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Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
 

Estado de São Paulo 

 

 

ATA DA 2ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

 

Aos vinte dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezessete, às dezenove horas, 
no Plenário 26 de Abril - Palácio de Buquira da Câmara Municipal de Monteiro 
Lobato, sob a presidência do Vereador Ailton Rodolfo Martins, tem início a 2ª 
(segunda) Sessão Ordinária da 17ª (décima sétima) Legislatura. O Presidente, 
Vereador Ailton Rodolfo Martins solicitou a Primeira Secretária Vereadora Gislene 
Aparecida Barreto Costa que fizesse a verificação da presença dos vereadores: todos 
presentes. Havendo quórum regimental, o Presidente declara aberta a Sessão. A 
Secretária procede à leitura de um trecho da Bíblia conforme costume desta Casa de 
Leis e em seguida é realizada a execução do Hino Nacional. Foi colocada em votação 
a dispensa da leitura da ata da 1ª Sessão Ordinária, todos os vereadores estiveram de 
acordo. Em seguida, conforme artigo 80 do Regimento Interno da Câmara Municipal, 
o Presidente colocou em discussão e votação a ata da 1ª Sessão Ordinária: aprovada 
por todos os vereadores. O Presidente solicitou a Primeira Secretária que realizasse a 
leitura dos pareceres emitidos pelas comissões quanto aos projetos a serem apreciados 
na presente sessão.  Posteriormente, foi solicitado pelo Presidente aos vereadores que 
fizessem a leitura de suas proposituras: 1. Indicações nº 09 e 10/17 de autoria do 
Vereador Ailton Rodolfo Martins. 2. Requerimentos nº 14, 15 e 20/17 de autoria 
do Vereador Odair José Rocha. 3. Requerimentos nº 16, 17, 18, 19, 22, 23 e 
26/17 de autoria do Vereador Jesse Marcos de Azevedo. 4. Requerimentos nº 
21, 24, 27, 28 e 29/17 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins. 5. 
Requerimento nº 25/17 de autoria do Vereador Benedito Geraldo Vaz Filho. 6. 
Projeto de Lei do Legislativo nº 01/17 de autoria do Vereador Jesse Marcos de 
Azevedo. 7. Projeto de Lei do Legislativo nº 04/17 de autoria do Vereador 
Benedito Geraldo Vaz Filho. E, em seguida a Primeira Secretária realizou a leitura 
dos projetos de lei encaminhados pelo Executivo Municipal: 1. Projeto de Lei do 
Executivo nº 01/17 de autoria da Prefeita Municipal. 2. Projeto de Lei do 
Executivo nº 02/17 de autoria da Prefeita Municipal. O Presidente encaminhou 
os referidos projetos de lei para as comissões competentes para análise e parecer. 
Encerrado o prazo para inscrição dos vereadores no Livro de Oradores, o Presidente 
convidou os vereadores inscritos para ocuparem a tribuna e abordarem o tema de 
livre escolha, desde que de interesse público, de acordo com art. 68 do Regimento 
Interno. O Vereador Jesse Marcos de Azevedo iniciou sua fala dizendo que tem 
percebido que os colegas têm apresentados vários requerimentos, mas que seu ver 
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deveria ser indicações, pois considera que os requerimentos estão sendo 
transformados em indicações, visto que em seu entendimento o requerimento é para 
solicitar informações devendo o mesmo ser respondido em quinze dias e a indicação 
e para recomendar alguma coisa, tais como melhorias. Relatou que foi novamente 
procurado por moradores do bairro do Taquari para falar sobre o transporte escolar, 
pois os moradores que estão do lado de São José dos Campos continuam 
reivindicando o transporte escolar para Monteiro Lobato, uma vez que não estão 
tendo transporte de São José dos Campos, informou que os moradores se reunirão 
com objetivo de solicitar ou vir até a Prefeitura Municipal e a Câmara Municipal para 
reivindicar o direito ao transporte escolar para estudar na Escola Sonnewend, relatou 
que esteve como o Vice-Prefeito, Sr. Vicente Prisco, e com Secretário de Transportes, 
Sr. Arthur, e, passou esse problema aos mesmos, pois a Secretaria de Educação de 
São José dos Campos esta informando que a Prefeitura de Monteiro Lobato que não 
quer fazer o transporte desses alunos, por que no passado realiza o pagamento a 
Prefeitura de Monteiro Lobato pelo serviço oferecido. Na ocasião convidou os 
vereadores a participarem da reunião que seria realizada no Bairro do Taquari. 
Relatou a falta de transporte para os alunos universitários que estudam em São José 
dos Campos, relatou ainda que os estudantes ainda reclamaram que o transporte 
somente seria oferecido da Rodoviária de Monteiro Lobato até São José dos Campos 
(vice e versa), não indo mais aos bairros e, conforme informado pela Prefeitura o 
transporte seria retomado, registrou seu agradecimento a Prefeitura pelo atendimento 
a solicitação. Também sugeriu a Prefeitura entre em contato com a EDP Bandeirante 
para conseguir postes de madeira que estão sendo substituídos, pois acredita que estes 
postes podem ser úteis na recuperação de pontes entre outros. Encerrou sua fala 
agradecendo a atenção dos presentes. O Vereador Benedito Geraldo Vaz Filho 
