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Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
Estado de São Paulo 

 

ATA DA 23ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezoito, 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 23ª 
(vigésima terceira) 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 10ª (décima) Sessão Extraordinária e da 22ª (vigésima 
segunda) 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 10ª (décima) Sessão Extraordinária e da 22ª 
(vigésima segunda) Sessão Ordinária: aprovada por todos os vereadores. O Presidente 
convidou os vereadores para que fizessem a leitura de suas respectivas proposituras: 
1. Indicação nº 01/18 de autoria do Vereador José Donizeti Pereira. 2. 
Indicação nº 02/18 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince. 3. Indicação 
nº 03/18 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince. 4. Indicação nº 04/18 de 
autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins. 5. Indicação nº 05/18 de autoria 
do Vereador Ailton Rodolfo Martins. 6. Indicação nº 06/18 de autoria do 
Vereador Ailton Rodolfo Martins. 7. Indicação nº 07/18 de autoria do Vereador 
Ailton Rodolfo Martins. 8. Requerimento nº 01/18 de autoria do Vereador 
Carlos Renato Prince. 9. Requerimento nº 02/18 de autoria do Vereador Carlos 
Renato Prince. 10. Requerimento nº 03/18 de autoria do Vereador Carlos 
Renato Prince. 11. Requerimento nº 04/18 de autoria do Vereador Carlos 
Renato Prince. 12. Requerimento nº 05/18 de autoria do Vereador Ailton 
Rodolfo Martins. 13. Requerimento nº 06/18 de autoria do Vereador Jesse 
Marcos de Azevedo. 14. Requerimento nº 07/18 de autoria do Vereador Jesse 
Marcos de Azevedo. 15. Requerimento nº 08/18 de autoria do Vereador Ailton 
Rodolfo Martins. 16. Projeto de Lei do Executivo nº 01/18 de autoria da 
Prefeita Municipal. 17. Projeto de Lei do Executivo nº 02/18 de autoria da 
Prefeita Municipal. 18. Projeto de Lei do Executivo nº 03/18 de autoria da 
Prefeita Municipal. 19. Projeto de Lei do Executivo nº 04/18 de autoria da 
Prefeita Municipal. 20. Projeto de Lei do Executivo nº 05/18 de autoria da 
Prefeita Municipal. 21. Projeto de Lei do Executivo nº 06/18 de autoria da 
Prefeita Municipal. O Presidente encaminhou os referidos projetos para as 
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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 desejando uma boa noite aos presentes e deu as boas 
vindas ao Vereador Luis Carlos Diniz e lhe desejou um excelente mandato. 
Congratulou a Prefeitura de Monteiro Lobato pela campanha realizada em prol das 
famílias afetadas pelas chuvas no município, dizendo ser emocionante ver a ajuda e o 
socorro chegando de todas as partes e parabenizou a equipe da Prefeitura e os 
voluntários pelo apoio dado. Falou sobre as dificuldades financeiras enfrentadas pelo 
asilo Cantinho São Vicente e informou que a diretoria do asilo lançou uma campanha 
para arrecadar recursos para entidade, o Vereador solicitou o apoio de seus colegas 
vereadores nesta campanha. Ressaltou que não consegue entender o motivo de a 
Administração Municipal não prestar a devida assistência ao asilo, sendo que o 
repasse mensal da Prefeitura ao asilo é de apenas R$ 1.200,00 (um mil e duzentos 
reais) e a entidade abriga cerca de vinte e dois idosos sendo que o custo estimado por 
idoso é de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). Mencionou que não é apenas o 
repasse da Prefeitura que é baixo, os recursos transferidos pelo Governo Estadual, 
Governo Federal e também pela Igreja são muito baixos. Citou ainda que a 
Administração Municipal não demonstra empenho em regulamentar o Fundo 
Municipal do Idoso e criar uma conta bancária específica para esse fim e lamenta a 
falta de atuação do Conselho Municipal do Idoso no intuito de promover a 
regulamentação do Fundo Municipal do Idoso e consequentemente a captação de 
recursos financeiros por meio de doações. Pelos motivos expostos, solicitou aos 
vereadores da base do governo que tentem sensibilizar a prefeita em ajudar o asilo. 
