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ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 03/02/2020 

Aos três dias do mês de fevereiro de dois mil e 
vinte, ãs vinte horas, ieuniu-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 

, , 
ROGERIO CUSTODIO, 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 pelo 
falecimento de: Gessymeia Rosario dos Santos, Maria 
Lygia Tremonte, Romilda Sartori Ferreira, José 
Gombio, Deivid Augusto Mendes, Nelcy Feroldi Zanella, 
Agnaldo Fernandes Líbano, José Alves Pereira e Hélio 
Ar anda. Não havendo nenhuma inscrição para uso da 
Tribuna Livre o Senhor Presidente deu início ao 
EXPEDIENTE e colocou ã apreciação do Plenário Ata da 
Sessão Ordinária do dia 02 de dezembro de 2019 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 da Indicação n°. 
001/2020, do Vereador João Aparecido dos Santos, que, 
"INDICA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL QUE CONCEDA 
REAJUSTE SALARIAL A TODOS OS SERVIDORES MUNICIPAIS". 
Em seguida o Senhor Secretário fez a leitura da 
Indicação n°. 002/2020, do Vereador João Aparecido 
dos Santos, que, "INDICA AO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL 
QUE PROVIDENCIE A LIMPEZA DE TODOS OS TERRENOS DA 
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leitura da Indicação no. 

que, 
PARA 
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Senhor Secretário fez a 
003/2020 do Vereador João 
"INDICA AO SENHOR PREFEITO 
JOGAR TÊNIS NO LOCAL DA 

Aparecido dos Santos, 
QUE FAÇA UMA QUADRA 
PISCINA DO CENTRO DE LAZER NO JARDIM PRIMAVERA." Em 
seguida o Senhor Secretário fez . a leitura da 
Indicação n°. 004/2020, dos Vereadores Cristiano 
Francisco de Lima, Aparecido Donizeti Alfinete, 
Emerson Ribeiro da Costa, Fernando Aparecido 
Antonini, Flavio Cardoso Pereira e João Batista 
Ladeia, que, "INDICAM AO SENHOR . PREFEITO MUNICIPAL, 
QUE PROVIDENCIE A COMPRA DE QUATRO CADEIRINHAS PARA 
SEREM USADAS NOS AUTOMOVEIS, QUANDO NO TRANSPORTE DE 
CRIANÇAS". A seguir o Senhor Secretário fez a leitura 
do Projeto de Resolução n°.001/2020, datado de 29 de 
janeiro de 2020, que, "INSTITUI O NOVO REGIMENTO 
INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA, ESTADO DE 
SÃO PAULO," de autoria dos Vereadores: João Aparecido 
dos Santos, Cristiano Francisco de Lima, Carlos Cesar 
Baldo e Almir Rogério Custódio. 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, à 
Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Havendo 
manifestação dos membros das Comissões em emiti r os 
seus pareceres, o Senhor Presidente suspendeu a 
Sessão. Reaberta a Sessão, o Senhor Presidente 
comunlcou que a Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação emitiu o seu parecer favorável n°. 001. A 
seguir o Senhor Secretário fez a leitura do Projeto 
de Lei n°. 001/2020, datado de 15 de janeiro de 2020, 
que "DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA 
ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO 
DO EXERCÍCIO DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS," de 
autoria do Executivo. 
Presidente, consultou o 

Após leitura, o Senhor 
Plenário se é favorável em 
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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°. 002. E a 
Comissão de Finanças e Orçamento emitiu o seu parecer 
favorável n°. 001. Em seguida o Senhor Secretário fez 
a lei tu r a do Projeto de Lei Complementar n °. 
002/2020, datado de 20 de janeiro de 2020, que 
"DISPÓE SOBRE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO NO 
SÁLARIO, CRIA REFERENCIAS SALARIAIS E DÁ OUTRAS 
PROVIDtNCIAS,n 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 Especial, sendo aprovado por 
unanimidade. Em seguida encaminhou o referido Projeto 
de Lei, por ordem, à Comissão de Legislação, Justiça 

· e Redação e a Comissão de Finanças e Orçamento. 
Havendo manifestação dos membros das Comissões em 
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°. 
003. E a Comissão de Finanças e Orçamento emitiu o 
seu parecer favorável n°. 002. A seguir o Senhor 
Secretário fez a leitura do Projeto de Lei n°. 
003/2020, datado de 29 de janeiro de 2020, que "FIXA 
O SUBSÍDIO MENSAL DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE TERRA ROXA PARA A LEGISLATURA 2021/2024 E DÁ 
OUTRAS PROVIDtNCIAS,n de autoria dos Vereadores: 
Flavio Cardoso Pereira, João Batista Ladeia, 
Cristiano Francisco de Lima, Fernando Aparecido 
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Antonini e Aparecido Donizeti Alfinete. Após leitura, 
o Senhor Presidente encaminhou o referido Projeto de 
Lei por ordem, à Comissão de Legislação, Justiça e 
Redação e a Comissão de Finanças e Orçamento. 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°. 
001/2020, datado de 29/01/2020, 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 OS NOMES DOS 
FUNCIONÁRIOS QUE RECEBEM GRATIFICAÇÃO COM SEUS 
RESPECTIVOS VALORES". 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: "Boa noite a todos é uma 
satisfação muito grande ver está Casa cheia, espero 
que voltem sempre. Senhor Presidente tem um Projeto 
encaminhado em novembro, em dezembro foi encaminhado 
outro e trava-se da mesma pessoa, eu sei que teve uma 

