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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 02/12/2019 

Aos dois dias do mês de dezembro 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 pelos 
falecimentos de: Lucimar Argentão de Sou za, Hideo 
Suzuki, Aurélio Betiol e Antonio Carlos dos Santos. A 
seguir o Senhor Presidente comunicou que não haverá 
Tribuna Livre, seu tempo foi reservado para IBGE, tendo 
Como tema a importância do censo que será realizado em 
dois mil e vinte. Não havendo mais 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 18 de dezembro de 2019 e 
ninguém se pronunciando contrário, foi aprovada por 
unanimidade. Em seguida o Senhor Secretário fez a 
leitura das correspondências recebidas. A seguir o 
Senhor Secretário fez a leitura do Projeto de Resolução 
n°. 001/2019, que, "ACRESCENTA PARAGRAFO 5°. AO ARTIGO 
156 DO REGIMENTO INTERNO (RESOLUÇÃO N° . 001, DE 
21/11/2016)", de autoria dos Vereadores: Aparecido 
Donizeti Alfinete, Emerson Ribeiro da Costa, Flavio 
Cardoso Pereira, João Batista Ladeia e Fernando 
Aparecido Antonini. A seguir o Senhor Presidente 
consultou o Plenário se é favorável em apreciar o 
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referido Projeto de Lei em Regime de Urgência, sendo 
aprovado por seis(6) votos favoráveis e três (3) votos 
contrários dos Vereadores: João Aparecido dos Santos, 
Carlos Cesar Baldo e Almir Rogerio Custódio. Em seguida 
encaminhou o referido Projeto de Resolução, por ordem, 
à Comissão de Legislação, Justiça e Redação. 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 n°. 012 favorável. A seguir o Senhor Secretário 
fez a leitura do Projeto de Lei n°. 012/2019, que, 
DISPÕE SOBRE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO NO SALÁRIO, 
CRIA REFERENCIAS SALARIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS" , 
de autoria do Executivo. A seguir o Senhor Presidente 
consultou o Plenário se é favorável em apreciar o 
referido Projeto de Lei em Regime de Urgência, sendo 
aprovado por unanimidade. Em seguida encaminhou o 
referido Projeto de Lei, por ordem, à Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação e a Comissão de Finanças 
e Orçamento. 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 n° ; 
013 favorável e a Comissão de Finanças e Orçamento 
emitiu o seu parecer no. 013 favorável. A seguir o 
Senhor Secretário fez a leitura do Projeto de Lei n°. 
013/2019, que, "DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DA ALÍQUOTA 
DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA", 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. 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 
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segulr o Senhor Secretário fez a leitura do Projeto de 
Resolução n°. 001/2019, que, "ACRESCENTA PARAGRAFO 5°. 
AO ARTIGO 156 DO REGIMENTO INTERNO (RESOLUÇÃO N°.001, 
DE 21/11/2016) ", de autoria dos Vereadores: Aparecido 
Donizeti Alfinete, Emerson Ribeiro da Costa, Flavio 
Cardoso Pereira, João Batista Ladeia e Fernando 
Aparecido Antonini. Em seguida o Senhor Presidente 
colocou o Referido Projeto de Resolução em discussão. 
Fazendo uso da palavra o VEREADOR JOÃO APARECIDO DOS 
SANTOS, disse: "Boa noite a todos, eu vejo aqul um 
Projeto com tanta luta e agora suspender o Projeto. 
Eles pegaram pesado porque não pegaram só em eleição 
municipal, pegaram também em eleição federal e se 
tivesse outra eleição no meio eles também colocariam e 
assim acabar com tudo. Eu vi aqui o Carlos usar essa 
Tribuna e passar tantos benefícios para o município, e u 
não vi nada de aproveitamento de noventa por cento. Nós 
somos livres, vivemos em um país democrático, tem uma 
Lei aprovada dando direito ao cidadão e quando o cara 
faz alguma coisa errada não quer receber critica? Eu vi 
também o Paulo, bom vou citar o caso do Carlos que eu 
discuti com ele alguns assuntos que ele trouxe para 
essa Tribuna e que não estava correto e ele soube me 
entender, ele retirou algumas coisas até porque ele não 
estava sabendo de tudo, mas de tudo que ele fez se e l e 
errou em um, ele acertou nos outros dez, o Paulo também 
usou essa Tribuna com muita elegância, não desacatou 
ninguém. Agora vem pedir a suspensão do Projeto do uso 
da Tribuna Livre? Se está vindo critica cada um que se 
defenda, por mim pode aparecer cem criticando que eu 
vou saber enfrentar um por um, até porque eu sel a 
politica que eu fiz dentro de todos esses anos de 
Vereador e vou respeita r o cidadão esclarecendo tudo, 
ponto por ponto. Então eu sou completamente contra este 
adiamento do uso de Tribuna Livre, principalmente s e 
tratando ainda de Eleição Federal. O uso da Tribuna foi 
aprovado a mais de vinte anos, eu coloquei este Projeto 
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e nunca teve problema em período eleitoral aqui não, eu 
sou contra e não concordo." INTERVINDO O SENHOR 
PRESIDENTE disse: "O problema maior foi o Senhor José 
Carlos de declarar que não sabia se seria candidato a 
Prefeito ou a Vereador na Tribuna Livre. Então se 
tivermos sessenta candidatos, os sessenta vão estar 
disponíveis para a Tribuna e a Tribuna não é para fazer 
politica." A seguir o Senhor Presidente colocou o 
Referido Projeto de Resolução em única votação, sendo 
aprovado por cinco(5) votos favoráveis e quatro(4) 
votos contrários dos Vereadores: João Aparecido dos 
Santos, Carlos Cesar Baldo, Cristiano Francisco de Lima 
e Almir Rogerio Custódio. Em seguida o Senhor 
Secretário fez a leitura do Projeto de Lei n °. 
012/2019, que, DISPÕE SOBRE INCORPORAÇÃO DE 
GRATIFICAÇÃO NO SALÁRIO, CRIA REFERENCIAS SALARIAIS E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS", de autoria do Executivo. A 
seguir o Senhor Presidente colocou o referido Projeto 
de Lei em única discussão e 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 não 
quero ser chato mals tem hora que a gente tem qué 
apelar, é brincadeira, como que pode um sistema de 
gravação ficar somente quinze dias, aí você preclsa ver 
alguma coisa que aconteceu lá dentro e não tem essa 
gravação, é brincadeira um negocio desse. Eu pedi 
agosto e setembro porque eu tinha certeza que mui t a 
gente não estava trabalhando, então ele manda a 
r esposta de quinze dias em que o pessoal estava 
trabalhando querendo que eu quebre a cara aqui e o 
meses que eu pedi, que não trabalharam estes eu não vou 
ver e não vou ter como provar, eu não vou ter como 
mostrar para a população que pagam impostos que os 
caras não trabalham, só vão para receber salário e 
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quando a gente vai falar somos criticados, dizendo que 
é urna humilhação colocar dedo no relógio de ponto, 
humilhação é o povo pagar impostos e não ser recebido, 
isto que é humilhação e eu não acredito que fizeram 
isto aqui porque eu tenho noventa e nove por cento de 
certeza que tem a gravação, eles não querem passar e se 
ti ver acontecendo isto mesmo é o fim, o cara deixa r 
gravado só qulnze dias é o fim da pic3da, e se 
acontecer um roubo lá dentro ou até coisa pior, eu 
tenho certeza que aqui na Câmara e que nem tem tantos 
problemas como na Prefeitura se eu pedir a gravação de 
um mês vai ter. INTERVINDO O SENHOR PRESIDENTE, disse: 
Aqui na Câmara por efeito do HD não ser tão grande, se 
eu não me engano aqui é quinze dias também, por causa 
da capacidade do nosso HD. Com a palavra o VEREADOR 
JOÃO APARECIDO DOS SANTOS, disse: Então eu pediria para 
quando fazer aquela devolução que use para aumentar o 
HD e que no dia de amanhã o cidadão possa ter acesso. 
Agora a Prefeitura que é o local de todos os 
documentos, é impossível, ali não pode ter gravação só 
de quinze dias, tem que ter um sistema que passado o 
tempo seja tirado cópias, agora mandar isto aqui para 

