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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 16/09/2019 

Aos dezesseis dias do mês de setembro 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 L~ 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 pelús 
falecimentos de: Erick Iorio Alvim de Souza, Valdemar 
Ferreira, Rosa Leite Pereira, Maria Ordalia Bovo 
Medeiros e Angélica Padovan Donato. Em seguida o Senhor 
Presidente comunicou que há duas(2) inscrições para uso 
da TRIBUNA LIVRE, da Senhor José Carlos Silva e da 
Senhora Maria Tereza Botan. A seguir deu início ~ 

TRIBUNA LIVRE e convidou para vir a Tribuna e tratar 
dos segu~ntes assuntos: Respostas e questionamentos; 
Planejamento dois mil e vinte e Esclarecimentos do 
PCCS. Fazendo uso da palavra o Senhor JOSÉ CARLOS 
SILVA, disse: "Pessoal boa noite, graças a Deus depois 
de dois meses estou de volta na Câmara Municipal para 
falar sobre a situação que está Terra Roxa, nosso 
trabalho é para uma Terra Roxa melhor e com mals 
respeito aos funcionários da Prefeitura e professores, 
este é nõsso trabalho e não pedir voto para ninguém até 
mesmo porque aqui não se _ trata de um palanque, caminhão 
político ou algo assim. Nós temos liberdade de 
expressão desde que estejamos certos, a gente vive em 
um país onde reina a democracia. Quem veio na Sessão 
anterior sabe do que. se trata, eu não estava porque 
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passel p~r uma cirurgia do coração, ainda não estou dez 
mais vim dar algumas respostas. No dia dez de agostc 
postei um vídeo que teve umas mil e quinhentas 
visualizações, por essa quantidade de visualizações o 
vídeo é de . conteúdo bom, para Terra Roxa é um nível 
alto, até expressivo e por causa deste vídeo que teve o 
assunto dos Vereadores quanto a mim. O primeiro assunto 
diz o seguinte; os Vereadores de Terra Roxa trabalham 
cada um ~em o seu serviço e eu quero deixar bem claro 
que eu não tenho porque já trabalhei quarenta e nove 
anos, dos quais quatorze foi na roça e trinta e cinco 
anos em uma empresa conceituada, Empresa Brasileira · de 
Correio e Telégrafos, da qual fui gerente por trinta 
anos. Outro detalhe importantíssimo, todos os 
Vereadores tem seu servlço e eu fico mui to feliz por 
não precisarem do salario da Câmara e trabalhar por 
livre e _ espontânea vontade para o povo. Todos os 
Vereadores foram eleitos pelo povo e por isto tem que 
ter respeito pelo povo, dar retorno ao . povo do seu 
trabalho e não há uma pessoa só, para quem entende um 
plngo é letra e · não preciso falar nome de ninguém. 
Outro detalhe importantíssimo aqul não tem nenhum 
Vereador milionário que comprou voto para ser e lei to; 
isto é muito bom, sinal que o povo votou na confiança e 
se não t~m voto comprado, Deus abençoe que não tenha. 
Então todo o povo votou na confiança e na honestidade 
dos Vereadores, eles exigem de vocês um trabalho e um 
retorno transparente. Vou dar um exemplo do que é um 
trabalho transparente; teve uma voto aqui da qual eu 
não estava presente e seis Vereadores, deixando bem 
claro que não prevalece minha opinião, ·cada um tem sua 
própria opinião mais nós trabalhamos para que o eleitor 
veja o que está acontecendo, este é um trabalho de 
conscientização, seis Vereadores votaram, é problema de 
vocês logico, com certeza, mas seus eleitores ficaM 
sentidos por não ser uma administração transparente ~ 
desde que ninguém comprou voto, todos votos foram 
conquistados por honestidade então vocês tem o dever e 
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obrigação de fazerem urna administração transparente; 
Hoje por_ exemplo é um dia que pode ser corrigido um 
erro de ontem, ou acerto, é simplesmente urna 
explicação: votaram seis contra a prestação de conta's 
do ano de dois mil e dezesseis, então está um sigilo 
enorme e tudo isto porque eu disse que os Vereadores 
deviam sair da moi ta e ocasionou todo este problema. 
Então essa administração, corno seis Vereadores votaia~ 
a favor da não prestação de contas do ano de dois mil e 
dezesseis. Hoje é um dia que fizeram reunião para nada, 
não sei se fizeram ou não mais seis contra é difícil, 
passa cada um por aqui e se explique o porque votou, 
até mesmo porque dois mil e dezesseis foi ano politico, 
ano de gastos e ninguém sabe nada. Então se . vocês nao 
sabem de nada com certeza amanhã ou depois, quaiJ.do 
vocês forem solicita r votos dos seus e lei tores, val 
surgir essa pergunta, isto é certeza absoluta e por 
este motivo que pedi aos Vereadores para que saíssem da 
moita, esconde coisas dentro de coisas, que é mais urna 
vez a prestação de contas. Eu particularmente por ser 
certo e querer tudo certo demais, eu acho este ponto 
errado, pelo amadurecimento dos políticos que tem aqui, 
são políticos experientes e que não devem apoiar urna 
pessoa e sim ser um livro aberto para o povo eles 
precisam de esclarecimentos referente a isto e ninguém 
sabe o que aconteceu. Outro detalhe que surgiu também 
através do sai da moi ta, foi que nós trabalhamos no 
passado e não é verdade. Presta atenção Vereadores, 
Presidente e Prefeito que em nenhuma Sessão da Câmara 
Municipal ela não consegue ser fechada no dia, todas as 
Sessões que tem fica em aberto, é falta · de documento, é 
falta de explicação, vai ver isto ou aqui e é obvio 
para todos. Tem outro detalhe, trabalhamos com o 
passado -é logico e vamos fazer alguma coisa para o 
futuro, infelizmente Terra Roxa está sem o presente e o 
passado incrimina, então como vamos trabalhar com o 
futuro se o saldo está devedor. Senhor Flavio o Senhor 
como porta voz do Prefeito e representante o Senhor 
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solicitou que tivesse um planejamento para dois mil . e 
vinte, porque estamos trabalhando muito com o passado, 
é mui to -difícil planej ar para doi$ mil e vinte, .sem 
presente e sem passado, mas mesmo assim não precisei de 
nenhum quebra cabeça para montar um planejamento - para 
dois mil e vinte. O Senhor com a grande capacidade que 
tem, um grande amigo meu assim como todos, para_ o 
Senhor chegar nas autoridades competentes é mnit.o 
fácil, para mlm é mals difícil porque tem que pegar 
fila e as vezes nem atende. Então vou passar _um 
planej amento para dois mil e vinte e a gente cobra 
vocês, lá pra novembro referente ao que vou citar. Um 
planej amento bastante transparente e boa parte deste 
planej amento foram danificados no ano de dois mil a 
dois mil e vinte, danificado pelas administrações que 
tivemos nesses períodos. Então como é de conhecimeúto 
do nosso Presidente da Câmara, o encanamento da Rua 
Nelson Fernandes tem que canalizar até o córrego do 
Suzuki, porque ali é um criadouro da dengue e eu J a 
falei isto á seis meses atrás, até o momento não foi 
tomado providências, o Presidente da Câmara foi até o 
local conferir e ele viu, essa Rua é a que passa em 
frente ao campo de futebol. Outro detalhe é colocar 
dois redutores de velocidade na Rua Antonio Maróstica, 
ali é uma pista de corrida até para as autoridades que 
passam com presa por ali. O encanamento da água do 
Jardim Real, ali não tem nenhuma boca de lobo e toda 
água cai na rodovia, outro criadouro de dengue 
fantástico, eu já disse que para cuidar da dengue nós 
temos doze meses e não dois três ou quatro meses de 
chuva,. então uma boca de lobo ali é essencial. Outro 
detalhe; se faltar ou se morrer alguma pessoa não digam 
que não sabia,.· eu já tive um colega que morreu por 
causa da_-::> fezes de pombo, a Casa do Trabalhador está 
dando vergonha a quantidade de pombos, os alunos da 
escola tem que esperar para fora do coberto, isto é uma 
vergonha administrativa não colocar algumas telhas que 
CU$tam uma mixaria, mão de obra a Prefeitura tem de 
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sobra, eu também já falei isto aqui. Eu não me irnpo~to 