· briga do Tribunal de Contas com o ex-Prefeito no 
passado por ausência de razoabilidade, não tinha 
razão para fazer isto. Então tinha gratificações sem 
critérios definidos, a fiscalização fiscalizou 
servidores ao longo de dois mil e qulnze, o ano 
inteiro e recebeu quatorze reais e quarenta e cinco 
centavos e outros quatro mil. Além de servidores cujo 
os salários tiveram acréscimos significativos na 
conta de tais verbas, folhas setenta e dois e três, 
incluindo os funcionários; Aggeo Gomes da Silva 
Júnior, doze mil reals; Vanissa Oli vari Nassbine da 
Silva, quarenta e quatro mil, quinhentos e trinta e 
dois reais; Salua Olivari Nassbine, vinte e quatro 
mil, respectivas filhas, neta e genro do chefe do 
Poder Executivo e as outras vocês sabem que foram 
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doze mil para as outras filhas. Então a gente aqul 
não tem conhecimento das outras gratificações que são 
dadas, nós não ternos conhecimento e por isto a 
necessidade com urgência do nome de cada um e o total 
das gratificações. Eu não vou deixar por ai, eu não 
sei se podem mandar documento que não seja real, mas 
o documento que for encaminhado eu vou lá no Tribunal 
de Contas corno já fui várias vezes e vou conferir o 
documento que chegar á essa Casa de Leis. Então por 
isto eu peço aos Senhores que aprovem o Requerimento 
para que possamos saber a . situação de cada 
funcionário desta Prefeitura, porque tens alguns 
passando por grandes dificuldades, ganhando pouco 
mais que um salario mínimo enquanto outros estão 
enchendo o bolso. Muito obrigado." Em seguida o 
Senhor Presidente colocou o referido Requerimento em 
única votação sendo aprovado por unanimidade. A 
segulr o Senhor Presidente fez a leitura do 
Requerimento n°. 002/2020, datado de 30/01/2020, 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 DOCUMENTOS 

· QUE COMPROVEM O REPASSE DE VERBA PARA O NOSSO 
HOSPITAL DE JANEIRO DE 2019 ATÉ A PRESENTE DATA". de 
autoria do Vereador João Aparecido dos Santos. Após 
leitura o Senhor Presidente colocou o referido 
requerimento em única discussão e votação, e ninguém 
se pronunciando contrário foi aprovado por 
unanimidade. A seguir o Senhor Secretário fez a 
leitura do Projeto de Resolução no. 001/2020, datado 
de 29 de janeiro de 2020, que, ~INSTITUI O NOVO 
REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA, 
ESTADO DE SÃO PAULO," de autoria dos Vereadores: Joâo 
Aparecido dos Santos, Cristiano Francisco de Lima, 
Carlos Cesar Baldo e Alrnir Rogério Custódio. Após 
leitura, o Senhor Presidente colocou o referido 
Projeto de resolução em única discussão. Fazendo uso 
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-da palavra o VEREADOR JOAO APARECIDO DOS SANTOS, 
disse: ~veja bem Senhores, eu tomei a posição de 
colocar este Projeto e precisava de três nomes para 
apresentar o Projeto e como o Cristino votou com a 
gente na ultima vez eu o procurei para assinar o 
Projeto e ele assinou. Eu também acho que cada 
Vereador analisando o Projeto viu que a população não 
gostou e tanto eu como o Emerson, o João, o Flavio 
sabemos que quando você sal para uma campanha você 
promete para a população que vai fazer o que a 
população quer e todo mundo viu que a população não 
quls, não foi só o pessoal da tribuna, nem só o 
pessoal do meu partido, foram de todos os partidos, 
eles acharam que nós como Vereadores temos que dar 
voz ao povo, nós somos a voz do povo mais também 
temos que dar oportunidades para a população se 
expressar. Então eu espero e conto com a votação de 
cada Vereador e espero que quando forem usar a 
Tribuna usem realmente para o que for necessário, se 
você acha alguma coisa errada e quer vir fazer uma 
critica e dar opiniões tudo normal. Este é um Projeto 
que fiz há vinte sete anos atrás, quando a coisa era 

