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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 04/11/2019 

Aos quatro 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 
Ve: do~ Cristiano Francisco de L~ e Secretariada 
pele Ver ador João Batista Ladeia, Estando presentes os 
Senhores Vereadores: ALMIR ROGÉRIO CUSTÓDIO, APARECI~O 
DONIZBTt ALriNETE, CARLOS CESAR BALDO, EMERSON RIBEIRO 
DA OOS'rA, rEMANDO APARECIDO ANTONINI, FLAVIO CARDOSO 
PEREIRA e JOAO APARECIDO DOS SANTOS. Iniciada a Sesscic 
o Senhor Presidente convidou a todos para ficarem ~m pé 
para execução do Hino Municipal. Em seguida o Senhor 
Presidente solicitou um minuto de silêncio pel0 
falecimento de: Aparecido Proença. Em seguida o Senhor 
Presidente comunicou que há uma ( 1) inscrição para uso 
da TRIBUNA LIVRE, do Senhor José Carlos Silva pJ.ra 
tratar dos seguintes assuntos: Reunião Professores ·.e 
Prefeito; Fidelidade e distanciamento do Prefeito e 
Vereadores. Fazendo U$0 da palavra o SENHOR JOSÉ. CARLOS 
SILVA, disse: '':Soa noite, pessoal mais uma vez estamos 
aqui brigando por uma cidade melhor, por unlao de 
Prefeito ~ Vereadores e não de~xamos de participar em 
tedil as Sessôes. Prefeito e Veread~ree é um lema, 
~uanto aos Professores há pouco tempo teve alguns 
professores aqui, uma atitude muito bonita, solicitando 
e rei vindicando os direi tos deles., estão de parabéns 
por procurarem a Câmara ·. de Ve'readores. A seguir até 
elogiamos porque os nove Veread0res se propôs a ajudar 
os Professores , em seguid~ ~~ve uma reunlao entre 
Vereadores , Professores, e Pr-efeito. :Então eu gostaria 
de saber do Senhor Presidente se a p-romessa dos · nove 
Vereadores se unirem junto aos Profes§bres ~ - resolverem 
os problemas junto ao Prefeito foram validas e se todos 
os Vereadores participaram da reunião junto ao 
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Prefeito, todos também querem saber o que ficou 
resolvido? Até porque parou por ai e ninguém ficou 
sabendo se foi resolvido ou não, isto o Presidente vq i 
nos responder é logico~ Referente as reunião anteriore~ 
que teve a palavra fidelidade que é mui to forte, nós 
estamos aqui para aprender a ser · político, a ser 
Vereador, ou até mesmo ser candidato a Prefei t o, 
futuramente logico. Então eu tenho que dizer que você 
tem que ser fiel ao Prefeito que você elege? Eu sou cem 
por cento contra essa fidelidade, porque eu não posso 
de forma alguma apoiar o Prefeito, eu se eu for 
candidato a Vereador e eleger um Prefeito, eu não posso 
ser fiel a ele porque se eu não concordo e ele errar 
tem que ser comunicado aqui e se acertar merece o s 
elogios. Entao não devemos ficar na barra do Prefeito 
quatro anos e depois quebrar o encanto e sair do 
partido. Se errou punição, se acertou elogios, se eu 
for candidato tenham certeza que não serei fiel ao meu 
Prefeito, pe trabalhar correto serei fiel mas se errar 
não poderia ser fiel. Então eu pergunto: será que o 
Prefeito é fi~l com os Vereadores? Eu veja aqui u!(l 
distanciamento ®ntre Vereadores e Prefeito muito longe, 
muito distante da realidade, tem Vereador que tem sacos 
de Projetas dentro da eaõa dele que foi aprovado pe la 
Câmara e mandado para o Prefeito, mas nenhum Proj et-.q 
cenclui do, tudo isso é distanciamento e a profissão de 
vocês merece elogios porque vocês atendem ao f.'essoal . o 
dia todo , atende condução no caminho, atende na rua, no 
bar , em todos os pontos alguém para vocês parõ 
solicitar e fazer alguma reinvindicação, eu acho bonito 
isto porque vocês trabalham até nos finais de sema~a , 
as vezes eu passo e vejo gente batendo palma n~ casa de 
algum Vereador e o Prefeito não faz um trabalho com 
vocês como deveria porque é tudo atrás de vocês, não 
tem sábado e nem domingo, as pessoas vão atrás de 
vocês, é para remédio e outras coisas, enquanto isto , o 
Prefeito está distante. Tem vereadores que passam os 
apertos fantásticos e o l?refei to não para perguntar, 
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quando é o ano que vem e isto não é um Prefeito só não 
são todos, a partir de julho, agosto o Prefeito vem na 
frente e quarenta Vereadores atrás dele, parece . até 
Jesus Cristo e não é Jesus só tem um. Então é uma coisa 
linda aquele arrastão, está na hora do Prefeito atual,, 
anterior, futuro, olhar de uma melhor forma para O$ 