começou falando do Requerimento nº 14/2017 de autoria do Ver. Odair José Rocha, 
que complementa informando que partes das calçadas em que solicita manutenção 
são de imóveis particulares e cabe aos proprietários sua manutenção. Sobre o 
Requerimento nº 15/2017, também de autoria do Ver. Odair José Rocha reforçou o 
pedido de instalação de placas de sinalização de trânsito nas proximidades da Escola 
Elizabeth Coelho Micheletto. E em relação ao problema do transporte escolar no 
Bairro do Taquari informou que o problema vem se arrastando mesmo antes das 
aulas começarem, foi informado que no passado existia uma parceria entre São José 
dos Campos e Monteiro Lobato, que acabou, sugeriu que houvesse a criação de um 
grupo pela Câmara Municipal para intervir junto aos órgãos competentes em São José 
dos Campos para solucionar esse problema, acredita que havendo consenso talvez 
possa ser realizada nova parceria. Relatou que também foi procurado por estudantes 
universitários que disseram não estar recebendo o transporte para faculdade, 
procurou a Secretaria de Educação, Sr.ª Ellen, e foi informado de que diversos alunos 
não procuraram a Prefeitura para solicitar o vale-transporte e orientou os estudantes a 
procurarem a “Central do Cidadão” para obter o vale-transporte. Comentou seu 
requerimento sobre a construção de escada de acesso a SP-50 na altura da entrada do 
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Bairro Morada do Sol, sendo que no local não há um caminho adequado e o projeto 
de lei que dispõe sobre a instalação de câmeras nas agências bancárias e que entende 
que isso trará maior segurança as pessoas. Solicitou ao Presidente que encaminhe um 
ofício a Telefônica pedindo a limpeza do imóvel ao lado da Câmara Municipal e 
finalizou agradecendo a todos. O                                                                                                                                                                               
Vereador Odair José Rocha principiou sua fala cumprimentando a todos e 
agradecendo o Secretário de Transportes por atender ao pedido de limpeza da quadra 
do Bairro Morada do Sol, comentou sobre a questão dos biombos nos bancos e 
esclareceu que o projeto visa protegeras pessoas que estão no atendimento no caixa. 
Agradeceu a empresa Água Sapucaí que está disposta em realizar parceria com a 
Prefeitura para recuperação da Estrada do Rio Manso, onde o proprietário da 
empresa se propôs a doar toda pedra para manutenção da estrada. Com relação ao 
Requerimento nº 14/2017, comentado pelo Ver. Benedito Geraldo Vaz Filho 
esclareceu que a reforma das calçadas se daria no lado em que não possui residências, 
agradeceu a Secretaria de Esportes pelo apoio nos eventos realizados no final de 
semana juntamente com a Igreja da Cidade e propôs aos vereadores se unirem para 
buscar aquilo que o município realmente precisa e, adotar o princípio da 
razoabilidade, em que se tem que tem que verificar se é possível fazer antes de cobrar 
o Poder Executivo, porquanto para realização de muitas obras é necessária emenda 
parlamentar em função dos custos elevados, porque o município possui dificuldades. 
Falou sobre o campo de futebol do Bairro do Souzas, relatando que concorda com 
que a proprietária do imóvel não deve ficar recolhendo as bolas que são chutadas em 
sua residência, todavia, entende que a mesma comete penalidade ao reter as bolas por 
se tratar de bens públicos. Sobre o transporte escolar no Bairro do Taquari acredita 
que a Administração Pública está tomando as providências necessárias dentro do que 
é possível, como não há convênio Monteiro Lobato não pode realizar o transporte 
desses alunos e, por fim, em relação ao transporte de alunos universitários informou 
que a Prefeitura esta fornecendo o vale-transporte e que em reunião com a Prefeita a 
mesma informou que irá fornecer o transporte para os alunos dos bairros, encerrou 
sua fala agradecendo a todos. O Presidente Ver. Ailton Rodolfo Martins em sua 
fala disse que está Casa de Leis esta sempre aberta para atender, principalmente os 
vereadores em decorrência das demandas apresentadas por munícipes e sobre o 
citado e pelo Ver. Jesse Marcos de Azevedo em relação aos requerimentos e 
indicações argumentou que nesta Casa de Leis fica a disposição do vereador a escolha 
do instrumento que irá usar, se o vereador deseja que haja uma resposta com prazo 
estabelecido, o mesmo irá optar pelo requerimento que é um mecanismo mais efetivo 
para obtenção de resultados. Finalizado o uso da tribuna, o Presidente coloca em 
discussão e votação as matérias em tramitação ordinária: 1. Requerimentos nº 14, 15 
e 20/17 de autoria do Vereador Odair José Rocha: aprovado por todos os 
vereadores. 2. Requerimentos nº 16, 17, 18, 19, 22, 23 e 26/17 de autoria do 
Vereador Jesse Marcos de Azevedo: aprovado por todos os vereadores, exceto 
Requerimento nº 23 que teve votos contrários do Ver. José Donizeti Pereira e 