se algum Vereador fizer a Lei, o importante é _que faça 
o serviç9, porque amanhã se morrer alguém ninguém vai 
poder falar que não sabia, consta em documento e · vai 

' . 

estar gravado. Outro detalhe é a reativação do Centro 
de laser, era um cartão de visita e todos que chegavam 
iam para o Centro de Laser e hoje não tem nenhu~ 

controle ali, por sinal não tem nem portão. ~e fechar 
eu nem sei o que forma, eu não vou nem falar porque 
posso ofender alguém em falar a verdade. Então a 
reativaçªo do centro de laser com a piscina, corrt 
professor, com área para idoso, com exercícios porque é 
um Centro de Laser. Nosso Centro de Laser foi acabado 
na administração de dois mil a dois mil e _vinte, foi 
acabado, foi aniquilado e são patrirnônios nossos. Outra 
coisa que também já foi falado é o muro do campo que 
caiu em cima da casa do Itó, está caído á três anos e a 
Prefeitura ainda não arrumou. Será que é porque são 
pessoas 0urnildes que não reclamam? Mas a Prefeitura tem 
que fazer, é outro planejarnento que tem que ser feito, 
a Prefeitura tem · mão de obra. Outra coisa quem não 
constrói não desmancha, o Ginásio de Esportes até 
quando vai ficar a pouca vergonha, um lugar onde nós 
íamos ver nossos filhos jogar bola, até quando vai 
fic.ar aberto daquele jeito, é urna pouca vergonha aquilo 
esc~ncarado e pessoas até fazendo sexo lá dentro, é urna 
vergonha _ para Terra Roxa e também foi danificado de 
dois mil a dois mil e vinte. Terra Roxa está acabando 
por descuido ou por orgulho, porque eu mando fazer e z é 
fini ninguém me manda, isto é urna vergonha e se alguém 
quiser trornbar comigo sobre o que estou · falando tem que 
ser cego e não morar em Terra Roxa porque é visível o 
que estou falando. Out ro detalhe que ocasionou um 
transtorno enorme para os pais de família, para os 
professores, um transtorno enorme e que ninguém se 
preocupa, deixou cal r a escola para depois pensar em 
arrumar, penso, penso e não começou, é um transtorno os 
pais se reprograrna~ern, professores mudarem todo 
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planejamento também e a escola parada. Nós devemos 
elogios á alguém? Não, não devemos Terra Roxa esta 
acabando e este é outro detalhe importantíssimo, 
ninguém vê transtorno de ninguém, eu mando, eu faço e 
acabou e se .der pau amanhã eu resolvo, é assim que e~tá 
funcionando a politica aqui, os Vereadores fazem · os 
Projetas, mandam para o Prefeito e fica tudo 
engavetado. Nós sabemos da situação do Prefeito ma1,s 
não podemos esquecer que tem o vice e temos que teT 
respeito pela população, respeito pelo trabalhador é o 
que não tem. Outro detalhe importantíssimo eu sei que é 
difícil mais cabe deixar no planejamento, fazer e não 
deixar di vida como o Prefeito anterior deixou. Outra 
coisa que precisamos é de uma ponte ligapdo a Rua 
Deocleciano Batista de Oliveira junto a Rua Kalil 
Salomão Dergan, unir os Bairros do outro lado com o 
Centro, porque se você convidar uma pessoa do lado de 
lá para vir almoçar no domingo na sua casa e que vem a 
pé pode ter certeza que vai chegar na hora da janta. 
Então já -passou da hora de ligar os Bairros ao centro e 
para .quem não sabe a Deocleciano e a Kalil são as ruas 
que ligam o lago, a ponte do lago para atravessar 
veículos, como carro, caminhão, moto, porque ali existe 
uma pinguela e como já falei aqui nem em fazenda existe 
mais pinguela, mais em Terra Roxa no lago tem, a 
pinguela cai eles vão lá e colocam de novo. Continuando 
falando do ·lago vão lá dar uma olhada na porcaria que 
está aquilo lá, também era um cartão de visita e foi 
feito por esses mandatos atual, não adianta fazer e 
abandonar, é igual você fazer um filho e jogar na rua, 
essa é nossa Terra Roxa e infelizmente · estamos vivendo 
isto, estamos vendo isto, não tem como alguém discutir 
porque é visível, Terra Roxa está no fundo do poço, 
abandonada. Uma conclusão, eu pedi e o Flavio que ia me 
ajudar p9ra colocar uma rua que tenha mão única, essa 
Rua é a Antonieta Ortolan Abbes, essa é a rua lá. do 
mamedão, eu fui na garagem e lá tem a placa de contra 
mão, tem a placa de .proibido estacionar, tem tudo as 
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placas estão todas lá encostadas em um canto. Então eq 
fui até o Prefeito e ele disse que dentro de dez dia~ 

estariam colocadas, pois as placas estão lá no mesmo 
lugar e1..r fiquei dois messes sem vir na Câmara, ... n~o 

