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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 02/03/2020 

Aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte, às 
vinte horas, reunlu-se em Sessão Ordinária a Câmara 
Municipal de Terra Roxa, sob a Presidência do 
Vereador Cristiano Francisco de Lima e Secretariada 
pelo Vereador João Batista Ladeia, Estando presentes 
os Senhores Vereadores: ALMIR ROGÉRIO CUSTÓDIO, 
APARECIDO DONIZETI ALFINETE, CARLOS CESAR BALDO, 
EMERSON RIBEIRO DA COSTA, FERNANDO APARECIDO 
ANTONINI, FLAVIO CARDOSO PEREIRA e JOAO 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: Francisco Zanella e Benedito José de medeiros. A 
segulr o Senhor Presidente comunicou que há uma ( 1) 
inscrição para uso da TRIBUNA LIVRE, do Senhor Paulo 
Afonso Mantovani. Em seguida deu início a TRIBUNA 
LIVRE e convidou para vir a Tribuna e tratar do 
seguintes assuntos: Microfone Tribuna; Repedindo 
fatos sem respostas; Ruas com novos condui tes e 
Utilização de Bens do Município. Fazendo uso da 
palavra o SENHOR PAULO AFONSO MANTOVANI, disse: "Boa 
no i te Senhores Vereadores e cidadãos de minha Terra 
Roxa, Senhor Presidente antes de tudo gostaria de . 
pedir desculpas ao Senhor, hoje a tarde eu lhe fiz um 
pedido e pode crer d~pois de um caminhão de anos eu 
fui chamado a atenção pela minha esposa, ela achou 
que eu estivesse com brincadeira, mais não foi não 
aquele álcool que eu pedi para o Senhor eu acho que é 
colsa mui to série. Peço que não considerem que mais 
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uma vez vou repetir um assunto, faço isto por não ter 
uma resposta da Casa e até que isto ocorra irei bater 
Slm na mesma tecla. Já falei aqui usando está 
Tribuna, que o . microfone deve ser trocado por algum 
mais potente, com isto evitaremos encostar o lábio no 
mesmo, mais do que nunca se faz necessário, temos um 
tal CORONAVÍRUS espalhado pelo mundo e cada vez mais 
atingindo nosso País. Repetindo fatos; sem resposta 
até a data da publicação da Ata; Indaguei se algum 
dos Senhores estiveram no depósito e garagem da 
Prefeitura? Os Senhores tomaram conhecimento dos 
laudos de liberação para o novo Loteamento? Como anda 
a aprovação da redução de Subsídio e minha sugestão 
para o que for recebido a mais nesta Legislatura seja 
doado para o bem de nossa Terra Roxa? Comentei que 
não tenho direito a interferir em discussão dos 
Senhores quando estou na plateia e sugeri que isto 
fosse alterado, passando a todo cidadão o direito de 
se manifestar, visto a discussão promovida por um dos 
Senhores com um Munícipe. Como está a liberação? 
Indicaçôes ao Senhor Prefeito, posso acreditar que as 
mesmas serão cobradas quando a resposta for "Vamos 
Estudar", ou devo considerar que ficaremos naquela 
"eu pedi, mas o Senhor Prefeito é muito ruim e nã.o 
nos atende". Por motivo de viagem que fiz por uma 
semana, estou agendando com o Senhor Secretário de 
Saúde uma visita com um Agente na reciclagem do 
Vereador Emerson e posteriormente na do Cheba e 
Garagem da Prefeitura, isto pretendo iniciar, se tudo 
correr como planejado já na quarta-feira. Aproveito e 
peço já autorização ao Vereador Emerson. Aguardo 
ansioso uma orientação de como tenho que fazer meus 
pedidos aos Senhores, pois seja por Requerimentos, e
mail ou até mesmo usando está Tribuna nunca tenho uma 
resposta, por favor, peço orientação dos Senhores. 
