
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-mails: camara@camaraterraroxa. sp.gov.br 1 secretaria@camaraterraroxa. sp.gov. br 

site: camaraterraroxa.sp.gov.br r-::::;::) 
Estado de São Paulo \......... ~ 

78 
Ata da Sessão Ordinária de 01/06/2020 

ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 01/06/2020 

Ao primeiro dia do mês de junho de dois mil e vinte, às 
vinte horas, reunlu-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: Maria Tomicioli Souza, Pedro Suzuki 
Numajiri, Aparecida Gonçalves Pinto Massonete, Alcides 
Vernillo, Cleonice da Conceição dos Santos, Nair 
Squevenin Zanelli, Cleber Borges, Nair Magioni 
Maróstica e Jair Amâncio. Em seguida o Senhor 
Presidente deu início ao EXPEDIENTE e colocou à 
apreciação do Plenário Ata da Sessão Ordinária do dia 
16 de março de 2020 e ninguém se pronunciando 
contrário, foi aprovada por unanimidade. Em seguida o 
Senhor Secretário fez a leitura da Indicação n°. 
011/2020, do Vereador João Aparecido dos Santos, que, 
"INDICA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE RESOLVA O 
PROBLEMA NA RUA ANTONIO MARÓSTICA, 333." A seguir o 
Senhor Secretário fez a leitura da Solicitação n°. 
003/2020, do Vereador João Aparecido dos Santos, que, 
"SOLICITA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE SEJA 
CONTRATADA A ZOOM, E ASSIM POSSAMOS REALIZAR SESSÕES 
VIA INTERNET." A seguir o Senhor Secretário fez a 
leitura do Projeto de Lei n°. 007/2020, datado de 30 de 
abril de 2020, que "DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES 
ORÇAMENTARIAS PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 E DÁ 
OUTRAS PROVID~NCIAS," de autoria do Executivo. Em 
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seguida o Senhor Secretário fez a leitura do Projeto de 
Lei n°. 008/2020, datado de 21 de maio de 2020, que 
"DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA QUE O EXECUTIVO POSSA 
NOTIFICAR E NA REINCIDENCIA APLICAR MULTAS ÁS PESSOAS 
FISICAS E JURIDICAS NO DESCUMPRIMENTO AS MEDIDAS DE 
QUARENTENA DO COVID 19 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS," de 
autoria do Executivo. Após leitura, o Senhor 
Presidente, consultou o Plenário se é favorável em 
apreclar 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 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 n°. 006. E a Comissão de Finanças e Orçamento 
emitiu o seu parecer favorável n°. 005. A seguir o 
Senhor Secretário fez a leitura do Projeto de Lei n°. 
009/2020, datado de 22 de maio de 2020, que "DISPÕE 
SOBRE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DO AUXILIO MERENDA 
AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O 
PERIODO DE QUARENTENA DO COVID 19 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS," de autoria do Executivo. Em seguida o 
Senhor Secretário fez a leitura da EMENDA ADITIVA N°.01 
ao Projeto de Lei n°. 009/2020, datado de 22 de maio de 
2020, que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DO 
AUXILIO MERENDA AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
DURANTE O PERIODO DE QUARENTENA DO COVID 19 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS." Nos termos da Legislação em vigor, 
acrescenta artigo ao citado Projeto de Lei com a 
seguinte rédação: Artigo - Com fundamento no Artigo 73, 
parágrafo 10 da Lei Federal n°.9.504/97, aprovada .a Lei 
e iniciada a execução será encaminhada ao representante 
do Ministério Público para que o mesmo, se assim 
entendendo necessário, promova o acompanhamento da 
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execução financeira e administrativa confor.me a 
Legislação Eleitoral. Justificamos que é para melhor 
fiscalização. De autoria dos Vereadores: João Aparecido 
dos Santos e Carlos Cesar Baldo. Após leitura, o Senhor 
Presidente, consultou o Plenário se é favorável em 