· mim é me insultar. Eu acho que todos viram um vídeo que 
a Marcia soltou, eu fui parado por várias pessoas 
perguntando o que estamos fazendo aqui dentro, que 
estamos aqui só para receber salário, que não estamos 
fazendo nada. Nós ainda ternos que ouvir tudo isto, eu 
fui obrigado é logico colocar o vídeo e mostrar que o 
Projeto que nós fizemos, eu e o Cesar pedindo para 
resolver o problema das reciclagens, colocar o Projeto 
que o Senhor Presidente também colocou para que s e ja 
f eita as limpezas nos terrep os. Agora todos estão vendo 
o índice enorme do ano passado e ninguém está aqui para 
criticar funcionário, a intenção é preservar vidas, 
houve mortes na Região e todos sabem que a dengue nã o 
vem para brincar, não pode deixar corno está, não pode 
deixar aberto tem que cobrir aqueles bags, porque pode 
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até acontecer morte. Então infelizmente eu fui obrigado 
a publicar um vídeo até porque a Prefeitura que tem que 
resolver o problema e não nós. Muito obrigado." Fazendo 
uso da palavra o VEREADOR FLAVIO CARDOSO PEREIRA, 
disse: "Boa noite a todos, dando sequencia ao que o ·Dom 
está falando referente a dengue, ' todos sabem que 
estamos começando períodos de chuva e nós somos 
cobrados nas ruas sim, talvez cobrem mais o Dom por ele 
ser de esquerda, eles podem achar que se cobrar a gente 
nós não falamos falar nada para o Qui to. Mas longe 
disto, porque independente, todos nós somos cobrados, 
inclusive o dono da reciclagem e eu tenho certeza 
disto. Agora a parte da Câmara foi feita, mas quem 
precisa executar é o Prefeito, o Executivo nó s somos o 
Legislativo, nós passamos para o Executivo e alguém lá 
tem que executar, seja qualquer outro órgão ou seJa 
Mané, Pedro, João, a reciclagem daquele tamanho acho 
que tem que ser executada, um terreno tem que ser 
executado, chega de passar a mão na cabeça, é melhor 
você não passar a mão na cabeça de qualquer cidadão na 
rua do que ter que passar a mão nele lá no velório. 
Então alguém tem sim que tomar atitude mas isto não 