Aproveito o momento e faço uma indagação ao Vereador 
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Fernando Antonini, terei ou não resposta de meu 
pedido sobre o que mostrou aqul da Tribuna ao 
Vereador Dom? Fazendo uso da palavra o VEREADOR 
FERNANDO APARECIDO ANTONINI, disse: "Boa noite a 
todos, só não passei · informação ao Senhor porque 
achei que no momento não era de interesse do Senhor, 
eu deixei com o Dom, com o Cesar, com o Flavio, com o 
Presidente, com todos aqui. Dom não fala besteira 
porque eu .entreguei na sua mão rapaz, estão aqui o 
Adelino e a Simone que estavam juntos, eu entreguei 
para todos. Agora você como é parceiro entrega para 
ele porque eu não vou entregar." Fazendo uso da 
palavra o JOÃO APARECIDO DOS SANTOS, disse: "Mui to 
obrigado pelo aparte, Fernando aqui não é motivo de 
parcelro, o motivo aqui é a verdade eu nunca precisei 
vir aqui contar mentira, você está falando que 
entregou documento para mlm e para o Cesar, entregou 
documento para você Cesar? Entregou para você, mais 
para mim não, então pega o documento e entrega para o 
Paulo faz o favor." Com a palavra o SENHOR PAULO 
AFONSO MANTOVANI, disse: Não eu fiz um Requerimento e 
protocolei aqui na Câmara, eu cobrei diversas vezes 
por e -mail, se ele quiser me entregar ótimo agora se 
ele não quiser entregar maravilha, eu duvido que ·o 
Senhor Presidente tenha lido alguma coisa disto aqui, 
é impossível. ·INTERVINDO O SENHOR PRESIDENTE, disse: 
"Só um minuto por favor, eu quero deixar bem claro 
que o momento da Tribuna Livre não vai ser usado para 
discussão politica particular, não vai ser usada 
porque eu interrompo a Tribuna Livre e encerro. A 
Tribuna Livre é para trazer problemas e soluç6es para 
a cidade, problemas particulares deixa para 
explicação pessoal ou para depois da Sessão; por 
favor." Com o aparte o VEREADOR JOAO APARECIDO DOS 
SANTOS, disse: Eu quero terminar meu aparte, aqui não 
está tendo discussão politica, aqul não está tendo 
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briga, aqui só está sendo pedido um documento na qual 
ele foi acusado, era só ele provar o salario que 
estava recebendo, aqui não teve nada de politica. 
Muito obrigado." INTERVINDO O SENHOR PRESIDENTE, 
disse: ~Eu entendo o Senhor pois já deveriam ter 
entregado ao Senhor este documento essa que é a 
verdade. Agora não adianta ficar vindo aqu1 
discutindo quem está falando verdade ou quem está 
mentindo. Então pelo minimo de respeito ao Senhor 
este documento já deveria estar em suas mãos." Com a 
palavra o SENHOR PAULO AFONSO MANTOVANI, disse: 
~Ainda sobre Requerimentos, e-mail e diversos 
telefonemas sem respostas, tenho um requerimento 
indagando o motivo que houve um ligeira suspensão da 
Tribuna e ainda não tive respostas por parte de 
nenhum dos Senhores. Antecipo que sem uma resposta, 
irei sim perturbar a Simone com cobranças de uma 
resposta. Eu vou falar uma coisa agora e o Senhor 
Presidente que me desculpe, foi por volta das nove 
horas da manhã. Como o Site da Câmara está totalmente 
desatualizado, encaminhei planilha que estava 
elaborando e até o momento não tive respostas, seja 
sobre a planilha ou quando o Site estará atualizado. 
INTERVINDO O SENHOR PRESIDENTE, disse: ~só um 
instante Senhor Paulo, eu acho que o Senhor se 
equivocou em falar que está totalmente desatualizado, 
o site da Câmara está com todos os documentos até da 
última Sessão, estão todos os documentos em ordem e a 
única coisa que está sendo atualizada no site da 
Câmara é a folha de pagamento. Então ou o Senhor v1u 
errado ou o Senhor está equivocado no que está 
falando." Com a palavra o SENHOR PAULO AFONSO 
MANTOVANI, disse: Peço desculpas ao Senhor, o Senhor 
está coberto de razão, eu me referi naquilo que eu 
busquei e que foi o salário dos funcionários. O que 
acabo de colocar será transformado em Requerimentos e 
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protocolado junto a Casa e já me antecipo meus 
pedidos de desculpas a Simone que será diariamente 
perturbada em pelo menos duas vezes, até que tenha 
uma resposta por parte dos Senhores. Ruas com novos 
conduites, estou chamando de conduites aquelas 
manilhas gigantes que estão sendo colocadas nas ruas, 
não sel se este é o nome; Na certeza que algum dos 
Senhores já esteve com o Senhor Prefeito e o 
indagaram o que ocorre em determinadas ruas de nossa 
cidade, exemplo, rua do açougue do Clovis, peço o 
especial favor que esclareçam, asslm como a nossa 
população o que ocorre com a paralização dos 
serviços. Gostaria de deixar registrado que não vou 
aceita r algo parecido em frente a minha residência, 
posso garantir que irei plantar naquele buraco mudas 
de cana de açúcar. Senhores será que essas ruas irão 
ter o mesmo fim do nosso Ginásio de Esportes? 
