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Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
Estado de São Paulo 

 

ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos dezenove dias do mês de junho 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 10ª 
(décima) 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: 
ausente o Vereador Carlos Renato Prince. 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. Neste momento foi registrada a presença do Vereador Carlos Renato 
Prince. Foi colocada em votação a dispensa da leitura da ata da 9ª (nona) 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 ata da 9ª (nona) Sessão Ordinária: aprovada por todos os vereadores. O 
Presidente solicitou que a Secretária fizesse a leitura do Ofício nº 270/17 
encaminhado pela Prefeita Municipal. Requereu a Primeira Secretária que realizasse a 
leitura dos pareceres emitidos pelas comissões quanto aos projetos a serem apreciados 
na presente sessão. O Presidente solicitou aos vereadores que fizessem a leitura de 
suas proposituras: 1. Indicação nº 24, 25 e 26/17 de autoria do Vereador José 
Donizeti Pereira. 2. Indicação nº27 e 28/17 de autoria do Vereador Ailton 
Rodolfo Martins. 3. Requerimento nº 57/17 de autoria do Vereador Carlos 
Renato Prince. 4. Projeto de Lei do Executivo nº 18/17 de autoria da Prefeita 
Municipal. O Presidente encaminha os referido projeto para as comissões 
competentes para análise e emissão de 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 Ailton Rodolfo 
Martins iniciou desejando uma boa noite aos presentes e cumprimentou o ex-
vereador Beto da Casa de Ração que irá fazer uso da Tribuna Livre logo após a 
sessão. Ofereceu seus pêsames ao Vereador Carlos Renato Prince pela perda de sua 
mãe, Senhora Luzia Prince, espera que Deus conforte a família. Agradeceu a Prefeita, 
a Senhora Sara e o Senhor Jarbas, Presidente do CONSEG Monteiro Lobato, pela 
realização da primeira feira do Bairro São Benedito, que foi denominada “Ritmos da 
Serra” e que acontecerá todo primeiro domingo de cada mês, falou que algumas 
pessoas do Bairro do Souzas também irão participar da feira e que o evento é uma 
oportunidade para que as pessoas possam expor seus produtos e gerar renda no 
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Município, informou que solicitou a Prefeitura que possa levar a feira para próxima da 
Rodovia SP-050 e que a sinalização de transito seja melhorada no local. Aproveitou 
para convidar os presentes para que participem no dia 08 de julho da festa julina 
comunitária do Bairro São Benedito a qual sempre contou com o apoio desta Casa de 
Leis, do Sindicato Rural e da comunidade e com isso podem realizar uma festa 
gratuita para o bairro. Agradeceu e encerrou sua fala. Finalizado o uso da tribuna, o 
Presidente colocou em discussão e votação as matérias em tramitação ordinária: 1. 
Requerimento nº 57/17 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: 
aprovado por todos os vereadores. 2. Projeto de Lei do Executivo nº 16/17 de 
autoria da Prefeita Municipal: aprovado por todos os vereadores. 3. Projeto de 
Lei do Executivo nº 17/17 de autoria da Prefeita Municipal: aprovado por 
todos os vereadores. Posteriormente a votação foi feito um minuto de silêncio em 
homenagem a Senhora Luzia Prince. Findo o expediente e não havendo mais nada a 
tratar, o Presidente convoca os vereadores para próxima Sessão Ordinária que será 
realizada no dia 03 de julho, às 19 horas. Sem mais para o momento, agradece a 
presença de todos e declara encerrada a Sessão. Para constar, Eu, Vereadora Gislene 
Aparecida Barreto Costa, Primeira Secretária, lavrei a presente Ata. Sala das Sessões, 
19 de junho de 2017. O Presidente convida o Senhor Roberto Oliveira Silva para 
usar a Tribuna conforme a Lei Municipal nº 1.605/15, que irá abordar o tema 
“estradas rurais” por quinze minutos. Passa a palavra para o Vereador Odair José 
Rocha que informa que terá de se ausentar por motivos pessoais. O Senhor Roberto 
Oliveira Silva inicia cumprimentando todos os presentes, presta suas condolências a 
família Prince devido ao falecimento da Senhora Luzia Prince. Pede aos vereadores 
que estão iniciando a vida pública que avaliem suas atitudes em relação ao trabalho 
que estão realizando e que ocupar o cargo de vereador ou prefeito nada mais é que o 
seguimento da vida de cada um e que essa oportunidade deve ser aproveitada fazendo 
o melhor possível para a cidade de Monteiro Lobato. Relatou que aceitou ocupar o 
cargo de Presidente do Conselho para que possa contribuis com o desenvolvimento 
do município de Monteiro Lobato e ajudar a população, especialmente à população 
que se encontra na zona rural e que dependem das estradas rurais para se 
locomoverem. Falou que se citar o nome de algum vereador esse poderá argumentar, 
e que sua fala não se trata de questões pessoais e que esta buscando corrigir coisas 
que estão erradas, disse que tudo que esta fazendo é pelo bem de Monteiro Lobato, 
mas existem criticas a respeito, e em determinada ocasião o Vereador Benedito 
