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Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
Estado de São Paulo 

 

ATA DA 21ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos quatro dias do mês de dezembro 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 21ª 
(vigésima 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: 
ausente o Vereador Benedito Geraldo Vaz Filho. 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 20ª (vigésima) 
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 20ª (vigésima) 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. Em seguida, o Presidente solicitou aos vereadores que fizessem a 
leitura de suas proposituras: 1. Requerimento nº 85/17 de autoria do Vereador 
Odair José Rocha. 2. Requerimento nº 86/17 de autoria do Vereador Ailton 
Rodolfo Martins. 3. Requerimento nº 87/17 de autoria do Vereador Jesse 
Marcos de Azevedo. 4. Projeto de Lei do Executivo nº 30/17 de autoria da 
Prefeita Municipal. 5. Projeto de Lei do Executivo nº 31/17 de autoria da 
Prefeita Municipal. 6. Projeto de Lei do Executivo nº 32/17 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 Odair 
José Rocha iniciou desejando uma boa noite aos presentes e comentou sobre seu 
requerimento, situação em que a Polícia Militar informou que estavam sendo 
indagados sobre retirar os veículos parados nas áreas de embarque e desembarque do 
transporte escolar em frente às escolas e relataram que não realizavam a retirada dos 
veículos devido a falta de sinalização vertical, por esse motivo o Vereador solicitou a 
Prefeitura a instalação de placas informando que é permitido parar apenas veículos 
escolares em determinados horários. Também parabenizou a Administração 
Municipal pelo empenho em manter a agência do Banco do Brasil funcionando em 
nosso município e os vereadores da base pelo auxílio. Agradeceu e encerrou sua fala. 
O Vereador Ailton Rodolfo Martins solicitou ao Vice-presidente que assumisse a 
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cadeira da presidência para que possa fazer uso da tribuna. Desejou uma boa noite 
aos presentes e começou dizendo que o vereador foi eleito que ser um elo entre a 
população e a Administração Municipal e que os pedidos apresentados pelos 
vereadores são os pedidos encaminhados pela população, contou que vários pedidos 
apresentados pelos vereadores não estão sendo atendidos e por isso pede que o 
Executivo Municipal faça reunião com os vereadores para esclarecer as pendências, 
para que no próximo ano os mesmos pedidos não se repitam. Disse que na sessão 
legislativa passada já havia mencionado a Secretaria de Serviços Municipais e a 
Secretaria de Meio Ambiente pelos pedidos que foram feitos e que até o momento 
não foram realizados e que não houve resposta, e por isso pede que os secretários 
venham até a Câmara Municipal e conversem com os vereadores para expor se é 
viável ou não atender o que foi pedido. Ressaltou a importância do cronograma de 
manutenção das estradas ser definido juntamente com os vereadores. Agradeceu a 
servidora Jeane por atender um pedido seu que pendente desde o ano passado e pede 
que todos os secretários verifiquem as informações levadas as secretarias e que tem 
resolver com a maior brevidade possível, pois os vereadores devem ser vistos como 
companheiros no desenvolvimento dos trabalhos. Agradeceu e encerrou. Finalizado o 
uso da tribuna, o Presidente colocou em discussão e votação as matérias em 
tramitação ordinária: 1. Requerimento nº 85/17 de autoria do Vereador Odair 
José Rocha: aprovado por todos os vereadores. 2. Requerimento nº 86/17 de 
autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins: aprovado por todos os vereadores. 
3. Requerimento nº 87/17 de autoria do Vereador Jesse Marcos de Azevedo: 
aprovado por todos os vereadores. 4. Projeto de Lei do Executivo nº 29/17 de 
autoria da Prefeita Municipal: aprovado em primeira discussão e primeira 
votação por todos os vereadores. 5. Projeto de Lei Complementar do Executivo 
nº 01/17 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 nobres edis para próxima Sessão Ordinária 
que será realizada no dia 18 de dezembro, 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, 04 de dezembro de 2017.  

 
 
 

Vereador Ailton Rodolfo Martins 
- Presidente da Câmara - 

 
 
 

Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa 
- Primeira Secretária - 
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