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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 07/10/2019 

Aos sete 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 pelos 
falecimentos de: Luiz Carlos Parra Dias, Lines Feroldi, 
Firmino Logo, Antonio Gianello e Ricardo Vernilo. Em 
seguida o Senhor Presidente comunicou que há três ( 3) 
inscrições para uso da TRIBUNA LIVRE, do Senhor Paulo 
Mantovani, da Senhora Marcia Maria da Silva Ferreira e 
do Senhor José Carlos Silva. A seguir deu início a 
TRIBUNA LIVRE e convidou para vir a Tribuna e tratar 
dos seguintes assuntos: Entulhos na 
garagem/almoxarifado da Prefeitura; Relógio de ponto da 
Prefeitura . e Armazém da antiga estrada de ferro. 
Fazendo uso da palavra o Senhor PAULO AFONSO MANTOVANI, 
disse: "Boa noite Senhores Vereadores e cidadãos de 
minha Terra Roxa, Senhor Presidente, como pode mui to 
bem ver, tinha me preparado para mais uma Ses sã~ de 
nossa Câmara de Vereadores, porém peço sua permissão 
para ler aqui na Tribuna e-mail que encaminhei a essa 
Casa na data de ontem, peço sua permissão, não se trata 
de indiscrição, apenas após minha leitura dos 
documentos : que irei colocar ao conhecimento de todos, 
para melhor entender. Os anexos é um dos assuntos que 
irei tratar na Sessão. do dia sete de outubro do 
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corrente, peço seu especial favor que tudo seja 
devidamente imprimido e entregue ao Senhor Presidente. 
Excelentíssimo Senhor Cristiano Francisco de Lima, 
digníssirno Presidente da Câmara Municipal, prezado 
Senhor, coloco nos anexos para seu conhecimento e dos 
demais Vereadores dessa Casa, fotos que obtive após 
inúmeras solicitações. Gostaria muito da análise do 
Senhor e dos demais Vereadores se algo parecido pode 
continuar acontecendo com nosso Município, desde já sou 
muito grato, Paulo Mantovani. Após a leitura poderão 
melhor entender a ligação que recebi no horário de 
dezesseis horas e sete minutos, sem contar que antes 
ligou em minha residência e falou co'rn minha esposa. 
Senhor Presidente, a ligação foi do Mareio, funcionário 
responsável pela garagem do nosso Município, teve 
inicio mais ou menos assim: Paulo, você val me 
denunciar hoje lá na Câmara? Pois bem Senhor 
Presidente, o Mareio me contou que eu ia falar das 
condições que se encontra o nosso depósito; barracão ou 
dê o nome que preferir para aquele monte de entulho. 
Senhor Presidente~ se olhar com atenção no meu e-mail 
verá que solicitei que o mesmo fosse lrnpresso e 
entregue ao Senhor, já no documento que faço 
diretarnente ao Senhor pedi sua análise e dos demais 
Vereadores. Algo fugiu errado, o Mareio tem 
conhecimento do e-mail e fotos que juntei ao mesmo e 
nisto me cabe urna simples pergunta: Corno isto é 
possível? Com a obediência de sempre, vim até a Câmara, 
fiz minha inscrição corno mandam que seja feito e aquilo 
que seria assunto da Sessão as vinte horas, . ás 
dezesseis horas e sete minutos, já tinham conhecimento. 