tiveram a capacidade de fazer dois buracos e colocar a 
placa. Então que atenção está sendo dada para o povo? 
Nenhuma, o povo não é cachorro, o povo está cansado de 
ver tanta colsa errada, tanta coisa que tem que ser 
feita e não fazem, tudo o que eu disse aqui é 
prioridade, não tem nenhum luxo em cima disto aqul 
Senhor Flavio, respeito mui to o Senhor que é o porta 
voz do Prefeito, é o caminho certo para chegar nas 
pessoas competentes e por isto estou ·passando para o 
Senhor. Outro coisa que é um absurdo de ver é referente 
aos professores, professores não, guerre'iros, são 
pessoas que saem cedo de casa deixam pai doente, filho 
doente, para dar aulas aos alunos, são guerreiros mesmo 
e o valor deles é quanto? O valor é nada. Surgiu urna 
Lei 872 no ano de dois mil, em dois mil e dezessete o 
Vereador - foi cobrar o Prefeito, depois de dezessete 
anos. Sobre o currículo dos professores, Senhor Flavio 
este detalhe é importantíssimo, desculpe a expressão 
rnals o currículo dos professores está urna merda, não 
existe currículo para os professores e eu vou pedir ao 
Senhor para ajudar dar urna força para elas, o Senhor 
foi muito honesto em dizer; Lia eu sou leigo referente 
a professor, isto chama-se honestidade, sou leigo não 
posso dar palpite no quanto vocês devem ou não ganhar, 
não sei não falo, se eu sei eu falo. Então se o Senhor 
me permitir vou passar ao Senhor um currículo pronto, 
corno deve ser feito e o Senhor chegar na autoridade 
competente dentro da Prefeitura e pedir para ser feito, 
eu tenho certeza que lá dentro tem quem faça sem pedir 
ajuda. O Senhor aceita ajudar as pessoas? Então pessoal 
é o seguinte professores são guerreiros eu trouxe um 
modelo de currículo para fazer o que tem que ser feito, 
todos os cursos dos professores devem constar no 
currículo, deve ser lançado ·no site da Prefeitura para 
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que eles puxem esses currículos em casa, ou se forem 
transferidos para outras escolas que tenham acesso, os 
cursos devem ser lançados nos currículos, quantidade 
tempo e horas. A Prefeitura também deixou a desejar, ou 
lá de cima que veio, não é PC e Slm PCCS Plano de 
Cargo, Carreira e Salario, porque um depende do outro. 
O que mais me admira também é a desorganização com os 
trabalhadores da Prefeitura, com os professores de dois 
mil a dois mil e vinte, no ano de dois mil foi assinado 
pelo Prefeito Marcelino Abbes Filho este plano do PCCS, 
e pela Cecilia Silva Rodrigues que hoje mora em Bauru~ 
isto deveria ter sido implantado no ano de dois mil e 
até hoje não foi implantado, além do mais prejudicando 
não só o salario atual do professor, prejud~ca férias, 
decimo terceiro, aposentadoria, enfim prejudica ém 
tudo. Então Prefeito, Vereadores isto é uma vergonha 
deixarem chegar neste ponto com os professores, nossos 
guerreiros. Me desculpem mais já ultrapassou o tempo, · 
temos mui to para falar mais o tempo é mui to curto e 
temos que respeitar. Muito obrigado." Em seguida ' o 
Senhor Presidente ·convidou a SENHORA MARIA TEREZA BOTAN 
para vir a Tribuna e tratar do seguinte assunto: 
Educação. Boa noite a todos, Senhor Presidente, 
Vereadores, colegas e cidadãos Terra-roxense. O motivo 
pelo qual estou aqui é referente a Educação, que se 
trata sobre aposentadoria dos professores, eu estou há 
trinta e um anos exercendo a função de professora, eu 
já deixei ai na pauta o valor da minha carta de 
concessão do ano de dois mil e dez da minha 
aposentadoria pela Prefeitura de Terra Roxa no valor de 
um mil, trezentos e trinta reais, ~ssa é a minha 
aposentadoria. Senhor Presidente, Vereadores, colegas e 
cidadãos Terra-roxense, eu não me conformo desde a 
municipalização até os dias atuais ninguém se fala em 
plano de carreira. O Emerson foi meu aluno e eu ainda 
exerço a - função de professora e qual o valor da minha 
aposentadoria hoje? Dois mil reais, eu posso viver com 
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dois mil reais? Eu não me conformo de nenhuma 
autoridade tanto Vereadores como Prefeito, gestão atual 
como passada nunca se preocuparam com o Plano de 
Carreira - do Professor, eu estou aqui para defender a 
minha classe, os meus colegas, estão aqui todos .. os 
documentos e quem vai fazer alguma coisa por nós? Até 
quando eu vou ficar na escola será que alguém pode me 
responder? Eu estou ganhando um pouco mais porqu~ .eu 
estou lá, já se passaram dez anos gente, eu vou fazer 
setenta anos e ninguém fez nada por nós, nem Prefeito 
passado e nem atual, eu sou a partidária, ativista, não 
defendo partido, eu defendo pessoas, defendo ideias. Eu 
conheço todos vocês assim como todos ·vocês também me 
conhecem e eu não me conformo de nenhum Vereador ir lá 
e lutar pela nossa causa, eu não me conformo de nenhum 
Prefeito até hoje não se preocupar conosco, nós damos 
nosso sangue na escola, ensinamos as crianças ler e 
escrever. Alguém concorda comigo, olhem nos meus olho3 
veJam se é possível uma coisa dessa, isto é uma 
barbaria ; cadê o dinheiro do FUNDEB? Ninguém fala nada, 
ninguém apresenta· nada, todo mundo fica de boquinha 
fechada, é muito dinheiro. Agora ganhamos este mês um 
salario melhorzinho um pouco, porque toda cidade que 
municipalizou tem plano de carreira, tem salario digno 
e nós aqui em Terra Roxa essa pouca vergonha. Eu me 
cansei e aqui é um protesto que eu faço perante todos 
vocês qu~ eu respeito mui to como cidadão, pessoas· de 
bem, de caráter, de formação e de família como eu 
também, só que eu não vejo como politico fazer algo 
decente, ano que vem é eleição de novo e qual a 
plataforma de governo de vocês? Eu não· me conformo de 
vocês ficarem anos após anos, não quero saber nem 
quanto vocês ganham porque é o dinheiro que o cidadão. 
paga impostos que paga vocês e nada vocês fazem para 
nós, nad_? vezes nada, ficam todos sentados sem tomar 
uma atitude. Deveriam respeitar o professor, nós somos 
responsáveis pela formação de qualquer cidadão de bem 
nesta cidade. E aí como fica, o que vocês tem a me 
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dizer? Nós vamos na Prefeitura e o Prefeito diz que va± 
ver e este vou ver fica anos após anos, não é só agora 
não, não tenho nada contra o Senhor Prefeito .eu o 
respeito muito, mas pelas atitudes de má administração 
em todos os sentidos. Corno o colega também veio aqui 
dizer, ele falou da parte externa da cidade e eu estou 
falando da parte interna da educação porque eu tenbo 
autoridade para chegar aqui e falar o que eu quiser,. 
mediante a educação, eu tenho experlencia, eu tenho 
bagagem, eu tenho virtudes e amo o que faço. Hoje eu 
dou aula na inclusão cuido de dois aluninhos e sabem 
porque? Não me querem na sala de aula porque eu sou 
brava e porque eu tenho autoridade. O Senhor Marcos Ruy 
me tirou da sala de aula, o que ele é Adjunto da 
educação. Eu cuido de duas crianças, não que~ern que . eu 
de aula porque eu sou urna pessoa que quero o bem, quero 
ensinar, eu quero o melhor, trinta e um anos .de 
magistério e estou lá podem perguntar aos meus colegas. 
Outra coi sa eu quero hoje todo mundo participando , não 
quero ninguém de boca calada é momento de começar mexer 
o doce. Ano que vem é ano politico e nós precisamos de 
mudança em Terra Roxa, chega de baixar a cabeça porque 
nós ternos dinheiro para pagar bons salários aos 
professores. Outra colsa o dinheiro da educação veio 
para valorizar o professor também. Fazendo uso da 
palavra o VEREADOR JOÃO APARECIDO DOS SANTOS, disse: 
"Eu quero te dar os parabéns por você ter coragem de 
Vlr aqui se posicionar, se todos fizessem isto nós 
estaríamos vivendo outro município, como você térn 
autoridade para estar defendo seus direitos eu também 
tenho autoridade de chegar para você e dizer: menina eu 
fui o único que votou contra a municipalização da 
educação. Quem viu a última Sessão tem que dar parabéns 
ao Presidente da Câmara, ele deixou bem claro o rnald~ to 

voto, eu fui contra até parente meu dentro da 
administração. Então é por causa do maldito voto que as 
pessoas ficam amarradas, ficam na situação corno a de 
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vocês. Vejam bem, eu achei estranho, inclusive eu vou 
no Fórum saber o porque o Juiz prendeu o dinheiro da 
educação, parece que as · pessoas que foram aposentadas 
não tinhãm recebido, mais porque da educação? Será que 
esses caras estavam recendo da educação? Em uma li~ta 
que eu peguei, que o Fernando jogou em cima da minha 
mesa, era uma folha só e ele jogou dez tudo repetida, 
só para dizer que estava jogando um pacote grosso, mas 
tinha nome de quem nunca trabalhou na educação e é ai 
que da a defasagem, eles querem dividir para colocarem 
cargos pglíticos lá dentro para poderem estar dividindo 
e no amanhã ter aquelas pessoas trabalhando, adquirindo 
voto para se reeleger no~amente. Você falou de uma 
pessoa que te colocou com duas crianças, eu admirei 