Utilização de bens do Município; Relatei aqui na 
ultima Sessão que a Senhora Prefei ta de Vera Cruz 
estado de São Paulo, foi autuada por um Policial 
Civil quando utilizava um veículo da Prefeitura da 
cidade para compras na frente de um Shopping. Pois 
bem, o Vereador Dom encaminhou para meu WhatsApp 
fotos de alguns documentos que recebeu onde a Senhora 
Prefei ta foi inocentada. Vamos lá, moramos num país 
chamado Brasil e outros por crimes muitos maiores já 
foram inocentados. No caso da Senhora Prefeita, li e 
reli algumas vezes a reportagem e não vi uma 
explicação de onde ela esteve, portanto, acredito que 
foi Slm no Shopping. Isto para mlm tem pouco 
interesse no momento, como confio muito na minha 
Câmara de Vereadores, devo também confiar na Câmara 
de Vereadores de Vera Cruz e lá está sendo movido um 
processo de Cassação de Direi tos Políticos contra a 
Prefeita, nada a ver com o veículo no Shopping e sim 
por irregularidade na sua administração. Isso para 
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mim neste momento não importa, vou manter os Senhores 
informados do caso tão logo eu consiga falar com o 
Presidente da Câmara do local, vale slm para mlm 
Vereador Dom e isto peço para que leve para quem te 
mandou, se não bastasse à utilização de um veículo de 
nossa Secretária da Saúde de forma irregular, a meu 
ver, agora usam papels e com certeza impressora de 
nossa Prefeitura, para isto basta que observe a 
logomarca em uma das folhas. Mais um erro, pequeno 
quem sabe, porém onde ocorre um pequeno pode ocorrer 
também um grande. Registro que o partido politico da 
Senhora Prefeita de Vera Cruz é o mesmo do nosso 
Governador. Peço licença ao Senhor Presidente e a 
todos os Senhores Vereadores, mas irei me reti~ar de 
forma imediata da nossa Casa, na confiança de que a 
Ata que será, com certeza, aprovada no início da 
próxima Sessão, seja divulgada no site com a malor 
brevidade possível. Faço assim pela confiança total 
na elaboração das Atas . de Sessões, nela tomo 
conhecimento dos assuntos aqul discutidos. Sempre na 
confiança que DEUS trará dias melhores para nossa 
Terra Roxa. Utilização de bens do município; Hoje o 
Presidente da Câmara de Vera Cruz, Senhor Haroldo 
Bernardes me retornou a ligação e esclareci com ele .o 
seguinte: A Câmara Municipal já requisitou a Senhora 
Prefeita a razão de sua ida à São Paulo, pois até o 
presente momento nenhum dos Vereadores tem 
conhecimento do real motivo. Deixei muito claro para 
o Senhor Presidente que em todas as reportagens que 
li sobre o assunto não vi nada mencionado sobre o 
motivo que a Prefei ta esteve em São Paulo e recebi 
confirmação que ele também não tem essa informação. 
Quanto ao Processo de Cassação dos Direitos Políticos 
da Senhora Prefei ta, o Presidente me confirmou sim 
que foram feitas cinco convocações para a mesma e em 
apenas uma justificou o motivo que não poderia 
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comparecer. Disse ainda que ela entrou com um recurso 
jurídico e que o mesmo foi negado pelo Doutor Juiz da 
Comarca. Mencionou ainda que a Câmara agora esta 
providenciando uma convocação através de um Edital e 
com isto não terá como a Senhora Prefeita não 
comparecer a Sessão . Me desculpem por eu tocar no 
assunto, mas tentaram provar o que eu disse na Sessão 
anterior eu estava equivocado, eu não estou 
equivocado, as coisas aconteceram desta forma na 
cidade de Vera Cruz. Prometo que não vou mais buscar 
problemas de Vera Cruz ou de qualquer outra cidade, 
vou trazer só problemas de nossa cidade e vou começar 
fazendo requerimentos de coisas que tenho pendentes 
aqui e não tive nenhuma resposta até a presente data, 
ou melhor quem sabe nesta Ata que será publicada eu 
terei resposta. Muito obrigado, tenham todos uma boa 
noite e fiquem com Deus." Não havendo nenhuma 
inscrição para uso da Tribuna Livre o Senhor 
Presidente deu início ao EXPEDIENTE e colocou à 
apreciação do Plenário Ata da Sessão Ordinária do dia 
17 de fevereiro de 2 02 O e ninguém se pronunciando 
contrário, foi aprovada por unanimidade. Em seguida 
o Senhor Secretário fez a leitura da Indicação no. 
007/2020, do Vereador João Aparecido dos Santos, que, 
"INDICA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE FAÇA UM 
REDUTOR DE VELOCIDADE NA RODOVIA QUE VEM DA CACHOEIRA 
SÃO BARTOLOMEU, PRÓXIMO AO BAIRRO NOSSA SENHORA 
APARECIDA." A segu1r o Senhor Secretário fez a 
leitura da Indicação n°. 008/2020, do Vereador João 
Aparecido dos Santos, que, "INDICA AO SENHOR PREFEITO 
MUNICIPAL QUE COLOQUE AR CONDICIONADO NO VELÓRIO."Em 
seguida o Senhor Secretário fez a leitura da 
Indicação n°. 009/2020, do Vereador Carlos Cesar 
Baldo, que, "INDICA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE 
COLOQUE ILUMINAÇÃO NO BANHEIRO PÚBLICO NA PRAÇA DA 
MATRIZ." A seguir o Senhor Presidente comunicou que o 
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Executivo retirou da pauta dos trabalhos desta Casa o 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N°. 002/2020. A seguir o 
Senhor Secretário fez a leitura do Projeto de Lei n°. 