· quer dizer que a Câmara não fez a parte dela, eu veJO 
ai o trabalho do pessoal da dengue que já começ ou e a 
gente sempre vem aqui reforçar, é obrigação nossa e 
devemos estar passando no dia a dia, instruir as 
pessoas também para quando saírem da cidade usarem 
repelente porque todos sabem que cidades maiores os 
índices são bem maiores e todos sabem que quando tem os 
primeiros índices de dengue aqui são exportados por 
pessoas que viajaram para a praia e para outros 
diversos lugares a possibilidade é muito mai o r em ter a 
dengue. Então nós vamos fazer nossa parte sim, todas as 
vezes que a Câmara faz uma Lei e encaminha para o 
Executivo, ou o órgão responsável, parece que a lei 
morre, mas vocês sabem que uma Lei aprovada pela Câmara 
ela pode parecer morta porque você só vai ver ela 
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quando tiver um problema grave e chegar aos pés da Lei. 
Eu vou citar um exemplo curto, todos aqui em Terra Roxa 
esqueceram a Lei do horário, mais eu me recordo hoje e 
os comércios da cidade que ficam abertos nas madrugadas 
tem a Lei em mãos. O que acontece com a Lei em mãos de 
qualquer Lei aprovada? Enquanto não acontece nada, sem 
problema, mas eles sabem o que pode acontecer se tiver 
algum problema passado do horário. Então no caso da 
dengue também precisa parar de passar a mão na cabeça e 
tomar atitudes, fazer valer a Lei que foi passada por 
aqui e não fazer morrer. O cara que não tem carta de 
motorista e anda na cidade faz vinte anos e a policia 
por conhecer nunca parou ele, mas quando acontece 
alguma coisa e a policia para ele sabe o que ele fala? 
Mas eu sou azarado hein, andei vinte anos, então não 
vamos deixar as coisa acontecerem para depois falar que 
é azarado, cumpra os horários, previnam a dengue e os 
responsáveis executem o que tem que ser executado." EM 
SUAS CONSIDERAÇÕES FINAIS O SENHOR PRESIDENTE, disse: 
"Quero fazer um esclarecimento a respeito do video que 
foi colocado, primeiro quero parabenizar a equipe de 
vigilância que está fazendo seu trabalho, eu quero 

· pedir ao Senhor Prefei t o que dê mais autonomia à essas 
pessoas, elas saem para as ruas para fazer o trabalho 
delas e geralmente não tem autonomia, antigamente 
porque não e xistia Lei mas agora e x iste Lei e ficou 
muito mais fácil para o Executivo é só ele mandar 
executar, não interessa a quem, se é fulano ou ciclano. 
Também como o Dom já falou e eu também já fui 
questionado e quero passar para as pessoas sim, eu 
sempre digo; quando você sabe de um problema e não toma 
providência você é negligente com o problema, mas nós 
fizemos o Projeto, ele foi aprovado e ele tem que ser 
executado, o Legislativo fez a parte dele, lembrando 
também que não havia nenhuma Lei no Municipio que 
punisse este tipo de ato na cidade. A respeito do video 
eu só acho uma coisa muito engraçada, as pessoas às 
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vezes querem fazer vídeo para fazer denuncia, eu não 
sel se é por medo mais todos sabem de quem é a 
reciclagem que mostra no vídeo, então que hipocrisia é 
essa em não falar de quem é a reciclagem onde você está 
filmando, não precisa ter medo e nem se esconder, já 
que você está fazendo um vídeo investigativo pode 
falar, não precisa ter medo de ninguém não porque nem 
nome cita e todos sabem de quem é a pessoa tem que ser 
penalizada e não importa quem, a Lei foi feita para 
todos e não importa quem. Lembrando que estamos na 
última Sessão de dois mil e dezenove, eu quero aqul 
primeiramente me desculpar por algum erro ou alguma 
falha cometida durante este ano. Gos t aria de agradecer 
todos os Vereadores pela compreensão, pela colaboraç ão, 
agradecer os colaboradores Adelino, Simone e Lucimara, 
muito obrigado pela dedicação de vocês. Peço que todos 
tenham um Natal Santo e Abençoado, que a paz possa 
relnar verdadeiramente dentro da casa de cada um de 
nossa cidade." 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°.-Secretário, mandei lavrar a 

· presente Ata que, após ser lida e aprovada será 
assinada. Câmara Municipal de Terra Roxa, em 02 de 
dezembro de 2019. 

CRISTIANOF JOÃO BATf.STA LADEIA 
I': -Secretário. 


