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Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
Estado de São Paulo 

 

ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos dezesseis dias do mês de outubro 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 18ª 
(décima oitava) 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 17ª (décima sétima) 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 17ª 
(décima sétima) Sessão Ordinária: aprovada por todos os vereadores. O Presidente 
requereu a Primeira Secretária que realizasse a leitura dos pareceres emitidos pelas 
comissões quanto aos projetos a serem apreciados na presente sessão. 
Posteriormente, o Presidente solicitou aos vereadores que fizessem a leitura de suas 
proposituras: 1. Requerimento nº 79/17 de autoria do Vereador Jesse Marcos de 
Azevedo. 2. Projeto de Lei do Legislativo nº 03/17 de autoria do Vereador 
Odair José Rocha. 3. Projeto de Lei Complementar do Executivo nº 01/17 de 
autoria da Prefeita Municipal. 4. Projeto de Lei do Executivo nº 28/17 de 
autoria da Prefeita Municipal. 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 abdicou de usar a tribuna na presente sessão. O Vereador 
Carlos Renato Prince iniciou desejando uma boa noite aos presentes e falou não 
saber se a Prefeitura irá fazer a campanha antirrábica nesse ano e relatou que o 
problema relacionado à raiva no município ainda não foi sanado e que em São 
Francisco Xavier foi constatado um caso, diante disso irá entrar com um 
requerimento solicitando informações a Administração Municipal. Citou que os 
ônibus da Prefeitura não estão podendo ser usados pra nada e foi solicitado pelo 
Sindicato Rural um ônibus para auxiliar na semana da cidadania e nos últimos dias 
antes de ser realizado o evento o Sindicato Rural recebeu a informação de que não 
poderia ser utilizado o ônibus neste dia por falta de motorista. Parabenizou as pessoas 
que participaram da Festa do Doce e Queijo, entretanto, ressaltou que o evento gira 
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em torno dos produtores rurais e o Sindicato Rural foi convidado apenas para apoiar 
financeiramente e não foi convidado sequer para uma reunião, o que considera um 
erro, haja vista a proximidade do Sindicato Rural com os produtores. Mencionou o 
requerimento que fez a Prefeitura solicitando a elevação da guia e da calçada em 
frente ao Sindicato e a resposta que obteve foi que o próprio Sindicato Rural deveria 
fazer isso, argumentou que o problema deve ser resolvido, uma vez que o problema 
foi causado pelo asfalto que foi colocado no local, não cabendo ao Sindicado Rural 
fazer a manutenção no local. Sobre o projeto de lei apresentado pelo Vereador Odair 
José Rocha expôs que se trata de uma homenagem justa, que considera pequena 
diante do que o Senhor Luiz Geraldo Bertolini fez por Monteiro Lobato, porém, 
recomendou o Vereador Odair José Rocha que verifique aquela área, pois no passado 
havia problemas com o Ministério Público referente aquela área. Agradeceu e 
encerrou sua fala. O Vereador Odair José Rocha também desistiu de fazer uso da 
tribuna na presente sessão. Por fim, o Vereador Ailton Rodolfo Martins informou 
que não será possível a participação do engenheiro da Caixa Econômica Federal em 
reunião no dia de hoje, e disse ser importante que quando for feito um pedido do tipo 
que os outros vereadores também assinem o pedido, pois junto os vereadores têm 
mais força e os pedidos devem ser feitos usando a Secretaria da Câmara que esta a 
disposição para todos os vereadores. Finalizado o uso da tribuna, o Presidente 
colocou em discussão e votação as matérias em tramitação ordinária: 1. 
Requerimento nº 79/17 de autoria do Vereador Jesse Marcos de Azevedo: 
aprovado por todos os vereadores. 2. Projeto de Decreto Legislativo nº 03/17 
de autoria da Mesa Diretora: aprovado por todos os vereadores. 3. Projeto de 
Lei do Executivo nº 26/17 de autoria da Prefeita Municipal: aprovado em 
primeira discussão e primeira votação por todos os vereadores. 4. Projeto de 
Lei do Executivo nº 13/17 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 convocou os vereadores 
para próxima Sessão Ordinária que será realizada no dia 06 de novembro, 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, 16 de outubro de 2017.  

 
 
 

Vereador Ailton Rodolfo Martins 
- Presidente da Câmara - 
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