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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 17/02/2020 

Aos dezessete dias do mês de fevereiro de dois mil e 
vinte, às vinte horas, reuniu-se em Sessão Ordinária 
a Câmara Municipal de Terra Roxa, sob a Presidência 
do Vereador Cristiano Francisco de L~a 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: Michel Zactiti, Helio Stracia, 
Waldernar Andreoge e Leonice Ribeiro Detoni. A seguir 
o Senhor Presidente comunicou que há duas(2) 
inscrições para uso da TRIBUNA LIVRE, do Senhor Paulo 

. Afonso Mantovani e Aparecido José Batistela. Em 
seguida deu início a TRIBUNA LIVRE e convidou para 
vir a Tribuna e tratar do seguintes assuntos: 
Depósito e Garagem da Prefeitura; Novo Loteamento; 
Redução dos Subsídios; Direito da Palavra; Indicações 
do Prefeito; Vistoria Contra a Dengue; Comunicação 
com a Câmara e Utilização de Bens Públicos. Fazendo 
uso da palavra o SENHOR PAULO AFONSO MANTOVANI, 
disse: "Boa noite Senhores Vereadores e cidadãos de 
minha Terra Roxa, plagiando o Rei Roberto Carlos 
diria para os Senhores: "Que prazer rever vocês!" 
Começo infelizmente voltando um pouco e tentando 
comentar sobre o que pretendia falar na Sessão de 
sete de outubro passado, mas fui impedido por alguém 
que divulgou meu assunto, antes mesmo da Sessão, por 
isto faço urna simples pergunta: Algum dos Senhores 
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foi até o depôs i to da garagem e constatou se houve 
alguma melhora com aqueles materiais amontoados? 
Complemento também perguntando se já foram verificar 
os veículos parados na garagem da Prefeitura? Vejo 
aquilo corno um grande criador de .dengue. Registro 
apenas que levei o assunto urna única vez para o 
Senhor Prefeito e recebi a promessa que estaria vendo 
um lugar adequado para guarda daquele material todo, 
mas a ajuda dos Senhores será mui to bem vinda. Sei 
que algumas pessoas dizem que falo sempre a mesma 
co1sa, não tenho corno fugir, vamos a rna1s urna 
repr1se, pelo menos parte do assunto. Presenciei 
durante urna Sessão nessa Casa urna grande discussão 
entre os Vereadores Dom e Flavio sobre o novo 
loteamento que está sendo feito do outro lado do 
lago. Pois bem, o Vereador Flavio deixou muito claro 
que tudo que ali está sendo feito foi devidamente 
aprovado por órgãos competentes. Posteriormente eu 
disse a todos os Senhores Vereadores que não tinha 
duvidadas quanto a essa aprovação, ressaltei apenas 
que a barragem de Brurnadinho também vinha recebendo 

- aprovações e infelizmente, aconteceu aquela tragédia. 
Hoje posso dizer a todos os Senhores que minha 
preocupação triplicou, pois ouvindo urna entrevista do 
Prefeito de São Paulo e também do Governador em 
exercício, ouv1 quando os dois justificaram que a 
enchente que ocorreu na cidade foi pelo rnoti vo dos 
córregos, riachos, dutos, bueiros e outros itens 
estavam totalmente limpos, possibilitando assim o 
escoamento direto para os rios Tietê e Pinheiros. 
Faço para os Senhores urna simples pergunta: Corno será 
a vazão de toda água que cair naquele loteamento, 
será que nosso lago irá mesmo dar conta de receber? 
Os Senhores estejam certos, se algo amanhã v1r 
acontecer ali, serão cobrados com tudo que eu ti ver 
direito, pois com a natureza que foi arquitetada por 
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DEUS não se brinca. Não posso deixar de comentar 
aquilo que ouço e dar meu simples comentário. Tomei 
conhecimento que será apresentado nessa Casa Projeto 
propondo a redução dos subsídios dos Senhores 
Vereadores para a próxima Legislatura. Talvez por já 
ter gerenciado departamento de folha de pagamento de 
um grupo com mais ou menos vinte e dois mil 
funcionários e nunca ter visto redução de salário de 
nenhum deles, sou contrário a isso, tanto que já 
comentei com o Senhor Presidente, por outro lado vejo 
como um grande gesto de cinco Vereadores, porém, 
gostaria de ressaltar para que este gesto se torne 
nobre os Senhores Vereadores nessa atual Legislatura 
deveria propor a doação daquilo que irão receber a 
mals nessa Legislatura. Sugiro que essa doação seja 
utilizada na pintura do nosso velório, limpeza e 
reforma de nossas praças e muitas outras coisas. 
Pensem nisso Senhores Vereadores, tenham certeza que 
a população ficaria muito grata por tal nobreza. 
Assistindo o vídeo do meu amigo márcio, presenclel 
algo que não poderia deixar de fazer em meus 

