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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 21/10/2019 

Aos vinte e um dias do mês de outubro de dois mil e 
dezenove, às vinte horas, reuniu-se em Sessão Ordinária 
a Câmara Municipal de Terra Roxa, sob a Presidência do 
Vereador Cristiano Francisco de Lima e Secretariada 
pelo Vereador João Batista Ladeia, Estando presentes os 
Senhores Vereadores: ALMIR ROGÉRIO CUSTÓDIO, APARECIDO 
DONIZETI ALFINETE, CARLOS CESAR BALDO, EMERSON RIBEIRO 
DA COSTA, FERNANDO APARECIDO ANTONINI, . FLAVIO CARDOSO 
PEREIRA e JOÃO APARECIDO DOS SANTOS. 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 pelo 
falecimento de: Marcos Cervi. Não havendo nenhuma 
inscrição para uso da Tribuna Livre o Senhor Presidente 
deu início ao EXPEDIENTE e colocou à apreciação do 
Plenário Ata da Sessão Ordinária do dia 07 de outubro 
de 2019 e ninguém se pronunciando contrário, foi 
aprovada por unanimidade. A seguir o Senhor Secretário 
fez a leitura da Indicação n°. 030/2019, dos Vereadores 
Carlos Cesar Baldo e João Aparecido dos Santos, que, 
INDICAMOS AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, QUE ENTRE EM 
CONTATO COM A EMPRESA DE ÔNIBUS RÁPIDO D' OESTE, PARA 
QUE ACERTE OS HORÁRIOS E ASSIM FAVORECER A POPULAÇÃO." 
Não tendo mais nada a trata r no Expediente, o Senhor 
Presidente deu o mesmo por encerrado e, em seguida, deu 
início a ORDEM DO DIA. A seguir o Senhor Secretário fez 
a leitura da Moção n°. 001/2019 de autoria dos 
Vereadores: Cristiano Francisco de Lima, Aparecido 
Donizeti Alfinete, Emerson Ribeiro da Costa, Fernando 
Aparecido Antonini, Flavio Cardoso Pereira e João 
Batista Ladeia, . que, "MOÇÃO DE PREOCUPAÇÃO COM A 
PRETENDIDA PRIVATIZAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA DE 
CORREIOS E TELÉGRAFOS ECT." Em seguida o Senhor 
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Presidente colocou a referida Moção em única discussão. 
Fazendo uso da palavra o VEREADOR JOAO APARECIDO DOS 
SANTOS, disse: "Boa noite a todos, eu quero fazer urna 
pergunta ao Presidente ou ao pessoal que trabalha . no 
correio, assim corno o Zé Adilson aqui presente, mas ele 
está no Plenário e eu preciso discutir este assunto. 
Urna Moção que está entrando agora e eu queria saber de 
houve pela parte do correio encaminhamento para que 
todos os Munícipios fizessem essa Moção? Isto é muito 
bom, porque na verdade nada que sai das mãos do governo 
presta, porque quando sai das mãos do Governo já val 
terceirizar e os funcionários vão sofrer porque o cara 
que terceiriza só quer mais lucro e para isto eles 
diminuem salários, mandam funcionários embora e vira 
urna pouca vergonha. Então eu acho que de forma alguma 
os correlos podem ser privatizados, até porque é urna 
entidade que sempre deu lucro e tratou bem os 
funcionários. Então eu acho sim que ternos que aprovar 
essa Moção, não podemos dar prejuízo aos funcionários, 
até mesmo porque teve ter sido encaminhado por todo 
território e o cara vai pensar duas vezes antes de 
fazer isto. Muito obrigado." Fazendo uso da palavra o 
VEREADOR FLAVIO CARDOSO PEREIRA, disse: "Boa noite a 
todos, lembrando que esta Moção, para algumas pessoas 
que não sabem, os correios prestam grandes serviços ao 
Brasil por muito tempo. O problema que os correios veern 
passando hoje, o Zé Carlos esta presente, funcionário 
aposentado e sabe que os correios foram assaltados 
pelos Governos que passaram por ai, eliminaram com o 
dinheiro que os correios tinham em calxa para outras 
finalidades, os outros governos que entraram também não 
devolveram aos correios o que era deles. Não existe urna 
empresa bem administrada que vende por doze e fala que 
levou prejuízo, não existe isto é balela. Todo nosso 
Brasil vai fazer essa Moção eu tenho certeza absoluta, 
olhem o também prejuízo que Terra Roxa ia ficar se 
amanha fosse terceirizado o correlo, primeiro nem ia 
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ter mais correio em Terra Roxa e nós sabemos disto, 
provavelmente a agencia mais próxima seria Bebedouro. 