· mais rígida, o pessoal era mals preso e as 
oportunidades eram bem menores, mais hoje com o 
avanço da democracia nós não podemos deixar o povo de 
boca calada, mals cada um que vier aqui tem que 
pensar no que fala e cada um ter sua oportunidade. 
Mui to obrigado e conto com o apolo de todos." Em 
seguida o Senhor Presidente colocou o referido 
Projeto de Lei em única votação sendo aprovado por 
cinco(5) votos favoráveis e quatro(4)votos contrários 
dos Vereadores Flavio Cardoso Pereira, João Batista 
Ladeia, Fernando Aparecido Antonini e Emerson Ribeiro 
da Costa. A seguir o Senhor Secretário fez a leitura 
do Projeto de Lei n°.013/2019, datado de 29 de 
novembro de 2019, que, DISPÕE SOBRE A ATUALIZAÇÃO DA 
ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, DO INSTITUTO DE 
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PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE TERRA ROXA," de 
autoria do Executivo. A seguir o Senhor Presidente 
colocou o referido Projeto de Lei em única discussão 
e votação, sendo aprovado por unanimidade. A seguir o 
Senhor Secretário fez a leitura do Projeto de Lei n°. 
001/2020, datado de 15 de janeiro de 2020, que 
"DISPÕE SOBRE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA ABERTURA 
DE CRÉDITO ADICIONAL ESPECIAL NO ORÇAMENTO DO 
EXERCÍCIO DE 2020 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS," de 
autoria do Executivo. Após leitura, o Senhor 
Presidente colocou o referido Projeto de Lei em única 
discussão e votação, sendo aprovado por unanimidade. 
Em seguida o Senhor Secretário fez a leitura do 
Projeto de Lei Complementar n°. 002/2020, datado de 
20 de janeiro de 2020, que "DISPÕE SOBRE INCORPORAÇÃO 
DE GRATIFICAÇÃO NO SÁLARIO, CRIA REFERENCIAS 
SALARIAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS," de autoria do 
Executivo. Após leitura, o Senhor Presidente colocou 
o referido Projeto de Lei Complementar n°.002/2020 em 
única discussão. Fazendo uso da palavra o VEREADOR 
JOÃO APARECIDO DOS SANTOS, disse: "O Rogerio já tinha 
pedido para se abster de votar porque existe um 

· problema e eu quero perguntar ao Senhor Presidente: 
Eu conversei com o Secretário aqui na Câmara, ele me 
alegou que são três Proj etos iguais, mas como tinha 
que ser Lei Complementar teria que mudar, também 
conversei com o Prefeito e ele me disse que mudou e 
que os outros não tinha validade, foi um em novembro, 
encaminhou outro em dezembro para uma pessoa só e foi 
onde ele retirou, hoje ele encaminha outro com todos 
os cargos novamente. Então eu quero informar a 
Presidência e a todos Vereadores que há cinco dias 
atrás o Presidente da Republica colocou uma Emenda 
dizendo o seguinte: §9 o É vedada a incorporação de 
vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao 
exercício de função de confiança ou de cargo em 
comissão e remuneração do cargo efetivo. Eu estive em 
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Viradouro e o cara me disse o seguinte; nós 
encaminhamos alguns dias atrás uns cargos para serem 
incorporados a gratificação e foi aprovado, mais nós 
esquecemos um cara e quando nós fornos encaminhar o 
Presidente mudou a Lei, o cara está o cão porque não 
pode incorporar mais. Então eu quero deixar bem 
claro, eu Ja conversei com meus dois companheiros e 
nós não vamos votar este Projeto e no dia de amanhã 
ficar complicado com o Tribunal de Contas e também 
com a Justiça, porque vamos agir fora da Lei. Agora 
eu deixo para que os Senhores decidam." Em seguida o 
Senhor Presidente consultou o Plenário se são 
favoráveis em adiar a votação. ADIADA A VOTAÇÃO 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 dizer o seguinte: eu acho que 
houve a visita de vários Vereadores, tanto do Alrnir, 
do João, a minha visita, e houve várias criticas de 
que só visita e tira foto, e nada de resolver. Então 
Senhor Presidente eu quero dizer o seguinte: nós não 
usamos desta Casa de Leis, durante todo meu tempo 
corno Vereador não usei um centavo para buscar verbas 
tanto federal corno estadual, agora nós estamos 
acertando, eu o Cesar e o Alrnir, para que a gente 
conslga verba e poder resolver o problema daquelas 
casas e já digo ao Senhor vamos pedir dinheiro desta 
Casa de Leis porque eu não vou ser mais bobo, vou 
para São Paulo, vou denunciar Prefeitura, Tribunal de 
Contas, semana passada eu fui três vezes no fórum de 
Viradouro denunciar a Prefeitura, mais a parti-r de 
hoje não sai mais um centavo do meu bolso porque essa 
Câmara é obrigada a pagar para que a gente faça um 
bom trabalho. A gente olha o nosso Regimento, eu vou 
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falar que eu errei também, um Regimento atrasado, 
porque todas as cidades quando você quer buscar verba 
ou buscar alguma coisa para a cidade tem liberação de 
verba, e quando o cara volta ele trás documento 
comprovando o que ele foi fazer, ele presta conta e 
acabou o problema. Mas até hoje eu não fiz isto, 
sempre fiz com o meu dinheiro e quantas vezes eu tive 
que correr para São Paulo atrás de gabinete do 
Arlindo Chinaglia, eu não conheço, não sei andar lá 
mas o grandão lá dentro parece até um GPS, ele 
conhece tudo e eu pago para ele me levar, pagava o 
dia, o almoço, despesa na estrada e com isto eu 
trouxe várias verbas. Eu acho que agora em março, o 
Junior está ai e pode dizer, tem urna verba de cem 
mil, dia dois de dezembro o documento está aqui outra 
verba de cem mil. Na semana passada já foi levado 
para Brasília a pedido do Deputado Arlindo Chinaglia, 
eu sentei com o Junior para a gente ver o que era 
mais necessário, ele falou que precisava de urna Van 
então eu pedi. A Simone também pediu trinta mil para 
a APAE, então eu encaminhei os dois documentos, mais 
o Felipe que é assessor lá do Prefeito ele tinha que 