apreclar 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 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 n°. 007. E a Comissão de Finanças e Orçamento 
emitiu o seu parecer favorável n°. 006. 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. Em seguida o Senhor secretário fez a leitura do 
Requerimento n°. 006/2020, datado de 29/06/2020, que, 
"REQUER, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E 
APÓS OUVIR O DOUTO PLENÁRIO, QUE O SENHOR PREFEITO 
MUNICIPAL ENCAMINHE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DA EMENDA 
ENCAMINHADA DE CENTO E CINQUENTA E DE CEM MIL REAIS, D9 
DEPUTADO NILTON TATO E TAMBÉM A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
TODAS AS EMENDAS ENCAMINHADAS PELO DEPUTADO ARLINDO 
CHINAGLIA, DO FINAL DO ANO DE 2016 QUE ENTROU NOS 
COFRES PÚBLICOS EM 2017 E TAMBÉM TODAS AS EMENDAS DE 
2017, 2018, 2019 E 2020. Após leitura o Senhor 
Presidente colocou o referido Requerimento em única 
discussão e votação sendo aprovado por unanimidade. A 
seguir o Senhor secretário fez a leitura do 
Requerimento n°. 007/2020, datado de 29/06/2020, que, 
"REQUER, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E 
APÓS OUVIR O DOUTO PLENÁRIO, QUE A MESA DA CÂMARA 
MUNICIPAL TOME PROVIDÊNCIAS REFERENTE AOS REQUERIMENTOS 
APROVADOS POR ESSA CASA DE LEIS. Após leitura o Senhor 
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Presidente colocou o referido Requerimento em única 
discussão e votação sendo aprovado por unanimidade. Em 
seguida o Senhor Secretário fez a leitura do Projeto de 
Lei n°. 008/2020, datado de 21 de maio de 2020, que 
"DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO PARA QUE O EXECUTIVO POSSA 
NOTIFICAR E NA REINCIDENCIA APLICAR MULTAS ÁS PESSOAS 
FISICAS E JURIDICAS NO DESCUMPRIMENTO AS MEDIDAS DE 
QUARENTENA DO COVI D 19 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, " de 
autoria do Executivo. Após leitura, o Senhor Presidente 
colocou o referido Requerimento em única discussão e 
votação, sendo aprovado por oito(8) votos favoráveis e 
um ( 1) voto contrário do Vereador Cristiano Francisco 
de Lima. Em seguida o Senhor Secretário fez a leitura 
da EMENDA ADITIVA N°.01 ao Projeto de Lei n°. 009/2020, 
datado de 22 de maio de 2020, que "DISPÕE SOBRE 
AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DO AUXILIO MERENDA AOS 
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PERIODO DE 
QUARENTENA DO COVID 19 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS." Nos 
termos da Legislação em vlgor, acrescenta artigo ao 
citado Projeto de Lei com a seguinte redação: Artigo ~ 

Com fundamento no Artigo 73, parágrafo 10 da Lei 
Federal n°.9.504/97, aprovada a Lei e iniciada a 
execução será encaminhada ao representante do 
Ministério Público para que o mesmo, se assim 
entendendo necessário, promova o acompanhamento da 
execução financeira e administrativa conforme a 
Legislação Eleitoral. Justificamos que é para melhor 
fiscalização. De autoria dos Vereadores: João Aparecido 
dos Santos e Carlos Cesar Baldo. Após leitura, o Senhor 
Presidente colocou a referida Emenda Aditiva em única 
discussão. Fazendo uso da palavra o VEREADOR FLAVIO 
CARDOSO PEREIRA, disse: "Boa no i te a todos, eu li e 
reli essa . Emenda que o Vereador João Aparecido dos 
Santos colocou aqui, eu procurei entender de . onde 
surgiu o que ele colocou aqui, eu não entendi vou votar 
contra e já vou justificar. Pelo o que está se 
referindo pra mim nesta Emenda dele ele está chamando 
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nosso Prefeito de ladrão, porque falar que o Ministério 
Público tem que vir aqui entregar cesta básica, onde já 
se vlu, eu sou contra, vou votar contra isto é uma 
afronta ao Prefeito, sendo que essas cestas são Lei." 
