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Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
Estado de São Paulo 

 

ATA DA 11ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos três dias do mês de julho 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 11ª (décima primeira) 
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. Após a execução do Hino Nacional foi realizado um minuto de silêncio devido ao 
falecimento do Senhor Paulo Leocárdio Santos. Foi colocada em votação a dispensa da 
leitura da ata da 10ª (décima) 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 10ª (décima) Sessão Ordinária: aprovada por todos os 
vereadores. O Presidente solicitou a Primeira Secretária que realizasse a leitura dos pareceres 
emitidos pelas comissões quanto ao projeto a ser apreciado na presente sessão. O Presidente 
solicitou aos vereadores que fizessem a leitura de suas proposituras: 1. Requerimento nº 
58/17 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins. 2. Projeto de Decreto 
Legislativo nº 01/17 de autoria da Mesa Diretora da Câmara 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 Carlos Renato Prince cumprimentou os presentes e falou que usará a Tribuna 
para relatar o descaso do Executivo Municipal no que diz respeito à falta de resposta a um 
requerimento de sua autoria que foi feito no dia 08 de junho de 2017 e até a presente data 
não houve resposta do Poder Executivo, o que considera um desrespeito para com a 
vereança, e, solicitou que a Mesa Diretora da Câmara Municipal adote as providências 
cabíveis. O Vereador Odair José Rocha desejou uma boa noite aos presentes e iniciou 
relatando que juntamente com o Deputado Estadual Carlos Bezerra conseguiu a liberação de 
noventa mil reais para a aquisição de uma “van” para o transporte de pacientes as consultas 
médicas em outras cidades, contou ainda as dificuldades do município em relação a este tipo 
de transporte devido ao fato de a Secretaria de Saúde possuir apenas um veículo para esse 
fim. Falou sobre a agricultura familiar e narrou que esteve em um simpósio e foi exposto 
pelo Ministro da Agricultura que a demanda pela compra de produtos da agricultura familiar 
é muito grande, por esse motivo indagou sobre o que pode ser cultivado no município para 
que no futuro os produtores de Monteiro Lobato também possam participar das chamadas 
públicas realizadas pelo Governo do Estado e pelo Governo Federal, mencionou que um 
caminho seria a parceria da APPR (Associação dos Pequenos Produtores Rurais) com a 
Prefeitura Municipal, agradeceu a presença do Senhor João Marcelino presidente a APPR, e 
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argumentou que este pode ser um mecanismo para que as famílias não tenham que sair da 
zona rural e vir para cidade, e que segundo o Ministério da Agricultura a oferta desses 
produtos não é suficiente para atender a demanda, o Vereador ainda contou que foi criado 
na zona rural em um período em que população rural era muito maior que a de hoje. O 
Vereador Carlos Renato solicitou um aparte e falou que deve partir da Prefeitura o 
incentivo para que haja o desenvolvimento dessa atividade, mencionou que noventa por 
cento dos sitiantes da municipalidade não possuem CNPJ ou inscrição estadual o que 
impossibilita obter nota fiscal para a venda dos produtos e para solicitar ou alugar 
equipamentos junto a Prefeitura, além do fato de grande parte das propriedades estarem 
irregulares. O Vereador Odair José Rocha disse que isso não pode ser um abismo e 
tentará ser o elo entre as partes e buscará meios de desburocratizar o processo junto ao 
Poder Executivo. E assim encerrou sua fala. O Ailton Rodolfo Martins principiou falando 
sobre o requerimento apresentado pelo Vereador Carlos Renato Prince em que irá procurar 
a Secretaria de Saúde pessoalmente para resolver esse impasse, uma vez que essa atitude de 
não responder é um desrespeito com todos os vereadores desta Casa de Leis. Sobre o trator 
agrícola, acredita que seja importante a implantação da Casa da Agricultura em Monteiro 
Lobato como já existiu a algum a tempo. O Vereador Carlos Renato Prince respondeu 
que desde a implantação da lei de responsabilidade fiscal a Prefeitura teve de reduzir gastos e 
com isso a Casa da Agricultura foi desativada e isso também acorreu em outras várias 
cidades da região. O Vereador Ailton Rodolfo Martins disse que o fechamento da Casa da 
Agricultura foi uma grande perda para o município e encerrou sua fala. Finalizado o uso da 
tribuna, o Presidente colocou em discussão e votação as matérias em tramitação ordinária: 1. 
Requerimento nº 58/17 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins: aprovado por 
todos os vereadores. 2. Projeto de Lei do Executivo nº 18/17 de autoria da Prefeita 
Municipal: aprovado por todos os vereadores. Findo o expediente e não havendo mais 
nada a tratar, o Presidente convida os presentes para audiência sobre o Plano Diretor de 
Monteiro Lobato que será realizada no dia 10 de julho, às 18 horas. E, convoca os nobres 
edis para próxima Sessão Ordinária que será realizada no dia 17 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, 03 de julho de 2017.  

 

 

 

Vereador Ailton Rodolfo Martins 
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