· lr para Brasília porque agora já val fechar, ternos 
poucos dias para mandar. Então corno eu fui lá para 
saber desta Lei da Gratificação ele falou que estava 
indo para lá, então eu pedi para aprovei ta r e já 
levar o documento, se não eu ia atrás do grandão de 
novo para a gente ir para São Paulo perto da Praça da 
Sé onde é o escritório do Arlindo Chinaglia. Eu quero 
deixar para os Senhores o seguinte; eu conversei com 
urna advogada ontem, estava falando sobre as Emendas, 
sobre jogar para o Plenário e ela me falou que não 
existe isto que eu tenho que me basear na Lei maior, 
Lei Estadual, Lei Federal e que nossa Lei está 
ultrapassada. Então eu quero dizer ao Senhor 
Presidente que nós precisamos do dinheiro está 
semana, porque o prazo vai fechar se aproximando das 
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eleições e você não pode por mals Emenda, ou nos 
reunimos amanhã e mudamos essa Emenda ou em consenso 
com todos seja liberado o dinheiro para que eu, o 
Almir e o Cesar possamos ir até São Paulo procurar os 
nossos Deputados para liberar verba. Agora quanto a 
quadra que houve muitas criticas eu vou explicar para 
vocês, as vezes tem a necessidade malor de ter uma 
Van ou qualquer outra coisa, tem vários Deputados só 
que quando você conversa com um tem · uma verba para 
uma área e aquela verba não pode ser mudada para 
outra coisa. Então essa é a informação que queria 
dar, eu não quis entrar na discussão da tribuna para 
não caçar briga, eles estavam discutindo que a verba 
era inviável, mais você tem que acertar lá para onde 
é a verba. Eu chego e falo que tem verba para fazer 
cem mata cachorro, cem quebra molas, se estiver 
precisando eu tenho que trazer a verba, eu não posso 
perder eu trouxe noventa e sete mil para fazer a 
reconstrução da praça e perderam, trouxe cento e 
cinquenta mil para o lago também perderam a verba, 
essa é a situação. Hoje eu quero contar uma história 
aqui de um jovem Vereador, quero agradecer meu 
companheiro Cesar pelo companheirismo, por tudo o que 
você fez, teve Emenda e você aceitou minha opinião, 
depois foi retira a Emenda e você aceitou, nós 
estávamos em uma coligação e a mentalidade é uma só e 
sabíamos o caminho que trilhar. Agora a minha 
homenagem hoje é um cara que me inspira, porque é 
muita cachorrada, é muita coisa errada que vem 
acontecendo dentro da politica, aí você vê um Jovem 
Vereador que foi e lei to no meio de onde tudo podia 
ser encobertos, todo o Requerimento que ele 
encaminhava era votado contra, tudo que você pedia 
era votado contra. Quando um dia no Ginásio de 
Esportes, eu, Emerson, Doni e o Almir, foi quando nós 
discutimos que estava para vir para esta Casa de Leis 
um Projeto onde ia votara prestação de contas do ex-
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Prefeito, nós discutimos a situação do que foi feito 
naquele ano, porque fica de dois a três anos em 
julgamento e depois ela vem, mas o Alrnir me falou urna 
coisa que me doeu lá dentro, eu que já vinha cheio, 
desanimado de politica, porque você vai perdendo a 
graça, val perdendo a vontade de ver tanta coisa 
errada. Mas você meu irmão foi urna injeção de animo 
que eu tive na política, eu me lembro daquele dia 
corno se fosse agora, aquilo me arrepiou o corpo 
inteiro, foi quando você disse assim: Eu tenho um 
Deus na minha vida e eu não vou errar nunca mais, 
nunca mais eu cometo um erro, a não ser que eu esteja 
errando inocente. Foi então que a pergunta foi feita, 
você vai votar no ex-Prefeito? E você respondeu que 
se ele errou ele paga o preço porque eu vou votar a 
favor do Tribunal de Contas. Então chega o dia da 
votação, ele me deixou alvoraçado, arrepiado aquele 
dia por falar aquilo, mais a gente fico com um pé 
atrás, é muita traição, é muita coisa ruim que vem da 
politica. O Projeto veio e foi colocado em votação e 
a votação é por nome e ele é o prlrnelro a ser 
chamado, ele chegou e disse que era a favor do 