Senhor Presidente, o Senhor mais do que ninguém sabe o 
quanto tenho trabalhado, mesmo na idade avançada, mas 
nem isto impediu minha vinda até aqui para inscrição e 
agora para a Sessão, porém, é com urna profunda dor que 
sinto pela minha Terra Roxa, hoje não irei colocar nada 
de novo para apreciação dos Senhores, quem sabe na 
próxima Sessão tendo ·alguma justificativa do fato que 
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narrel, voltarei a me preocupar com o bem do meu 
Município. Não está registrado Senhor Presidente, mas 
eu peço especial favor para que conste em Ata, que eu 
tinha um compromlsso, entre aspas, com o Mareio em 
levar o que eu coloquei aqui para os Senhores hoje. Mas 
no caminho para cá uma luz me mostrou que não é bem por 
ai. Eu acho que tenho que entregar os documentos na 
Secretaria e esses documentos tem que ficar arquivado 
com toda a documentação da Sessão de hoje, eu peço que 
o Senhor permita. Muito obrigado tenham todos uma boa 
no i te na paz do Senhor Deus." Em seguida o Senhor 
Presidente convidou a SENHORA MARCIA MARIA DA SILVA 
FERREIRA para vir a Tribuna e tratar do seguinte 
assunto: Relógio de Ponto. Boa no i te, comprimento o 
público presente, Senhores Vereadores e Presidente da 
Câmara Municipal. Venho aqui nesta Casa de Leis, pedir 
aos nobres Vereadores representantes do povo, que nos 
ajude buscar junto ao Executivo uma solução para este 
problema, que tem o nome de relógio de ponto. Posso 
tirar minha dúvida com os Senhores? O direito do 
relógio de ponto é para todos iguais ou só funciona 
para alguns e alguns setores? No nosso caso que estamos 
sendo lesados, foram feitos descontos de quatrocentos 
reais, duzentos reais, cento e setenta reais, noventa e 
um reais, sessenta reais, quarenta reais e meu trinta e 
quatro reais, e aí como ficava isso? Será que isso é 
justo, eu também falto, eu também atraso, mais será que 
não seria o correto não fazer o desconto de nenhum de 
nós até que se acerte isso. Terça-feira passada minha 
tia estava internada em coma em Barre tos, eu sai· da 
unidade as quatorze horas, fui até o departamento no 
qual eu pertenço e pedi para que acertasse três horas 
para mim e disseram que não podiam. A e aqueles que não 
colocam, aqueles que colocam e vão embora e voltam para 
fechar as dezessete horas, e ai uma pergunta que não se 
cala, como fica? Existem dois relógios que não quebram 
de jeito nenhum o da UBS Armando Clé Neto e ESF2, o que 
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acontece? Mais . uma pergunta, será que se pararmos de 
colocar a digital, algo acontecerá com nós, capaz que 
Slm. Fazendo uso do aparte o VEREADOR JOÃO APARECIDO 
DOS SANTOS, disse: "Mui to obrigado pelo aparte, boa 
noite a todos, Marcia eu não sei bem o que aconteceu 
com você e essas outras pessoas. Mas certamente a 
pessoa que fez o desconto ela foi mandada fazer, ela 
está simplesmente cumprindo ordens. Como disse já o 
Senhor Presidente há duas Sessões atrás; essa política 
é terrível e você pode ter certeza que se você fizer 
igual os outros estão fazendo, você vai levar gancho, 
vai ser mandada embora. Depois eu vou discutir um 
Requerimento que estou colocando hoje. · Agora o que eu 
não aceito, eu acho que tudo bem quem falta tem que dar 
uma justificativa, como seu caso que foi ver a sua tia 
em uma situação muito ruim, tinha que ser colocado na 
balança, pesado e ponderado, mais também a pessoa não 
pode deixar a pessoa extrapolar, ele tem que estar 
seguindo as regras para não virar bagunça. Só que 
existe um fator, você não pode pagar um preço e eu 
ficar de boa, como você que descontaram trinta e quatro 
reais sendo que você foi ver sua tia que está em uma 
situação terrível, você comunlcou e ainda aconteceu 
isto com você. Você acha que aquele pessoal que está lá 
na parte de cima da Prefeitura teria algum desconto? Já 
faltam e não tem desconto nenhum, eu já cansei de ir 
lá. Então você pode ter certeza, ali são cartas 
marcadas, tem pessoas que se atrasar uma hora leva 
