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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 18/11/2019 

Aos dezoito dias do mês de novembro 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: Natimorto de Julia Caires da Mota, 
Santos Batista frutuoso, José salciotti e Oswaldo 
cardoso. A seguir o Senhor Presidente comunicou que não 
haverá Tribuna Livre, seu tempo foi reservado para que 
seja prestada homenagem a Aluna PAMELA NATANI FERREIRA, 
classificada em 3°.lugar no 19°. Concurso de redação do 
Programa Educacional "AGRONEGÓCIO NA ESCOLA". Em 
seguida convidou para compor a Mesa: Senhora Carmem 
Josephina Correia do Prado Marques da Costa 
Secretária Municipal da Educação, Senhor Vanderlei 
Schiavo Júnior - Diretor da E.M.E.F "PROFESSOR RAYMUNDO 
RIBEIRO SILVA JUNIOR", Senhora Renata Heloísa Braga 
Russini Bordim - Professora de Leitura e Produção de 
Texto, Senhora Sônia Maria Alves Professora de 
Geografia e a Homenageada Pamela Natani Ferreira- aluna 
classificada em 3° lugar no 19° Concurso de Redação do 
Programa Educacional "AGRONEGÓCIO NA ESCOLA". Composta 
a Mesa o Senhor Presidente convidou o VEREADOR FERNANDO 
APARECIDO ANTONINI, disse: "Boa no i te a todos, quando 
eu fiquei sabendo que a Pamela tinha sido classificada 
ficamos muito contente e não poderíamos deixar passar 
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em branco, é preciso reconhecer os trabalhos das nossas 
escolas Municipais. Parabenizar pelo excelente trabalho 
realizado em nosso Município, hoje estamos aqui para 
homenagear a aluna Pamela Ferreira que se classificou 
em terceiro lugar em um concurso em meio a cinco mil e 
sessenta e cinco alunos do município de Ribe i rão .Preto. 
Gostaria também de parabeni zar a Di r eção da Escola , 
Coordenadores, Professores, em especial a Renata 
Russini e Sonia Alves, que desenvolveram o Projeto na 
Classe da Pãmela, parabenizo também a família da Pamela 
aqui presentes. Quero ressaltar que é um orgulho fazer 
parte da Escola Raymundo que vem progredindo nos 
últimos anos e conseguiu destacar-se com o resultado do 
IDEB, ficando acima da média em dois mil e dezessete, 
em dois mil e dezoito conseguiu ingressar de z alunos na 
escola Técnica Centro Paula Souza - ETEC da cidade de 
Bebedouro, em um Vestibulinho um de nossos alunos fic ou 
em segundo lugar no meio de quat r ocento s c oncorrentes , 
temos também semifinalista na EPTV Redaçã o na Escola. 
Então parabenizo a todos, alunos, professores , 
diretores, funcionários enfim todos pelo carinho e 
responsabilidade junto a nossa escola. Quero aqui 
parabenizar o Prefeito Municipal que na medida do 
possível, perante a situação do Município vem fazendo o 
possível e o impossível para atender as escolas e não 
deixando faltar nada, nosso salario está em dia, paga 
nosso salario antecipado, é um animo para fazermos 
nosso dever. Convido o Diretor Vanderlei para dar 
c ontinuidade a homenagem. Obrigado a todos." Fa zendo 
uso da palavra o DIRETOR VANDERLEI SCHIAVO JÚNIOR , 
disse: " Boa noite, em primeiro quero ressaltar minha 
felicidade em estar aqui no dia de ho je. Através do 
Presidente da Câmara Cristiano Lima, gostaria de 
agradecer a atitude do Professor e Vereador Fernando e 
de todos Vereadores pelo reconhecimento . do nosso 
trabalho, muitas das vezes o que queremos é um muito 
obrigado. Agradeço a presença da Secretária da educação 