Então eu espero que quando essa Moção chegar na mão do 
Presidente e dos mais responsáveis, eles analisem com 
carinho e não seja tão autoritário corno estamos vendo 
nas rnídias, que não prejudique mais do que já está 
sendo prejudicada nossas cidades, principalmente as do 
interior. Muito obrigado. INTERVINDO O SENHOR 
PRESIDENTE, disse: "Além dos inúmeros serviços que o 
correio presta a nossa preocupação e mesmo que não 
estivesse envolvido outros municípios e tivesse partido 
só daqui eu acho que já votaríamos a favor. Corno o 
Flavio bem provável e tornara que isio não aconte ç a 
porque nossa agencia não vai ser mais aqui e essa é urna 
realidade porque quando se privatiza a primeira coisa 
que se fala é em redução de custo, corte de pessoal, 
rernaneJar pessoas para cidades rnalores e o maior 
prejudicado é a população de Terra Roxa. Então eu 
gostaria que todos Vereadores votassem a ·favor desta 
Moção de Preocupação e Apoio." Em seguida o Senho r 
Presidente colocou a Referida Moção em única votação 
sendo aprovado por unanimidade. Não tendo nada mais a 
tratar na Ordem do Dia, o Senhor Presidente deu a mesma 
por encerrada e, em seguida, deu início a EXPLICAÇÃO 
PESSOAL e colocou a palavra livre aos Vereadores. 
Fazendo uso da palavra o VEREADOR JOÃO APARECIDO DOS 
SANTOS, disse: "Eu quero pedir ao líder do Prefeito que 
peça para que ele resolva a documentação desta 
Prefeitura, porque não é possível eu já fiz várias 
discuss6es aqui referente publicaç6es. que deveriam 
estar na internet e não estão. Tinha urna discussão 
minha com o Fernando referente ele ganhar dois e pouco 
e fulano falando que era quatro e meio, porque tinha 
dois documentos, você entra na internet e não está 
atualizada. Eu liguei em algumas cidades, fui em outras 
e todas estavam com o mês de setembro atualizado e a 
nossa não estava, nós estamos sempre trabalhando para 
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trás, assim fica fácil não apresenta na Lei da 
Transparência o que está acontecendo e assim fica fácil 
para dar o golpe. Então eu peço que seja atualizado com 
urgência, a Lei é bem clara de que tem que estar 
atualizado e se não acontecer espero que a Mesa da 
Câmara tome providência junto ao advogado e entrar 
contra a Prefeitura para que seja resolvido. Na outra 
Sessão eu tinha assunto para falar e acabei esquecendo, 
tinha muita coisa e eu esqueci, o Cido meu cunhado caiu 
e quebrou três costelas, a minha neta levou ele no 
médico e pediu ao doutor Paulo que fizesse um RX, ele 
não fez o pedido do RX e passou um remédio, o Cido pode 
estar na pior que ele não reclama de dor e eu estou 
vendo ele reclamar então levei ele no hospit~l já com 
quase cem por cento do que estava acontecendo e o 
Doutor Paulo não ia negar um RX sendo que ele estava 
reclamando e a menina explicando que ele é forte e 
nunca reclama. Então levei no hospital e a doutora 
mandou fazer o RX porque a situação estava · complicada, 
mas não tinha o filme para fazer RX, então encaminhou 
para Bebedouro e foi onde constatou três costelas 
quebradas. Então isto não pode acontecer eu peço ao 
líder do Prefeito que comunique para que ele não deixe 
faltar filme porque uma hora dessas a gente poderia 
continuar dando o remédio, ele não fazer repouso e 
causar danos e acontecer o plor, essa semana ele ficou 
de repouso e se a gente não sabe ia largar ele a 
vontade podendo acontecer o plor, tudo por falta do 
filme de RX, isto não pode acontecer. Agora quero falar 
sobre um problema que esta correndo no wa tsapp, acho 
que já está em todos os celulares, hoje · depois das dez 