004/2020, datado de 17 de fevereiro de 2020, que 
"DISPÕE DA FIXAÇÃO DO NOVO PISO SALARIAL DOS 
PROFESSORES E DA OUTRAS PROVID~NCIAS," de autoria do 
Executivo. Após leitura, o Senhor Presidente, 
consultou o Plenário se é favorável em apreciar o 
referido projeto de lei em Regime de Urgência, sendo 
aprovado por unanimidade. Em seguida encaminhou o 
referido Projeto de Lei, por ordem, à Comissão de 
Legislação, Justiça e Redação e a Comissão de 
Finanças e Orçamento. Havendo manifestação dos 
membros das Comissões em emitir os seus pareceres, o 
Senhor Presidente suspendeu a Sessão. Reaberta a 
Sessão, o Senhor Presidente comunicou que a Comissão 
de Legislação, Justiça e Redação emitiu o seu parecer 
favorável n°. 004 E a Comissão de Finanças e 
Orçamento emitiu o seu parecer favorável n°. 003. Em 
seguida o Senhor Secretário fez a leitura do Projeto 
de Lei Complementar n°. 005/2020, datado de 20 de 
janeiro de 2020, que "DISPÕE SOBRE REAJUSTE DE 
SÂLARIO, CRIA REFERENCIAS SALARIAIS E DÂ OUTRAS 
PROVID~NCIAS," de autoria do Executivo. Após leitura~ 
o Senhor Presidente, consultou o Plenário se é 
favorável em apreclar o referido projeto de lei em 
Regime de Urgência, sendo aprovado por unanimidade. 
Em seguida encaminhou o referido Projeto de Lei, por 
ordem, à Comissão de Legislação, Justiça e Redação e 
a Comissão de Finanças e Orçamento. Havendo 
manifestação dos membros das Comissões em emiti r os 
seus pareceres, o Senhor Presidente suspendeu a 
Sessão. Reaberta a Sessão, o Senhor Presidente 
comunicou que a Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação emitiu o seu parecer favorável n°. 005. E a 
Comissão de Finanças e Orçamento emitiu o seu parecer 
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favorável n°. 004. Não tendo rnals nada a tratar no 
Expediente, o Senhor Presidente deu o mesmo por 
encerrado e, em seguida, deu início a ORDEM DO DIA. 
Em seguida o Senhor Secretário fez a leitura do 
Requerimento n°. 005/2020, datado de 28/02/2020, que, 
"REQUER, EM CONFORMIDADE COM A LEI ORGÂNICA MUNICIPAL 
E APÓS OUVIR O DOUTO PLENÁRIO, QUE O SENHOR PREFEITO 
MUNICIPAL INFORME POR QUAL MOTIVO SÓ TEM DOIS GUARDAS 
FAZENDO A RONDA NA CIDADE", de autoria do Vereador 
Carlos Cesar Baldo. Após leitura o Senhor Presidente 
colocou o referido requerimento em única discussão. 
Fazendo uso da palavra o VEREADOR CARLOS CESAR BALDO, 
disse: "Boa noite a todos, sobre o requerimento Ja 
faz uns quinze dias que estou andando pela cidade a 
noite e só encontrei dois guardas trabalhando. Eu fui 
até a garagem da Prefeitura e só vi as motos paradas 
e perguntei, inclusive eu até perguntei para finado 
Dito Medeiros por qual motivo as motos estavam 
paradas? O motivo é porque tem guardas fazendo outros 
serviços, se eu não me engano são seis guardas, dois 
estão fazendo outro serviço durante o dia e dois não 
comparecem para trabalhar, só tem dois que estão 
trabalhando e por este motivo entrei com este 
Requerimento. Mui to obrigado e boa no i te." Fazendo 
uso da palavra o VEREADOR JOÃO APARECIDO DOS SANTOS ·, 
disse: "Cesar essa briga já é de longo tempo, tanto é 
que eu liguei no Ministério da Educação algum tempo 
atrás referente a pagamento dos guardas com o 
dinheiro da educação, a moça que me atendeu falou que 
pode pagar sim mais desde que eles fiquem dentro das 
escolas, mas isto não está acontecendo. Então é uma 
falha que precisa ser consertada porque a população 
paga a taxa de guarda Municipal e é com este dinheiro 
que tem que pagar o guarda e não com dinheiro da 
educação. Então você vê as falhas, vê dois guardas 
trabalhando e não tem corno dar conta porque tem 
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guarda tomando conta de patrimônio e andar na rua 
mesmo que o povo paga esses guardas a gente não vê 
eles andando, as motos estão paradas e a gente não vê 
ronda nas ruas porque eles estão colocando os guardas 
para trabalharem em outro setor. Isto não podia estar 
acontecendo até porque a população paga para ter 
guarda, já incluído no imposto. Mui to obrigado." Em 
seguida o Senhor Presidente colocou o referido 
Requerimento em única votação sendo aprovado por 
unanimidade. A seguir o Senhor Secretário fez a 
leitura do Projeto de Lei n°. 004/2020, datado de 17 
de fevereiro de 2020, que "DISPÔE DA FIXAÇÃO DO NOVO 
PISO SALARIAL DOS PROFESSORES E DÁ OUTRAS 