I 

mui to ele como professor, ele me deu aula é um cara 
inteligentíssimo, mais para tomar conta de escola minha 
nota é zero. Eu fui há uns tempos atrás visitar escolas 
e se vocês ver como a Sueli Cavallini me recebeu, como 
a Sonia me recebeu, eu sai de lá agradecido por ver 
pessoas tão boas. Eu vou citar duas pessoas Marcos Ruy 
e Carla, são duas pessoas que nunca deveriam usar cargo 
de confiança e nem mandar em ninguém, são duas pessoas 
que estão lá dentro só para fazer politica e essa é a 
verdade porque quantas denuncias foram feitas e não foi 
tomada posição. Quando eu fui lá, eu trago até o 
Bailarina aqui para falar, a Carla pegou a mangueira na 
mão para_ não deixar eu e o Bailarina entrar dentro da 
escola, com coisa que ela era dona da escola. Quando 
fomos conversar com o Marcos Ruy também r ecebeu a gente 
mufto mal porque nós estávamos lá para fiscalizar e · ele 
estava lá para defender Prefeito, ele' não estava .lá 
para defender nem aluno e nem professor, ele só estava 
l á para defender Prefeito. Então esses cargos não podem 
existir, defensores de Prefeito em lugar nenhum, tem 
que ter _ gente para corrigir quando o aluno errar,_ 
quando o professor errar e também para defender, mas 
eles estão lá para defender Prefeito, para me barrar e 
não deixar fiscalizar , as escolas. Vou te falar mals, se 
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você pegar a lista das pessoas que recebem pelo FUNDEB 
é uma vergonha, é por isto que o salario de vocês é 
rulm, eu- fui criticado em palanque, fui criticado nas 
ruas, fui criticado na Câmara, tudo porque votei contra 
a municipalização, essa municipalização foi um câncer 
dentro de Terra Roxa, deteriorou a educação, acabou conL 
tudo, deixou os professores com o salario ruim e tem 
mais, não sei como ele vai pagar este restante qüe 
ficou para trás. Outra coisa que também vou falar é que 
não tem justiça a justiça é aquele que lê a cartilha do 
Prefeito ; Porque você está com dois alunos? Porque você 
é uma pessoa critica e quer as coisas certas, as 
pessoas que querem as colsas certas · são atropeladas 
pela administração. Então eu venho aqui com muito 
prazer dizer que votei contra a municipaliza-ção porque 
eu sabia que ia ser uma perseguição, assim como 
aconteceu com você. Mui to obrigado." Com a palavra a 
SENHORA MARIA TEREZA BOTAN, disse: Muito obrigada Dom, 
e essa l-ista que o Dom falou é desvio de. função, tem 
gente que prestou concurso pelo FUNDEB e está 
trabalhando em outro setor, Senhor Presidente o Senhor 
tem conhecimento disto, como é que pode, todos 
Vereadores tem conhecimento disto? Está ai meu salario 
essa miséria e outra coisa que quero expor para vocês. 
Eu estava aposentada á cinco anos e ai veio a mudanç~ 