Vereadores, enquanto o Vereador trabalha até aos finais 
de semana o Prefeito esta no Guaruj ~ eu já Vl e o,s 
Vereadores atendendo os e lei tores e quando chega na 
época da pc;li tica o Vereador puxa quatrocentos votos, 
então temos que ser honesto e fiel com as pessoas que 
elegeram vocês e não ao Prefeito, você não vai esta, r 
saindo fora da linha porque quando erra tem que puntr. 
Será que quando voeê erra, quando você está quebrado, 
está com os apertos da vida o Prefeito te vis i ta, ou 
são só aqueles três ou quatro meses? Algo precisa ser 
mudado, tem sacos de projetos, na penúltima reunião enf 
que particip@i eu disse assim : olha precisa fazer isto, 
precisa fazer aquilo, eu nem vou citar tudo que falei 
de novo porque todos sabem. Então tem um Vereador eu 
até copio ele um pouco, ele me disse que não sabia s~ 

chorava ou dava risada, o Flavio me falou isto sobre o 
que eu estava falando porque tudo que eu falei já foi 
solicitado, ~ssa é a distancia do Prefeito com vocês. 
Tem que ser honesto sim, honesto pelo direito, fiel 
pelo di r eito, a atenção que ele estã dando para vocês é 
a atenÇ!ã0 que vocês devem dar para ele, porq:u~ com 
esrteza no ano que vem ele vai passar nas r uas, o 
Jrtefeito e quarenta discípulos atrás dele, você fica 
~uat ro anos correndo atrás de tudo e muitas das vezes 
ve~ê t em que pegar fila para fa la r com o Prefeito, a 
q~nte faz papel de bobo, nós ternos que acordar e ser 
f i e l ~a s ®leitores e não ao Prefeito que corre de vooês 
os quat r o anos. Tem Vereador que questionou o seguinte; 
eu fui ftâ Prefeitura já faz quatro meses e minha 
solicita~ao não foi atendida, mas agora no ano que vem 
vai se r uma coisa linda, Jesus na frente e os 
discipulos atrás, rua por rua, casa por casa, abraça, 
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beija, é uma coisa fantástica. Então eu acredito qu~ 
nós temos que acordar e não aceitar um abraço de cinco 
minutos, se r um Vereador individual e resolver s1,1as 
coisas, resolver com seus e lei tores, porque não podE;
ser desta forma isto é um descaso com os Vereadores. E0 
estou quase todos os dias na Câmara e em todos o s 
pontos da cidade e vemos o descaso também com a cidade, 
não tem um projeto que você possa falar. Agora eu tE; 
pergunto; quando foi para derrubar o Ginásio de 
Esportes o · Prefeito conversou com os Vereadores EJle 
explicou que ia derrubar? Não, não conversou com 
ninguém quando viram já estava derrubado, não tem um 
Vereador que pode fal a r que está com o Prefeito tod~s 
os dias e que ele pergunta como esta a cidade, não 
pergunta se tem algum Projeto, não pergunta nada, nossa 
cidade está parada. Outra coisa ainda pior nosso 
comandante lá em cima eles são individual, para sair 
estG papel da Prefeitura eu tive que protocolar por: 
duas ve2es e isto faz quinze dias, eu não fui atendido 
e hoje eu f ui procurar o papel na Prefeitura e não fui 
atendido , o Bala me viu lá hoje. Então a atenção a 
população e aos Vereador®s está zerada, eu acho que não 
tem como contestar uma visão desta porque não mostra 
p arceria nenhuma. Quase todos os dias todos os 
Ve readores vem na Câmara, o Adelino parece o Prefeito 
?qui dentro, as pessoas vem conversar com ele, 
solicitar as coisas com ele, essa união é bonita e e u 
venho aqui há uns o i to meses e nunca vi o Prefei t;o 
aqui, mas quando ele precisar dos vereadores vai ser a, 
p~imeira coisa e como se diz; poucas palavras e forte 
~braço. Então resumindo Terra Roxa está uma ve rgonha em 
tudo, eôme~a lá de cima e a pós pesquisa como eu est~va 
falando a centralização é a falta de confiança, Q 