· comentários. Fico sem entender porque não me é dado o 
direito de palavras quando estou na plateia, por 
outro lado assisti um dos Senhores utilizando da 
microfone como se fosse uma arma, discutir com um 
Munícipe que estava sentado na plateia. Quero 
acreditar que a Lei é para todos ou estou errado? 
Indicações para o Senhor Prefeito; não posso deixar 
de comentar com os Senhores que não aceito a atuação 
que tem perante nosso Prefeito quando ele 
simplesmente responde as suas Indicações: "VAMOS 
ESTUDAR!" Me pergunto, será que esse estudo é para 
Padre ou quem sabe cientista da NASA? Pior nunca vejo 
os Senhores fazerem uma cobrança. Sinto que ficam 
confortáveis perante o eleitor dizendo apenas que foi 
feito o pedido ao Prefeito, porém este por ser muito 
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ruim não atende. Vistoria, já tenho autorização do 
Senhor Secretário da Saúde para acompanhar um agente 
e junto fazermos uma vistoria em três pontos, 
reciclagem e garagem da Prefeitura e para tanto 
convido todos os Senhores para este feito. Porque 
disto: Muito simples, já passei muito mal pelo danado 
do mosquito. Registro aqui, um muito obrigado ao 
Emerson e Cheba não só pelo trabalho que executam, 
mas também pelas pessoas que ali empregam e com isto 
tiram seu sustento com honra e dignidade. Temos slrn 
que agradecer a todos que fazem este trabalho, mas 
sempre colocando observações como este trabalho deve 
ser feito. Aproveito o momento e peço autorização do 
Vereador Emerson para entrar em sua reciclagem na 
antiga algodoeira. Posso Considerar que tenho sua 
autorização Vereador Emerson? Muito obrigado por 
autorizar. Comunicação com nossa Câmara Municipal, 
peço uma melhor orientação por parte dos Senhores ou 
até mesmo do Senhor Presidente, como deverei passar a 
fazer meus pedidos aos Vereadores. Tenho 
Requerimentos que protocolei na Casa, já fiz cobrança 

· por e-mail, telefone e nada de uma resposta. Querem 
mais; quando fui utilizar o si te da Câmara o mesmo 
estava totalmente desatualizado e dias depois fui 
informado que vão fazer alterações completas no site. 
Querem mais; aquilo que estava buscando no site, pedi 
para a Casa atualizar para mim e nada de resposta até 
o presente momento. Utilização de bens do Munícipio; 
gostaria muito que todos os Senhores Vereadores, bem 
como os cidadãos de Terra Roxa vissem um vídeo que 
circula na internet, para isso, basta que acessem o 
Google e chamem "Prefeita de Vera Cruz no Shopping". 
Vejo o vídeo e muito mais a atitude do policial como 
um verdadeiro exemplo de cidadania, coisas que 
deveríamos aprender a fazer, vejam este vídeo é 
importante. Peço licença ao Senhor Presidente e a 
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todos Senhores Vereadores, hoje mais do que nunca vou 
me ausentar, tenho que ir ao velório dar adeus á ··um 
grande amigo. Mas faço na confiança total da 
elaboração das Atas das Sessões, nela tomo 
conhecimento dos assuntos aqui . discutidos. Vou 
permanecer em todas as Sessões o dia que me for dado 
o direi to de me manifestar. Sempre na confiança que 
DEUS trará dias melhores para nossa Terra Roxa, 
desejo que todos tenham uma boa no i te. Mui to 
obrigado." Convido para vir a Tribuna Livre e tratar 
dos seguintes assuntos: Ginásio de esportes; 
Instituto de Previdência; Bolsa de Estudos e Comissão 
de Inquéritos. Fazendo uso da palavra o SENHOR 
APARECIDO JOSÉ BATISTELA, disse: "Boa no i te Senhor 
Presidente, demais Vereadores e a todos presentes. 
Cansativo este assunto; Ginásio de Esportes, porem 
nós não podemos e não devemos deixar cair no 
esquecimento. É impressionante a capacidade de 
governo, desde julho de dois mil e dezesseis, sabe o 
que fizeram com nossos jovens; destruíram parte da 
sua juventude, o que esses adolescente fizeram para 