para estatutário, celetista passou para estatutário, 
não me colocaram no estatutário, eu tinha direito de 
uma nova aposentadoria. Agora eu tenho que correr 
atrás, pagar advogado caro se eu quiser ganhar outro 
salario e com direito, dez anos já de efetivo exercicio 
depois da aposentadoria. Quem trabalha · no estado pqde 
ter outra aposentadoria celetista, alguém concorda 
comigo ou desconhece? Eu não posso me excluiram, eu 
levei minha carteira de trabalho e me falaram que eu 
não posso. Que absurdo é este, onde já se viu um 
professor trinta e um anos dando aula, comecei pelo 
estado depois municipalizou e eu estou aqui, aposentei, 
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já estou no outro Regime e não me reconhecem fora da 
sala de aula, eu não sei que atitude vocês vão tornar 
mediante isto. Eu vou ter que gastar mui to dinheiro, 
que nem tenho, por isto continuo trabalhando, porqúe 
quem ganhava um mil e trezentos reais e aposentou e 
continua ai, minha cartinha está ai e se alguém quiser 
original - está aqui. Tem gente ainda que critica assim: 
tem que tirar tudo os velhos das escolas, da' 
Prefeitura, eu vou fazer setenta anos mais sou 
consciente daquilo que eu quero, eu sei muito bem que 
os idosos dentro de urna escola, ou de qualquer setor, é 
base, é experiência, é jornada de trabalho e tem que 
aprender a respeitar, eu estou em conflito de geração 
porque estão entrando as novinhas e eu lá no meio, urna 
Senhora ldosa lá no meio de todas aquelas meninas que 
estão chegando, começo de carreira e agora o que eu 
faço? Eu aposentei sem nada, sem plano de carreira e 
urna das pautas aqui se alguém leu enquanto não ti ver 
outro este é o que vale, eu acho que isto é . fake news e 
está com assinatura do Senhor Marcelino. Quem foi 
enganado eu ou vocês? Então gente eu aposentei sem 
plano de carreira, aposentei sem contar meu tempo do 
estado porque aqul em um dos artigos diz que é para 
contar, treze anos que eu tenho do estado não contou 
nada, alias aqui, comecei da estaca zero e vocês querem 
o que. Eu não vou perguntar quanto vocês ganham, 
gostaria que vocês ganhassem mais ainda para que a 
gente ficasse tudo igual. Agora um mil e novecentos 
reals, isto é salario de um professor, de um ser para 
viver com as colsas caras corno estão? Então eu vou 
deixar isto para vocês, Senhores autoridades, respeito 
todos vocês, não tenho nada contra e para mim todos são 
irmãos, todos são cidadãos de bem e por favor voltem 
seus olhos cristãos para toda a humanidade e para nós 
que sofremos tanto com este salario de miséria, 
professor merece mui to mais, não só eu corno qualquer 
profissão, todas são honradas desde os nossos irmãos 
lixeiros, gari, qualquer profissão todos são meus irmão 
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aqui em Terra Roxa. Vamos aprender a respeitar o ser 
humano, começar da valorização da função, do seu cargo 
como cidadão, todo mundo conhece todo mundo aqui. Outra 
coisa para ter cargo de diretor ou coordenador tem que 
ter concurso, não pode por qualquer um lá e mandar se 
virar, não é bem assim não. Eu agradeço a todos pela 
atenção, me desculpem por alguma coisa mais foi um 
desabafo - e terá mais vezes ao longo do período até o 
final do ano, vamos trazer mais temas aqui para ser 
tratado. Mui to obrigada e Deus abençoe a todos. u Não 
havendo mais nenhuma inscrição para uso da Tribuna 
Livre o Senhor Presidente deu a mesma por encerrada. A 
seguir deu início ao EXPEDIENTE e colocou à apreciação 
do Plenário Ata da Sessão Ordinária do dia 02 de 
seiembro de 2019 e ninguém se pronunciando contrário, 
foi aprÕvada por unanimidade. Em seguida o Senhor 
secretário fez a leitura da Indicação n°. 027/2019, dos 
Vereadores João Aparecido dos Santos e Carlos Cesar 
Baldo, que, "INDICAM AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE 
MANDE CONSERTAR O BURACO NA ENTRADA DO HOSPITAL." A 
seguir o Senhor secretário fez a leitura da Indicação 
n°. 028/2019, dos Vereadores João Aparecido dos Santos 
e Carlos Cesar Baldo, que, "INDICAM AO SENHOR PREFEITO 
MUNICIPAL QUE COMECE COM URGÊNCIA A PREVENÇÃO CONTRA A 
DENGUE." Em seguida o Senhor secretário fez a leitura 
da 'lndicação n°. 029/2019, dos Vereadores João 
Aparecido . dos Santos e Carlos Cesar Baldo, que, 
"INDICAM AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE FISCALI·ZE 
SERVIÇOS FEITOS PELA SABESP, PRINCIPALMENTE ONDE SÃO 
ABERTAS VALETAS." Não tendo mals nada a tratar no 
Expedient e, 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 do 
Requerimento n°. Oi1/2019, datado de 12/09/2019, que 
"REQUER, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL . E 
APÓS OUVIR O DOUTO PLENÁRIO, QUE O SENHOR PREFEITO 
MUNICIPAL INFORME · O MOTIVO PORQUE ALGUNS FUNCIONÁRIOS 
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NÃO COLOCAM A DIGITAL NO RELÓGIO DE PONTO," dos 
Vereadores João Aparecido dos santos e Carlos Cesar 
Baldo. Em seguida o Senhor Presidente colocou o 
referido requerimento em única discussão. Fazendo uso 
da palavra . o VEREADOR JOÃO APARECIDO DOS SANTOS, 
disse:" Vejam bem Senhores é uma discussão que vem se 
arrastando, tem documentos meu já colocado no passado e 
não foi solucionado, porque o Zé pode por o dedo e o 
Mané não? Porque um local tem que colocar a digital e 
em outro não e as vezes tem local que o cara põe a 
digital e lá dentro, no mesmo local tem gente que não 
põe, será que é porque é amigo do rei? Outra colsa 
precisa verificar essa informação, mais me informaram 
que tem gente que tem cartão e este cartão é dada para 
outra pessoa que vai lá e passa, e a pessoa não 
aparece. Então é por isto que estou pedirido, eu também 
presenciei um local onde o funcionário colocou o dedo e 
entrou, em seguida veio outro que não colocou o dedo e 
entrou, foi onde eu perguntei como pode isto? Então eu 
quero os relatórios dos três últimos meses, quero ern 
documento porque eu quero saber e provar o que estou 
falando, porque não pode em uma UBS uma colocar e outra 
não, lá no Posto de Saúde tem gente que parou de 
colocar essa informação que recebi. Então por outro 
lado você acaba concordando com a pessoa porque ela 
está vendo que tem setores da administração que são 
acoi tactos, encobertos. Porque lá dentro da Prefeitura 
não tem relógio de ponto? Tem que colocar para todos, 
não pode meia dúzia ser sacrificada e outros saírem de 
bonitinho não. En tão eu peço aos Senhores que aprovem o 
Requerimento e que o Senhor Prefeito encaminhe todo o 
relatório o mais breve possível. Muito obrigado." 
COMPLETANDO O SENHOR PRESIDENTE, disse: " Eu acho que 
muito além de mandar a fita da maquina, porque chego~ 

até mim -também que tem gente que passa a digital vai 
embora e depois volta, então essa pessoa vai constar no 
relatório que ela esta trabalhando. Então eu acho que 
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além do relógio de ponto deveria ter câmeras também, 
nas entradas e saidas dos locais de trabalho." A seg~ir 
o Senhor Presidente colocou o Referido Requerimento em 
única votação sendo aprovado por unanimidade. Não tendo 
nada a tratar na Ordem do Dia, o Senhor Presidente deu 
a mesma por encerrada e, em seguida, deu inicio · a 
EXPLICA~O PESSOAL e colocou a palavra livre aos 
Vereadores. Fazendo uso da palavra o VEREADOR JOÃO 
APARECIDO DOS SANTOS, disse: "Eu quero .aqui parabenizar 
a todos que estão usando essa Tribuna, é um projeto em 
que tive o prazer de colocar para dar voz ao povo e é 
muito pouco usado. O Senhor José Carlos citou sobre as 
telas e se alguém já tinha mandado alguma coisa, eu Ja 
mandei sim, eu não vou comprar para a Pref~i tura mas 
posso indicar um lugar de tela especial e que é mais 
barata que a mais vagabunda, direto da fabrica a 
diferença é enorme, é uma tela que dura vinte anos. 
Você comentou que em Bebedouro, mas não é só Bebedouro 
você entra no face que você vê direto gente postando 
referente problema com pombos. Quanto a dengue temos 
sim que prevenir antes, você também falou do redutor na 
Rua Antonio Maróstica e também tem Indicação minha, 
Centro de Laser são mui tas e eu não me conformo até 
hoje um clube daquele tamanho abandonado e jogado as 
traças, o Ginásio de Esportes até perdemos as contas de 
tanta discussão que eu trouxe aqui para resolver e~te 

