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Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
Estado de São Paulo 

 

ATA DA 16ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos dezoito dias do mês de setembro 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 16ª 
(décima sexta) 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 Jesse Marcos de Azevedo. 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 Jesse Marcos 
de Azevedo. Foi colocada em votação a dispensa da leitura da ata da 15ª (décima 
quinta) 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 15ª (décima quinta) Sessão Ordinária: 
aprovada por todos os vereadores. O Presidente solicitou aos vereadores que 
fizessem a leitura de suas proposituras: 1. Indicação nº 32/17 de autoria do 
Vereador Carlos Renato Prince. 2. Indicação nº 33/17 de autoria do Vereador 
Ailton Rodolfo Martins. 3. Requerimento nº 71/17 de autoria da Vereadora 
Gislene Aparecida Barreto Costa. 4. Requerimentos nº 72, 73 e 74/17 de 
autoria do Vereador Odair José Rocha. 5. Requerimento nº 75/17 de autoria do 
Vereador Jesse Marcos de Azevedo. 6. Requerimento nº 76/17 de autoria do 
Vereador Ailton Rodolfo Martins. 7. Projeto de Decreto Legislativo nº 02/17 de 
autoria do Vereador Jesse Marcos de Azevedo. 8. Projeto de Lei do Legislativo 
nº 07/17 de autoria da Mesa Diretora. O Presidente encaminhou os referidos 
projetos 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 Jesse Marcos de Azevedo iniciou cumprimentando todos os presentes e 
manifestou seu agradecimento a Prefeitura Municipal pela instalação de uma placa de 
sinalização de trânsito em atendimento a ofício encaminhado para que realizasse 
melhorias na sinalização para os motoristas que vem de São Francisco Xavier. 
Solicitou a Secretaria desta Casa Leis que elabore um ofício a ser encaminhado à 
Prefeita Municipal, para que providenciada a instalação de lombada ao final da Rua 
Bernardino de Campos, no trecho em que se encontra com a Avenida Adhemar de 
Barros, conforme antiga reivindicação dos moradores; e também solicite informação 
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da Prefeitura sobre o Ofício nº 58/17 encaminhado por esta Casa Leis, onde a 
Prefeita informou que encaminhou o pedido ao setor responsável para que verificasse 
a possibilidade de instalação dessas lombadas, o Vereador acredita que já houve 
tempo suficiente para que o setor responsável verificasse se será possível ou não a 
instalação. Outra matéria que o leva a tribuna é a pavimentação e drenagem da 
Avenida Visconde de Sabugosa, localizada no Bairro Alpes do Buquira, onde pode ser 
observado que consta na placa de identificação que a obra seria iniciada em 17 de 
abril de 2017 e com o término previsto para o dia 17 de novembro de 2017, sendo 
que o valor disponibilizado pelo Governo Federal é de R$ 595.102,42, as pessoas que 
moram no bairro estão constantemente tentando obter informações na Prefeitura 
Municipal sobre a pavimentação e dizem que ninguém explica o motivo pelo qual as 
obras não estão em andamento. Relatou que acessou o portal da transparência e 
constatou que o valor a ser transferido pela União é de R$ 592.000,00 e valor da 
contrapartida é de R$ 3.102,42 e o órgão responsável pela gestão é o Ministério das 
Cidades e o responsável pela transferência dos recursos financeiros ao Município de 
Monteiro Lobato é a Caixa Econômica Federal e esta claramente detalhado no portal 
da transparência que em 28 de dezembro de 2016 foi transferida a importância de R$ 
296.000,00 ao Município, a metade do valor do convênio, e lembrou que faltam 
menos que 45 dias para concluir a obra. Por isso, argumenta que os vereadores devem 
no mínimo entender o que esta acontecendo. A Vereadora Gislene Aparecida 
Barreto Costa solicitou um aparte e falou que foi informado pela Prefeitura que o 
valor liberado pelo Ministério das Cidades esta na Caixa Econômica Federal e eles 
estão demorando muito para repassar o dinheiro e criando várias dificuldades para 