. merecerem tudo isto? Será que a culpa também não é 
nossa, dos Vereadores, da população, é dinheiro 
publico, trezentos e trinta e seis mil reais. Fizeram 
vídeos falaram demais nas redes sociais, mais até 
agora ninguém esclareceu o motivo em contratar uma 
empresa, a mesma que construiu essa escola nova, essa 
mesma vinha declarar falência antes mesmo de começar 
a obra do Ginásio de Esportes. Como pode, não serla 
dever do Vereador fiscalizar, não seria nosso dever 
como cidadão ter acesso a essas informações? Ou é 
demais eu ir lá e publicar no meu facebook que estou 
indignado com tudo isto que acontece. Então quando 
chega o momento de julgar a prestação de contas do 
Executivo, com o Parecer Desfavorável do Tribunal de 
Contas e essas são aprovadas, por qual motivo? Porque 
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não são investigadas essas atitudes, essas 
informações? Eu fiz vários Requerimentos para a 
Prefeitura, protocolei e até hoje não tive resposta. 
Instituto de Previdência, pois bem, este Instituto é 
uma autarquia da Prefeitura, .as verbas são 
descontadas dos funcionários que lá trabalham e 
deveriam ser repassada ao Instituto. Então agora eu 
gostaria que me explicasse o seguinte: Eu já fiz isto 
através do site e através de Requerimento, e até 
agora também não tive resposta; como uma autarquia 
que nasceu em agosto de dois mil e quatorze, após um 
ano e não teve seus repasses efetuados pela 
Prefeitura no período de dois mil e quinze á dezembro 
de dois mil e dezesseis. Foi aprovado por essa Casa 
de Lei, a Lei 1300/2017, que autorizou o parcelamento 
da divida, e pasmem, em duzentas parcelas. Qual seria 
esses valores, se considerarmos quatrocentos 
funcionários da Prefeitura, eu calculei um milhão, 
cento e sessenta e cinco mil reais, neste período. 
Fazendo uso do aparte o VEREADOR JOÃO APARECIDO DOS 
SANTOS, disse: "Mui to obrigado pelo aparte, passou 
deste valor Batistela, parece que é mais de um milhão 
e trezentos, isto não era necessário acontecer todo 
mundo sabia que já tinha várias cidades com 
problemas, e eu quando estava todo mundo reunido no 
Ginásio de Esportes, eu fui o único que levantou e 
comprou a briga para que não fosse feito isto, deixei 
claro, falei no microfone para todos ouvirem que no 
dia de amanhã o Prefeito deixa de depositar e o 
coi tacto do trabalhador val ficar sem aposentadoria, 
foi a malor vaia em Clma de mim de alguns 
funcionários e de quem estava lá apoiando. Estavam 
próximos do microfone o Senhor Belota e o ex
prefeito, falando para o Cristiano que eu era 
Vereador, então ele me cobrou mandando eu fiscalizar. 
Fiscaliza que jeito se tem coisas que nem aparecem no 
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site, você pede os documentos os Requerimentos eram 
votados contra. Parece até que eu estava adivinhando, 
parece que eu estava com a bola de cristal, pols 
aconteceu, aquilo foi mais para o ex-prefeito deixar 
de depositar um milhão e trezentos mil reais e jogar 
o parcelamento nas costas do próximo Prefeito. Então 
vem o problema se nós Vereadores votassem contra o 
parcelamento a situação ficaria muito mais complicada 
para os funcionários, a gente não tinha outra opção 
naquela época porque se não parcela estaria 
prejudicando todos os funcionários. Agora o errado 
foi o ex-prefeito em deixar de pagar o parcelamento, 
era Lei ele tinha que deposita r. Outra coisa Senhor 
Presidente eu pedi aqui que viesse para essa Casa 
toda documentação, recibos referentes aos depósitos 
efetuados, já faz um bom tempo e até agora não veio 
nada. Então eu peço ao Senhor que a partir de agora 
execute o Senhor Prefeito para que tudo para essa 
Casa, não só este mais todos os Requerimentos porque 
até agora ele não respeito a decisão da Câmara. Muito 
obrigado." Com a palavra o SENHOR APARECIDO JOSÉ 
BATISTELA, disse: Isto quer dizer que essa divida vai 
terminar em dois mil e trinta e quatro, coitado dos 
próximos Prefeitos. Ela nasceu devendo, um pouco mals 
de um ano, não deve seus recursos repassados na 
totalidade pelo Executivo, pode isto? Eu pergunto de 
novo, chega o momento de julgar a prestação de contas 
do executivo dos anos de dois mil e quinze e dois mil 
e dezesseis, no qual foram reparceladas essas dividas 
e teve o parecer desfavorável do Tribunal de Contas, 
essas contas são aprovadas pela Câmara porque? Eu 
fico com o Parecer do Tribunal de Contas, eu fico do 
lado da minha cidade, dos funcionários. Eu sou 
funcionário público, não sou funcionário da 
Prefeitura mais eu sou funcionário público também e o 
estado atravessa um momento muito difícil na questão 
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da Previdência e quem sofre com isto são os 
funcionários. Do jeito que está ai daqui três anos o 
Instituto não val ter verba para pagar beneficio de 
servidor publico municipal e não adianta vir aqui 
falar que vai aposentar funcionário . e val contratar 
funcionário, o funcionário que vai aposentar val 
ganhar mil, o funcionário que entrar com contribuir 
com duzentos reais? Será que é tão difícil enxergar 
isto, Terra Roxa não tem arrecadação para ter órgão 
deste porte, jamais e isto já foi provado através de 
estudos em diversos países e o Brasil infelizmente 
ainda é um país de terceiro mundo, onde administração 
publica é falha e não faz cumprir a Lei, ou será que 
parcelando débitos a cidade vai evoluir, se o 
Município tem di vidas com ele mesmo como val 
prosperar? Então eu gostaria de saber quais os 
mo ti vos que levaram a este parcelamento, até porque 
foi descontado do funcionário, onde foi aplicada essa 
verba? INTERVINDO O SENHOR PRESIDENTE, disse: "Só 
lembrando Batistela de que o que foi pedido o 
parcelamento era parte patronal e não é do servidor." 
Com a palavra o SENHOR APARECIDO JOSÉ BATISTELA, 
disse: Tudo bem mais deixou de ser repasso ao 
Instituto, e isto é proibido nos termos do lnclso 
oitavo do artigo cento e oito da nossa Lei Orgânica, 
apesar de ter a portaria ministerial numero 
quatrocentos e dois de dezembro de dois mil e o i to 
que é uma Lei Federal, eu creio que ela se sobre põe, 
tenho minhas duvidas mals até agora ninguém nos 
esclareceu em documento e eu vou continuar postando 
em rede social. Vou falar um pouco da minha área 
agora, falar de educação no artigo cento e vinte 
cinco da nossa Lei Orgânica, fala da concessão da 
bolsa de estudos e prêmios aos alunos carentes. Pois 
bem, eu não tenho em mãos estatísticas, legislações a 
respeito do assunto discutidos nesta Casa de Leis 
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desses vinte e sete, trinta anos, difícil conseguir 
essas informações elas não constam no portal da 
transparência e não me foram passadas quando eu 
solicitei. Isto é um descaso para com os nossos 
Jovens, tem aluno que termina o ensino médio e não 
tem condições de dar segmento aos estudos dele, nós 
sabemos mui to bem as dificuldades das famílias aqui 
da cidade. Será que este Jovem não · tem direi to de 
sonhar, de ter um futuro melhor, olhem para nossa 
região nós moramos no estado mais rico da nossa 
federação e a nossa cidade não oferece nenhuma 
oportunidade para os nossos jovens, que beleza, qual 
será o futuro deles, quem poderia resolver é o poder 
público, existe verba para a educação isto é fato, 
apesar que eles não pagam nem o piso mínimo devido 
aos nossos professores, mas segunda informações eles 
conseguiram na justiça a ter este beneficio. Voltando 
ao assunto temos aqui em nossa cidade a UNIMES, 
Universidade Metropolitana de Santos, ela oferece 
cursos de ensino a distancia e ela se utiliza de um 
espaço publico, que é o Centro Avançado de Pesquisas 
na Avenida Novo Tempo. Isto desde o ano de dois mil e 
sete, conforme a Lei Municipal um mil e cinquenta e 
oito, datado de vinte um de março de dois mil e sete ~ 