horas eu recebi uma camada de informações, sempre com o 
mesmo problema o carro da Prefeitura no shopping santa 
Úrsula. Vejam bem Senhores, inclusive tem a fala de 
uma pessoa, a informação que tenho é que este 
pessoal foi fazer um curso de aperfeiçoamento, 
depois foram ao shopping. Então eu estou ouvindo o 
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seguinte; o curso foi em Sertãozinho, outros dizem 
que foi em Ribeirão perto do shopping e elas foram 
almoçar lá. Eu peço ao líder do Prefeito que peça a 
ele para que essas pessoas mandem para a Câmara um 
ofício esclarecendo os fatos e local onde foi feito 
o curso. Fica mui to rulm, tem um monte de gente 
pedindo que eu desce um jeito nisto hoje a no i te, 
fica difícil porque se o curso realmente foi em 
Ribeirão e as pessoas simplesmente foram almoçar no 
shopping, apesar que marcaram bobeira porque tem 
tanto restaurante bom, mas foram justo no shopping 
para dar conversa. Se realmente eles foram mesmo 
fazer o curso ali perto que fossem em outro 
restaurante para não dar o que falar, porque todos 
sabem que shopping sempre tem gente daqui ou dali, 
se eles não fizeram nada errado não deveriam estar 
em shopping, eu tenho certeza que foi encaminhado 
para todos Vereadores, porque não é possível ir só 
pra mim. Então quando tiverem cursos por favor 
evitem esses locais para não dar problema para a 
gente aqui, espero que encaminhem os documentos que 
realmente foram para este lugar e assim a gente 
poder esclarecer melhor para a população. O Senhor 
Flavio falou na ultima Sessão que eu na estava 
pegando no pé do Prefeito porque faz parte da 
família. Então eu quero informar a todos vocês que 
na segunda-feira ele citou este fato aqul na Sessão 
e na terça-feira eu vinha passando por aqul, era 
umas dez e meia, mais ou menos e Vl o carro do 
Prefeito então fiz a volta e parel e foi tão bom 
que estava o Flavio e o Prefeito juntos. Então eu 
perguntei ao Prefeito: Senhor Prefeito quando deu o 
problema que o pessoal não estava trabalhando eu 
não reclamei? Eu não pedi para dar um jeito? Então 
ele me disse asslm; calma porque eu já estou 
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resolvendo, até dezembro eu resolvo. Então eu quero 
te informar que eu nunca na minha vida fugi das 
minhas obrigações. Tanto é que você lembra mui to 
bem quando estourou aquele problema do Tiola e que 
o Roberto encaminhou os documentos, o Roberto foi o 
cara que lutou, trabalhou fazendo campanha para mim 
tentando me eleger , ele é casado com a irmã do meu 
cunhando e eu fui e denunciei o Roberto na Tribuna 
com tudo o que ele fez para mim, eu falei que a 
hora que ele encaminhar os quatro Vereadores que 
abastecem nas costas da Prefeitura ai nós vamo s 
pegar todo mundo e se eu estiver envolvido no meio, 
volta todo mundo pra rua. Então eu vim e denunciei 
o Roberto que trabalhou como um doido para mim, eu 
jamais iria encobrir o Quitão, a grande verdade sua 
é uma só é porque eu faço mui ta critica ao ex
Prefeito e se eu falar mau do Quito aqui ele sorri 
por dentro, mas se eu falar mau do ex-Prefeito ele 
chora. Então eu quero também dizer mui to obrigado 
por você estar aqui meu amigo, porque ele votou a 
vida inteira contra os Requerimentos, tinha até de 
desvio de moto e ele votou contra. Eu tentei, eu 
venho há vinte anos tentando mudar a mentalidade 
desta Câmara e não consegui, mas você Marcio(morto) 
em poucos meses conseguiu mudar, porque você está 
al mostrando para a população quem são os 
Vereadores, essa é a grande verdade e eu não estou 