tinta e tem gente que pode ficar a semana inteira que 
não acontece nada. Infelizmente está é . a situação, · uma 
politica que favorece alguns e prejudica outros, isto 
precisa acabar, precisa haver justiça porque qualquer 
Prefeito que entra lá, pode ser de qualquer lado, tem 
que ter justiça não pode ter esses tipos de 
perseguição. Mui to obrigado." Com a palavra a SENHORA 
MARCIA MARIA DA SILVA FERREIRA, disse: Eu só acho que 
as providências precisarão serem tomadas, ou então 
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procuramos os órgãos responsáveis. Aqueles que estão 
sem cadastrar, qualquer autoridade que pegar os 
espelhos do ponto verão, agora porque isso? E sobre os 
cartões, segundo as informações obtidas, o funcionário 
precisa passar por pericia lúdica, para de fato constar 
que sua digital não está sendo registrada. Esperamos 
uma solução para o nosso problema, nós que fomos 
prejudicadas pelos descontos, todos os descontos qqe 
citei foram acontecidos e se precisar a gente prova com 
holeri te. Então esperamos a solução dos nossos 
problemas. Obrigada a todos, boa noite, fiquem com Deus 
e direi tos iguais para todos." Em seguida o Senhor 
Presidente convidou o SENHOR JOSÉ CARLo·s SILVA para vir 
a Tribuna e tratar do seguinte assunto: Canil; 
Vereadores e Placas na Prefeitura. "Boa noite a todos, 
mas uma vez estou aqui para tratar de alguns assuntos, 
vou ter que pular alguns porque hoje só temos treze 
minutos, então o canil se der tempo eu falo se não der 
fica para a próxima. Senhores Vereadores o meu intuito 
trabalhando por uma Terra Roxa melhor é de que vocês 
sentassem na cadeira de vocês e não tivessem partido 
aqui dentro e sim um trabalho voltado ao povo, é o meu 
sonho ver todos trabalhando pelo povo. Na Sessão 
anterior referente a isto e estamos muito satisfeito em 
falar a mesma língua, parabéns pelos detalhes, como 
algum Vereador disse; tem cesta básica prometida há 
sete anos e~ palanque politico, mais não foi data aos 
funcionários ate os dias de hoje, isto é uma promessa 
politica, é uma promessa mentirosa. Tem também o 
aumento do salario dos funcionários que não é dado há 
muito tempo, isto também saiu da Câmara, sinal que 
estamos começando a falar a mesma língua e nós 
trabalhamos pela verdade. Não precisam apoiar o ciclano 
ou o beltrano, vocês não devem nada para eles, os votos 
que vocês tiveram foram pelo conhecimento, pela 
capacidade de todos vocês e não só de uma pessoa, 
comecem a trabalhar pelo povo~ Outro detalhe 
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importantíssimo é que todos os Vereadores se 
conscientizaram que fazem dezenove anos que os 
professores não recebem o PCCS e todos se incumbiram em 
ajudar os professores, isto é uma qualidade do trabalho 
de vocês e outra qualidade de vida para os professores 
e tomara que de certo . Senhor Presidente eu sinto que o 
Prefeito e os Vereadores, trabalham com uma distancia 
enorme, eu não sei se os Vereado r es são utilizados para 
eleger o Prefeito e depois ele os abandona. Eu vejo 
Vereadores que passam quatro anos, nem vou entrar em 
muitos detalhes, mals enquanto autoridades maiores 
trocam de carros e os Vereadores que prestaram 
servlços, correram atrás casa por casa para se 
elegerem, passam seus apertos durante os q\].atro anos 
porque trabalharam para eleger uma pessoa e hoje para 
ser atendido tem que pegar fila na Prefeitura. Isto é 
uma vergonha vocês não terem uma visão sistêmica, o 
abandono entre vocês e o Prefeito, ·não é só o atual 
não, os óltimos vinte anos tem sido desta ·forma. Tant6 
é que vamos soltar um estopim aqui para provar a 
distancia de vocês junto ao Prefeito, ele tinha que 
estar paralelo a vocês, tinha que estar junto de vocês, 
isso vem acontecendo desde o ano de dois mil, eu venho 
falando que Terra Roxa está acaband? e que vocês não 
são ouvidos pelo Prefeito. Senhor Presidente eu peço ao 
Senhor todos os Projetos dos óltimos sete anos que os 
Vereadores criaram a mandaram para o . Prefeito e tudo 