essa entidade nunca desembolsou um centavo sequer, 
isto segunda informações que tenho do Prefeito 
Municipal, só não vou ler aqui porque é mui to 
extenso, mais o poder público que arca com as 
despesas e essa faculdade não oferece nada em troca 
para nossos alunos, está correto isto? Será que ela 
não poderia estar oferecendo bolsas de estudos 
integrais ou até imparciais aos alunos mais carentes, 
será que ia quebrar a UNIMES? Tem muita gente que fez 
curso superior lá. Quero comunicar que nós da Tribuna 
Livre vamos fazer no sábado um projeto de iniciativa 
popular para poder crlar uma Lei para concessão de 
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bolsa de estudos, não só por parte da UNIMES como 
também através de convênios com a UNIFAFIBE, FEBE, 
Faculdade de Barretos e outras, isto para os alunos 
carentes e com transparência, o nome do aluno tem que 
ser divulgado e não escondido, ele é beneficiado 
então tem que ser divulgado. Então nós vamos estar 
sábado próximos a Boate Terra Night colhendo as 
assinaturas para este abaixo assinado e envlar para 
essa Casa de Leis. Defendo os alunos sim, sempre 
defendi e não é agora que vou deixar de defender, 
eles tem capacidade, tem ótimos professores, eles só 
não tem oportunidades. Governo que não trata educação 
como prioridade e aquele que administra pensando em 
si próprio. Senhor Presidente eu gostaria de me 
abster em falar sobre a Comissão sobre a qual me 
escrevi. Muito obrigado." 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 
03 de fevereiro de 2020 e ninguém se pronunciando 
contrário, foi aprovada por unanimidade. Em seguida 
o Senhor Secretário fez a leitura da correspondência 
expedida. A seguir o Senhor Secretário fez a leitura 
das CORRESPONDÊNCIAS EXPEDIDAS". Em seguida o Senhor 
Secretário fez a leitura da Indicação no. 005/2020, 
do Vereador João Aparecido dos Santos, que, "INDICA 
AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE COLOQUE REDUTOR DE 
VELOCIDADE EM FRENTE A ESCOLA PROFESSORA MARIA ELYDE 
MÔNACO DOS SANTOS, NOS DOIS SENTIDOS." Em seguida o 
Senhor Secretário fez a leitura da Indicação n°. 
006/2020 do Vereador · João Aparecido dos Santos, que, 
"INDICA AO SENHOR PREFEITO QUE MANDE CORTAR AS 
ÁRVORES QUE ESTÃO ENCOSTADAS NA QUADRA DO BAIRRO 
NABIA KEYDI BONEMER." A segulr o Senhor Secretário 
fez a leitura da Solicitação n°. 001/2020, do 
Vereador João Aparecido dos Santos, que, "SOLICITA AO 
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SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE ENTRE EM CONTATO COM O 
PREFEITO DE JABORANDI, PARA QUE EM CONJUNTO MANDE 
CONSERTAR A PONTE QUE DIVIDE OS DOIS MUNICÍPIOS." EM 
SEGUIDA O AUTOR PEDIU A RETIRADA. Em seguida o Senhor 
Secretário fez a leitura da Solicitação n°. 002/2020, 
dos Vereadores Cristiano Francisco de Lima, Aparecido 
Donizeti Alfinete, Emerson Ribeiro da Costa, Fernando 
Aparecido Antonini, Flavio Cardoso ·Pereira e João 
Batista Ladeia, que, "SOLICITAM AO SENHOR PREFEITO 
MUNICIPAL, QUE COLOQUE PROFESSORES AUXILIARES, NAS 
SALAS DE AULAS COM MAIS DE 20 (VINTE) ALUNOS. 
SOLICITAMOS TAMBÉM, QUE COLOQUE AULAS DE REFORÇO 
ESCOLAR NOS HORÁRIOS CONTRÁRIOS DE AULA". Não tendo 
mais nada a tratar no Expediente, o Senhor Presidente 
deu o mesmo por encerrado e, em seguida, deu início a 
ORDEM DO DIA. Em seguida o Senhor Secretário fez a 
leitura do Requerimento n°. 003/2020, datado de 
14/02/2020, que, "REQUER, EM CONFORMIDADE COM A LEI 
ORGÂNICA MUNICIPAL E APÓS OUVIR O DOUTO PLENÁRIO, QUE 
O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL ENCAMINHE A ESTA CASA DE 
LEIS TODO RELATÓRIO DO RELÓGIO DE PONTO DO PRÉDIO DA 
PREFEITURA REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO, JANEIRO E 
FEVEREIRO". de autoria do Vereador João Aparecido dos 
Santos. Após leitura o Senhor Presidente colocou o 
referido requerimento em única discussão. Fazendo uso 
da palavra o VEREADOR JOÃO APARECIDO DOS SANTOS, 
disse: "Senhor Presidente eu encaminhei este 
Requerimento e já foi debatido aqui por várias vezes 
sobre este relógio de ponto e até que em fim 
colocaram o relógio, agora colocar o relógio e não 
por para funcionar não adianta, tem alguns 
comentários eu não vou citar nomes para não haver 
perseguição, mas tem comentários de que algumas 
pessoas não colocam o dedo no relógio e se colocar 
val bater de frente com os dias que fui fiscalizar e 
não achei ninguém. Então eu venho aqui pedir aos 
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Senhores que aprovem e que o Prefeito nos mande o que 
está acontecendo lá dentro. Não é possível pagar caro 
por um relógio de ponto e não ser usado, ainda ouvir 
funcionário dizer que é mui to humilhante o que eu 
estava querendo fazer, eles colocarem dedo em 
relógio. Humilhante é o cidadão chegar lá e não ter 
funcionário para atender e resolver o problema. Então 
eu peço aos Senhores a aprovação do Requerimento." Em 
seguida o Senhor Presidente colocou o referido 
Requerimento em única votação sendo aprovado por 
unanimidade. A segulr o Senhor Secretário fez a 
leitura do Requerimento n°. 004/2020, datado de 
14/02/2020,que, "REQUER, EM CONFORMIDADE COM A LEI 
ORGÂNICA MUNICIPAL E APÓS OUVIR O DOUTO PLENÁRIO, QUE 
O SENHOR PREFEITO MUNICIPAL ENCAMINHE A ESTA CASA DE 
LEIS NOMES E HORÁRIOS DE TODOS QUE TRABALHAM NA 
EDUCAÇÃO", de autoria do Vereador João Aparecido dos 
Santos. Após leitura o Senhor Presidente colocou o 
referido Requerimento em única discussão. Fazendo uso 
da palavra o VEREADOR JOÃO APARECIDO DOS SANTOS, 
disse: "Estou colocando este Requerimento porque 
algum tempo atrás tive a informação de que o delegado 
estava no ginásio e no grupo checando horário de 
alguns funcionários que não estavam trabalhando, mas 
trabalham em cidades de fora, isto foi encaminhado 
para a promotoria para ser averiguado, eu não sei se 
ainda esta em inquérito policial ou se Ja foi 
encaminhado. Então nós Vereadores não podemos deixar 
tudo para o delegado resolver, tem coisas que ternos 
que resolver e agora tem um comentário de que a 
situação está igual. Então estou encaminhando este 
Requerimento para que venha o nome de todos, cargo a 
cargo e a gente possa saber quem é quem. Muito 
obrigado." Em seguida o Senhor Presidente colocou o 
referido Requerimento em única votação sendo aprovado 
por unanimidade. Não tendo mais nada a tratar na 
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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 FLAVIO 
CARDOSO PEREIRA, disse: "Boa noite a todos, na ultima 
Sessão Senhor Presidente eu fiquei de passar valores 
que nossos Deputados passaram para o nosso Município, 
vou deixar no mural da Câmara, até porque é publico 
as verbas que o Deputado Baleia Rossi passou para 
Terra Roxa dos anos de dois mil e dezessete a dois 
mil e vinte, foi pedido pelo Vereador João Aparecido 
dos Santos. Verba de cento e setenta mil reais para 
compra de ambulância do Deputado Baleia Rossi. Verba 
de trezentos mil reais para a saúde, destinada para 
Terra Roxa também Baleia Rossi. Verba de duzentos e 
quarenta e dois mil reais para compra de rnlcro 
ônibus, também do Deputado Baleia Rossi. Então entre 
os anos de dois mil e dezessete a dois mil e vinte 
totalizou para nós Dom, urna verba de setecentos e 
doze mil reais do Deputado Baleia Rossi. Muito 
obrigado." Fazendo uso da palavra o VEREADOR JOÃO 
APARECIDO DOS SANTOS, disse: "Eu quero aqui 
parabenizar o pessoal da dengue, tem sim gente com 
dengue mais não igual aconteceu no ano passado que 
foi urna lastima. Falam que eu venho na Tribuna meter 
o pau, mais se a gente não briga as coisas não 
melhoram. O trabalho dos agentes melhorou, o trabalho 
do Emerson na reciclagem melhorou, do Cheba melhorou, 
mais se a gente não vem aqui e não chega o porrete a 
cidade ia estar cheia de dengue de novo. Tem cidades 
lotada de dengue, Catanduva mesmo esta alastrado, mas 
Terra Roxa deu urna boa amenizada. Eu quero falar aqui 
Senhor Presidente que no dia quinze de fevereiro, urna 
Senhora me ligou reclamando que ela chegou no 
hospital as seis e dez e saiu de lá as sete e cinco e 
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não foi atendida pelo médico, eu quero saber quem era 
o médico neste dia e o que realmente aconteceu, 
gostaria que o líder do Prefeito pedisse que 
encaminhasse a informação. Agora eu vou falar 
referente a Solicitação que foi retirada por mim e 
que dizia asslm: Solicito ao Senhor Prefeito 
Municipal que entre em contato com o Prefeito de 
Jaborandi para que em conjunto mande consertar a 
ponte que divide os dois Municípios. Justifico que a 
proteção lateral esta quebrada á tempos, correndo o 
risco para quem trafega no local, e desde já agradeço 
por ter consertado a ponte próxima a pedreira. Eu fiz 
uma Indicação a respeito disto e ficou muito bom, eu 
fiz essa Indicação, postei no facebook e duas pessoas 
me mandaram uma informação referente a valores. Então 
eu marquei com o Prefeito de Jaborandi para as quatro 
horas da tarde, queria saber o que estava acontecendo 
sobre o valor. Quando eu cheguei lá o Prefeito de 
jaborandi já informou que foi fechado um acordo com a 
Prefeitura de Terra Roxa e que o valor da obra foi de 
trinta e sete mil reals, dividido para os dois 