problema. Eu quero falar de uma Senhora que teve a 
coragem, a dignidade em comprar uma briga com o pessoal 
da administração usando essa Tribuna, excelente, 
esclareceu tudo e ela estava aqui defendendo seus 
direitos~ Ela não veio aqui pedir nada mais que isto e 
quando ela foi cri ti cada que estava falando da doença 
do Prefeito, por pior que seja o ser humano jamais ele 
val desejar a morte para alguém. Então eu conheço a 
Lia, sei da dignidade e do caráter dela e ela não tem 
coração para tanta frieza, isso jamais ela iria fazer 
aqul, ela velo aqui só defender os direi tos da sua 
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classe, onde os Vereadores não fizeram, ela veio 
defender os direitos dos companheiros da escola, aí ela 
foi citada de estar com pretensão politica. Liz se você 
estiver com pretensão politica você pode ter certeza 
que eu adoraria ter você ao meu lado, com o seu 
caráter, sua dignidade e tenho certeza que muito do que 
está acontecendo aqui se você estivesse aqui dentro 
hoje você estaria ajudando a defender também, você está 
de parabéns . . Eu quero aqui parabenizar o Senhor 
Prefeito, não estou aqui puxando saco de ninguém, mais 
você tomou uma atitude que outros não tomaram, para 
chegar e- dizer que tudo que está acontecendo é por 
causa da politica, é por causa do voto e é a pura 
verdade. Essa cidade esta acabada, esta liquidada por 
causa de voto' si ti aram a cidade' encheram de 
funcionários e falam que não tem serviço na cidade, 
mais a Prefeitura não pode encher de funcionário para 
dividir um pouquinho para cada um, deixando pessoas com 
dificuldades para se manter e isto não pode acontecer. 
Mais infelizm~nte está aí nosso município acabado, 
devendo para todo lado e só tem reclamação. Eu postei 
falando sobre a reunlao, em seguida já tinha gente 
postando sobre remédio, falando sobre colocar o relógio 
digital na beira do r lo, são várias historias. Agora 
meu companheiro, vocês podem ter a maior certeza do 
mundo a minha discussão aqui dentro é politica, eu 
briguei com o Jorge, com o Mamadeira em uma época 
porque eu não acreditava de eu ter discutido politica 
aq~i dentro e o cara virar a cara comigo, nós estamos 
aqui para discutir politica e não caçar briga com 
ninguém. Como disse o Fernando na ultima Sessão; que eu 
dei Q aparte para ele e ele explicou que o salario dele 
não . era aquele, ele deixou bem claro e eu dei o aparte 
para ele, os outros quando quiserem o aparte é só pedir 
que ·esta liberada. Agora eu não me conformo que as 
pessoas para fugirem do debate, fugir da verdade, negam 
o aparte, porque negar o aparte esta com medo do 
debate? Nós estamos aqui para debater o problema, agora 
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se a pessoa tem culpa o problema é dela, mas nós temos 
que debater. Você Fernando me disse que eu não tenho 
vergonha, porque sou sem vergonho se eu sempre tratei 
tudo com dignidade~ você falou que eu estou denegrindo 
a imagem de vocês. Quem está denegrindo é o Emerson e 
Você, porque vocês que foram até os professores para 
dizer que eu votei contra, sendo que a vida inteira eu 
defendi ..funcionário, agora não soube dizer o porque. 
Depois você também me disse assim: você vai ter coragem 
de chegar no seu neto e dizer que você mentiu? Em 
momento algum eu menti, tem tudo gravado, eu te 
perguntei o porque dos quatro mil, quinhentos reais e 
dezessete, porque lá consta como salario, então quem 
colocou lá colocou errado. Então você não vem me chamar 
de mentiroso porque eu não aceito, desde o primeiro dia 
que assumi como Vereador eu coloquei na minha cabeça de 
que nunca iria faltar com a verdade, mesmo que ela 
doesse porque depois você será desacreditado. Agora eu 
te pergunto a hora que você chegar na sua . casa e eles 
te perguntarem o porque do Inquérito Policial? Eu estou 
aqui para fiscalizar o dinheiro publico, eu não vim 
para fazer sabotagem. Agora você deixou muito bem claro 
aqui que a diretora que fazia o trambique e você 
concordava. Aqui a gente precisa de fiscalizador, aqui 
não precisou acobertar o clima aqui já é quente. Agora 
eu te pergunto; porque você foi eleito? Porque o povo 
está pagando seu salario? É para fiscalizar, não é para 
encobrir e fazer a sacanagem que estava fazendo, você 
disse que sabia o que estava acontecendo. Tinha um cara 
que já tinha comentado isto antes de estourar a bomba, 
antes de fazer a denuncia, porque quándo ele fez a 
denuncia - pegou meio mundo, inclusive está lá tudo com 
errorex . Então você não pode vir aqui falar que eu não 
tenho vergonha, eu fiz algum tipo dessas coisas? Eu 
nunca fiz t rambique nenhum, já tenho vinte anos corno 
Vereador e nunca usei deste poder para fazer trambique, 
eu sempre usei para fiscalizar o dinheiro publico, mais 
infelizrnent~ não conseguimos juntar os companheiros 
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para resolver os problemas. Então você foi muito 
infeliz em me chamar de sem vergonha porque eu nunca 
fiz esses tipos de coisas que você costuma fazer. Muito 
obrigado:." Fazendo uso da palavra o VEREADOR FLAVIO 
CARDOSO PEREIRA, disse: "Boa noite a todos, Dona Maria 
Tereza foi um prazer ver a Senhora aqui nesta Tribuna, 
não só a Senhora como a Lia, o Besouro e todos qu~ tem 
oportunidade de usar a Tribuna e usam. É muito 
importante para os Vereadores desta Casa de Leis, tant~ 
de hoje como também do passado ouvir a população. Eu 
aprendi uma coisa na escola com a minha grande 
professo~a Dona Lourdes Mello, que se você sabe alguma 
coisà, dois sabem mais, três mais ainda e por ai vai. 
Então as vezes a gente é turrão, não quer dar . o braço a 
torcer, mais quando coloca a cabeça no travesseiro você 
vai ver que não é justo falar que cem pessoas estão 
erradas e você sozinho está certo, muito difícil pode 
até acontecer mas é difícil. Eu disse na Sessão passada 
e quero deixar claro que sou leigo a ·respeito de 
professof, entre aspas, leigo em saber das Leis em que 
o professor tem ou não direi to. Quanto se trata de 
trabalhador, independente de classe como a Senhora 
disse, pode ser motorista, tratorista, lixeiro ou 
faxineira mais direitos são direitos, a empresa tem os 
dela e os funcionários tem os dele. Esta claro aos 
Vereadores que este plano de carreira, eu estou aqui a 
dezesseis arios e escuto falar disto, essa Câmara nunca 
foi contra sempre foi a favor. Quero deixar bem claro 
que o pessoal do Executivo, que executa é lá que 
demora, tem muita lentidão, tem mania de empurrar com a 
barriga e vamos cobrando, hoje a cobránça é maior, é 
mais pesada porque a cobrança agora não é só a Câmara. 
Eu quero deixar bem claro aqui que sempre fui posição, 
da parte do Prefeito, eu faz dezesseis anos mas o 
pessoal esta há vinte oito anos, mas não é porque somos 
posição ~ que não queremos que pague, longe disto, 
direito é direito e vocês podem tér certeza, nem vou 
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falar só ~ por mlm acho que posso falar por todos porque 
todos sempre vão votar a favor, ninguém tem coragem de 
colocar a caneta e ir contra. O Executivo precisa 
executar mais, seja o Prefeito Mané, João ou Pedro, 
seja qual for tem que executar mais. Tudo o que eu ouvi 
aqui do José Carlos eu não sabia se tinha vontade de 
rir ou chorar, porque nós já cansamos de mandar para a 
Prefeitura, para o Prefeito, para os fiscais porque tem 
coisas que nem precisa chegar no Prefeito ele tem um 
aparato de gente que trabalha para ele e quando chega 
lá precisa ser executada, não é isto que vocês fazem 
nas escolas? Tem coisa que não precisa chegar no 
superior, se o cara tem um encarregado aqui, outro ali, 
um responsável para cada setor, se existe um líder é 
para ele fazer o serviço antes de chegar no . Prefeito, 
mals o Prefeito paga mico porque seu líder Vlrou as 
costas, -esta sem anlmo para trabalhar. Tem que faze.i 
como eu fiz quando eu trabalha em uma empresa, o dia 
que eu achei que não estava bom para .mlm, estava 
estressante e não tinha salario ruim não eu sai de uma 
empresa há dezesseis anos atrás com salario de um mil e 
quinhentos reais na época, mas eu fui embora porque eu 
não estava satisfeito, é isto que essas pessoas que 
cuidam das áreas da Prefeitura precisam fazer, falar 
que não ~sta satisfeito e ir embora, precisa um pouco 
mas de vergonha na cara porque de uns anos para cá tudo 
que você pede eles vão fazer sim mais não sabe quando e 
tem coisa que a gente pede que era pra ontem. L?gico 
que a gente espera, que a gente sabe na administração o 
que é mais complicado, algumas coisas a gente até força 
a barra mais sabemos que lá na hora dos papeis, dos 
documentos o negocio é mais enrolado, agora tem coisas 
que deixam a desejar só por deixar de fazer, não tem 
aquele valor significante, não da pra falar que o 
Prefeito não fez porque não tem condições e sim por 
falta de vontade mesmo, deixar de pintar uma árvore, 
uma gula, deixar de fazer uma limpeza em algum setor 
tudo isto é falta de vontade até mesmo porque o 
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funcionário já esta lá só falta alguém para chegar nele 
e falar o que é para fazer. Então a gente tem que ouvir 
aqui como o José Carlos citou sobre as guias, os 
pombos, eu já estou até com vontade de mastigar esses 
pombos eu mesmo, porque já mandamos nem sei mais 
quantas !ndicações. Para saber se vai dar certo a gente 
precisa tentar, então val lá e faz o serviço, vamos 
tentar pelo menos inibir um pouco. Aqui neste prédio 
nós tivemos sérios problemas com pombos, já investimos 
bem principalmente nesses últimos quatro anos, não 
acabou com eles mais já diminuiu bem, mas nós estamos 
querendo acabar e vamos tentar todos meios, agora se 
não tentar nunca vai saber. Eu estou fazendo umas 
vlagens na região de Taquaritinga e Catandu~a, semana 
passada morreu um cidadão, eu ouvi na reportagem, 
cidadão de trinta e sels anos da cidade de Catanduva 
morreu no hospital de Taquari tinga com a doença do 
pombo. Então são casos acontecendo, nós não 
abandonamos, você pega ai o tanto de papel que Ja 
mandamos pedido sobre os pombos, esgotos, quebra molas 
que por sinal vou até recuar porque cinquenta por cento 
quer e os outros cinquenta quer matar os Vereadores, eu 
em dezesseis anos se falar que indiquei mui to quebra 
mola vou estar mentindo, indiquei alguns sim mas em 
lugares críticos. Tem pessoas que querem quebra molas 
só para ele eu nem Indico, tem também o caso da rua que 
vai colocar placa, por sinal já está pronta e já devia 
ter sido colocada, mais tem cidadão aqui em Terra RQxa 
que quer preparar a rua só para ele, quer que o 
caminhão - passa só de um lado, quer quebra mola mais não 
quer na porta da casa, porque todos sab~m o transtorno 
que é, tem alguns que são até um exagero, mas 
infelizmente a educação de alguns motoristas é zero e 
precisamos ter tranquilidade na hora de atravessar a 
rua. Nós passamos um modelo novo para o Prefeito, eu 
ando muito para cidades de fora e eu aprendi que tudo 
que é bom é para ser copiado. Eu fui em uma cidade já 
faz uns cinco anos, não é uma cidade paulista mas tem 