· Tribunal de Contas, ei abaixei minha cabeça e 
agradeci a Deus na hora porque eu estava pensando que 
eram palavras em vão, mas ele cumpriu o que ele 
falou. Então você é a maior inspiração da minha vida 
politica e você é a prova viva do que Deus pode fazer 
na vida de um homem. Parabéns meu irmão hoje você me 
enche de orgulho, você enfrentou um batalhão, eu sei, 
você não me falou mais eu imagino o que você passou 
por causa daquilo, você está de parabéns, você me 
enche de orgulho. Eu não quero criticar nenhum 
Vereador dos novos, porque o novo chega aqui sem 
experlencia, sem saber o que fazer, ele não tem noção 
dos caminhos das pedras então eu estou convidando 
vocês dois para eu mostrar o caminho das pedras a 
vocês, já que o seu partido não mostrou que você não 
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podia ficar debaixo de um ex-Prefeito que comanda a 
politica do município, você saiu da barra da saia e 
eu estou pronto para te ajudar, te levar na 
Assembleia, te mostrar o caminho das pedras e que 
você também traga dinheiro para Terra Roxa também, já 
que ninguém se preocupa com este município, você é 
meu convidado especial e o Cesar também. Muito 
obrigado por tudo que vocês fizeram até agora, você 
cometeu vários erros, meu deixou loco de raiva, mais 
o que você vem fazendo ultimamente já matou tudo que 
foi feito lá atrás, eu esqueci tudo, eu só tenho que 
me orgulhar das suas decisões. Hoje entra um Projeto, 
vocês viram que todos os Projetas foram colocados em 
regime de urgência e o Projeto para baixar o salário 
de Vereador não foi colocado em Regime de urgência, 
eu achei mui to estranho, fiquei mui to preocupado e 
queria saber o porque. Outra colsa eu falei, está 
aqui o rapaz responsável pela Tribuna Livre, eu falei 
na cara dele e falei para todos Vereadores que 
queriam abaixar que eu era contra, mas hoje vocês 
podem ter certeza que hoje eu voto para abaixar para 
um mil reais, eu falei para todo mundo, só que um 
cara manipulou tudo e falou que era hora de me 
queimar, hora de me sapecar porque eu não concordava 
em baixar o salário dos Vereadores. Uma menina falou,· 
se é que foi cabo eleitoral, mas ela falou em um 
local e uma menina que estava ali perto escutou, 
minha filha esteve nessa cabelereira e essa pessoa 
falou tudo o que iam fazer para queimar o Dom. Então 
eu, para que isto não acontecesse eu preclsel do 
apoio dos meus dois companheiros, eu expliquei o 
porque sou contra abaixar o salário de Vereador, 
quantas e quantas vezes eu fui ao Tribunal de Contas 
e nunca pedi um litro de combustível, eu como 
Vereador nunca peguel um litro de combustível de 
Prefeitura, nunca precisei sempre paguei do meu 
bolso, enjoei de ir no Fórum e paguei do meu bolso. 
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Quantas vezes eu e o grandão fomos para São Paulo e 
sempre paguei do meu bolso, até porque eu sabia que 
se eu jogasse o Projeto aqui pedindo dinheiro e como 
era eu que la buscar verba e para não me dar um 
crescimento politico, até porque sempre votaram 
contra tudo o que eu encaminho. Agora o projeto entra 
e eu quero deixar bem claro para vocês que eu 
coloquei uma Emenda de dois mil e quinhentos reais, 
porque é o que eu achava justo e agora eu vou 
explicar o porque eu achava justo. É descontado INSS, 
é descontado para as Entidades que a gente ajuda, 
enfim com todos os gastos lrla nos sobrar um mil ou 
um mil e trezentos reals para sobrevivência. Então eu 
quero pegar aqul você como exemplo, você tem uma 
família, mulher e filhos, no dia de amanhã você se 
elege Vereador e você vem para está Casa de Leis 
tentando fazer o melhor para a população, só que para 
fazer o melhor para a população precisa de dinheiro. 
Para fazer uma boa administração você precisa de um 
bom salário, nem precisa ser os quatro mil mais pelo 
menos uns dois mil e quinhentos, com todos os 
descontos e gastos val sobrar um mil e pouco para 

· você sobrevi ver, se não acontecer isto o que pode 
acontecer é você matar sua família de fome e a não 
ser que você seja um Vereador ruim como este, um 
Vereador péssimo porque não vai trazer nada, não val 
buscar nada, você só vai encobrir coisa errada de 
Prefeito, não precisa nem de salário, um mil reais é 
até mui to para ele. Este Projeto só foi encaminhado 
com intuito de me quelmar politicamente, toda a 
população me conhece, sabe quem eu sou. A você morto 
meus parabéns você conseguiu mostrar para a população 
de Terra Roxa o que eu não consegui em vinte anos 
brigando, você mostrou tudo o que acontece aqui 
dentro, conseguiu até mudar a mentalidade porque se 
votassem meu Requerimento perdia até a cadeira na 
Câmara. Agora eu quero dizer que coloquei a Emenda e 
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no domingo conversel com a advogada, falei dos gastos 
e tudo mals, porque não tem cabimento, como o cara 
vai sobreviver, e se o cara trabalha em uma firma e 
perder um dia para ir ao Fórum ou em qualquer outro 
lugar, a firma vai descontar o dia e se ele começar a 
falhar mui to ele perde o cargo e .por isto eu era 
contra o Projeto da Tribuna e por isto estava contra 
também o Projeto da Câmara. Mas mediante a informação 
da advogada eu retirei a Emenda, conversei com meus 
dois companheiros, retirei a Emenda novamente e hoje 
eu sou a favor dos mil reais, só que quando ti ver 
alguma colsa e eu ti ver que denunciar qualquer um, 
vocês vão ter que me pagar para eu te denunciar, a 
partir de agora se não salr dinheiro eu entro no 
Fórum. Então é muita colsa que a gente vê e as 
pessoas que asslnaram. Você meu amigo brigou mui tas 
vezes aqul junto para não aumentar salário, outros 
Vereadores brigavam porque tinham direito. Hoje 
perante a Lei, tem gente que mete o pau, mas perante 
a Lei nós temos direi to em cinco mil e novecentos 
reais, mais nesta ultima Legislatura todos 
concordaram, como não teve aumento para os 