. Municípios e já foi feito o conserto e por este 
motivo eu retirei a Solicitação. É difícil o Flavio 
falou aqui e salu, fico sem jeito mais eu sou 
obrigado a responder, eu quero deixar bem claro que 
quando chegou a época para eleição de Deputado nós 
estávamos ali na varanda conversando sobre quem val 
apoiar quem, quem vai trabalhar para quem e ele foi 
bem claro que não ia trabalhar para Deputado nenhum, 
não vou perder tempo com Deputado nenhum, como de 
fato não foi, ninguém vlu ele na rua. Agora o 
Prefeito eu sei que trabalhou e teve outros 
Vereadores que também trabalharam, mas ele não. Então 
ele não vem aqui falar do candidato do ex-Prefeito 
porque não é candidato dele, ele não trabalhou e ele 
não consegulu nada. Nós vamos ter que contratar um 
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cinegrafista, era outro assunto para ele, ternos que 
fazer um filme de Terra Roxa, O PAGADOR DE CONTAS, 
não confunde com pagador de promessa não, é de conta 
mesmo se fizer este filme vai ter mais sucesso que o 
pagador de promessa. Vejam bem ele veio aqui e disse 
o seguinte: Que eu votei aprovando as contas do ex
Prefeito quando o Tribunal de Contas também foi 
contra, isto ele já jogou urnas duas vezes na minha 
cara, mais não tem coragem de me dar o aparte para eu 
fazer a defesa. Eu me senti constrangido em votar 
contra o Prefeito na época por um simples rnoti vo, 
todos sabiam de alto e bom som que o cara era pagador 
de di vidas, ele pegou di vidas na cidade de dar até 
medo, ele abaixou a cabeça e pagou, aconteceu erro, o 
Tribunal de Contas pegou, ele pega a conta do outro e 
paga corno se fosse dele. Então eu me senti na 
obrigação na época de votar contra, o Tribunal não 
sabia mais eu sabia o que estava acontecendo dentro 
do nosso município, corno aconteceu agora que é pior 
ainda, divida para todo lado, acabou de ser discutido 
aqui pelo Batistela e por mim, tem divida onde você 