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Senhora Carmem Correia e através da Senhora gostaria de 
agradecer o Prefeito Municipal Senhor Marcelino Abbes 
Filho pelo apoio e dedicação com a educação do nosso 
Município. Não poderia deixar de ressaltar também a 
importância do trabalho em equipe, através de uma 
gestão democrática com direcionamento pedagógico das 
coordenadoras; Marcia Regina Cervi de Aguiar, do Ensino 
Fundamental II e da senhora Floriza Sartori Medeiros do 
Ensino Fundamental I, agradecer ao trabalho de todos da 
equipe, Professores, Funcionários e alunos. Quero hoje 
Pamela enaltecer seu brilhante trabalho, um trabalho 
direcionado pelas professoras Renata e Sonia que com 
simplicidade a Pamela relatou a importância da água 
dentro do agronegóc i o e se destacou em terceiro lugar 
em um concurso Regional, ficando entre cinco mil e 
sessenta e cinco alunos em terceiro lugar, isto é 
motivo de muito orgulho para nossa escola, para família 
e para nossa equipe, é a certeza de estar . no caminho 
certo. Parabéns Pamela e professoras, obrigado por 
cumprir com excelência o trabalho indicado em nossa 
proposta pedagógica. Finalizo agradecendo o 
reconhecimento e reafirmando uma gestão democrática 
pautada na excelência de qualidade de ensino. Mui to 
obrigado." Em seguida o Senhor Presidente suspendeu a 
Sessão por dez minutos para as homenagens a aluna 
Pamela. INTERVINDO O SENHOR PRESIDENTE, disse: "É claro 
que a homenageada da noite é a Pamela, mais eu gostaria 
de falar aos diretores, coordenadores, professores, 
funcionários, das escolas de Terra Roxa, muito obrigado 
por tudo que vocês fazem nós sabemos quanto é árduo o 
trabalho de professor nos dias de hoje, muito obrigado 
mesmo. A você Pamela, que você não desista no caminho, 
nos percursos, que você sempre seja essa menina 
guerre1ra sempre coloque Deus na frente e assim 
alcançara todos seus objetivos." Não ha~endo mais 
nenhuma inscrição para uso da Tribuna Livre o Senhor 
Presidente deu início ao EXPEDIENTE e colocou à 
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apreciação do Plenário Ata da Sessão Ordinária do dia 
04 de novembro de 2019 e ninguém se pronunciando 
contrário, foi aprovada por unanimidade. A seguir o 
Senhor Secretário fez a leitura da Indicação n°. 
032/2 019, do Vereador João Aparecido dos Santos, que, 
INDICA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, QUE MANDE 
CONSERTAR A PORTA DO PSF CORINA CAMPOS DA SILVA." 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 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. Em seguida o Senhor 
Presidente colocou a referido Projeto de Lei · em SEGUNDA 
discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. A 
segulr o Senhor Secretário fez a leitura do 
Requerimento no. 014/2019, datado de 14/11/2019, que 
"REQUER, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E 
APÓS OUVIR O DOUTO PLENÁRIO, QUE O SENHOR PREFEITO 
MUNICIPAL JUNTAMENTE COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO ENCAMINHE PARA ESTA CASA DE LEIS CÓPIA DO E
MAIL ENCAMINHADO ONDE CONVOCA NO DIA DEZENOVE DE 
OUTUBRO PARA O CURSO NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO E 
CÓPIA DO CERTIFICADO DO CURSO," do Vereador João 
Aparecido dos santos. Em seguida o Senhor Presidente 
colocou o referido requerimento em única discussão. 