PROVID~NCIAS," de autoria do Executivo. Após leitura, 
o Senhor Presidente colocou o referido Projeto de Lei 
em única discussão. INTERVINDO O SENHOR PRESIDENTE, 
disse: "A respeito deste Projeto de Lei eu não 
poderia deixar de agradecer o Senhor Prefeito porque 
asslm que fui procurado por alguns professores foi 
feito um oficio solicitando e mostrando a Lei que 
teria que se basear, porque essa Lei tinha que ser 

· cumprida e assim ele fez. Então eu agradeço o Senhor 
Prefeito por ter atendido o meu oficio." Fazendo uso 
da palavra o VEREADOR JOÃO APARECIDO DOS SANTOS r 
disse: "Este projeto na verdade não tinha nem 
necessidade, a Lei já ordena o pagamento e já faz 
muito tempo, faz cinco anos que os professores estão 
sendo lesados e hoje se os Municípios forem pagar os 
professores eu nem sel aonde val arrumar dinheiro, 
porque são cinco anos que deixou de pagar e os 
professores não podem perder e se é uma Lei Federal 
não tinha necessidade de vir para nós. INTERVINDO O 
SENHOR PRESIDENTE, disse: Dom este Projeto que ele 
colocou aqui, não é para consertar, o Governo Federal 
de dois mil e dezenove para dois mil e vinte, falou 
que é Lei o piso para todo município e não tem nada 
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haver com o retrocesso, eles precisam da nossa 
autorização porque é dinheiro publico e eu agradeço 
novamente por ele ter atendido nossa Solicitação." A 
seguir o Senhor Presidente colocou o referido Projeto 
de Lei em única votação, sendo aprovado por seis ( 6) 
votos favoráveis e três ( 3) abstenções dos Vereadores 
João Aparecidos dos Santos, Carlos Cesar Baldo e 
Almir Rogério Custódio. Em seguida o Senhor 
Secretário fez a leitura do Projeto de Lei 
Complementar n°. 005/2020, datado de 20 de janeiro de 
2020, que "DISPÓE SOBRE REAJUSTE DE SÁLARIO, CRIA 
REFERENCIAS SALARIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS," de 
autoria do Executivo. 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 já dei um 
esclarecimento mais quero que conste em Ata, para que 
no dia de amanhã, eu sempre tive esses pesadelos, eu 
falo uma coisa e no dia de amanhã tem politico 
falando outra. Então eu quero deixar bem claro minha 
posição, eu entrei com um Requerimento na Sessão 
passada pedindo todas as gratificações, porque no 
passado o prefeito anterior chegou a pagar até cem 
por cento de gratificação para a filha dele e G 

Tribunal de Contas pegou. Nós aprovamos uma 
gratificação aqui, eu não me lembro mals se foi 
outubro ou novembro, mais alguma coisa assim e depois 
voltou aqui e eu fui esclarecido pelo Prefeito, pelo 
Secretário e pelo Presidente de que aquele Projeto 
não tinha validade e a partir dai eu pedi o valor das 
gratificações recebidas, porque eu posso ter aprovado 
alguma coisa que não esteja cem por cento dentro da 
Lei, foi por isto que eu pedi a gratificação . para 
saber se eu deveria votar o aumento do salário ou 
não. Então quando vier toda documentação, o dinheiro 
que estão recebendo aí sim eu aprovo o Projeto. Muito 
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obrigado." INTERVINDO O SENHOR PRESIDENTE, disse: Eu 
quero fazer um comentário a respeito deste Projeto, 
na verdade era um projeto que estava em pauta e nós 
retiramos na ultima Sessão porque falava-se em 
incorporação de gratificação. Então eu sinceramente 
gostaria de pedir vistas deste Projeto para que não 
seja votado hoje. A minha explicação é a seguinte: 
nós vimos aqui vários cargos com salários 
diferenciados, não que não mereçam, eu acho que as 
pessoas relacionadas ali merecem, só que eu não acho 
justo mandar um Projeto de Lei para aumentar salário 
de pessoas que ganham mals de dois mil reais e 
aqueles que ganham novecentos reais estarem quatro 
anos sem aumento, eu não acho justo. Então eu preciso 
analisar melhor este Projeto porque há uma certa 
incoerência com essas pessoas, muitos estão tendo que 
entrar na Justiça para requerer piso salarial. Então 
eu queria pedir vistas deste Projeto para não ser 
votado hoje. Na forma Regimental o Senhor Presidente 
pediu vista do Projeto de Lei o que foi concedida por 
unanimidade. Não tendo mais nada a tratar na Ordem do 
Dia, o Senhor Presidente deu a mesma por encerrada e, 
em seguida, deu início a EXPLICAÇÃO PESSOAL e não 
havendo nenhuma inscrição para uso da Tribuna Livre; 
colocou a palavra livre aos Vereadores. Fazendo uso 