Prefeito atual centraliza tudo nele, a Prefeitura está 
com quatrocentos e cinquenta funcionários, nesta lista 
de dois mil e dezesseis , mas se não tiver funcionário 
de oonfiança que possa passar cargo para ele e confiar 
nele é uma vergonha centralizar tudo em um único 
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administrador, a distribuição de cargos é que faz ·· a 
firma andar para frente , ele tem que distribuir cargos 
e confiar nas pessoas e não centralizar só nele, porque 
na falta do Prefeito ninguém responde, tanto é que o 
V i ce não quer pegar a Prefeitura, Então a falta de 
confiança na população, nos Vereadores e nq s 
funcionários e centralizar em uma pessoa só, me 
des culpe a expressão eu já fui administrador e continuo 
sendo, é uma burrice centralizar e não distribuir, para 
que tem a Câmara de Vereadores, para que. tem 
funcionários concursados, é para colocar na linha ~ ser 
administrador de área, todos os funcionários sabem, · a 
centraliza~ãa, tanto é que tem uma câmera na garagem e 
ela só está em um celular que é o do Prefeito, ningu6m 
mais tem , isto não é centralizado? Eu acredito que sim 
e é uma vergonha a centralização , já fui administrador 
de firma grande , já viajei o Brasil int~iro e não 
existe nada eentralizado igual a Terra Roxa, você vê lá 
quinze pessoas esperando o l?refei to e urna secretária 
que podia estar resolvendo o problema e atendendo 
algumas pes$oas ela também fica sentada esperando o 
Prefeito porque ela não tem autonomia para resolver 
nada e muitas vezes é só uma pergunta, pois ela não tem 
autonomia para responder nada, aqui todos somos 
administradores. Tem o Cesar aqui que é empreite iro; 
mas eu tenho certeza que ele tem um ou dois que tomam 
eonta d.e caixa ou qualquer outra coisa e aqui não, , aqui 
quatrocentos e cinquenta funcionários sâo dependentes, 
são mandados por uma única pessoa. Então eu peço à 
vocês para que conversem com o Prefeito e que ele 
distribua cargos, porque quatrocentos e cinquent~ 
f uncionários centralizadC>s é uma vergonha, a falta de 
confiança é uma vergonha, o distanciamento ent re 
Pr efeito e Vereadores é mais vergC>nhoso ainda, os 
lfroj $tOs aprovados aqul vão para a Prefei tura e lá 
ficam , você não vê Proj e tos dos Vereadores e não é 
culpa deles não, é culpa de administração centralizada. 
Agora vem outra politica, então analisem b em, não estou 
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puxando para ninguém, mas analisem se o próximo 
politico quer administrar Terra Roxa, se ele quer una 
união com o povo, com os eleitores ou se simplesmente 
ele quer o poder, porque querer o poder é fácil mas 
depoi s que entra , eu sou o poderoso, eu sou a melhor, 
eu · sou um rolo compressor e posso passar por cima de 
qualquer um. Então analisem bem isto, não adiantq 
porque com a simplicidade todas as portas se ab~em 