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 52.391.208/0001-82 
E-mai/s: camara@camaraterraroxa.sp.gov.br 1 secretaria@camaraterraroxa . sp .go~ 

site: camaraterraroxa.sp.gov.br "'-~ 
Estado de São Paulo 264 

I Ata da Sessão Ordinária de 16/09/2QI9] 

um tipo de quebra mola que é mui to bom para o povo, 
além de - ser o quebra · mola já é também a faixa de 
pedestre, podia fazer uns três ou quatro na rua mestre 
para termos uma noção, como também a tela que ia 
procurar e ficou só no papel, eu acho que nem tem um 
custo exagerado que o Prefeito não tenha condições de 
fazer, tal vez falte o líder dele chegar lá e mandar 
fazer. Então é tudo uma dificuldade muito grande que os 
Vereadores vem enfrentando e não é de agora, vem a 
longo prãzo, é logico que o Prefeito não consegue fazer 
tudo o que os ··Vereadores sonham. O Do~ tocou em 1.1m 
assunto aqui, mas para que isto não vire politica, até 
porque eu acho que ele está errado, mas · é minha opinião 
e eu preciso falar. Ele foi contra a municipalização, 
eu sou a favor, eu sou contra quem admi~istra mal 
porque a municipa,lização não é pra ferrar ninguém, 
mui to pelo contrario era para ajudar, é igual você 
trazer o - melhor medico do mundo na cidade e deixar ele 
só de enfeite. Então está ai quem executa, quem 
fiscaliza, faz mau demais, fiscaliza mau demais, mata 
um plano de carreira, mata salario de professores tudo 
por planej ar mui to mau, por achar que conhece tudo e 
querer fazer tudo sozinho. Então não é a 
municipalização que é ruim, todo plano preclsa ser 
fiscalizado. Então hoje eu quero sim, com o debate da 
dona Maria Tereza e do José Carlos, que vai chegar nas 
mãos do Prefeito porque chega todas as Indicações 
nossa, para que ele acelere um pouco e principalmente 
na parte básica que você pode chegar e executar e o que 
é difícil dar uma resposta para a população e não 
largar a gente com cara de banana, porque a pessoa vem 
te perguntar se a gente mandou, nós mandamos mais a 
resposta ~ não veio. Então eu espero que a administração 
execute mais até porque muitas vezes são coisas 
pequenas e o que falta é força de vontade. Muito 
obrigado." Fazendo uso do o aparte o VEREADOR FERNANDO 
APARECIDO ANTONINI, disse: "Boa noite a todos, a 
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respeito do plano de carreira Besouro, vou te chamar 
assim · peia amizade de muito tempo, você chamava a gente 
de tramelinha, você lembra, porque a gente er~ pequeno 
e não tinha o dent~ da frente. Você falou aqui que só 
em dois mil e dezessete eu cobrei o Prefeito, mais eu 
cobrei, estava parado e eu cobrei. Na ultima Sessão a 
Lia veio aqul e apresentou de novo, eu fui pronto, 
falei que tinha o documento e que estava nesta 
discussãÇ? de-sde dois mil e dezessete, eu acredito que 
vai vingar e como o Flavio falou ninguém aqui é contra, 
sempre vamos ser a favor. Dom você falou que alguém tem 
o cartão ao invés de deixar a digital, tem pessoas que 
não tem digital e precisa do cartão, ãgora também tem 
pessoas que vão usar disto para outras coi~as. Sobre 
você ter ficado nervoso e falou que não mentiu, então 
você ter passado para o povo que eu ganhava mais de 
quatro mil e quinhentos reais, foi o que? Você falou ·a 
verdade? Eu deixei os documentos para você ver e você 
viu que não é verdade e para você abrir os olhos foi 
preciso te falar algumas coisas, porque só você fala, 
só você está certo e do jeito que você passa é o certo. 
Então quando a gente passa alguma coisa para alguém a 
gente tem que saber que para toda ação tem uma reação . 