que foi aprovado. INTERVINDO O SENHOR PRESIDENTE, 
disse: "O Senhor pode encontrar tudo no si te." Com a 
palavra o SENHOR JOSÉ CARLOS SILVA, disse: "Outro 
detalhe importantíssimo, temos que ver a distancia 
entre Prefeito e Vereadores, nós temos que nos unir ou 
ver onde estão as falhas. O Dom passou aqui referente 
ao cartão de ponto, realmente a administração interna 
da Prefeitura, não estou aqui atrás de voto, não sou 
candidato , mas está uma vergonha, estão a vontade e 
fazem o que quer, deixam de fazer, não comparecem, é 
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cartão, relógio de ponto e infelizmente isto não vlra 
nada, nós ternos que cobrar o pessoal que trabalha, isto 
é pago por nós, nossos impostos e para solucionar isto 
o que precisa é colocar placa lá para o povo cobrar, 
colocar o nome e o horário, se o fulano trabalha da 
oito as dez, ternos que cobrar, porque você anda na rua 
parece um desfile de funcionários internos e o pior são 
os que ganham melhor do que aqueles que trabalham, 
limpando ruas, dirigindo a pá carregadeira, outros que 
saem as quatro e meia da manhã para levar pacientes e 
ganham urna diária de dezesseis reais, já foi dito isto 
aqui. Então os maiores tem os privilégios e não é de 
administração a tual, vem também dá administração 
anterior, é um costume antigo, difícil de ;:;e r tirado 
porque tornaram conta, é mais fácil achar o Prefeito 
dentro da Prefeitura do que alguns funcionários. Isto é 
real, é verídico, procurem amanhã que vocês vão ver, 
não estamos falando de todos, mas tem funcionário que 
entra as cinco horas, ele entra põe o dedo -no relógio e 
vai embora, e para eles está tudo bem, é tudo normal. 
Mas é nosso dinheiro que está em jogo e com essa placa 
de horários vamos saber quem deve e quem não deve estar 
traba l hando, eu já trabalhei em empresa grande e tinha 
urna placa com os horários de serviço, isto é essencial 
sem isto não vai dar jeito em cartão e nem em relógio 
de ponto, só asslrn a população vai poder cobrar. 
Pe s soal boa noite, é simples mais é valido está 
cobrança, eu não sel onde vamos para com essa 
admini stração, me desculpe, mais tão péssima onde você 
encontra o Prefeito e não encontra o funcionário, . nem 
vou comentar mais tudo o que a gente vê . porque fica até 
ruim, mais é péssimo, não vamos nem generalizar mais é 
urna realidade . Tem casos que as pessoas vão procurar e 
falam que acabou de sair, é mentira ele nem chegou e 
as s im roda o dia. Então urna administração do povo é 
exigida e tem que ser colocada urna placa. Muito 
obrigado ." Não havendo mais nenhuma inscrição para uso 
da Tribuna Livre o Senhor Presidente deu a mesma por 
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encerrada. A seguir deu início ao EXPEDIENTE e colocou 
à apreciação do Plenário Ata da Sessão Ordinária do dia 
16 de setembro de 2019 e ninguém se pronunciando 
contrário, foi aprovada por unanimidade. Em seguida o 
Senhor Secretário fez a leitura do projeto de Lei n°. 
010/2019, datado de 30 de setembro de 2019, que, 
"ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE 
TERRA .ROXA-SP, PARA O EXERCÍCIO DE 2020", de autoria do 
Executivo. A seguir o Senhor Presidente encaminhou o 
referido Projeto de Lei à Comissão de Finanças e 
Orçamento. Em seguida o Senhor Secretário fez a leitura 
do Projeto de Lei n°. 011/2019, datado de 01 de outubro 
de 2019, que "DISPÕE SOBRE O ASSEIO DOS TERRENOS NÃO 
EDIFICADOS E/OU NÃO UTILIZADOS, BEM COMO , SOBRE OS 
QUINTAIS DE IMÓVEIS DESOCUPADOS E/OU ABANDONADOS, NO 
MUNICÍPIO DE TERRA ROXA, E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS" 
de autoria do VEREADOR CRISTIANO FRANCISCO DE LIMA. 
Após leitura, o Senhor Presidente, consultou o Plenário 
se é favorável em apreciar o referido projeto de lei em 
Regime de Urgência Especial, 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 erni ti 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°. 010. E a Comissão de Finanças e 
Orçamento emitiu o seu parecer favorável n°. 010. 