agora a arrogância para mim particularmente não 
prevalece, é zero e é o que mais temos em Terra Ro~a 
arrogância, ninguém é melhor que ninguém somos todos 
iguais, nunca podemos esquecer que Prefeito e 
Vereadores são empregados do povo. Infelizmente tem 
gente que acha que Terra Roxa é um patrimônio, como vai 
ter politicã no anc que vem temos que ter está visão, 
votar em quem quer administrar e não pelo poder, votar 
em pes&oas ~ue não chega como um rolo compressor 
derrubando tudo , ou abandonando tudo e deixando tudo 
pra lá. Então pessoal nós temos que administrar noss a 
cidade s im porque nós pagamos IPVA, IPTU, pagamos todo 
tipo de imposto, v amos sair da ignorância e ter uma 
visão sistêmica para melhor administrar nossa cidade, 
temos que pensar nos quatro anos que a gente se ferrou 
e vai se ferrar, não temos que ser fiel a coisas 
erradas, temos sim que falar e vocês estão aí não é .pbr 
acaso tiveram trezentos votos não podem ser queimad~s 
juntos ao Prefeito, sejam autoridades, nenhum projeto 
foi aprovado você até desanima de mandar outro, ele vem 
na reun~ao aqui e como já falei custa caro abrir ' as 
portas , custa quarenta mil reais cada reunião e nada 
acontece , a Câmara de Vereadores é honesta, é fiel aos 
seus compromiss os mas tudo o que faz nada é aprovado , 
nada sai do papel, então é uma administração 
centralizada e isto não presta, não vale nada. Então o 
ano que vem já estâ ai e não adianta ter um seguidoi e 
depois fiear três anos e meio distante de vocês, este é 
o recado que eu queria dar e tomara que tenhamos todos 
uma boa noite. Muito obrigado." Não havendo mais 
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nenhuma inscrição para uso da Tribuna Livre o Senhor 
Presidente d e u ~n l cio ao EXPEDIENTE e colocou à 
a p reciação d o Pl e ná r io Ata da Sessão Ordinária do dia 
2 1 de outub ro de 2019 e n inguém se p r onunciando 
contrário , foi aprovada por unanimidade. A seguir o 
Senhor Secretár io fez a leitura da I ndicação n°. 
03 1 / 2019 , dos Vereadores Crist iano Fra nc i s c o de Lima , 
Aparecido ponizeti Alfinete , Emerson Ri b e i ro da Costa , 
Fernando Aparecido An t on i ni, Fl avio Cardoso Pe r e i r a e 
J oão Bat i sta Ladeia , que , IND I CAMOS AO SENHOR PREFEI TO 
MUNICI PAL , QUE SEJA CONSTRUÍDA UMA GUARITA NA AVENIDA 
NOVO TEMPO, EM FRENTE À RUA PEDRO AMADEU DOS SANTOS, NO 
BAIRRO JARDI M DAS PRATAS." Em seguida o Senh0r 
Secretár io f ez a leitura da Solicitação n°. 004/2019, 
dos Vereadores Cr istia no Fr ancisco de Lima, Aparecido 
Doni zet i Al fi n e t e , Eme r son Ri beiro da Costa, Fernando 
Aparecido Antonini , Flavio Ca r doso Pere i ra e J oão 
Bat is t a Ladeia , que , SOLICITAMOS AO SENHOR PRE FEI TO 
MUN ICIPAL, QUE EAÇA VALER A LEI (NORMA REGULAMENTADORA 
6 NR6 ) , QUE OBRI~A A EMPRESA A FORNECER EPI' S 
(EQUIPM~ENTOS DE PROTEÇAO I ND I VIDUAL ) A TODOS OS 
FUNCI ONÁRIOS QUE TEM CONTATO DIRETO COM TODOS OS TIPOS 
DE RESÍ DUOS ." A segu ir o Senhor Secre t á rio fez a 
le itura d o Projeto d e Dec r eto Legislativo n°. 002/2019, 
de autoria de t odo s os Ver·eadores desta Casa, que; 
~ CONCEDE AO PASTOR JOSt LU I Z CARDOZO O TÍTULO DE 
CfDABÃO TERRA- ROXENSE. '' Após lei t u r a, o Se nhor 
Pres ide nte , consultou o Plenário se é favorável em 
apreciar o referido projeto de lei em Regime de 
Urgência Especial, sendo aprovado por unanimidade. Em 
s eguida encaminhou o referido Projeto d e Le i, por 
ord em, à Comissão de Legislação, Justiça e Re dação ~ a 
Comis~ão d e Fi nanças e Orçamento. Havendo manifesta ção 
dos membros das Comissôes e m emitir os seus p a r eceres, 
o Senhor Presidente s uspe ndeu a Sessão. Reaberta a 
$essão , o Se nh o r Pr eside nte comun i cou que a Comissão de 
Legis l ação , J us t iça e Re daç;o e mitiu o seu paroeer 
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favorável n°. 011. E a Comissão de Finanças e Orçament o 
emitiu o seu parecer favorável n°. 012. Não tendo mais 
nada a tratar no Expediente, o Senhor Presidente deu o 
mesmo por encerrado e, em seguida, deu início a ORO~ 
DO DIA. Em seguida o Senhor Secretário fez a leitura do