Fazendo uso da palavra o VEREADOR JOÃO APARECIDO DOS 
SANTOS, disse: "Boa no i te a todos, quanto este 
Requerimento todos receberam pelo watsapp fotos 
referente ao carro, eu recebi uns vinte pedindo para 
que a gente tomasse providência. Eu fui informado que 
estava sendo feita a prova Brasil, tanto é que nos 
esclarecimentos que dei aqui falei que não via problema 
nenhum, só que ficasse no local. Mas na verdade não 
teve nada de curso de prova Brasil, não teve curso 
nenhum e a reunião que teve foi em Viradouro, no dia 



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

CEP 14745-000- Tei/Fax (17)3395-1233/3395-2008- CNPJ 52.391.208/0001-82 
E-mails: camara@camaraterraroxa. sp.gov.br 1 secretaria@camaraterraroxa. sp.gov. br 

site: camaraterraroxa.sp.gov.br r:::::::> 
Estado de São Paulo \....._ ~ 317 

I Ata da Sessão Ordinária de 18/1112019 I 

dezoito e se eu não me engano foi as vinte horas, 
município de Terra Roxa e Viradouro. Segundo foi um 
fato que não poderia ter acontecido foi o carro estar 
nas mãos das meninas sendo que nenhuma delas são 
motorista e se Deus nos livre que acontece alguma coisa 
de quem ia ser a responsabilidade? Foi igual o Fernando 
quando ficou com o carro da Prefeitura uns cinco dias e 
bateu o carro lá no bambu, fica uma coisa muito ruim eu 
acho que tem que pegar carro da prefeitura é o 
motorista, se elas foram para fazer algum trabalho para 
a Prefeitura o motorista tinha que ter levado. Então eu 
me senti meio atropelado, sete horas da manhã, eu senti 
uma certa ameaça porque o Cesar me ligou e falando para 
tomar cuidado porque iam processar a gente. Se eu não 
servir para fiscalizar, para saber o que está 
acontecendo com o carro, ou qualquer outra colsa da 
prefeitura então eu não presto para nada aqui. O que eu 
estou fazendo aqui? Agora nego vem falar de me 
processar porque estou querendo saber quem estava e 
onde estava o carro? Isto é querer gozar com a minha 
cara, vamos fechar isto aqui e vamos embora, não 
precisa de ninguém então para olhar nada. Então o que 
eu estou pedindo aqui é a documentação referente ao 
curso e nada mais que isto, eu acho que tenho direito 
de saber o que aconteceu, se o curso foi particular 
delas ou da Prefeitura, o que foram fazer e o porque 
não foi motorista? Se eu não tenho direi to de fazer 
isto aqui então eu tenho que renunciar o cargo e sumir. 
Mui to obrigado." Fazendo uso da palavra o VEREADOR 
FERNANDO APARECIDO ANTONINI, disse: "Em priraeiro lugar 
vou falar de mim porque você falou que eu fiquei com o 
carro da prefeitura cinco dias e que bati o carro. 
Semana passada eu te chamei de surdo e olha que estou 
bem perto, eu nunca fiquei com o carro da Prefeitura 
Clnco dias e nunca bati carro de Prefeitura, eu bati 
foi meu carro aqui na esquina do ginásio de esportes, 
foi uma brincadeira que fizeram aqui na Câmara porque 
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na época eu tinha um gol igual o da Prefeitura, igual o 
Emerson brincou com você semana passada e você vem aqui 
querer jogar um contar o outro, eu acho que o Senhor 
deve se posicionar melhor. Agora vou voltar no assunto 
do carro das professoras, eu tenho um documento aqui na 
mão autorizando as professoras irem até a faculdade de 
Ribeirão Preto, o documento está aqui. Elas foram fazer 
especialização, eu não sei se o Senhor sabe o que é uma 
especialização, mais é para atender melhor nossos 
filhos, netos, enfim todos. Outro colsa todos 
funcionários do município o Tribunal de Contas cobra do 
Prefeito que os funcionários se especializem em suas 
áreas e assim tenham um atendimento melhor para o 
município. O Senhor está querendo o que afinal, 
envergonhar, expor as pessoas que estavam dentro do 
carro? Porque se o Senhor realmente quisesse saber o 
que estava acontecendo o Senhor teria ido na escola e 
perguntado ao Diretor, o Senhor teve a opor tunidade e 
com certeza ele iria te explicar, mas o Senhor não quer 
saber o Senhor só quer fazer politicagem aqui dentro da 
Casa de Leis é só isto que o Senhor quer e nada mais. 