· funcionários não teria aumento para nós também, mais 
se qulsesse aumentar a Lei nos permite. Então eu vi 
muita gente criticando por causa do salário, um 
Vereador com pouco salário não faz uma boa 
administração, ele não fiscaliza Prefeito, ele não 
denuncia e al fica essa pouca vergonha que vem 
acontecendo por vários e vários anos. Eu acho que eu 
nem preclso estar passando isto porque meu amlgo 
Junior tem a relação de todo dinheiro que eu trouxe 
para o Município, eu tive que ir lá buscar porque não 
vem de mão beijada e ainda tem dinheiro que você 
ganha e eles deixam perder, uma quadra lá no vixi, 
não foi pedido meu que veio quatrocentos e setenta e 
quatro mil para fazer uma quadra e eles perderam o 
dinheiro, por falta de documento. Então eu acho que o 
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cara mals pontual, não estou criticando você não 
Besouro, mas quem velo aqul e deixou uma palavra 
correta dizendo assim: Você está fazendo tanta 
critica Flavio então me apresenta um único projeto 
seu. Quem disse essas palavra foi o Paulo Mantovani, 
um projeto que você tenha feito em beneficio do povo, 
um só e mais nada, só que até agora não apareceu. 
Agora vai ser eu, me apresenta um centavo que vqcê 
trouxe do Governo Federal ou do Governo Estadual e 
não venha me falar de dinheiro tal, porque isto é 
tudo dinheiro que o Prefeito trouxe, Prefeito 
anterior, Prefeito atual, mais você não trouxe nada. 
Então a minha Emenda de Dois mil e quinhentos reais, 
era uma Emenda justa, agora para você um mil reais é 
mui to dinheiro porque você não faz nada, você tinha 
que pagar para ser Vereador porque além de você não 
fazer um Projeto para beneficiar a cidade, você 
também não trouxe um centavo de nenhum Deputado, você 
só recebeu salário e encobriu várias e várias coisas 
erradas que o Prefeito vinha fazendo e você votando 
contra meus Requerimentos. Agora só mudou um pouco 
porque o morto veio aqui e colocou vocês na rédea. 