1 

projeto de Lei n°. 010/ 2 019, datado de 30 de setembrb 
de 2019, que, "ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO 
MUNICÍPIO DE TERRA ROXA-SP, PARA O EXERCÍCIO DE 2020", 
de autoria do Executivo. A seguir o Senhor Presidente 
encaminhou o r eferido Projeto de Lei à Comissão de 
Finanças e Orçamento. Em seguida · o Senhor Presidente 
colocou a referido Projeto de Lei em primeira disc~ss üo 

e votação, sendo aprovado por unanimidade. Em seguida o 
Senhor Secretário fez a leitura do Projeto de Decreto 
Legislativo n°. 002/2019, de autoria de todos os 
Vereadores desta Casa, que, "CONCEDE AO PASTOR JOSÉ 
LUIZ CARDOZO O TÍTULO DE CIDADÃO TERRA-ROXENSE." Em 
seguida o Senhor Presidente colocou a referido Projeto 
de Lei em única discussão. Fazendo uso da palavra o 
VEREADOR JOÃO APARECIDO DOS SANTOS, disse: "Boa noite a 
todos, eu não poderia deixar de fazer essa 
justificativa, quando inaugurou a Igreja logo · em 
seguida o Pastor lançou o projeto do que ele que rj_a. 
fazer dentro da Igreja e eu vou ler algumas: aula d,e 
contra baixo com o Pastor José Luiz, vocal Ellen~ 
bater i a Michael, inglês a Cássia, assistência jurídic a . 
Diego , v ie>lao e guitarra com Marcos, reforço escolar : 
J uliana, Alemão com a Claudia, dança Simone, reforço 
escolar com Claudia, Ana, Carmem, Rosel i e Sandra, 
n a tação o Ma x e violino com o Neto. Então quando o 
Pas t or l ançou o projeto eu pensei tem gente que fez bero, 
menos e ganhou o titulo, mais fica uma situação 
constrangedo ra , podia falar que porque eu sou de dent r o 
da Igre j a , mais aí veio o Neto Abbes filho do ex
vereador Jorge , o Neto ligou para o Adelino para saber 
c omo mont~r o pedido e ele e onversando comigo eu disse 
~U@ j á tinha p as s ado da hora, essa é uma iniciativa d9 
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Neto Abbes e eu quero parabenizar ele por isto.~' Em 
seguida o Senhor Presidente colocou a referido Projeto 
de Decreto Legislativo em única votação, sendo aprovado 
por unanimidade. Não tendo nada mais a tratar na Oroem 
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: 
"Senhor Presidente eu já quero encaminhar um serviço 
para a !-..:lesa da CAma r a , hoje era para estar aqui ç,.s 
cópias das filmagens da Prefeitura que eu pedi, . já 
passou vários dias e ele não atendeu meu pedido, eu 
espero que ele encaminhe até a próxima Sessão e eu p8ço 
a mesa que tome providências. Outra coisa que me 
preocupa muito, eu ouvi alguns comentários e sendo 
relógio de ponto isto é provável de achar, foi colocado 
relógio de ponto na Prefeitura e lá em baixo no 
barracão. Teve alguns funcionários que vieram me falar 
que era constrangedor, eu respondi que não, que 
constrangedor ® quando um cidadão vai até a Prefeitura 
e precisa de um funcionário e ele não está presente. 
Mas a informaçãe qu® tenho é que o relógio foi colocado 
mais ainda não foi cadastrada as digitais, já faz dias 
que foi colocado o relógio e eu quero saber porqu~ até 
o momento não foi cadast rado. Será que é para proteger 
o p$~~~ª1 ! ais próximo, não pode só meia dúzia ter que 
colocar o dedo e os outros não, passou da hora de 
resolver este problema, tem que colocar o pessoal par~ 
trabalhar e se não achar bom que peça as contas. Quanto 
aos IPI ' S eu quero parabenizar porque por vários e 
vârios anos em venho pedindo para que seja fo rnecido os 
IPI'S e não f ui atendido, agora baseado na Lei tem que 
~er cumprida. Agora quanto a fidelidade ao Prefeito foi 
discutido aqui na Sessão passada e para mim foi a coisa 
mais surpreendente que ouvi, não existe, não tem 
explicação porque o Ve reador não foi eleito para 
representar Prefeito ele foi eleito para fiscal~.za.·r, 
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quanto a fidelidade que o José Carlos fala temos que 
ter com a população que nos elegeu. O prefeito tem u~ 
voto só e ele escolhe um Vereador para votar e aquele 
Vereador que recebeu o voto do Prefeito não foi só este 
voto que elegeu ele, o que elegeu foi o resto da 
população, Vereador nenhum está aqui para representar 
Prefeito e se o cara estiver cometendo erros eu vou ser 
infiel sim, vou ser fiel a população que me elegeu, não 
foi ele que me elegeu. Sobre a reunião com os 
professores eu ouvi comentários porque conversei com 
uma professora e ela comentou que teve essa reunião com 
o Prefeito, Presidente da Câmara e alguns professores e 
eu queria Senhor Presidente se fosse possível, me 
explicar o que foi decidido nesta reunlao. O Senhor 
pode me responder daí ou pedir ao vice que assuma para 
me dar esclarecimentos. INTERVINDO O SENHOR PRESIDENTE, 
disse: "Eu vou responder seu questionamento e depois 
respondo do Senhor José Carlos. Na reunião que teve 
ficou resolvido que o Prefeito la fazer uma Comissão 
com os responsáveis pela educação, junto aos 
professores e ser discutido o Plano de Carreira e aqsim 
foi feita uma segunda reunlac, eu não pude ~st~r 