Então eu venho aqul falar para todos que está tudo 
documentado, não tem nada ilegal e por isto seu 
Requerimento está reprovado." Fazendo uso da palavra o 
VEREADOR FLAVIO CARDOSO PEREIRA, disse: "Boa noite a 
todos, para falar a respeito dos professores, na 
verdade eu achei que isto já era um assunto morto, 
porque no primeiro dia que você veio aqul com suas 
ideias falando do carro a conversa era o que o carro 
foi fazer em Ribeirão Preto e estava no shopping. 
Quando veio as provas do que foi feito o Senhor veio 
aqui e mudou a história, ago r a o Senhor está aqui hoje 
de novo com essa história do carro. O Senhor precisa 
aprender uma coisa, o Senhor falou que é fiscal e é, o 
Senhor sabe disto mais o que o Senhor precisa aprender 
é respeitar a opinião dos outros, precisa aprender que 
o Senhor tem a minoria. Hoje o Senhor veio aqui 
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querendo saber porque as professoras estavam com o 
carro, porque não era o motorista da Prefeitura, eu até 
concordo, mas o Senhor acha só isto errado, acha que é 
só este carro quem tem alguém guiando, é só este dos 
professores? Eu vou votar contra seu Requerimento e vou 
trazer o documento original da escola, apesar que eu 
sei que se o Senhor quisesse já tinha ido lá em 
Ribeirão, mas o Senhor não foi porque o Senhor sabe que 
tem. Eu sei que vai vir o documento explicando quando 
foram e porque foram, mais o Senhor precisa aprender a 
opinião do seu parceiro, quando não tem nada o Senhor 
inventa um requerimento e volta lá para trás, o assunto 
hoje era as professoras mas já não era a mesma 
história, era porque não foi um motorista e o Senhor 
podia ter falado isto da primeira vez, mais com certeza 
não tinha ninguém para ir no sábado que queria levar as 
professoras para fazer o curso e ainda não ganhar nada. 
Agora uma coisa é não ter motorista para levar e outra 
é o Senhor duvidar das pessoas que foram lá fazer o 
curso, mals vamos trazer o documento pode ficar 
despreocupado. É logico que vou votar contra seu 
Requerimento, isto já é matéria vencida, o Senhor Ja 
colocou aqui na Câmara." INTERVINDO O SENHOR 
PRESIDENTE, disse: "Só lembrando também a respeito do 
carro, na Sessão que foi discutido este .assunto eu 
procurei me informar e hoje eu fui procurado pelas 
professoras e elas deram satisfação de onde foram e 
para que foram, é logico eu só vi o erro de não terem 
ido com o motorista, foi o único erro. Agora elas terem 
ido fazer especialização e terem ido almoçar no 
shopping, eu conversei com vários motoristas, inclusive 
o Cesar está aqui, e confirmam que vários deles almoçam 
no shopping, não vejo problema nenhum mesmo porque as 
vezes eles precisam de um lugar decente para lrem ao 
banheiro e almoçar, eu não vejo nada de mal." Em 
seguida o Senhor Presidente colocou o referido 
requerimento em única votação, sendo rejeitado por 
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seis(6) votos contrários e dois(2) votos favoráveis dos 
Vereadores João Aparecido dos Santos e Almir Rogério 
Custódio. A seguir o Senhor Secretário fez a leitura do 
Requerimento n°. 015/2019, datado de 14/11/2019, que 
"REQUER, Á MESA DA CÂMARA . MUNICIPAL, EM CONFORMIDADE 
COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL E APÓS OUVIR O DOUTO 
PLENÁRIO, QUE O SENHOR PRESIDENTE AUTORIZE O ADVOGADO 
DESTA CASA ENTRAR NA JUSTIÇA PARA QUE O EX-PREFEITO 
MUNICIPAL DEVOLVA AOS COFRES PÚBLICOS O PREJUIZO QUE 
CAUSOU A ESTE MUNICÍPIO," do Vereador João Aparecido 
dos santos. Em seguida o Senhor Presidente colocou o 
referido requerimento em única discussão. Fazendo uso 
da palavra o VEREADOR JOÃO APARECIDO DOS SANTOS, disse: 
"Eu quero deixar bem claro que o que o ex-prefeito fez 
foi probidade administrativa, ele usou do poder que ele 
tinha para humilhar, para fazer o que ele queria e que 
a população tem que baixar a cabeça para ele, já é de 
praxe, não sei se ele mudou depois de tanta paulada, 
mas quando ele quer falar com alguém ele pede para ir 
no gabinete dele assim como ele quis fazer comigo, a 
mesma distancia da casa dele é a da minha, ele tem este 
costume. Então por · uma desavença ele colocou o carioca 
sentado em uma pedra de castigo, isto custou aos cofres 
públicos trinta mil reais. Colocou o Cadinho de castigo 
onde hoje é o canil e já pagou a metade, o engraçado é 
que o Quito está pagando tudo quietinho eu não estava 
nem sabendo, se não é o cara do Sindicato passar a bola 
eu nem ia ficar sabendo, ainda ele me disse assim: será 
que tenho que mudar de Pi tangue iras para Terra Roxa 
para denunciar este ex-prefeito de probabilidade 
administrativa? Eu falei que não porque quando 
acontecesse alguma coisa você falou que ia me avisar. 