aqul para encobrir Prefeito nenhum, nem que seJa 
meu irmão. A verdade que eu tentei mostrar até 
agora que mui tas das coisas que estão acont ecendo 
ne ste mandato com o Prefeito ele não tem culpa, 
porque são muitas dividas deixadas pelo outro 
Prefeito, asslm como o Ginásio de Esportes, o 
dinheiro das professoras, deposita r o repasse do 
INSS e quando eu faço as criticas ele acha que 
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estou pegando no pé do ex-Prefeito e amaciando o 
outro. Pega ai do ini~io do mandato quantas coisas 
eu cobrei de erro do Prefeito que está ai e o que 
você cobrou? Nada, você só é cobertor, você está 
aqul á vinte anos como eu para encobrir Prefeito 
mals eu não. Quando eu entrei com o requerimento 
pedindo para saber onde foi gasto mals de 
oitocentos mil para consertar meia dúzia de 
condução, você votou contra. Quanto eu entrei com o 
Requerimento cobrando a cesta básica que vocês 
prometeram e não nós, mais quando eu fui fazer a 
cobrança vocês fizeram antes, a Simone sabe disto 
porque ela já cortou dizendo que já tinham 
colocado. Então quando eu entrei para saber se la 
dar cesta básica ou não você votou contra, será 
porque você queria proteger o Prefeito, encobrir 
ele da promessa que ele fez e não ia cumprlr. Eu 
não estou aqui para encobrir ninguém, · estou aqui 
para cumprlr o que eu falo e minha obrigação é 
cobrar os erros que vem acontecendo e você vem aqui 
falar um monte de baboseira e que eu estou 
encobrindo Prefeito, você me conhece eu tenho um 
monte de documentos aqul e se você quiser eu de 
mostro, eu provo na próxima Sessão e você não 
cobrou nada até agora. Muito obrigado." Fazendo uso 
da palavra o VEREADOR FERNANDO APARECIDO ANTONINI, 
disse: "Boa noite a todos, Dom a respeito do 
veiculo no shopping de Ribeirão, logico foi um 
deslize das professoras que realmente poderiam ter 
almoçado em outro lugar, porém eles foram fazer uma 
prova na faculdade que fica á quinhentos metros do 
shopping Santa Úrsula, tinha uma gestante junto e 
estava muito calor, ela só entram no shopping para 
almoçar, tomar uma água porque era mais próximo, em 
seguida já foram embora. Então não aconteceu nada 
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de rnals, houve Slrn o erro de ter sido no shopping, 
o carro não salu daqui para lr ao shopping, 
inclusive tem os ticket de vinte e dois e 
cinquenta, almoçaram no girafas que é popular 
almoçaram e foram embora, e tudo por causa das 
circunstâncias do momento, ninguém foi lá para 
fazer compras e nem saiu daqui para passear. Estou 
explicando porque as vezes no facebook, 
dificilmente você vê um intelectual lr falar 
besteira no facebook, muita gente ao invés de 
levantar os fatos fica comentando o que urna pessoa 
postou, isto é prejudicial a muita gente. Então 
quando postarem qualquer coisa de qualqu~r pessoa 
vamos levantar os fatos, isto é correto. Quem tinha 
que ficar sabendo já ficou, que é o Prefeito, 
fiscal e Secretária da Educação, todos sabem onde 
elas foram e tem documentos em mãos, o carro não 
foi para fazer compras não trouxeram nem urna bala, 
eu acho que tem . que ter mui to cuidado com o que 
falam em facebook. Agora no ano que vem nós vamos 
entrar em campanha politica se Deus qulser e quem 
já sofreu com facebook sabe muito bem o que 
significa. Boa noite." Fazendo uso da palavra o 
VEREADOR FLAVIO CARDOSO PEREIRA, disse: "Fernando 
eu vou complementar a fala do carro que hoje foi 
postado nas redes . sociais a condução da Prefeitura 
no shopping no sábado e claro que para esclarecer 
precisa pedir para que o Prefeito envie documentos. 