presente porque era meu horário de trabalho, mas ficou 
determinado que uma outra pessoa ia refazer o Plano de 
Carreira pa r a poder dar andamento, eu entrei em contáto 
cem § Li . · e ela já ia entrar em eôntato com o rapa.z 
responsável. Então até onde eu sei está em andamento c 
novo Plano de Carreira dos Professores, como o Plano 
€stava desde o ano de dois mil sem ser questlonado, ele 
alegou que hoje não teria dinheiro, então nós demos 
outra opção para ele refazer este projeto pelo menos 
para come~ar andar com este Plano de Carreira, para que 
não fique parado como está desde dois mil." Com a 
palavra o VEREADOR JOÃO APAREC:IDO DOS SANTOS, disse: 
"Quanto a reun~ao que o José Carlos falou dos no7e 
Vereadores , se eu não fui convidado eu não faço questão 
~elo $im~les mot i vo; eu acho que quem discutiu mais o 
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assunto aqui foi eu e o Presidente, do resto, corno o 
Vereador Fernando mesmo falou o Prefeito estava certo e 
os professores errados, o Senhor Flavio falou aqul na 
Tribuna se eles acharem que está errado para entre na 
Justiça, foi o que ele fizeram , então eu não vi aqui 
ninguém preocupado com a situação dos professores. Eu 
fiquei preocupado e aquilo martelou na minha cabeça a 
semana inteira, eu sai da reuni$o e ali fora 
conversando com o Don i e o Emerson eu ouvi urna c 0 isa 
que me preocupou muito e isto já aconteceu no passado, 
quando uma vez tinha um carro aqui na frente da 
Prefeitura e estava com o Fernando Antoninil eu 
estranhei, entre i perguntado quem estava com o carro e 
o Eme rson me respondeu assim: é o Fernando né. Só que 
e le não teve peito para dizer ao Fernando que carro da 
Prefeitura é da Prefeitura e não dele, precisou eu vir 
falar ele que viu e precisou mostrar para mim. Agora 
foi pior e me deixou indignado o que aconteceu depois 
da Sessão passada, lá fora ele me fala que eu levei 
tinta do Flavião de novo, eu falei que ele não me da o 
aparte para eu poder me explicar. Então ele me fala 
assim: rapaz larga o Flavio quieto, deixa ele em pa :::: . 
Será que é porque f oi o único Vereador que votou contra 
aquele projeto da rec iclagem? Então ele me fala porque 
eu não pego no pé do Fernando Antonini, porque você não 
denuncia c Fernando e faz ele provar o salario dele. 
Então eu f iquei ab ismado e com aquilo me martelando a 
~emana inteira pensando que o Emerson sabe alguma coisa 
do Fernando A~tonini, p o rque ele não usa o mie ro fon e e 
o p oder de Vereador para denunciar o Fernando, ele vem 
pedir para mim, tudo bem eu se i que também é meu 
trabalho, mas ele pode saber coisa que eu não sei. Se 
su nlo ouvi isto dele estava lâ o Doni que não me deixa 
mentir, ele é uma pessoa seria e ouviu isto da sua boo~ 
@ se você sabe alguma coisa sobre o Fernando vem no 
microfone e fala, escla r eça para que essa Câmara tome 
as providências. Muito obr igado." Fazendo uso da 
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palavra o VEREADOR FERNANDO APARECIDO ANTONINI, disse: 
"Boa noite a todos, a respeito dos professores Senhor 
Dom, o Senhor é bem desqualificado, pega lá, pede para 
Simone e para o Adelino quantas vezes eu vim aqui, o 
Senhor José Carlos está de prova que nós Vereadore s nao 
seriamos contrários ao Plano de carreira, ao reajuste 
salarial, eu deixei bem claro aqui. Agora o Senhor vem 
aqui, o Senhor deve estar surdo, eu vou mandar impri~ir 
ou o Senhor ouve a Sessão de novo que o senhor vai ver 
que foi deixado bem claro. Outra coisa eu não fui ~em 
claro com o Senhor a respeito do meu salario? Fique bem 
a vontade o Senhor e ele e se quiser amanhã eu peço 
para imprimir novamente aquele f echo de documento, 
acorda pra vida não sabe ver um papel." Fazendo uso da 
palavra o WR!lADOR FLAVIO CAlmOSO PEREIRA, disse: "Boa 
noite a todos , eu quero deixar uma coisa bem clara aqui 
José Carlos e para o Dom também , que não misture o que 
eu disse aqui na Sessão passada sobre fidelidade, 
porque dizer que ser fiel ao seu partido e ao seu 
Prefeito, não quer dizer que você tem que ser infi~l 