mailto:camaramlobato@uol.com.br


                                                                                                                                                   

    
 

Rua Maria Luiza Valvano Auricchio, 21 - Centro - CEP 12250-000 - Monteiro Lobato - SP 
Telefone: (12) 3979-1577 - Telefone e Fax: (12) 3979-1145 

                                                                                       E-mail: camaramlobato@uol.com.br                                           Página 4 de 6                                                             

 

Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
 

Estado de São Paulo 

do Ver. Odair José Rocha. 3. Requerimentos nº 21, 24, 27, 28 e 29/17 de autoria 
do Vereador Ailton Rodolfo Martins: aprovado por todos os vereadores. 4. 
Requerimento nº 25/17 de autoria do Vereador Benedito Geraldo Vaz Filho: 
aprovado por todos os vereadores. 5. Projeto de Lei do Legislativo nº 02/17 de 
autoria do Vereador Benedito Geraldo Vaz Filho: aprovado por todos os 
vereadores. 6. Projeto de Lei do Legislativo nº 03/17 de autoria do Vereador 
Odair José Rocha: aprovado por todos os vereadores. Findo o expediente e não 
havendo mais nada a tratar, Presidente convoca todos os vereadores para próxima 
Sessão Ordinária que será realizada no seis de março, às dezenove horas. Declara 
encerrada a Sessão. Para constar, Eu, Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa, 
Primeira Secretária, lavrei a presente Ata. Sala das Sessões, 20 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

Vereador Ailton Rodolfo Martins 
- Presidente da Câmara - 

 
   
 
 

Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa 
- Primeira Secretária - 
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