· Então torno a dizer minha Emenda de dois mil e 
quinhentos era justa, é que a população não entende e 
não sabe de como precisa de Vereador trabalhando 
sério, mas eu retirei a Emenda, conversei com meus 
companheiros e hoje sou favorável aos mil reais, só 
que a partir de agora a Câmara Municipal vai ter que 
nos bancar. Mui to obrigado a todos." Fazendo uso da 
palavra o VEREADOR FLAVIO CARDOSO PEREIRA, disse: 
"Boa no i te a todos, em prlmelro lugar Senhor Dom o 
Senhor precisa parar de mentir e ficar fazendo cena 
aqul, eu fui contra a Tribuna justamente por este 
motivo. Você explicou e vangloriou nosso Vereador, 
parabéns mais você precisava dizer para ele que você 
votou contra o Tribunal de Contas quando aprovou as 
contas do Prefeito, é muito fácil falar quando o 
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Tribunal foi contra rnals não quando foi a favor. 
Deixa de contar mentiras, você fica aqul se 
vangloriando do seu Deputado, você quer que eu faça 
um levantamento e traga na próx ima Sessão urna 
porcentagem do que os Deputados para qual nós 
trabalhamos trouxeram para Terra Roxa? Você vem aqui 
falar em verba de cem mil reais, cinquenta mil reais, 
querendo enganar o povo, você está aqui a rnals de 
vinte anos e fica ai se vangloriando, eu v ou trazer 
um levantamento do que os Deputados que nós 
trabalhamos já trouxeram para a cidade e sem fazer 
politica, só vou mostrar o que eles trouxeram p a ra 
Terra Roxa, inclusive pode incluir o seu Deputado 
Chinaglia e seus outros deputados, não tem problema 
nenhum, afinal de contas o pessoal do PT está aqui 
dentro da Câmara há rnals de vinte anos. Agora o 
Senhor vlr aqul falar que eu não fiz nada pela 
cidade, que o meu salário é jogado fora, só não s e 
esqueça que o projeto foi encaminhado as Comissões 
mais vai ser votado, até a data máx ima será votado. 
Eu peço ao Senhor Presidente que faça um 
encaminhamento ao Senhor Prefeito Municipal dando a 
sugestão para que este dinheiro que val economizar, 
porque é assim, não é a maioria que vence, aqui na 
Câmara é asslrn, o povo não pediu então qual o 
problema, porque o Senhor vem falar que não pode ser 
um mil, pode Slrn, pode ser mil, pode ser quinhentos 
ou pode ser cinco. Agora a maioria que vão às redes 
sociais estão achando que v amos ter que devolver, nós 
deveríamos era reivindicar para c hegar ao salário 
máx imo, quem não sabe precisa saber onde é baseado o 
sa l ario dos Vereadores. Eu quero deixar urna sugestão 
ao futuro Pr efeito que este dinheiro economi zado da 
Câmara seja repassado para Assistênc ia Social e ajude 
as famílias carent es, sabe porque? As pessoas ma i s 
pobres, mais carentes que nem sonha corno funciona a 
Câmara, vão perder oito assistentes soclals, então 
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que este dinheiro seJa justamente devolvido para 
assistência social e seja usado no município. Agora o 
Senhor falar que eu não fiz nada para o município, o 
Senhor é muito mentiroso. O Senhor vota em um 
mentiroso? Vota sim o Senhor v otou em mim para 
Pre sidente da Câmara. Você põe raposa no seu 
galinheiro? Nã o põe não, logico qu e não e ap renda só 
urna colsa chegou o ano politico e realmente e u não 
mudei de ideia , eu sou contra a Tribuna para f azer o 
que estão fazendo eu sou contra, eu não sou contra a 
usar a Tribuna Livr e até mesmo porque estou vendo urna 
Tribuna Livre em que o pessoal está se matando nela, 
imagina aqui em ano politico. Mas está liberado a 
rnalorla vence, então a rnalorla venceu e a Tribuna 
volta. Agora é muito fácil você chegar em casa, 
sentar na mesa em cima de um teclado e dizer: Você é 
vagabundo. Fala aqui na minha cara Batistela que eu 
sou ladrão e vagabundo, vem falar na minha cara, fal a 
que eu quero ver s e você é homem. Mostra para mim que 
você é homem e fala na minha cara. INTERVINDO O 
SENHOR PRESIDENTE, disse: "Eu vou t e r que suspender a 
sessão, por favor, deix a eu explicar urna colsa para 
vocês, todos vocês são mui to bem vindos aqul, nós 
estamos entrando em ano politico e nós sabemos que 
infelizmente na nossa cidade existem dois lados 
políticos, e val ser essa guerra o ano inteiro, um 
falando mau do outro o ano inteiro. Eu quero pedir 
para vocês que aqui dentro não, t odas as ve zes que 
c ontinua r com isto eu vou inter r omper e vou para a 
sessão, todas as vezes que acontecer isto eu vou para 
a Sessão. Não estou aqui para defender nem A e nem B, 
exemplo: o Dom falou um monte aqui e todo mundo ficou 
quieto escutando, só que todos aqui tem o direito de 
falar também e cabe a nós respei tarrnos a opinião de 
todo mundo, se está certo ou errado vai ser discutido 
na urna. Então por favor eu quero pedir, eu nunca 
desrespeitei ninguém aqui nessa Câmara, eu quero 
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pedir o mínimo de respeito com a Sessão se não eu vou 
interromper todas as vezes, todos aqui são 
responsáveis pelo que falam. A Sessão é gravada, é 
feita em Ata, então todos são responsáveis pelo que 
fala e a única coisa que peço é respeito por favor." 
Com a palavra o VEREADOR FLAVIO -CARDOSO PEREIRA, 
disse: Obrigado Senhor Presidente, eu só queria João 
Aparecido dos Santos dizer para você não vir aqui na 
Tribuna ficar me apontando e depois se virar de 
santinho, aguenta ai quietinho, agora o Senhor não 
está achando que vai vir aqui usar o microfone e que 
eu vou ficar rezando, achando que o Senhor está 
coberto de razão, o Senhor falou suas mentiras então 
tem que ouvir a verdade. Então eu vou trazer as 
verbas do tempo que eu fui Vereador, porque você acha 
que não temos candidatos, mas vou te mostrar os 
Deputados que trouxeram verbas para Terra Roxa. Eu 
agradeço o Deputado Arlindo Chinaglia, até porque é 
um dos bons que restou do PT, eu sei que ele foi em 
Viradouro, sei que o Senhor foi lá, sei que o 
delegado também foi e falou dos problemas políticos, 
graças a Deus que sobrou um bom porque o resto está 
tudo preso. Então não foi só o seu Deputado que 
manteve Terra Roxa nesses vinte e sete anos não, até 
porque eu acho que vinte sete anos para trás não 
tinha Vereador, não tinha Prefeito, não tinha Vice e 
nem Deputados. Você sabe muito bem o que eu fiz para 
o Município, você quer ganhar a eleição? Pode ganhar, 
qual o problema eu não estou preocupado, eu só não 
quero que o Senhor omita querendo fazer nome em cima 
de mim. Você falou que vai denunciar, logico que eu 
acredito na sua denuncia, o Senhor denuncio quando eu 
estava no Recanto Santo Antonio e levou urna multa de 
clnco salários mínimos, o Senhor pode continuar 
denunciando, fique a vontade." Em suas considerações 
finais o SENHOR PRESIDENTE, disse: "Só mais uma vez 
vou falar a respeito do que aconteceu. Por exemplo: 
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Se a gente der abertura para os dois lados políticos 
virem aqui na Câmara vaiar um e aplaudir outro, o que 
vai virar isto aqui? E se os dois lados resolvem vir 
aqui e badernarern, o que vai virar isto aqui? Sabe o 
que vai acontecer nada, não vai chegar a conclusão 
nenhuma e quem vai ser prejudicado, O povo corno 
sempre. Eu quero agradecer o Senhor Prefeito que no 
dia vinte e quatro eu entrei com um oficio na 
Prefeitura pedindo para que ele acertasse o piso 
salarial dos professores, o MEC tinha passado a Lei e 
até então na Prefeitura eles tinham falado que ainda 
não era Lei. Mas já foi acertado o salario, foi dado 
o aumento e eu agradeço o Senhor . Prefeito por ter 
aceito minha Indicação. Vocês ti verarn conhecimento, 
foi colocado um oficio diretarnente ao Senhor Prefeito 
em ralação aos motoristas, não só o motorista mais na 
verdade a maioria dos funcionários da Prefeitura hoje 
tem um salário vergonhoso de novecentos e oitenta 
reals, a maioria tem empréstimo e nem conseguem se 
manter, em três anos não foi feito nenhum reajuste 
salarial baseado no IPCA, não foi feito reajuste de 
nenhum por cento. Comparado aos motoristas da região, 
eu peguel holeri tes e analisei, o salario dos 
motoristas de Terra Roxa é vergonhoso comparado aos 
da reglao e também o que se paga para o custeio da 
alimentação. Então estou pedindo ao Prefeito para que 
regularize o mais rápido possível est~ piso salarial, 
juntamente com este piso o restante do pessoal, 
porque também corno eu disse a maioria do pessoal é 
novecentos e oitenta reais. A gente vê Projeto de Lei 
vindo aqui para acertar salário de Diretor, 
coordenadores e de não sei de quem e nunca se acerta 
dos que mais necessito, eu acho uma incoerência a 
respeito disto, voltando também neste valor de não 
ter aumento, o que eu acho engraçado e vou continuar 
batendo nesta tecla de que nunca da aumento para 
funcionário, de que nunca tem dinheiro, mais carnaval 