com seus ele i tores, isto não existe é completamente, 
diferente e vocês sabem disto. Eu disse sim em ser fiel 
por onde passo, por onde trabalhei, acredito no 
trabalho do Prefeito se não acreditasse não teria saído 
candidato junto a ele e seu partido. Acredito até que 
isto pa~a ~uem já está aqui dentro tem um peso, agora 
para o José Carlos que vem para uma próxima eleicão é 
diferente , mas quando ele estiver dent ro ele va! 
entender e vai lembrar que um dia o Flavião falou; vai 
saber que fidelidade nãô é ser infie l com os eleitores 
eu nunca fui infie l fiz tudo que estava no meu aleane~ , 
queria ter fe ito muito mais em dezessei s anos de 
Clmara , mas lógico que algumas coisa não damos conta, 
m.as rtae foi por fa l ta de vontade nem por falta de 
q uerer ajudar o próximo, se fosse tenho certeza que não 
estaria aqui até hoje. Quanto ao Pastor José Luiz, 
deixo me u abraço para ele, sua esposa dona Celia pelos 
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trabalhos que fazem na cidade, passando pelo Recanto 
onde fui Presidente e acompanhei por várias vezes, pelo 
problema de saúde que ele também passou e se recuperou 
e por tudo que ele presa na cidade. Eu acho que toda 
vez que vamos dar um Titulo de cidadão ele tem um peso 
no geral, não é porque foi politico ou algo assim, ele 
tem que ter um curriculum, não é só se vangloriar e 
levar um titulo, mas o Pastor José Luiz tem peso par~ 
muito mais que isto. Quero deixar os parabéns para ele 
e toda família que é uma referencia. A Câmara não te~ 

religião, eu sou católico, o Pastor é da Igrejq 
Batista, a pouco tempo demos um título para o Padre, 
aqui respeitamos todas e cada um segue a sua, a única 
certeza é que Deus é um só. Lembrando da Sessão 
passada, só lembrando que eu falei que o Senhor jamais 
vai ser fiel ao seu Frefeito e eu aceito sua opinião, 
você só é fiel ao povo, ao Prefeito que você andou 
atrás pedindo voto não tem nada haver, é só uma lenda 
mas eu vou sempre estar pedindo voto para mim e para o 
meu Prefeito e quero que ele faça o melhor trabalho, 
mas nem por isto eu preciso ser infiel com ele ou ser 
infiel com o povo. Quanto aos professore você falou 
aqui, ficou bravo que foi o que mais brigou e que eu 
disse que procurassem seus direitos na Justiça, tanto é 
que eles entraram e tinham direito. Então é muito fácil 
e les adquirirem direitos que são deles, a Câmara nunca 
foi contra· professor e nem funci onário nenhum tnui to 
pelo contrário e eu tenho certeza que vai ser 
encaminhado e votado o Plano de Carreira. Você diz que 
flâG foi convidado, eu também não fui e não é meu peso 
como Vereador que vai mudar o Plano de Carreira , a 
~arte da Câmara f oi feita por aqul. O Senhor foi 
convidado para uma reunião na terceira idade, quando 
estava pegando fogo , o Senhor foi convidado pela 
primeira dama e eu não fui, mas eu também não ia, e~ 