. Quanto ao que o Besouro pediu, nós também sempre 
~ - ~stamos pedindo e quando fica muito repetitiva, se for 

procurar nas quadras de esportes onde as crianças fazem 
educação física, só meu tem varias Indicações a 
respeito das telas. Eu fui, hoje acho que é o poupa 
tempo em Bebedouro mais lá era a antiga Coopercitrus, 
foi o primeiro lugar que vi uma tela funcionar porque 
ninguém conseguia parar nada em cima daquele barracão, 
paravam o carro lá ficava tudo sujo, no meu primeiro 
mandato ªqui há quase dez anos atrás eu já vim batendo 
em cima disto e não consegui. Quem sabe agora todo 
mundo falando da certo, pelo menos tirar os pombos das 
quadras do Centro de Eventos na entrada e se der certo 
quem sabe tira de todos os lugares. Eu quero agradecer 
a dona Maria Tereza, meu filho gosta muito da Senhora e 
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a Senhora sabe, falou em Professor ele fala da Senhora, 
então é uma referencia para ele e eu agradeço. Boa 
no i te a --êodos, mui to obrigado." EM SUAS CONSIDERAÇÕES 
FINAIS O SENHOR PRESIDENTE, disse: "A respeito de ·um·a 
Indicação que foi colocada aqui hoje sobre a dengué, 
sinceramente eu acho que seria desnecessária a ger..te 
ter que colocar uma Indicação desta aqui, porque o que 
a gente passou aqui no final do ano e no começo do ano, 
acho muito desnecessário a gente ter que ficar falando 
para fazer prevenção contra a dengue, já deveria ter 
começado - e não esperar a chuva. Lembrando que na sexta
feira eu coloquei um Projeto de Lei aqui na Câmara, 
está em analise Jurídica, mas como tinha falado da 
outra vez, cobrando os proprietários de , terrenos, 
cobrando da pessoas que não limpa seus quintais, tem 
que mexer no bolso deles porque as vezes essas pessoas 
acham que a vida das pessoas não tem valor, pode não 
ter preço mas tem valor. Então tem este projeto, está 
em proce-sso jurídico responsabilizando os donos dos 
terrenos e quintais. Foi também levantado um problema 
·para mim que diz respeito aos comerciantes da cidade, 
eu queria saber do Senhor Prefeito, espero que o Flavio 
traga respostas, se está sendo, quem esta fazendo ,a 
cobrança dos ambulantes que entram na cidade, porque . a 
gente vê um monte de ambulante, a concorrência é 
desleal com os comerciantes da nossa cidade que pagam 
impostos ~ e · geram empregos. Então eu gostaria muito de 
saber quem está fazendo e como está fazendo essa 
fiscalização. Eu gostaria de agradecer a todos que 
participam da Tribuna, quero levantar aqui que na 
ultima Sessão a prof~ssora Lia e não sei se mais alguém 

, foi atrás, eu estive com o Senhor Prefeito, a Lia tinha 
·· perguntando se tinha· sido revogado o Projeto de Lei, 
<não foi revogado. Então eu estou tentando marcar uma 
. reunião com o Prefeito desde o dia após a Sessão mais 
· a~n~a não . consegui, · só consegui falar com ele por 
telefone~ não conseguindo eu resolvi oficializar e 
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protocolar um documento na Prefeitura pedindo uma 
reunião -- com ele, eu; ele e alguns lideres dos 
professores, coordenadores e diretores. Também tem 
outro problema para ser resolvido, o responsável pela 
educação garantiu aos professores, coordenadores e 
di retores que todos teriam o reajuste salarial, isto 
não foi feito e eu acho muita irresponsabilidade porque 
se você falar que vai fazer então faça, se não tem 
condições de fazer não faça, mas pelo menos de uma 
satisfação. Então em resposta ao Requerimento da Lia, 
quero deixar claro que eu fui atrás e conversei com o 
Prefeito e o que eu digo aos professores sobre o plano 
de carreira é o seguinte: qualquer desculpa pode ser 
dada menos que não tem dinheiro, estão falan?o que não 
tem dinheiro hoje mais já se passaram vinte anos quase. 
Então o problema não é falta de dinheiro, o problema é 
o não querer fazer. Foi também levantado um problema a 
respeito - das creches que estão super lotadas e com 
poucos funcionários, eu também consultei e . toda creche 
hoje é obrigada a ter uma pedagoga acompanhando as 
crianças e nenhuma criança da nossa cidade tem. Então 
eu vou ser sincero, o que acontece com as nossas 
creches, estão amontoando as crianças nos berçários, os 
funcionários não tem condições e nem estão motivados a 
trabalhar, porque? Local que teria que estar doze 
pessoas ~trabalhando, tem de três a quatro pessoas, 
estão sem aumento salarial há mais de clnco ou seis 
anos. Então é muito fácil sempre culpar os 
funpionários, é fácil sempre culpar alguém e nunca 
vir~! a culpa para você, ou para quem esta a frente da 
adm~nistração que seriam os responsávei~. Só lembrando 
também diretamente aos responsáveis do Prefeito, porque 
quem me procurou não foi funcionário, então se você ver 
algum funcionário tentando retalhar algum funcionário, 
não foi como foi feito das outras vezes, não retalhem 
funcionários, por minha causa não porque eu vou estar 
sempre ·do lado deles. Aproveitando o gancho dos 
professores referente <ao piso salarial também temos que 
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lembrar dos demais funcionários da Prefeitura que val 
se passar mals um ano · e nem um por cento de aumento 
para eles, eu acho uma falta de respeito com oi 
funcionários da Prefeitura, o mínimo que poderia se dar 
de aumento era seis por cento e infelizmente nem 
satisfação estão dando. Outra coisa já se passaram oito 
anos de uma promessa que faz parte de um plano 
politico, promessa de palanque em dar cesta básica para 
os funcionários, oito anos se passando e até agora 
nada. Para encerrar eu vou ter que falar isto 
novamente, muitas vezes temos que entender a situação 
financeira do município, situação financeira do país, 
mas tem muitos problemas que foram levantados aqui na 
Tribuna e muitos problemas que acontecem na ~idade que 
não necessita de muito dinheiro, necessita do querer 
fazer, do pensar no próximo e querer fazer pelo 
próximo, infelizmente isto não está acontecendo . na 
nossa cidade. Inclusive a gente podia aprovei ta r ··está 
reunião e também colocar este problema e . eu gostaria 
muito que os professores mandassem representantes 
porque o dia que marcar essa reunlao eu vou ligar, eu 
quero representante de professores, coordenadores e 
di retores, para colocar todos os problemas. Eu penso 
assim; nós ternos que tentar mesmo porque não adianta as 
pessoas quererem vir cobrar da gente. Eu vou tornar a 
falar para o Senhor o Projeto não foi revogado, ele não 
esta em andamento por não quererem, não por falta de 
cobrança - também. Pegando mais um gancho sobre o que a 
Lia falou de fazer urna Comissão para o FUNDEB, corno o 
Flavio também já falou, você trouxe três holerites 
Viradouro, Bebedouro e o daqui, todas· as cidades da 
nossa região aqui o ensino é municipalizado, todas 
estão certas e com o plano de carreira, inclusive o ano 
retrasado eu peguei o plano de carreira da cidade de 
Jaborandi e dei para alguns professores ler e estava 
batendo com o nosso plano de carreira. Então eu penso o 
seguinte; não é o problema da municipalização do 
enslno, não é problema do estatuto, o problema são as 
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pessoas que administração e fazem as coisas erradas, · se 
nas outras cidades que estão municipalizadas e está 
tudo certo o problema não é a municipalização, o 
problema é a administração." Ninguém mais querendo 
fazer us9 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 lavEar a 
presente Ata que, após ser lida e aprovada será 
assinada. Câmara Municipal de Terra Roxa, em 16 'de 
setembro de 2019 . 
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