Então os pagamentos já começaram pode começar tomar 
providências porque vai passar de um milhão de reais o 
prejuízo que ele deu. Vejam bem Senhores, eu vou pegar 
lá do começo entre a briga do Sindicato e ele, quando 
ele foi candidato, eu vou falar até o local, tinha uma 
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reunião aqui na festa do peão para formar o Sindicato e 
eu me lembro como se fosse agora, ele disse assim: Pode 
montar o Sindicato vou dar toda cobertura, vou ganhar a 
eleição, vamos todos trabalhar juntos, os funcionários 
vão receber um salario mais digno. Foi o pior Prefeito 
para os funcionários e para acabar com o Sindicato ele 
começou apertar e não depositou o imposto sindical. O 
dinheiro não era dele é dos funcionários, ele não 
querla o Sindicato cobrando os erros que ele vinha 
cometendo, e com isto vai custar aos cofres públicos 
mais de quinhentos mil reais, só para satisfazer a 
vontade dele. O Município não é para satisfazer vontade 
de Prefeito, o Município é para ser administrado, assim 
como se administra uma empresa, ele está lá para 
administrar para o povo e agora com outros processos 
que tem ultrapassa um milhão de reais. Então por isto 
eu vim a está Casa de Leis pedir ao advogado da Câmara 
que entre na justiça para que ele devolva o dinheiro e 
o prejuízo que ele causou ao nosso município. A gente 
vê que falta remédio, aumento de salário, falta isto, 
falta aquilo, falta tudo nunca Vl o município tão 
quebrado assim, nunca passamos por isto, e tudo porque 
ele saiu batendo asas, largou toda divida, este monte 
de enrosco, o desejo de pisar nos outros, o desejo de 
humilhar quem fosse contra ele, será que ele queria se r 
um Hitler dentro de Terra Roxa? Fazer o que queria e 
ninguém tomar providências? Ainda bem que a justiça 
está cobrando, mais o duro que quem está pagando é o 
povo, quem está pagando é o Prefeito atual e por este 
motivo temos que entrar na justiça, por isto peço a 
colaboração de cada Vereador para que aprove este 
Requerimento e seja tomada as providências. Muito 
obrigado." INTERVINDO O SENHOR PRESIDENTE, disse: 
"Deixa eu só te falar uma coisa Dom, você Ja deveria 
conhecer meu sistema de trabalho e saber que comigo não 
há necessidade de Requerimento, você está requerendo um 
trabalho do advogado da Câmara, só para eu entender 
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porque se você tivesse me procurado, a resposta do 
Doutor Miranda já está na sua mesa. Outra coisa o 
Presidente do Sindicato te procurou, você pediu um 
advogado porque você alega que não tem dinheiro para 
pagar um? O Senhor pode procurar direto o Ministério 
Publico, o Senhor não tem necessidade de advogado 
nenhum, junte as provas, os crimes e apresente no 
Ministério Publico. Agora eu não consigo entender 
porque o Senhor quer o advogado da Câmara, mesmo porque 
quem vai custear as custa do processo, quem vai custear 
os honorários? Se ele perde a causa quem vai pagar a 
Câmara? O Senhor não precisa de advogado e se o Senhor 
preclsar tem o Presidente do Sindicato que é tão 
bonzinho e procurou o Senhor, ele tem advogado 
gratuito. Eu quero que o Senhor me explica quem vai 