da palavra o VEREADOR JOÃO APARECIDO DOS SANTOS, 
disse: "Eu quero aqui falar Senhor Presidente para 
que conste em Ata porque no final da Sessão passada, 
a hora que o Senhor estava discutindo aí eu puxel um 
assunto aqul do lado e hoje eu quero estar aqui 
falando. Eu vejo asslm; os funcionários fazendo uma 
grande cobrança da gente referente ao salário, que 
não tem aumento há quatro anos, tanto é que vocês 
viram na Sessão passada o cara ali na porta gritando 
assim: E nós como que fica, estão aumentando salário 
de uns e o nosso nada. Então tem gente recebendo uma 
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miséria e o Prefeito abre um processo seletivo, onde 
eu achei que era para colocar quatro, clnco pessoas 
para resolver algum cargo, só que não, foi urna 
abertura enorme onde os caras ti verarn que pagar de 
cinquenta e Clnco a oitenta reais, urna grande 
quantidade participou deste processo seletivo, eu 
tenho quase que certeza que mui tos cargos daqueles 
não vão ser ocupados porque não tem nem dinheiro para 
pagar, não está dando aumento nem para os que estão 
lá dentro. Corno faz um processo seletivo deste 
tamanho se não aguenta pagar nem os que estão lá 
dentro? Então para mim foi um erro muito grande este 
processo seletivo, isto só servlu para pegar 
dinheiro, essa é minha opinlao e não vou concordar 
com isto de forma alguma. Mui to obrigado." Fazendo 
uso da palavra o VEREADOR FERNANDO APARECIDO 
ANTONINI, disse: "Boa noite a todos, voltando ao 
assunto do Senhor Paulo, Dom referente ao documento 
que ele fala que eu não entreguei para ele, parece 
que o Senhor quer de novo falar do meu salário, o 
documento que eu não entreguei para ele é o do carro 
que estava com as professoras que foram há Ribeirão. 
Você conversou comigo por mais de hora ali na mesa, 
parecia urna moça e hoje você já foi ali todo 
empinado, sendo que eu entreguei o documento para 
todos aqui, porque você fala que . eu não entreguei é 
feio isto, fica ruim. Eu estou de falando do carro no 
shopping com as professoras que o rapaz pede por e
mail todo dia, parece que ele está doente com isto, 
sendo que todos sabem quem foi e o porque foi, eu 
entreguei para vocês, eu não tenho compromisso com 
este rapaz, ele é um rnunicipe e eu tenho direito de 
não entregar, entrega você para ele, eu acho que. isto 
está resolvido e eu não vou mais falar neste assunto. 
A respeito da reunlao passada eu quero fazer um 
esclarecimento aqul até porque faço parte do 
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Instituto e o Batistela fala aqui, está gravado em 
Ata e eu pedi urna cópia da Ata e ele frisa que daqui 
á três anos os aposentados não vão receber o salário. 
Então eu fiz um levantamento, hoje está aqui no papel 
rnals se quiserem xerox de extratos, se quiser ir 
comigo lá, inclusive o Senhor Dom foi convidado para 
participar do Instituto e o Senhor não aceitou, 
convidamos o Cesar Baldo. Então gente está na hora de 
falar mais a verdade, de esclarecer e se tiver coisa 
errada vamos falar e quando estiver certo também 
vamos falar, fica bonito. Hoje o nosso Instituto de 
Previdência tem doze milhões em conta, tem urna 
arrecadação mensal de duzentos e setenta e cinco mil, 
mensais, tem urna despesa de quarenta e Clnco mil, 
daqui três anos, vou fazer sem os JUros, esses 
duzentos e setenta e Clnco mil daqui três anos val 
ter mais nove milhões em conta, isso sem juros, sem 
correção e sem outra arrecadação. Então vou deixar 
aberto aqui e se o Batistela quiser, porque ele não 
sabe corno está lá, mais se ele qulser lr lá ou que 
apresente algum documento para ele ver e parar de 
falar besteira e falar a verdade porque vlr aqul e 
deixar os funcionários preocupados isto não é nada 
bonito, isto é muito feio, até porque tem o dinheiro 
e foi feito um estudo de trinta anos, não foi feito 
de qualquer jeito, isto foi feito em estudos. Tem 
outra coisa aqul também que quero frisar; onde o 
Batistela diz que vai continuar postando nas redes 
sociais , nada impede ele de postar, a pagina é dele 
e ele faz o que quer, só que ele responde pelos atos 
dele e se ele quer participar de politica, eu vou 
falar para ele corno funciona, apesar que ele sabe ele 
não é bobo. Quando eu sai para candidato eu não sai 
falando mau nem de você, Luizão, Mamadeira e nem de 
ninguém, você sabe o que eu fiz, você me acompanhou. 