INTERVINDO O SENHOR PRESIDENTE, disse: "Só para o 
pessoal se inteirar é sobre os terrenos que ficam 
abandonados por seus donos e a Prefeitura sempre tem 
que limpar e a partir deste Projeto a Prefeitura vai 
limpar rnals vai cobrar dos donos. Porque o que 
aconteceu com a dengue em nossa cidade foi urna lastima, 
ternos que começar a tornar providências." Não tendo mais 
nada a tratar no Expediente, o Senhor Presidente deu o 
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mesmo por encerrado e, em seguida, deu início a ORDEM 
DO DIA. A seguir o Senhor Secretário fez a leitura do 
Requerimento n°. 012/2019, datado de 04/10/2019, que 
"REQUER, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E 
APÓS OUVIR O DOUTO PLENÁRIO, QUE O SENHOR PREFEITO 
MUNICIPAL ENCAMINHE A ESSA CASA DE LEIS CÓPIAS DAS 
FILMAGENS DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA DESTA PREFEITURA DOS 
MESES DE AGOSTO E SETEMBRO," 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:" Eu postei no facebook o 
que estava acontecendo e teve várias pessoas discutindo 
o assunto, eu não respondi porque se respondi para uma 
você tem que responder para todas. Teve uma pessoa que 
disse estar uma pouca vergonha, que os aposentados tem 
que dar lugar para os outros. Então eu vou dizer uma 
coisa, não vou falar que todos que estavam lá eram 
aposentados, mais todos aposentados estavam trabalhando 
e sempre são as mesmas pessoas. Você entra na parte de 
baixo falta o Vereador, tem aquelas salas do lado de 
fora quando você sai da recepção, a primeira porta ali 
é o PROCON ele começa trabalhar mais cedo e para mais 
cedo, ele trabalha até as quatorze horas e trinta 
minutos, na outra diz que o Likim tinha levado a Carmen 
Correa não _sei para onde, na outra estava o Edmar que 
mexe com esportes, agora do resto as portas estavam 
todas fechadas. Agora na parte de cima só tinha a 
secretária do Prefeito, parecia casa abandonada e tinha 
quatro pessoas aguardando para serem atendidas, quando 
derrepente sai o Prefeito do gabinete pedindo para as 
pessoas entrarem quando ele me VlU. Então ele me 
cumprimentou, e eu tirando fotos das salas e todas 
vazlas, eu falei para ele sobre a situação e ele me 
disse que segunda-feira iria acertar tudo isto, eu 
ainda falei que não era nada contra ele até porque ele 
estava ali doente, com problema de saúde e trabalhando 
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e o funcionário que esta com saúde estão todos sumidos, 
ninguém sabe onde está, porque trabalhando você pode 
ter certeza que não estavam e quando a gente fala os 
caras ainda acham ruim. Tem alguns se tores, não vou 
dizer todos, mas se os caras estão ali e estão faltando 
dez é porque não tem serviço, se não tem serviço manda 
embora. Alguns dias atrás o Prefeito falou o seguinte, 
ele me encontrou lá discutindo um assunto com a moça do 
Tribunal de Contas que eu fui passar umas denuncias, 
ele me falou que foi mui to bom me encontrar porque 
íamos discutir, que eu peço aumento na Câmara e a moça 
do Tribunal manda abaixar a folha de pagamento e eu não 
sei o que faço? É mui to fácil manda ·embora quem não 
está trabalhando e da o aumento para quem tr~balha. Ele 
me falou que precisa mandar um documento para a Câmara 
para acertar o problema dos aposentados, tem setores 
que se ele mandar os aposentados embora ele vai ter que 
fechar, porque tem um que faz serviço de três e também 
tem três fazendo serviço de um, isto precisa ser visto 
com urgência e não é de agora que isto vem acontecendo, 
vem acontecendo desde Prefeito anterior, quem quiser 
pegar as Atas vão ver que não estou discutindo este 
assunto de agora não, estou discutindo desde lá de 
trás, eu já trouxe várias denuncias referentes a isto. 