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

CEP 14745-000- Te//Fax (17)3395-1233 I 3395-2008- CNPJ 52.391 .208/0001 -82 
E-mails: camara@camaraterraroxa. sp.gov.br I secretaria@camaraterraroxa. sp.gov. br 

site: camaraterraroxa.sp.gov.br 
Estado de São Paulo 0?o 

val ter e aí se não ti ver, essa que é a verdade 
porque a população reclama que não val ter. Na minha 
opinião não tinha que ter carnaval, não tinha que ter 
nada tinha sim que dar aumento para os funcionários. 
Só para esclarecer aqui um ponto que o Dom colocou, 
quando ele fala das vlagens que . ele fez com o 
dinheiro dele, eu também faço com o meu dinheiro e 
quero deixar bem claro que a Câmara, eu como 
Presidente não repasso dinheiro para nenhum Vereador. 
Eu acho que a gente ganha suficientemente bem para 
fazer isto com recurso próprio e não é justo você 
usar dinheiro público para este tipo de coisa, essa é 
minha opinião. Então aqui dentro nunca teve isto, só 
para deixar bem claro para todos, porque geralmente 
as pessoas, principalmente em alguns pontos que estão 
assistindo gostam de desviar as informações para quem 
convêm. Eu quero aqui colocar uma questão em que me 
procuraram, na verdade me procuraram no mês de 
novembro lá da escola do Bairro Nemer, onde o 
maternal sempre foi na parte da manhã e parece que 
este ano querlam colocar na parte da tarde, mui tas 
famílias, mui tas mães me procuraram porque ia 
atrapalhar muito. Então eu procurei o Senhor Prefeito 
e ele me passou que não ia mudar e que lrla 
continuar, mals infelizmente mudou e eu liguei para 
ele porque ele tinha me dado a palavra dele e ele 
colocou para falar comigo o responsável pela 
educação, o Senhor Marcos Ruy e ele me informou que é 
Lei, que ele deveria seguir a Lei e que não pode ter 
maternal na escolinha e sim na creche. Pois bem, eu 
discordo plenamente o que ele me falou, porque em 
primeiro não se segue muito Lei, se ele gostasse de 
Lei já teria acertado o dissídio dos professores a 
muito tempo, só se segue Lei quando há interesse 
particular. Como você vai passar um maternal para uma 
creche se a creche não tem condições de atender nem 
as crlanças que estão lá, todos aqul sabem que os 
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funcionários das creches estão desmotivados com 
salário baixo, um monte de criança e meia dúzia de 
funcionários e muitas das vezes são muito cobrados e 
ainda vai colocar mals crianças que não ganham nem 
para cuidar dos que já tem. Então eu queria mostrar 
minha indignação do que foi feito com essas crianças 
da escolinha, não venham me falar de Lei por favor." 
Ninguém mais querendo fazer uso da palavra e nada 
mals havendo a tratar, o Senhor Presidente deu por 
encerrada a sessão. E eu, JOÃO BATISTA LADEIA, 1 o.

Secretário, mandei lavrar a presente Ata que, após 
ser lida será assinada. Câmara Municipal de Terra 
Roxa, em 03 de fevereiro de 2020. 

Presi 
JOAO BATISATA LADEIA 

1 0.-S~cretário. 