INTERVINDO O SENHOR PRESIDENTE, disse: "Eu sou cont r a 
essa Emenda, porque quem tem que fiscalizar somos nós 
Vereadores, nós somos pagos para is t o e muito bem pago . 
Então quem fiscaliza somos nós, não tem nada que 
terceirizar para ninguém, essa é minha opinião e só 
lembrando que não estamos votando contra o Projeto, 
estamos votando contra a Emenda." Em seguida o Senhor 
Presidente colocou em única votação, sendo rejeitada 
por cinco(S) contrários dos vereadores: Flavio Cardoso 
Pereira, João Batista Ladeia, Aparecido Donizeti 
Alfinete, Fernando Aparecido Antonini e Emerson Ribei r o 
da Costa e três(3) votos favoráveis. A seguir o Senhor 
Secretário fez a leitura do Projeto de Lei n° . 
009/2020, datado de 22 de maio de 2020, que "DISPÕE 
SOBRE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO DO AUXILIO MERENDA 
AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O 
PERIODO DE QUARENTENA DO COVID 19 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS," de autoria do Executivo. Em seguida o 
Senhor Presidente colocou o referido Projeto de Lei em 
única discussão e votação sendo aprovado por 
unanimidade. Não tendo nada a tratar na Ordem do Dia, o 
Senhor Presidente deu início a EXPLICAÇÃO PESSOAL. 
Fazendo uso da palavra o VEREADOR JOÃO APARECIDO DOS 
SANTOS, disse: "Boa noite a todos, dessa forma Flavio 
você falou que o próprio Prefeito de Viradouro chamou 
ele próprio de ladrão, você pega o Projeto de Viradour o 
que diz assim; com fundamento no Artigo 73, parágra fo 
10 da Lei Federal n°.9.504/97, aprovada a Lei e 
iniciada a execução será encaminhada ao representante 
do Ministério Público para que o mesmo, se assim 
entendendo necessário, promova o acompanhamento da 
execução financeira e administrativa conforme 
estabelece e Lei Eleitoral. Então a Lei estabelece tudo 
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mesmo que seJa uma calamidade pública, tudo que for 
entregue em ano eleitoral a população, existe uma Lei 
Eleitoral que tem que ser encaminhado a Promotoria, 
independente de querer ou não. Porque se a pandemia 
dure e chegue o período eleitoral e estão entregando 
cestas básicas, você não vai ter controle porque 
cinquenta por cento do orçamento é o Prefeito que 
autoriza, é por isto que sempre discuti este problema~ 
antigamente era cem por cento a Câmara que decidia o 
dinheiro publico, tinha que vir para Câmara e ser 
votado, depois começou essa onda de cinquenta por 
cento, então o Prefeito tem cinquenta por cento nas 
mãos para fazer o que ele quiser sem depender de 
Câmara. Agora é um ano eleitoral e você não sabe o que 
o Prefeito está fazendo, aí fala para fiscalizar, mais 
fiscalizar o que se tem um monte de coisa que não val 
para o site tudo desatualizado, você pede e não tem 
informação. Então é por isto porque tudo o que você for 
fazer em ano eleitoral a Lei ordena que o Ministério 
Público tome conhecimento e se ele desejar fazer 
apuração tem um projeto aprovado, é só isto. Mui to 
obrigado." Fazendo uso da palavra o VEREADOR FLAVIO 
CARDOSO PEREIRA, disse: "Interessante eu não entendi 
muito bem essa posição do Dom, porque se o Ministério 
Público já tem então o porque desta Emenda? Preocupação 
porque é um ano eleitoral, hora o Prefeito que sabe 
onde vai arder, ou ele não tem responsabilidade. Então 
eu acho o seguinte quando nós ficamos sabendo desta Lei 
o Prefeito já conhece décor, porque quando em ano 
politico, vou falar em números redondos para não dizer 
que estamos maquiando, se você entregou mil cestas 
básicas por mês até em agosto e de agosto a outubro, só 
Deus sabe quando vai ser essa eleição, entregou Clnco 
mil, é assim que o Ministério Público entende. Então 
como o Prefeito vai entregar até setembro mil por mês e 
de setembro até dezembro, que é uma previsão para a 
política, você entregou duas mil por mês. Então o 
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Prefeito tem que saber e ter responsabilidade sobre 
isto, até porque ele já sabe que o Ministério Público 
está em Clma disto ele Ja está fiscalizando, não 
precisa de nós não. Agora nós estamos vivendo un1 
momento e não é só Terra Roxa, o mundo inteiro e 
estamos todos mui to assustados com uma pandemia que 
pode matar milhões de pessoas, mals no Brasil só se 
preocuparam além dessas mortes, se preocuparam em fazer 
muita política em cima e por isto deixou a população e 
as autoridides que tem muito respeito pelo povo em uma 
situação muito difícil, muito ruim, nós estamos vivendo 
um problema terrível e não é só no Brasil é no mundo 
inteiro, é terrível, o problema não é com o Governador, 
Deputados ou Presidente, o problema é com o Mundo., mas 
no Brasil sempre tem um jeito diferente de tratar. 
