefeitura para fazer outro serviço. Eu queria falar aqui 
negócio de circular, tem urnas pessoas cobrando, que de 
manhã tem circular para as crianças e a tarde não tem, e 
esta tendo que levar a criança e então pra ver, coloca ai 
para o Prefeito ver está parte ai, o que esta acontecendo, 
para ativar esse ônibus ai na parte da tarde também. Quanto 
a essa situação de tapa buracos ai, você vai olhar e ver 
que já está com mais de dois meses que eu coloquei urna 
indicação para fazer a operação tapa buraco, e esse piche 
que está lá, já faz tempo também que foi comprado, e as 
reclamações são grandes, ontem mesmo os caras reclamando de 
buracos naquele bairro lá em cima. Pega isso gente, para 
duas pessoas, que com um dia da para fazer muito buraco, 
tampa isso ai, pelo menos acaba todo esse problema. 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 04 de Abril de 
2022. 