· pensar do cara que deixou, o ex-Prefeito deixou, 
acabou com a cidade, é di vida para todo lado. Tem 
gente que ainda fala que ele é o bom! Porque o Quito 
não da remédio, rnals a conta está lá e ele está 
pagando conta do outra, não é conta dele. É fácil 
JOgar remédio eu compro para qualquer um e posso 
colocar na conta do Batistela, coloco na conta do pai 
do Cristiano, ele vai pagar sendo que fui eu que dei? 
Só que agora ele já está sabendo o que aconteceu na 
outra administração, então ele tinha que ter pego 
toda essa conta e jogado no colo do Tribunal de 
Contas, jogado no Ministério Público e ele não fez. 
Então hoje ele é culpado porque já aconteceu urna vez, 
eu perdoei só que agora não perdoo mais. Ele não 
podia ter abraçado tudo isto e dar urna de bonzinho, 
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tem que fazer o filme com o titulo: QUITO O PAGADOR 
DE CONTAS. Agora eu vou falar da aposentadoria, eu 
esperava aqui hoje o Projeto para resolver o problema 
das pessoas que foram aposentadas, eu estava contando 
que este Projeto chegava na Câmara porque eu fui 
conversar com o Jean e disse para ele que o Regimento 
é bem claro, a partir do momento que da aumento para 
os Professores, os funcionários, os · aposentados tem 
direi to. Então o Jean me disse que não podia fazer 
isto enquanto vocês não fizerem urna cópia da Lei na 
Câmara encaminhando, eu tenho que ter urna cópia da 
Lei na mão. Então eu questionei; se está dentro do 
Regimento é Lei você tem que fazer, você não precisa 
esperar Lei da Câmara. Ele me disse que não são todos 
os funcionários, é urna classe especifica e por ser 
especifica se faz necessário a Lei, eu acho que o 
Qui to vai mandar, eu acredite i que essa Lei entrava 
hoje, tem gente esperando este pagamento, tem também 
o retroa ti vo e ele disse que não tinha problema que 
seria pago. Então eu espero que o Prefeito mande com 
urgência e se for necessário fazer Sessão 