pagar os honorários de sucumbência, depois se o Senhor 
quiser eu explico o que é. A Câmara não pode custear, 
eu vou te lembrar que nós aqui lidamos com o dinheiro 
publico e é muito bem cuidado, até porque o dinheiro 
não é meu, tem que ser muito bem administrado e eu não 
vejo necessidade de nós custearmos um processo sendo 
que o Senhor pode iniciar direto no Ministério Publico 
ou até mesmo o Sindicato arrumar um advogado para o 
Senhor e OAB também pode apresentar um advogado de 
graça, eu não conslgo entender porque o Senhor quer 
fazer isto com a Câmara, com este Requerimento 
direcionado a minha pessoa, o advogado da Câmara é pago 
para fazer servlço da Câmara que por sinal ele faz 
mui to bem feito, sempre fez, nunca deixou de fazer, 
todos aqui são prova que o Doutor Miranda nunca deixou 
de fazer seu trabalho, se o problema for dentro da 
Câmara ele atende na hora, mas o Senhor está querendo 
entrar com uma capsa particular, o Senhor me pede e 
antes de ser votado o Requerimento eu dei a resposta e 
o Senhor nem leu, o Senhor tem que ler a resposta. 
Outra coisa vou falar de novo, quanto a mim o Senhor 
não precisa entrar com Requerimento não é só me 
procurar que eu dou a resposta na hora, não precisa de 
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requerimento e nem de votação de ninguém não, eu sou 
bem claro, sou bem esclarecido e se eu não puder 
responder na hora eu vou procurar a resposta e vou te 
dar. Qualquer um aqui pode ir no Ministério Público, 
porque quem acusa tem o ônus da prova, não precisa de 
advogado para acusar ninguém. A gente não faz o que a 
gente quer, eu vou tornar falar quanto a mim o Senhor 
nem precisa fazer Requerimento é só. me procurar, a 
resposta está aqui é na hora, sou bem esclarecido para 
isto. Agora se o Senhor quiser continuar apresente as 
provas na próxima Sessão, o que eu não quero é que 
saiam daqui falando que tem alguém querendo blindar, 
aqui não tem dessa não o pau que bate em Chico bate em 
Francisco. O seu Requerimento não vai ser cancelado até 
mesmo porque a resposta já esta na sua mesa e todos os 
processos do Legislativo o Doutor Miranda sabe, agora 
do Executivo não t~rn nada haver com o Legislativo." Não 
tendo nada rnals a tratar na Ordem do Dia, o Senhor 
Presidente deu a mesma por encerrada e, em seguida, deu 
início a EXPLICAÇÃO PESSOAL e colocou a palavra livre 
aos Vereadores. Fazendo uso da palavra o VEREADOR JOÃO 
APARECIDO DOS SANTOS, disse: "Emerson o tempo que você 
fica rindo ai fazendo algazarra, sabe o que você faz? 
Vai cuidar da dengue que está tudo esparramado lá no 
fundo daquele barracão, ninguém é obrigado a morrer 
nesta cidade por causa de você não, o maior cultivador 
de dengue é você, por dois anos seguidos você deixou 
aquilo em urna situação precária, ontem me levaram lá 
para ver. Então você torna mais cuidado com o que você 
está fazendo ao invés de ficar fazendo algazarra. Eu 
quero parabenizar a Parnela, porque quantos pais neste 
momento devem estar chorando p e los seus filhos e essa 
família vem aqui ter este orgulho em ver a filha sendo 
homenageada, no meio de mais de cinco mil pessoas ela 
ficou em terceiro, isto não é para qualquer um. 