Eu fui para Araçatuba arrumar casa popular, fiz baixa 
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renda, fui para Ribeirão, fui para Bauru, eu andei 
igual chapéu velho, correndo atrás das coisas durante 
quatro anos e perdi a eleição. Antigamente não tinha 
rede social e ao invés de eu ficar falando mal de 
vocês que estavam e lei tos eu continuei. Então vamos 
fazer primeiro para depois criticar, vocês não sabem, 
ou melhor vocês sabem mais não querem falar. Mui to 
obrigado, boa noite." Em suas consideraçôes finais 
o SENHOR . PRESIDENTE, disse: "Primeiramente quero 
agradecer muito mesmo ao pessoal da vigilância 
sanitária, na presença do Júnior que está presente 
aqui. Agradeço mui to pelo trabalho que vocês estão 
fazendo na cidade referente a dengue, nós estamos 
vendo todos os dias e o dia inteiro vocês entrando 
nas casas, nós estamos sentindo a diferença do que 
foi no ano passado para este ano, obrigado mesmo 
Junior pelo trabalho de vocês. Na ultima Sessão eu 
coloquei um oficio pedindo ao Senhor Prefeito e na 
anterior também, a respeito do piso salarial dos 
motoristas e ele não mandou resposta, tem também 
sobre os operadores de RX do hospital que o plso 
salarial também está atrasado e não veio resposta. Eu 
vou tentar marcar uma reunião com o Senhor Prefeito e 
os motorista para ver se resolve este problema, agora 
os operadores de RX pelo jeito vai ter que tocar 
demanda. Eu gostaria de fazer um esclarecimento a 
respeito do que saiu hoje nas redes sociais, uma 
entrevista sobre o salário dos Vereadores. Como é de 
conhecimento de todos aqui presentes que no dia vinte 
e nove de janeiro, com certeza tinha mais gente, mas 
também consta em Ata porque as vezes algumas pessoas 
não querem entender. No dia vinte e nove de janeiro 
foi protocolado aqui nesta Casa um Projeto de Lei 
reduzindo o subsidio dos Vereadores para um mil 
reals, este Projeto foi encaminhado para as Comissôes 
e val ser votado com certeza. Eu fui procurado pela 
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empresa, essa que foi chamada, e eles me procuraram 
para dar esclarecimentos a respeito de um projeto 
popular para redução do subsidio dos Vereadores para 
um mil e oitocentos reais. Eu quero que as pessoas 
entendam muito bem o que vou dizer aqui agora, quando 
alguém me procura para resolver algum problema, eu 
tento resolver, muitas vezes eu resolvo e muitas 
vezes eu não consigo, quando eu resolvo eu não 
resolvo para levar mérito, não estou aqui para isto, 
essa é minha obrigação. Agora eu não entendo se 
estava todo mundo aqui presente no dia vinte e nove 
de janeiro, todo mundo aqui viu que nós colocamos um 
Projeto de Lei para redução do subsidio para um mil, 
porque foi feito este para um mil e oitocentos, eu 
não entendo, será que estão querendo levar nome, 
levar credito? Na reportagem é claro que teve edição, 
e no dia vinte e nove de janeiro, o dia que ia ser 
colocado o Projeto de Lei eu fui procurado pelo 
Senhor Batistela na parte da manhã e ele me perguntou 
se nós i riamos colocar o Projeto da redução naquele 
dia, eu disse que sim que iriamos colocar e perguntei 
o porque da pergunta. Então ele me disse: que tenha 
um Projeto em mão abaixando o subsidio dos Vereadores 
para um mil e oitocentos reais e que ele até iria me 
passar este Projeto, eu falei que não tinha 
necessidade porque nós J a íamos apresentar um de um 
mil reais. Agora eu queria entender, a imprensa veio, 
eu expliquei para o repórter e ele não colocou na 
matéria, eu vou encaminhar um Requerimento para a 
Bandeirantes pedindo a entrevista completa, na 
integra caso alguém tenha duvida. Então eu quero 
deixar para que as pessoas entendam, as pessoas que 
estão me perguntando e é logico que não vou em rede 
social porque não adianta você tentar explicar para 
algumas pessoas que não querem entender, é precisa 
explicar para as pessoas que querem entender, então 



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

CEP 14745-000- Tei/Fax (17)3395-1233 I 3395-2008- CNPJ 52.391 .20810001-82 
E-mails: camara@camaraterraroxa. sp.gov. br 1 secretaria@camaraterraroxa. sp.gov. br 

site: camaraterraroxa.sp.gov.br 
Estado de São Paulo 

I Ata da Sessão Ordinária de 02/03/2020 I 

para aquelas pessoas que tem duvidas e que me 
procuraram após aquela entrevista eu estou explicando 
que já existe o Projeto de Lei para redução do 
subsidio para um mil reais e vai ser votado, eu 
reitero o que eu disse na entrevista; o meu voto é 
para diminuir para um mil. O repórter me perguntou 
dos demais Vereadores e eu disse que cada um sabe o 
que faz, eu não falo pelos outros eu digo por mim. 