. Extraordinária, ou que ele encaminhe sem falta na 
próxima Sessão se não vamos ter que entrar na Justiça 
novamente, sendo que não há necessidade de 
funcionário ficar pagando advogado sendo que pode ser 
resolvido. O Batistela falou aqul referente a bolsa 
de estudo, tem cidade que estão dando todos os 
uniformes para as crianças, este pedido já foi feito 
á mui to tempo para as crianças carentes, tem cidade 
dando até para quem não precisa, eu não concordo tem 
que dar somente para aquelas que realmente 
necessitam, eu encaminhei este pedido por várias 
vezes e até agora não fui atendido, infelizmente está 
deixando a desejar. Quanto ao que o Paulo falou aqul 
do lago não suportar, já aconteceu urna vez, não 
suportou e estourou todo o lago, teve que fazer tudo 
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de novo, fazer base de concreto. Aquelas arvores de 
cima não tinha necessidade, eu já cansei de falar que 
não tinha necessidade de entrar no lago para fazer 
sujeira, vai lá para vocês ver quando chove a cor da 
água. Agora eu vou entrar em um assunto polêmico, eu 
admiro nosso Vice-Prefeito, ele já esteve com a gente 
aqui dentro da Câmara é uma pessoa muito amiga , 
honesta, uma pessoa séria, só que ele não podia estar 
ocupando o cargo que ocupa por um simples motivo , 
para quem viu os vídeos que eu soltei, em um deles , 
eu liguei para o Prefeito mais ele estava no medico, 
então liguei para o Presidente da Câmara e e l e não 
atendeu não sei o motivo porque toda vez que ligo ele 
me atende, então fui à loja onde ele trabalha e 
chegando lá o Vice-prefeito estava saindo, eu pedi 
para ele subir no meu carro que eu ia levar ele na 
Prefeitura para ele ver a pouca vergonha, os caras 
que ganham mais não trabalham e os que ganham pouco 
estão lá trabalhando. Escutem a resposta de um vice
prefei to: Dom eu não vou lá porque aquilo está uma 
bagunça e eu não vou lá. Eu queria a presença de l e 
para eu poder chamar a policia e fazer um boletim de 
ocorrência. Vou fazer o que não tem como eu colocar 
ele na marra dentro do carro . Nós fomos eleitos para 
fiscalizar, tanto Prefeito como Vice, mas o Vice 
fingiu um compromisso e não teve coragem de sa i r 
comlgo para fiscalizar, porque o cara que ele ia me 
ajudar fiscalizar são os cabeça, são os que recebem 
mals, são os cabos eleitorais e com eles não pode 
mexer, porque no dia de amanhã eles vão estar cont r a 
nós, e ele não me acompanhou. No último vídeo ficou 
uma coisa esquisita tanto para a Graça quanto para a 
Isabel, ficou uma coisa ruim, mais eu quero deixar 
bem claro que nenhuma das duas tinha culpa, eu estou 
sendo muito honesto porque se fosse ver eu nem 
precisava citar o nome delas aqui. Eu fui à 
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Prefeitura com intui to de pegar os nomes das filhas 
do Ex- prefeito, porque no Projeto tinham dois casos 
iguais mas com uma mudança diferente. Então eu fui à 
Prefeitura com a intenção de saber quais eram os dois 
cargos, assim que eu entrei eu topei com o Fernando 
na entrada da sala da Sonia e falei para ele assim: 
espera ai que eu vou ver meus companheiros como estão 
e subi correndo, liguei o telefone sai filmando, 
falando sozinho feito bobo, mas filmei tudo e desci 
na sala do Vereador, rodei tudo ali e terminei na 
Isabel, quando eu terminei fui ver que não tinha 
gravado nada, aí começou ela e a graça dar risada e 
falar que eu nem sabia filmar e justo nesta hora 
começou a filmar, então peguel de baixo para cima, 
neste momento o Fernando J a não estava mais lá, eu 
queria que ele tivesse ficado lá para nós dois juntos 
poder mostrar e fazer a denuncia, mas quando o 
Fernando me vlu filmando ele se mandou. Então só 
apareceu a Graça e a Isabel e ela mandou uns dez 
pedidos para eu retirar o vídeo, porque estava 
ficando ruim elas estavam rindo, tanto é que quem vlu 
o vídeo escuta eu chegar à sala do Jean pedindo 
desculpas e explicando que eu não tinha gravado. 
Então eu quero isentar as duas totalmente de qualquer 
culpa e que ninguém fique insinuando, eu infelizmente 
não pude atender ao pedido da Isabel mas quero deixar 
bem claro que eu fui lá para saber dos cargos, eu não 
fui a pedido de ninguém, infelizmente a pessoa que me 
passa as informações não se encontra mais no meio de 
nós infelizmente. Muito obrigado." Fazendo uso da 
palavra o VEREADOR CARLOS CESAR BALDO, disse: "Boa 
noite a todos, eu quero fazer uma Indicação verbal ao 
líder do Prefeito, ele não se encontra, é para 
colocar um redutor de velocidade na Rua Salvador 
Lourenço, inclusive a pessoa que pediu falou que pode 
colocar até enfrente a casa dele mesmo, número 
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trezentos e cinquenta e oito. Boa noite." Em suas 
considerações finais o SENHOR PRESIDENTE, disse: "Eu 
gostaria de fazer duas Indicações verbais, a primeira 
é para que o Senhor Prefeito faça um oficio e mande 
para os responsáveis pelos canals de televisão da 
nossa cidade, depois que mudou para digital tem 
mui tos canais que não pegam e eu fui procurado por 
alguns munícipes e peço que seja solucionado o mais 
rápido possível, até porque nem todos tem condições 
de colocar parabólica ou TV paga. Segunda Indicação é 
a respeito do bar da Figueira, J a foi colocado no 
passado, até desculpe minha sinceridade mais aquele 
bar está dando vergonha. As pessoas que utilizam na 
parte da tarde, aos sábados principalmente o campo de 
bocha eles não tem nem sequer um banheiro adequado 
para usar. Então se é municipal tinha que ter o 
mínimo de condições para as pessoas usarem, que seJa 
tornada providências o rnals rápido possível, corno 
falei já foi colocado aqui no passado mais nenhuma 
providência foi tornada. A respeito do relógio de 
ponto que o Dom colocou Requerimento, eu também acho 
valido relógio de ponto nas repartições, mas não 
deveria ser um item para obrigar a pessoa a 
trabalhar, isto tem que partir da pessoa, ela tem que 
cumprir o horário, tem que cumprir seu trabalho, na 
verdade o Prefeito paga o salario antes do quinto dia 
útil, então se está recebendo o salario o mínimo que 
ele deve fazer é cumprir seu horário. Claro que o 
relógio de ponto seria urna organização, mas nada que 
obrigasse alguém a trabalhar e não só na repartição 
da Prefeitura, os postos de saúde o pessoal vive 
cobrando a gente porque tem lugar que tem, tem lugar 
que não tem. Então quer dizer que tem lugar que é 
obrigado a trabalhar e outros lugares não? Todos são 
obrigados a trabalhar mais tem que partir da pessoa 
também, ela tem que fazer a parte dela, o Prefeito 
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também tem que obrigar, tem que fazer a parte dele, 
na minha opinião não está fazendo a parte dele quando 
se fala em reajuste salarial. Foi colocado um oficio 
aqui hoje a respeito do piso salarial dos operadores 
de RX do hospital, na verdade são duas operadoras, o 
plso está defasado e eu coloquei que ele tem que 
seguir a Lei, eu entendo a situação quando se fala 
que não tem muito dinheiro, mas também cai em 
contradição porque para festa tem dinheiro, em fim 
este é outro caso. Então é mui to simples ele fazer 
isto, é só cumprir a Lei que já está junto ao oficio 
ele não precisa recorrer a nada e só cumprir a Lei e 
se não fizer vai ter que fazer o mesmo que os 
professores fizeram, entrar na justiça e o Juiz 
determinar que ela cumpra e Lei, cumprir a lei é só 
pagar o piso é uma matemática simples. Quero pedir 
também que o Prefeito mande consertar com a máxima 
urgência a maquina de cortar galhos, aquela maqulna 
foi ganhada e na época era uma simples peça, mais é 
mals fácil você disponibilizar, ao invés de um 
funcionário fazer o serviço agora põe quatro e fica 
amontoando galhos por todo lugar até onde não deve. 
Então peço que ele tome essa providência o mals 
rápido possível. Outra colsa durante essas duas 
ultimas semanas nós estamos vendo o movimento na 
Avenida Novo Tempo, limpando, pintando, mas passou 
despercebido eu não sei se pelo Prefeito, mais já foi 
solicitado porque no Jardim das Pratas não tem nem 
placas com nome das ruas ainda, alguns munícipes 
estão fazendo placas com seu próprio dinheiro e 
colocando na rua, me desculpe mais é uma vergonha não 
ter placa de rua no Bairro, o pessoal paga IPTU, paga 
todos seus impostos e não tem condições de fazer uma 
placa, deveriam rever esses conceitos. Foi colocada 
uma solicitação aqui também porque fui procurado por 
um grupo de mães dos alunos de uma classe do grupo, 