Essas pessoas são as que ganham mais e são mais 
privilegiadas por que? É o cabo eleitoral do PMBD, são 
essas pessoas que em época de eleição arregaçam as 
mangas e saem como uns loucos, eles são protegidos e 
isto precisa acabar. Então se o pessoal não está 
trabalhando não pode ter dó de ninguém tem que mandar 
embora, o Prefeito está lá doente, com um monte de 
problema e ninguém tem dó, ele também não pode ter dó 
desses caras e nós Vereadores não podemos alisar este 
tipo de gente que está lá só para receber salário. 
Então eu espero que vocês aprovem o Requerimento e que 
o Prefeito encaminhe com urgência cópias das filmagens 
do mês de agosto e setembro, para todos verem a 
vergonha daquilo. Mui·to Obrigado." A seguir o Senhor 
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Presidente colocou o Referido Requerimento em única 
votação sendo aprovado por unanimidade. Em seguida o 
Senhor Secretário fez a leitura do Projeto de Lei n°. 
011/2019, datado de 01 de outubro de 2019, que "DISP6E 
SOBRE O ASSEIO DOS TERRENOS NÃO EDIFICADOS E/OU NÃO 
UTILIZADOS, BEM COMO SOBRE OS QUINTAIS DE IMÓVEIS 
DESOCUPADOS .E/OU ABANDONADOS, NO MUNICÍPIO DE TERRA 
ROXA, E DÁ PROVID~NCIAS CORRELATAS" de autoria do 
VEREADOR CRISTIANO FRANCISCO DE LIMA. Após leitura, o 
Senhor Presidente colocou o referido Projeto de Lei em 
única discussão. Fazendo uso da palavra o VEREADOR JOÃO 
APARECIDO DOS SANTOS; disse: "Eu que parabenizar pelo 
Projeto, foi muito bem pensado, foi demorado e acho que 
foi urna falha de todos os Vereadores, inclusive dos que 
também passaram antes e nossa também. Mas nunca é tarde 
para resolver o problema e você está de parabéns, na 
verdade é uma cobrança constante, você pode pegar os 
arquivos da Câmara que vai ter várias denuncias minha. 
Nós ternos que aprovar este Projeto com a máxima 
urgência, não pode ser só mais urna Lei para ficar no 
arquivo, tem que ser providenciado porque já começa 
tempo das águas e vocês viram o que a população passou, 
todos ouvlrarn através de televisão e meios de 
comunicação, pessoas em cidades vizinhas que morreram 
por causa da dengue e um terreno vazio é um criadouro. 
Então nós ternos que combater a dengue começando desde 
já para que não passamos corno no ano passado, ainda bem 
e graças a Deus que não houve morte no município, mais 
ficou muita gente doente foi um recorde. Muito 
obrigado." INTERVINDO O SENHOR PRESIDE~TE, disse: "Eu 
só queria pedir ao Senhor Prefeito, pedir 
encarecidamente que torne as providências sem olhar a 
quem." Em seguida o Senhor Presidente colocou o 
Referido Projeto de Lei 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 
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PESSOAL e colocou a palavra livre aos Vereadores. 
Fazendo uso da palavra o VEREADOR JOÃO APARECIDO DOS 
SANTOS, disse: "Eu quero aqul pedir ao líder do 
Prefeito, a Deputada Beth Sahão mandou um dinheiro 
recentemente para compra de um carro e que esse carro 
seja encaminhado para a UBS do Bairro Imigrante. Por 
mui tas vezes tem reclamações de que não tem carro, a 
Deputada então pediu que este carro fosse 
exclusivamente para a área da saúde e que sirva a 
população. Hoje recebi reclamações dos lixeiros sobre 
falta de luvas, aprovei to também para pedir ao líder 
que seja resolvido. Dentro desses documentos 
encaminhados pelo Paulo, tem fotos da situação em que 
se encontra o barracão ' da Prefeitura, tem várias motos 
paradas todas empoeiradas e faltando guarda na cidade, 
a sujeira no barracão é terrível, quem ver as fotos 
pode ver que o abandono é total, sendo que essa motos 
vieram para circular na cidade, nós pagamos e não ternos 
guardas, tem dois guardas para olhar toda a cidade e 
isto não tem cabimento, os guardas estão fazendo outros 
serviços, eles fi'zerarn concurso para guarda então tem 
que colocar para trabalhar de guarda. O José Carlos 
falou aqui sobre a politica de cesta básica, eu quero 
informar que na época da eleição eu citei o problema da 
cesta básica, o Prefeito foi no programa de radio e 
falou o seguinte: que· ele la dar cesta básica para 
todos, porque eu falei que ele sabia só comer cesta 
básica, porque ele trabalhava de medico em jaborandi e 
tinha cesta, mais para os funcionários de Terra Roxa 
ele não dava. Ele falou que la dar . para todos os 
funcionários e que eu não ia me eleger e se eu me 
elegesse ele la mandar o Projeto e eu ia votar contra. 