Vamos falar aqui dos nossos nove mil habitantes, nove 
mil amigos, porque querendo ou não um conhece o outro, 
mesmo a pessoa não tendo uma simpatia por você 
politicamente. Então todos acham que tem o direito de 
ir nas redes sociais e falar o que quer, como ele 
disse: onde estão os Vereadores, onde esta o Prefeito, 
onde está o líder do Prefeito, ora eu sou o líder do 
Prefeito mas isto não quer disser que tenho que ficar 
agarrado no pé dele. O Prefeito já passou que há uma 
divergência entre Estadual, Municipal e Federal, todo~ 

tem direito mais se você tirar o pessoal que é da bolsa 
família que tem filho estudando, porque muitos também 
têm por necessidade, todos esses da bolsa família 
automaticamente já entra no programa, já foram 
entregues mais de quatrocentas cestas. Tem grupos 
montados que diz assim: falaram que como eu tenho três 
filhos só vão dar para um. É mentira, agora quem não 
foi cadastrar para fazer entrega não vai receber a 
cesta, mas quem foi cadastrar e tiver um, dois, três ou 
uma fazenda e for cadastrar ele vai receber. Depois de 
cadastrado e eu me comprometo aqui que dentro de três 
ou quatro dias o seu ki t estará sendo entregue, não 
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importa quantos filhos, ou aquele que não tem 
necessidade mais vai seguir as regras do que foi faladc 
nas redes sociais, pega e da para os outros. Não é 
assim não cara, será que esqueceram que o Prefeito não 
entrega cesta básica só para os alunos, tem também as 
farnilias carentes que infelizmente necessitam de cestas 
e não tem filho estudando, mas necessi tarn e mui tas 
vezes têm até gente doente dentro de casa. Então porque 
você que é um cara bem sucedido vai pegar a cesta? Não 
é assim que funciona a Prefeitura tem um trabalho 
social, tem que pensar mais no social e não vir em rede 
social tumultuar. Hoje eu peguei com o José Alfredo o 
que a Prefeitura tinha recebido até hoje para a merenda 
dos alunos, é vergonhoso ele me passou o valor certo de 
cinquenta e sete reais, podendo chegar até cinquenta e 
nove, então nem é preciso falar nada em cima de um 
valor deste. Agora o valor que é repassado é irrisório, 
de fevereiro que foi quando começou as aulas até hoje 
eles receberam doze mil, duzentos e vinte, do municipal 
e do federal foi cinquenta e quatro mil, você sornando 
tudo vai dar entorno de sessenta e poucos mil r:eals. 