acho que eertas coisas não são necessárias." EM SUAS 
CONSIDERAÇÕES FINAIS O SENHOR PRESIDENTE, disse: 
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"Primeiramente eu gostaria que o Senhor levasse ao 
conhecimento do Prefeito sobre a iluminação ao redor · do 
lago, começa ali no V ado Sena. Chegou também ao meu 
conhecimento e gostaria que o Prefeito tomasse 
providências a respeito dos carros da Prefeitura qpe 
estão andando com documento vencidos, gostaria 9ue o 
Prefeito tomasse conhecimento deste problema · e 
resolvesse o mais rápido possivel para que as pessoas 
que usam essas conduções não sejam prejudicados. A 
respeito do relógio de ponto chegou até mim que chegou 
o relógio e não foi cadastrado todos os funcionários e 
onde já existia o relógio alguns foram cadastrados e 
outros não, eu queria saber qual critério o Prefeito 
usou para cadastrar alguns funcioná r i os e outros nã ;:) , 
eu que ele mandasse o critério que foi usado e se tiver 
todos cadastrados que mande a relação para a gente. A 
respeito da Solicitação referentes aos IPI'S, assim 
como o Dom disse, muitas vezes foi colocado pelos 
Vereadores principalmente para o pessoal que mexe com 
limpeza que as vezes da uma luva, ficam de qulnze a 
vinte dias sem dar outra luvas, como nós já pedimo~ 

muito isto aqui e como nós sabemos que não está dando 
equipamentos, não vamos mais fazer Solicitações vamos 
fazer cumprir a Lei, eu sempre digo aos f"Jncionários 
que Lei é feita para ser cumprida. Outra coisa, eu 
levantei também que na Prefeitura existe um Técnico de 
Segurança do Trabalho e eu quero saber qua l a funç~o, 

quais os laudos feitos, como ele determina os I~I'S que 
tem que usar, eu queria que ele mandasse aqui para a 
Câmara, eu gostaria que fosse respeitado os IPI ' S dqs 
fU'-1CiGn~rics , até porque é uma falta de respeito e 
considera~ão eom os mesmos. A respeito da pergunta do 
Senhor José Carlos , eu vcu ser bem sincero e sei porque 
o SEtnhot ~erguntou e sei o quanto isto está 
incomodando, quero deixar bem claro as professoras 
vieram aqui , a Lia fez inscrição na Tribuna Livre e 
expos o problema do Plano de Carreira dos Professores 
que foi criado no ano de dois mil e até agora não foi 
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feito nada. Eu acredito que até o momento em que eu não 
sei do problema eu sou inocente, mais a partir do 
momento que tomo conhecimento e não tomo providências 
sou conivente. Quero deixar bem claro para o Senhor 
José Carlos ou para quem levou este problema até ele, 
eu não sou conivente com nada e quando eu fiquoi 
sabendo do problema tentei tratar da melhor manej,.ra 
possível e se Deus quiser vai ser resolvido. Foi feita 
uma segunda reunlao mais eu não pude comparecer, eü. 
preciso entrar em contato com Lia, mais ia ser feito um 
novo Plano de Carreira. Tem se falado mui to também 
sobre poder, essa busca incansável, eu aprendi que 
quando a gente quer alcançar alguma coisa na vida, eu 
não nasci poli ti c o e nem vou morrer politico, nasci 
honesto e assim vou morrer. Quando as pessoas querem 
chegar ao poder, querem alcançar alguma coisa que elas 
consigam com méritos próprios e subam com seus próprios 
pés e não usem as pessoas como escada , nas minhas 
costas, no meu pescoço ninguém vai subir para poder se 
engrandecer e torno a repetir , não estou aqui 
preocupado com voto, eu até poderia me desculpar por 
não ter comunicado os outros Vereadores, mais minha 
intenção não foi querer subir em ninguém a iDtenção foi 
só querer resolver o problema, mas se fazem tanta 
questão, fiquem tranquilos que da próxima vez serão 
chamados." Ninguém mais querendo fazer uso da palavra e 
ftadª mais havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por 
@ncerrada a sessão . E eu, JOÃO BATISTA LADEIA, 1 o. 

Secretário, mandei lavrar a presente Ata que, após s~~ 

lida e aprovada será assinada . Câmara Municipal de 
Terra Roxa , em 04 de novembro de 2019. 

ODE LIMA 
. ·Secretário. 