Então será que no momento em que as pessoas estavam 
indo assinar foi explicado que já existe um Projeto 
para um mil reais? Eu perguntei para algumas pessoas 
que assinaram e elas falaram que não foi esclarecido. 
Será que na verdade querem mesmo resolver problemas. 
Fazendo uso do aparte o VEREADOR JOÃO APARECIDO DOS 
SANTOS, disse: "Então eu vou explicar; a grande 
verdade é uma só, quem salu com a ideia de abaixar 
salário, foi a Tribuna, quem deu o valor de salário 
dos professores, foi a Tribuna, tanto é que teve 
algumas pessoas que entraram no meio e falaram de 
colocar salário mínimo, mais a maior parte decidiu em 
fixar com o salário dos professores. Depois de muita 
discussão dentro do facebook, veio o Flavio e colocou 
para um mil reais, mais eu acho que o Flavio não foi 
para atropelar a Tribuna, estava sim com um pouco de 
raiva porque o pessoal estava chamando ele de ladrão 
e mais não sei o que, mas ninguém deu nomes, na 
verdade era para pegar eu e todo mundo sabe, ninguém 
é bobo. Então a tribuna fez o papel dela e que já 
vinha discutindo desde o começo de dezembro que la 
apresentar um Projeto no valor igual do professores, 
e foi o que aconteceu, eles só fizeram o que eles já 
vinham discutindo á três meses atrás, simplesmente 
foi o Flavio que antecipou e cortar o que a Tribuna 
vinha fazendo porque ele não concordava que a Tribuna 
interferisse na vida da Câmara, essa é a realidade. 
Mui to obrigado." Com a palavra o SENHOR PRESIDENTE, 
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disse: "Dom acho que você está equivocado porque eu 
também assinei aquele Projeto, eu não tenho nada 
contra você e assinei. Porque não esperou ser votado 
este Projeto e depois colocar o da Tribuna, 
recolhendo assinaturas, porque não . tinham recolhido 
assinaturas ainda. Ninguém aqui está falando que é 
contra a tribuna Livre, nada disto e quero deixar bem 
claro para depois não ficarem colocando risadinha em 
facebook, não estou falando porque sou contra, eu sou 
a favor de quando o povo quer que mude. Eu vou tornar 
falar de novo, eu sou empregado do povo eu não sou 
empregado de grupo politico, eu não fico fazendo 
reuniãozinha, e não venham me falar, quando eu falo 
de fazer reuniãozinha não falo de um lado só não, o 
que me enoja nesta cidade é esses dois lados 
políticos, essa disputa de poder e no final quem 
sempre se ferra com isto é o povo, nunca ninguém aqui 
pensa no povo, sempre está todo mundo pensando em si 
próprio e olhando o próprio umbigo e quem se ferra é 
o povo. Eu quero deixar bem claro, vou falar 
novamente para depois não ficarem com piadinha em 
facebook, eu não tenho tempo para ficar em facebook, 
mas não venham com risadinha em facebook, não venham 
com piadinha até porque eu não sou contra nada só 
acho que deviam ter esperado o projeto ser votado, se 
fosse votado contra eu ia com certeza votar a favor, 
mas tivessem esperado. Não vamos ficar atropelando as 
coisas, não vamos tentar ficar enganando as pessoas, 
vamos parar com essa disputa politica boba, vamos 
olhar para o povo, vamos parar com isto porque isto 
nunca val nos levar a nada, sabe o que isto leva; 
Inimizade, discussão, discórdia e por ai vai, é só 
nisto que leva e deste jeito não vamos chegar a lugar 
nenhum, nunca há lugar nenhum vamos sempre ficar 
patinando e essa é a verdade." Ninguém mais querendo 
fazer uso da palavra e nada mais havendo a tratar, o 
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Senhor Presidente deu por encerrada à sessão. E eu, 
JOÃO BATISTA LADEIA, 1°.-Secretário, mandei lavrar a 
presente Ata que, após ser lida será assinada. Câmara 
Municipal de Terra Roxa, em 02 de março de 2020. 

1SCODELIMA JOÃO '1TlSATA LADEIA 
1 "\Secretário. 