Então logo no começo . eu Ja coloquei urna Indicação 
cobrando, J a que ele ·prometeu ele cumpra a promessa 
porque eles visitaram as casas dos funcionários 
prometendo e promessa é para ser cumprida. Ninguém val 
colocar o dedo na minha cara e falar que eu fiz 
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promessa na · rua, até porque eu não faço de forma 
alguma, eu trabalho com meus pés no chão e só falo o 
que posso garantir para que no dia de amanha ninguém me 
falte o respeito, eu tenho que ser honesto. Trabalharam 
em cima da campanha e quando eu ia colocar a Simone me 
falou, me lembro corno se fosse hoje, Dom o Guto já 
colocou a Indicação da cesta básica. Então eu vim nesta 
Tribuna e dei parabéns para todos, até porque eu 
encaminhei no mandato passado e ele não fez então quem 
sabe vocês corno sendo do lado do Prefeito ele faça. 
Então esperamos um, dois, três meses, ai eu perdi a 
paciência e entrei com um Requerimento para saber se o 
Prefeito ia dar ou ~ão a cesta básica, era urna promessa 
e sabe o que aconteceu? A Câmara votou contra um 
Requerimento referente urna Indicação que eles tinham 
encaminhado, eles votaram contra. Outra coisa, tiveram 
alguns bate bocas nas Unidades de Saúde, mas eu 
conversei com o Júnior e ele me explicou a situação, 
que tinha comprado gazes de urna firma e não tinha sido 
entregue e por isto a falta de gazes, agora eu não sei 
corno é a situação da Prefeitura com as farmácias, só 
sel que ainda tem divida, mas é preciso que compre pelo 
menos um pouco e solucione o problema. Muito obrigado." 
Fazendo uso da palavra o VEREADOR FLAVIO CARDOSO 
PEREIRA, disse: "Boa noite a todos, Dom eu vi aqui urna 
discussão sua e eu quero antes de começar a falar, para 
não dizer que eu vim aqui defender o que está errado e 
que você entenda bem o meu modo de vista. Você falou 
aqui que foi na Prefeitura e que não tinha ninguém na 
parte de cima, que na parte de baixo_ os que ganham 
menos estavam trabalhando. Eu até acho bem ruim você 
falar isto aqui porque nós não sabemos o salario de 
ninguém, mais você está falando que os de baixo ganham 
menos e os de cima ganham mais, você também gritou aqul 
para que mandem embora. Eu acho que você não está 
errado não, a única coisa que eu acho errado é que você 
usa desta forma para fazer politica; você falou que o 
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Prefeito estava lá, então você corno autoridade e um dos 
Vereadores mais antigos, não era o certo você entrar no 
gabinete chamar ele na chincha e dizer: Prefeito o 
Senhor não está vendo ai que não tem gente trabalhando? 
Sabe porque você não faz isto porque lá não da ibope, 
não tinha plateia. Você tinha que ter chamado ele e 
mostrado para ele, será que é porque o Prefeito faz 
parte da família? Chama o Prefeito, o Senhor é 
autoridade, o Senhor estava lá. Agora é muito fácil 
chegar aqui nos Vereadores e falar que fez isto, que 
fez aquilo, que os caras não estavam trabalhando, o 
Senhor estava no local. Outra colsa o Senhor gritou 
aqui; manda embora, não está trabalhando manda embora. 