Então vem um monte de comentários; corno quando 
precisa de um carro não tem e tudo aquilo que já 
estamos cansados de ver. Eu acredito que a 
população de Terra Roxa, não vou falar em cem por 
cento porque posso estar pecando, mas noventa por 
cento eu tenho certeza que nenhum dos Prefeitos que 
passaram por aqui vlrou as costas, tiveram 
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problemas sim como a ma1or1a. Então se a gente 
fosse falar aqu1 onde já foram vistos carros da 
Prefeitura, todas as conduções inclusive a do 
Prefeito, das grandes autoridades, quem sai por a1 
para 1r nas reun1oes sabem, é muito fácil você 1r 
na rede social e colocar que o carro estava no 
shopping, mas eu não vi nenhuma postagem descente 
perguntando se alguém sabia o que estava fazendo, 
teve gente que já pegou pedra de cinquenta quilos e 
já perguntou quem era o motorista, nem sabem que o 
carro estava com as quatro professoras e com oficio 
autorizado pelo Prefeito. Eu estou cansado de ver 
condução da Prefeitura por ai, afinal de contas o 
cara vai de ambulância levar paciente, ele tem que 
almoçar no hospital? Claro que não, ele vai em um 
restaurante ou onde ele qu1ser menos dentro do 
hospital. Eu vejo o ônibus da Prefeitura todos os 
dias no Posto Pena Verde, parado, sossegado, na 
sombra e não está parado na frente da escola, ele 
está parado esperando dar o horário para poder 
buscar os alunos e vir embora, a gente cansa de ver 
as ambulâncias paradas almoçando, em restaurante, 
bar, onde ele pode porque com o que ganham não tem 
muita opção. Então é muito difícil e por isto as 
vezes bate um desanimo muito grande no politico, em 
mim bate porque eu se1 o que os motoristas fazem 
pela população de Terra Roxa, quem viaja para Rio 
Preto, Bebedouro, Barretos, Ribeirão, São Paulo e 
por ai vai, a gente sabe o que eles fazem pela 
população com o carro da Prefeitura e quero ver 
quem tem coragem de v1r me falar que é mentira e 
não verdade eu não acho que está errado não, até 
porque quando eles vão para Ribeirão e algum 
cidadão precisa de alguma coisa de lá eles trazem e 
ninguém posta nada em facebook. Agora entre o que 
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pode e o que não pode fazer não cabe a nós, cabe ao 
fiscal do setor, acho um crlme muito grande as 
pessoas lrem nas redes soclals martelarem e o 
motivo mesmo ninguém comentar, vamos tacar pedra 
que é melhor. Eu garanto que todos que passaram até 
hoje nessa administração, todos sem exceção, todos 
ajudaram e fizeram isto, a população não pode 
reclamar em cima disto, todos Prefeitos ajudaram 
como também deixaram de fazer alguma coisa. É claro 
que podiam ter deixado o carro em qualquer lugar e 
ido ao shopping, mais quando você não está com má 
intenção pouco importa, até mesmo porque o carro 
parece o papal Noel. Dom quanto ao que eu disse na 
outra Sessão, é logico que você inverteu · bastante 
as bolas, mais você sabe o que eu quis dizer, vou 
te falar de novo, ele falou nós estamos juntos 
aqu l , ele te falou que la tomar as providências, 
mas asslm não da ibope então você nem esperou. 