Geraldo Vaz Filho disse que sua designação ao cargo de Presidente do Conselho 
Rural se tratava de um conchavo político. Expôs o trabalho que esta sendo realizado 
nas estradas municipais e mencionou que o Vereador Jesse Marcos de Azevedo 
impediu a parceria entre Monteiro Lobato e o distrito de São Francisco Xavier para 
manutenção de estradas rurais e acredita que o vereador agiu pensando que estava 
fazendo o melhor, entretanto, na atual conjuntura prejudicou o Município ao 
interromper a realização desta parceria. Citou o Vereador Carlos Renato Prince e o 
Vereador João Francisco da Silva por terem conseguido recursos para obra da calçada 
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da Vila Esperança que propiciará melhores condições aos moradores do bairro, falou 
que enquanto munícipe se sente orgulhoso pelo trabalho realizado pelos dois 
vereadores que deixaram as diferença políticas de lado. Informou que foram 
protocolados ofícios com deputados pedindo a recuperação da Estrada do Livro 
devido a sua grande importância e para a reforma de duas pontes nas estradas rurais e 
acredita que estes recursos sejam liberados em breve, menciona que foram realizadas 
várias reuniões com o D.E.R. pedindo melhorias na Rodovia SP-050, e, também na 
Estrada do Caracol, juntamente com o Pastor Carmo e com o Vereador Odair José 
Rocha, foi solicitado a um deputado recurso para manutenção da ponte no início da 
estrada; por isso que a todos que deixem as diferenças políticas de lado e trabalhem 
em prol do Município. Para terminar relata o problema da Mineradora Monteiro 
Lobato em transportar seus produtos na Rodovia SP-050 devido ao veículo utilizado 
e avalia que isso poderá afetar os funcionários da empresa. Agradeceu e encerrou. O 
Vereador Benedito Geraldo Vaz Filho perguntou o que o Conselho esta fazendo 
para melhorar as estradas rurais e mencionou as péssimas condições de algumas 
estradas. O Senhor Roberto Oliveira Silva respondeu que cabe ao conselho 
representar a população junto a Administração Municipal e cobrar para que as 
solicitações sejam atendidas. O Vereador Benedito Geraldo Vaz Filho disse que 
cobranças são realizadas através da Câmara Municipal e a resposta é que não tem 
condições financeiras ou equipamentos para fazer, mas veem máquinas da Prefeitura 
fazendo serviços particulares em vez de dar prioridade as estradas rurais e sugere que 
os vereadores também participem das atividades deste conselho para que talvez assim 
tenha resultados mais concretos. O Senhor Roberto Oliveira Silva argumentou que 
é isso mesmo, com a participação de todos que esta buscando soluções para ajudar, 
independente de cargos políticos, sugere irem até a Prefeita para saber o que esta 
acontecendo em relação à realização de serviços a particulares, e disse estar disposto a 
fazer reuniões com os vereadores. O Vereador Jesse Marcos de Azevedo 
comentou a fala do Senhor Roberto sobre eventual parceria com o distrito de São 
Francisco Xavier para manutenção de estradas, o vereador diz que uma das principais 
funções dos vereadores é fiscalizar os atos do Executivo e que diante de uma situação 
como essas não pode fechar os olhos e gostaria de saber se enquanto Presidente do 
Conselho Rural já fez um levantamento de quantos requerimentos existem na 
“Garagem” de sitiantes solicitando trator para roçada, aração de terra ou 
retroescavadeira, já que o Município alega na ter equipamento para estes serviços. 
Ressaltou que em nenhum momento interferiu ou impediu a realização de qualquer 
parceria. O Senhor Roberto Oliveira Silva falou que perante a lei pode ser ilegal, 
mas como esta sendo beneficiado o Município acha que tem que ser feito e atender a 
população, diz ainda que o Vereador Benedito Geraldo Vaz Filho e o Vereador Jesse 
Marcos de Azevedo divergem quanto à realização de serviços particulares pela 
Prefeitura Municipal. O Vereador João Francisco da Silva expôs que só não 
participa das reuniões por não ter sido convidado e que caso seja convidado terá o 
maior prazer em participar das reuniões. O Senhor Roberto Oliveira Silva explanou 
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que irá comunicar o Presidente da Câmara sobre as próximas reuniões para que 
convide os demais vereadores para participarem. A Senhora Sueli perguntou como 
foi nomeado o conselho e quais são os componentes. Foi respondido que o conselho 
foi formando a convite da Prefeita e nomeado por decreto. O Presidente da 
Câmara informou que outros membros do conselho podem usar a Tribuna Livre, 
mas o Senhor Roberto Oliveira Silva somente poderá usar a tribuna novamente 
depois de seis meses. O Senhor Roberto Oliveira Silva esclareceu que não houve 
eleição para o conselho, que foi um convite da Prefeita e informou os membros que 
compõe o conselho. O Presidente da Câmara declara encerrado o uso da Tribuna 
Livre. Para constar, Eu, Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa, Primeira 
Secretária, lavrei a presente Ata. Sala das Sessões, 19 de junho de 2017. 
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