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-mai/s: camara@camaraterraroxa. sp.gov.br 1 secretaria@camaraterraroxa. sp.gov. br 

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

42 
I Ata da Sessão Ordinária de 17 /02/202Ó I 

se não me engano são vinte e seis alunos. Inclusive a 
diretora já fez uma reunião com essas mães, onde elas 
pedem para que coloque uma auxiliar nesta classe, na 
verdade não só nesta classe ma l s Slm em todas as 
classe acima de vinte alunos, coloque aux il i ar e 
também coloque reforço no horário contrar io de aula . 
O MEC fala, que é o ministério da educaç ão, o ME C 
fala que toda criança tem que sair da escola sabendo 
ler e escrever. Nessas condições que nós temos hoje 
na nossa cidade, na condição que se encontra essa 
sala, com crianças que não sabem ler nem escrever , 
tem criança de oito anos que não sabe ler nem 
escrever e isto a própria mãe me falou. Então eu s ei 
que os responsáveis pela educação na nossa cidade 
gostam muito de cumprir a Lei, porque ele me procurou 
a respeito da creche e disse que só cumpri Lei, então 
cumpra a Lei maior que é a Constituição. Toda criança 
tem que salr da escola sabendo ler e escrever, é 
simples também, já que gosta tanto de cumprir a Lei 
então cumpra. Você tem professores capacitados, na 
época também fui procurado por um professor que 

· também precisava fazer curso para cuidar d e c r lança 
deficiente e ela foi, ela tem pós graduaç ão , ela é 
qualificada para o cargo mas está encostada. Então 
você tem uma classe precisando de um profissional, 
e x iste o profissional qualificado mais você não 
coloca ele, é uma incoerência porque conseguiria 
resolver dois problemas de uma só vez. Então é o que 
a gente sempre fala; basta querer cumprir a Lei. A 
respeito do Ginásio e da Escola Daislaine Crespo, Ja 
é uma cobrança nossa e todos aqui são testemunhas que 
ninguém aqui está sendo conivente e nem negligen te 
com este assunto, quantos ofícios, quantos 
Requerimentos sobre satisfação sobre este assunto, 
inclusive Requerimento aprovado por essa Câmara que 
nem teve resposta ainda , ele é obrigado a dar 
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resposta. Então em Clma disto foi encaminhado um 
oficio pedindo esclarecimentos e este oficio f o i 
protocolado no Ministério Público, para todos terem 
conhecimento eu pedi para ser feita a leitura. Ele 
está dando esclarecimento que no mês de fevereiro vai 
ser feita a licitação da Escola Daislaine Crespo e 
val ser feita também uma nova solicitação para outra 
empresa. Eu vou bater na mesma tecla do Ginásio de 
Esportes em. que bati no ano passado, não é possíve l 
uma Prefeitura assumir um contrato, faze r contrato 
com uma empresa prestadora de serviço e essa empresa 
quebrar o contrato e nada ser feito, não é possível , 
não tem cabimento o setor Jurídico da Prefeitura 
deixar isto acontecer, não tem logica, se houve uma 
quebra de contrato essa empresa tem que ser 
responsável, essa empresa não abriu falência ela 
quebrou o contrato, alguns parágrafos do contrato 
então ela que seja punida por isto e cabe também 
ressarcimento desta empresa perante a Prefeitura, eu 
gostaria que o Prefeito nos encaminhasse o porque 
desta empresa não ter sido acionada judicialmente, 

· Advogado na Prefeitura tem é só acionar judicialmente 
essa empresa." Ninguém mais querendo fazer uso da 
palavra e nada mais havendo a tratar, o Senho r 
Presidente deu por encerrada à sessão. E eu , JOÃO 
BATISTA LADEIA, 1 o. -Secretário, méi.ndei lavra r a 
presente Ata que, após ser lida será assinada. Câmara 
Municipal de Terra Roxa, em 17 de fevereiro de 2 020. 

CRISTIANOF 