Parabéns para ela e para a família. Eu coloquei aqui um 
Requerimento e retirei, foi sobre os kits dos exames 
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que não colocaram na geladeira e perderam tudo, mais de 
seis mil reais, isto estava me preocupando porque fazia 
quinze dias que não tinha exames, mais ainda bem que 
conseguiram trocar. Quero pedir ao líder do Prefeito 
para que mande fazer analise do esgoto da SABESP, teve 
um cidadão que me levou lá em baixo no brejo e a água 
lá é bem escura, quase que preta, precisamos saber se 
está dentro dos padrões feito no contrato entre 
prefeitura e SABESP, porque existem limites de oxigênio 
e outras colsas. Então eu gostaria que fizesse uma 
analise com máxima urgência para saber se a água é 
adequada. Ouvi um comentário hoje sobre o Centro 
odontológico, parece que estão querendo distribuir os 
funcionários nos postos e colocar o CRAS no lugar do 
Centro odontológico, faz vinte e Clnco anos que 
funciona ali e a população acostumou lá e eu não acho 
adequado fazer mudanças, são mudanças sendo feitas 
desnecessárias. Outra coisa que quero saber é porque 
faz onze meses que não paga a AMA, eu estou cansado de 
receber ligações, são um mil reais que vem para cuidar 
de uma criança e está com onze meses em atraso. Peço ao 
líder do Prefeito que traga na próxima Sessão um 
documento comunicando se o governo repassou ou não esta 
verba, porque antigamente era assim o dinheiro vinha e 
não era repassado, o dinheiro é para a criança e não 
para a Prefeitura, eu gostaria que legalizasse essa 
situação para que eles não cortem o atendimento da 
crlança. Muito obrigado." Fazendo uso da palavra o 
VEREADOR FLAVIO CARDOSO PEREIRA, disse: "Cristiano eu 
não sei se você ia ler o Parecer no final e se estou 
antecipando peço desculpas, mas o pessoal que está 
assistindo e não sabe do processo e vê o pedido do Dom 
mais não sabe do Parecer do advogado da Câmara que está 
aqui há mais de trinta anos, eu vou ler o Parecer para 
que todos entendam melhor. Conquanto o pedido se 
apresente regular e de forma regimental, na verdade o 
próprio autor esclarece que já foram pagas algumas 
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decisões judiciais, e, em assim sendo, a matéria 
encontra-se sub judice, não tendo este Legislativo 
competência para tornar qualquer atitude a respeito, 
pois estaria invadindo área do Poder Judiciário. O 
próprio Dom mesmo já disse que foi pago algumas 
pessoas, o Sindicato já falou que foram pagas algumas 
ações, e mais urna vez ele quer que a Câmara saia na 
frente do Executivo, ele quer inverter os Poderes, o 
advogado deixa bem claro que este Legislativo não tem 
competência agora. Mas se você me perguntar se eu tenho 
certeza disto eu vou falar que não, mais eu confio no 
trabalho do advogado da Câmara até mesmo pelo tempo que 
ele tem de Casa, porque todos os advogados falam que 
estão certos e um ganha do outro, mas eu confio no 
Doutor Miranda pelo trabalho dele aqui dentro da 
Câmara, não só da minha época mais em épocas para trás 
também e a Câmara vai seguir o Parecer do advogado até 
que se mude alguma coisa dentro da Lei, está bem claro 
aqui que o Legislativo não tem poder sobre o Judiciário 
do jeito que está o processo." Ninguém mais querendo 
fazer uso da palavra e nada mais havendo a tratar, o 
Senhor Presidente deu por encerrada a sessão. E eu, 
JOÃO BATISTA LADEIA, 1 o. -Secretário, mandei lavrar a 
presente Ata que, após ser lida e aprovada será 
assinada. Câmara Municipal de Terra Roxa, em 18 de 
novembro de 2019. 

CRISTIANOF JOÃO B~TISTA LADEIA 
1 ~-Secretário. 