fazer o repasse. O Vereador Odair José Rocha também solicitou um aparte e disse a 
Caixa Econômica Federal ainda não liberou o recurso para que a obra pudesse ser 
iniciada, mesmo após a visita do engenheiro responsável por realizar as vistorias no 
local e segundo informações a Caixa Econômica Federal não dispõe de recursos para 
efetuar o pagamento e por isso cria empecilhos para realizar o repasse do valor. O 
Vereador José Donizeti Pereira requereu um aparte e abordou que a empresa que 
venceu a licitação e a mesma que esta fazendo a calçada da Vila Esperança e é a 
mesma que fez a creche, e ainda tem o que receber dessas obras e a Caixa Econômica 
Federal não esta liberando o dinheiro. O Vereador Jesse Marcos de Azevedo 
argumentou que os vereadores precisam entender o que esta acontecendo para 
poderem informar aos moradores o que esta acontecendo, e se vai ou não ser 
realizada o obra de pavimentação e drenagem da Avenida Visconde de Sabugosa. 
Relatou que também faz parte de sua pauta a primeira fase da obra de implantação de 
calçadas e sarjetas que liga o Centro do município aos Bairros da Vila Esperança e 
Jardim Alvorada, e para essa obra foi liberada a importância de R$ 245.250,00 
conforme divulgado no portal da transparência do Governo Federal, no entanto, 
existem diversas reclamações dos moradores dos Bairros Vila Esperança e Jardim 
Alvorada em relação a obra, como por exemplo: tampas das caixas de drenagem 
quebradas no meio da calçada; o vereador disse que a Administração Municipal deve 
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solucionar esses problemas antes que aconteça algum acidente no local, e é 
inadmissível que fiquem pendências dessa primeira fase da obra para serem 
solucionadas na segunda fase da obra que esta prevista para ser realizada com emenda 
parlamentar do Deputado Estadual Padre Afonso Lobato. Expôs que irá se empenhar 
e cobrar da Administração Municipal para que acione a empresa responsável para 
solucionar essas pendências ou que a Prefeitura mesmo realize esses reparos o mais 
rápido possível. Dando continuidade, registrou reclamação feita por moradores da 
Estrada do Brumado em relação à falta de manutenção da estrada, sendo que a última 
manutenção feita foi de apenas parte da estrada. Agradeceu a atenção de todos e 
encerrou sua fala. Finalizado o uso da tribuna, o Presidente colocou em discussão e 
votação as matérias em tramitação ordinária: 1. Requerimento nº 71/17 de autoria 
da Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa: aprovado por todos os 
vereadores. 2. Requerimento nº 72/17 de autoria do Vereador Odair José 
Rocha: aprovado por todos os vereadores. 3. Requerimento nº 73/17 de autoria 
do Vereador Odair José Rocha: aprovado por todos os vereadores. 4. 
Requerimento nº 74/17 de autoria do Vereador Odair José Rocha: aprovado 
por todos os vereadores. 5. Requerimento nº 75/17 de autoria do Vereador 
Jesse Marcos de Azevedo: aprovado por todos os vereadores. 6. Requerimento 
nº 76/17 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins: aprovado por todos os 
vereadores. 7. Projeto de Lei do Executivo nº 22/17 de autoria da Prefeita 
Municipal: aprovado em segunda discussão e segunda votação por todos os 
vereadores. Findo o expediente e não havendo mais nada a tratar, o Presidente 
convidou os presentes para audiência pública das metas fiscais e da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias que será realizada às 18 horas, do dia 28 de setembro. E, convocou os 
vereadores para próxima Sessão Ordinária que será realizada no dia 02 de outubro, às 
19 horas. Sem mais para o momento, agradeceu a presença de todos e declarou 
encerrada a Sessão. Para constar, Eu, Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa, 
Primeira Secretária, lavrei a presente Ata. Sala das Sessões, 18 de setembro de 2017.  

 
 
 

Vereador Ailton Rodolfo Martins 
- Presidente da Câmara - 

 
 
 

Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa 
- Primeira Secretária - 
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