O Senhor tem memoria curta porque eu tive u~ bate boca 
terrível com você aqui porque quando mandou o vagabundo 
do Dentadura embora você fez um escândalo aqui na 
Câmara, ele não trabalhava e você fez um escândalo 
porque o Tiola mandou o dentadura embora. Agora eu não 
estou dizendo que você está errado e que o -pessoal deve 
ficar parado, tem que trabalhar sim. Agora o Senhor não 
pode vir aqui na frente do povo que nem estava aqui na 
época e se vestir de santo, de cordeiro para vir falar 
dos Vereadores, é muito fácil vir aqui e tacar pedra em 
nós sendo que quando o dentadura foi embora você fez um 
escândalo, brigou para pagar ele, eu cheguei perguntar 
se você ganhava comissão do dentadura porque primeiro 
você quer que paga, depois você fica bravo. Então é o 
seguinte tem sim que fazer os caras trabalharem, todos 
tem que saber que o pau que bate em Francisco é o mesmo 
que bate em Chico, não vem querer crescer em cima de 
Vereador e contar historia não, eu nunca te pedi o 
aparte e também não vou te dar você ficou aqui duas 
horas e ninguém te perturbou, eu não estou aqui para 
debater não, nós estamos aqui para trabalhar a politica 
é só no ano que vem e você precisa parar de ficar 
falando para o povo que tem debate aqui, é bom pegar um 
tijolo grande e jogar no vidro, só queria ver se você 
fosse o vidro. Então você tem que saber se não está bom 
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para o serviço manda embora e lá na frente se entrar na 
Justiça e tiver q~e pagar a gente paga, foi assim com o 
dentadura também. Você acha que eu também não vou na 
Prefeitura eu vou sim, agora você estava na fonte qa 
explicação, . junto do Prefeito então devia ter pego uma 
explicação com ele e ter trazido para o povo hoje." EM 
SUAS CONSIDERAÇÕES FINAIS O SENHOR PRESIDENTE, disse: 
"Uma explicação a respeito do que o Senhor Paulo 
Mantovani colocou aqui, hoje a tarde quando tive 
conhecimento dessas fotos eu já entrei em contato com o 
André, que é o responsável pela garagem e ele se dispôs 
a partir desta semana arrumar esses barracões. 
Infelizmente o Senhor Paulo já não está mais aqui para 
poder ouvir, mas vai ser resolvido o probl~ma. Quero 
aqui fazer um agradecimento ao Prefeito, que na semana 
passada nós ti vemos uma reunião com os professores, 
agradeço por ter nos recebido, por ter ouvido, ter 
explicado. Infelizmente este agradecimento não posso 
estender a pessoa que ele colocou a · frente para 
resolver este problema, porque ficou combinado do 
Prefeito fazer uma Comissão, procurar uma comissão 
junto aos professores para tentarem resolver o Plano de 
Carreira dos professores, isto ficou acordado entre eu, 
o Prefeito, a Lia também estava, mais infelizmente a 
pessoa que foi procurar os professores faltou com o 
respeito e deu a entender que nada seria resolvido. É 
bem simples a conversa, de um jeito ou de outro a 
conversa vai ser resolvida, demos duas opções ao 
Prefeito, resolver da melhor maneira possível e que não 
abale tanto a Prefeitura ou então a Lei resolve. Então 
eu também quero aproveitar a você Lia e todos os 
professores que estão assistindo, só falar uma coisa, 
vocês perceberam que vocês se uniram, se organizaram e 
conquistaram uma luta que vem há tempos e vocês 
perceberam que é possível, então eu quero pedir a vocês 
que não deixem, porque todo mundo agora val querer 
tirar proveito, todos mundo val querer encostar em 
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vocês. Tem um velho ditado que diz; depois da onça 
morta todo mundo é caçador, então tomem muito cuidado 
porque estamos entrando em ano politico e todos querem 
se aprovei ta r. Então não deixem isto acontecer, como 
nós já conversamos o que prendia vocês era o medo e 
hoje vocês não tem mais." 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 07 de 
outubro de 2019. 

CRISTIANOF ODE LIMA JOÃO 
~-Secretário. 