Agora você sim fez calunias comigo e com ele, eu 
quero que você prova aqul o dia que eu bati palma 
quando falou mau do Qui to, você é mentiroso e vem 
querer me jogar contra o Prefeito e ficar falando 
que eu fico defendendo o ex-Prefeito e se o Senhor 
não sabe faz vinte e o i to anos que os dois são 
Prefeitos e você faz denuncias, mas de cem como o 
Senhor mesmo já disse aqui, nunca provou nenhuma e 
ainda foi penalizado porque me chamou de ladrão e 
não provou e sabe quando você val provar, nunca, 
nem que você viver mais mil anos · o Senhor vai 
provar que sou ladrão. O Senhor falou, não provou e 
foi penalizado, agora fez um milhão de denuncias e 
a Câmara encobriu tudo? Será que sua ficha não cai 
que o povo não entra mals nessa, porque que dia 
você ouviu aqui que Vereador é contra cesta bás i ca? 
Você fica falando; o seu partido, o seu Prefeito, o 



CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA 
"EDIFÍCIO VEREADOR DEVANIR GIANELLO"- Av. José Chiare/li n° 919 

CEP 14745-000- Tei/Fax (17)3395-1233 I 3395-2008- CNPJ 52.391 .20810001-82 
E-mai/s: camara@camaraterraroxa. sp. gov. br 1 secretaria@camaraterraroxa. sp.gov. br 

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

296 
I Ata da Sessão Ordinária de 21/10/2019 I 

meu Prefeito pode ter prometido mals eu não 
prometi, falou também do Tiola que nem é da minha 
época mas o Senhor estava por aqui é deve saber o 
que aconteceu e quanto ser fiel eu sei que o Senhor 
não é, o Senhor não vai ser fiel nem no dia que o 
Senhor ti ver o seu Prefeito aqul, o seu voto não 
vem de fidelidade. Mas eu sei o que esta doente é 
que quando era o outro Prefeito a gente votava 
contra seus Requerimentos e agora que você quer por 
no narlz dele a gente vota a favor, então toma 
cuidado porque você val dar tiro no pé porque nós 
vamos continuar votando. Então não · adianta você 
ficar com mentira aqui não, eu Ja briguei muito com 
o Quito no outro mandato mas eu sou fiel, brigo sim 
para fazer o que foi prometido, agora você não é 
fiel." EM SUAS CONSIDERAÇÕES FINAIS O SENHOR 
PRESIDENTE, disse: "Em primeiro gostaria de agradecer 
os funcionários do Correio, José Adilson; Marcelo e 
todo pessoal que nos procurou e nos orientou a respeito 
desta Moção e quero dizer que podem sempre contar com a 
gente no que for preclso e possível, obrigado pela 
atitude e pela preocupação de vocês. Eu também fui 
procurado por causa do RX do hospital, pode ser que eu 
não seja mui to bom de conta mais toda vez que alguém 
precisa de RX a ambulância levava para Bebedouro, não 
faz mais que a obrigação de levar, só que pelas minhas 
contas o custo deste transporte acho que é mais caro 
que a chapa, então precisa ver quem está ajudando o 
Prefeito nisto, até porque ficou mals de semanas sem a 
chapa do RX. A respeito do carro que o pessoal colocou 
em facebook eu acho que tudo isto podia ter sido 
evitado, esses comentários no facebook porque da mesma 
maneira que chegou até nós ontem a noite, hoje na parte 
da manhã, da mesma maneira deve ter chegado para o 
responsável da garagem e das pessoas que estavam lá. 
Então eu acho que faltou um pouco de bom senso dos 
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responsáveis que receberam este oficio e das pessoas 
terem se manifestado antes, elas que devem explicação, 
claro que quando o problema chega em nós ternos que 
tentar resolver. Mas se tivessem dado a explicação, 
postado esses documentos que o Senhor está solicitando 
aqui, nada disto teria acontecido e teria evitado muita 
coisa, mas infelizmente sabemos muito bem o que 
acontece." Ninguém mais querendo fazer uso da palavra e 
nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por 
encerrada a sessão. E eu, JOÃO BATISTA LADEIA, 1 o.

Secretário, mandei lavrar a presente Ata que, após ser 
lida e aprovada será assinada. Câmara Municipal de 
Terra Roxa, em 21 de outubro de 2019. 

CRISTIANOF 
Presi 