Então se você dividir você val falar que os alunos 
comeram só um real e pouco por dia, não, claro que 0ão 
e vocês sabem disto, porque nisto tudo envolve café d a 
manhã, almoço enfim tudo. Mais é muito fácil ir à rede 
social e falar que quando estava tendo aula o porquê 
não dar agora, e se estivesse tendo aula não estaria. 
gastando? Então longe de dizer que o Prefeito vai dar 
urna cesta para quem tem três filhos, ou quem tem quatro 
ganham duas, nada disto ele val dar cesta para todos 
que se cadastrar, agora se não cadastrar não vai 
receber a cesta, são mais de mil alunos, eu tenho até 
coragem de .. perguntar Vereador tem filho na escola você 
tem coragem de pegar a cesta? Estou citando aqui mais a 
Doutora Vanissa também tem filha na escola será que ela 
vai lá cadastrar para pegar urna cesta? Mais se forem se 
cadastrar podem ter certeza que todos vão receber, 
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agora se você fe z o cadastro e não rece beu e u gostar ia 
muito de saber. Eu sei que ]a foram entregues ma is de 
quatrocentas cestas e tem muito mais montada esperando 
por cadastro. Então e x istem divergências nas pessoas em 
dizer que o Prefeito não vai entregar, ele vai sim se 
você cadastrou você vai receber, s ej a quem f or . Então é 
um momento de pensar na situação terríve l em que 
estamos vi vendo e que infelizmente tem tendência err, 
aumentar porque os fatos que vem acontecendo na cidade 
leva a isto, muitos só vão acreditar na doença a hora 
que cair um do lado dele, porque enquanto estiver não 
acontecer aqui não vão acreditar. Hoje eu vi urna 
reportagem de Ribeirão Preto e o dono da loja falou que 
vai continuar vendendo com porta fechada, vou respeitar 
isto pelo menos mais vinte dias, eu acho que a 
população precisa de conscientização, não é Prefeito e 
nem Vereador ficar correndo na cidade, sendo que está 
vinte e quatro horas no ar pedindo pelo amor de Deus 
fi quem longe, fi quem em casa, mais o povo parece que 
não estão levando a sério, só vai mesmo acreditar hora 
que cair um do lado dele." EM SUAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 
O SENHOR PRESIDENTE, disse: "Só lembrando Flavio nessa 
explicação que você deu, é o que a gente já vinha 
falando outro dia, é o que já deveríamos ter feito mais 
infelizmente algumas pessoas procuravam as escolas pa ra 
fazer o cadastro e muitas vezes não eram nem recebidas, 
eu já até falei isto com o Prefeito e a intenção dele é 
ótima, é claro que ele vai dar cesta para todos, só que 
infelizmente sempre tem alguém que não consegue 
instruir a população corretamente. Eu fui procurado a 
pessoa tem dois filhos e falou que ia fazer só de um, 
mais não é assim que funciona, a população merece 
explicação 7 porque ele ou alguém da equipe dele não se 
manifestou antes dando explicaçôes, todas as 
Prefeituras foram nas redes sociais e explicaram, 
porque ele também não foi antes. Porque muitas vezes as 
pessoas iam na escola procurar e nem sabiam quem era o 
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responsável, eu ouvi uns áudios que pelo amor de Deus 
se tratar alguém da minha família daquele jeito, não 
tem cabimento. Inclusive só para deixar registrado urna 
publicação que teve no facebook falando que aqui não 
tem Presidente da Câmara, que não tem líder do Prefeito 
e que todos nós estamos dormindo aqui. A pessoa que 
publicou isto já ouvi que a Câmara tem Presidente sim e 
que não tem ninguém dormindo aqui, meu trabalho esta 
sendo feito e muito bem feito, não estou dormindo aqui, 
só para deixar registrado em Ata a minha indignação 
desta publicação, todos Vereadores estão dormindo menos 
o Dom." Ninguém mais querendo fazer uso da palavra . e 
nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por 
encerrada à sessão. E eu, JOÃO BATISTA LADEIA, 1°.
Secretário, mandei lavrar a presente Ata que, após ser 
lida será assinada. Câmara Municipal de Terra Roxa, em 
01 de junho de 2020. 

JOÃOBA , 
1 °. -Stcretário. 