Outra matéria que considera polêmica é a contratação do transporte escolar, pois 
segundo algumas pessoas do município que participaram da licitação a Prefeitura irá 
contratar uma empresa de Pindamonhangaba e para ter certeza desta informação é 
que fez o requerimento a Prefeitura, o vereador acredita que ficou clara a vontade da 
prefeitura em excluir todos os condutores que realizavam o transporte escolar em 
Monteiro Lobato até o final do ano de dois mil e dezessete, demonstrando uma total 
despreocupação em manter os postos de trabalho desses cidadãos lobatenses que 
investiram em seus veículos para prestação desse serviço, após a procura de alguns 
munícipes e de pessoas que prestavam esse serviço resolveu tomar conhecimento 
sobre o tramite do processo licitatório e verificou irregularidades no processo e por 
isso entrou com uma ação de impugnação como cidadão e o mesmo foi negado pela 
Prefeitura sem que fossem feitas as devidas correções no processo. Por isso, 
formulou uma representação e apresentou ao Ministério Público para defender os 
interesses da sociedade nesse processo. Evidenciou que ficou claro no edital o 
interesse de excluir as empresas que prestavam esse serviço até o ano passado com 
cláusulas no edital que seriam inviáveis de os “perueiros” cumprirem e por isso não 
poderiam participar da licitação. Também citou o fato de a Prefeitura conceder o 
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prazo de dois meses para uma empresa regularizar sua documentação enquanto 
executa o contrato, sendo que essa informação não constou no edital, o que considera 
uma violação e irá levar o fato ao conhecimento do Ministério Público. Agradeceu a 
atenção de todos e encerrou sua fala. O Vereador Carlos Renato Prince começou 
desejando uma boa noite aos presentes e leu um ofício de sua autoria em que solicita 
a Telefônica Brasil S/A a limpeza do imóvel da central telefônica do município de 
Monteiro Lobato; também mencionou seu ofício em agradecimento ao deputado 
estadual Vaz de Lima pela doação de um veículo que deverá ser utilizada pela 
Secretaria Municipal de Saúde e na oportunidade também solicitou ao deputado 
implementos agrícolas para serem utilizados na patrulha agrícola do município. Falou 
sobre os “perueiros”, situação em que foram colocados em uma saia justa, devido ao 
desencontro nas informações prestadas pela Prefeitura. Salientou a falta de 
manutenção nas estradas rurais e falta cuidado em relação às estradas contempladas 
pelo programa “Melhor Caminho” e espera que com a melhora do tempo das devidas 
manutenções sejam feitas nas estradas rurais. Sobre as suas indicações e seus 
requerimentos, evidenciou a necessidade de corte de uma árvore em frente à padaria 
El Shaday, onde a mesma danificou a calçada e no local os acidentes ocasionando a 
queda de idosos tem sido recorrentes. Contou que a Estrada Nelson Gomes esta 
intransitável e pediu ao responsável pela manutenção das estradas que tome as 
providências necessárias e agradeceu ao Secretário de Esportes que atendeu sua 
solicitação e consertou os vazamentos no telhado do ginásio poliesportivo. 
Mencionou a possibilidade de realizar um comodato do trator agrícola John Deere 
com o Sindicato Rural de Monteiro Lobato para melhor aproveitamento do mesmo 
junto aos produtores rurais do município. Agradeceu o Senhor Airton Auricchio pela 
doação de cinco caminhões de pedra para ser utilizada no estacionamento da igreja. 
Por fim, agradeceu os funcionários da Prefeitura e a força de tarefa que foi montada 
no dia da enchente para socorrer a população afetada. Encerrou parabenizando o 
Vereador Luis Carlos Diniz e agradecendo a atenção dos presentes. O Vereador Luis 
Carlos Diniz abriu mão de sua fala. O Vereador Odair José Rocha principiou 
cumprimento os presentes e disse que o seu colega vereador tem trazido a questão do 
asilo a esta Casa de Leis, mas os residentes do asilo tem um desconto de seus salários 
para que possam permanecer no asilo e por isso solicitou que seja trazido a essa Casa 
Legislativa informações quanto ao que é arrecadado pelo asilo com as contribuições 
dos abrigados e suas demais receitas, pois não consegue visualizar a obrigação da 
Administração Municipal nesse sentido e por isso pede os demonstrativos pertinentes 
para serem verificados, visto que acredita que a situação das pessoas que estão lá é 
mais importante e todos devem dar as mãos para tentar resolver essa questão. 
Informou que foi depositada para o município uma emenda do deputado estadual 
Carlos Bezerra Jr. no valor de R$ 90.000,00 (noventa mil reais) e logo será realizada a 
licitação para aquisição de uma “van” para o transporte de pacientes da saúde. Sobre 
o transporte escolar, relatou que os vereadores da bancada também estão procurando 
entender os motivos pelos quais foram adotados esses caminhos e segundo o jurídico 
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da Prefeitura nenhuma empresa tinha a documentação completa para assumir e em 
relação ao prazo de vinte dias informado pelo Vereador Jesse Marcos de Azevedo, 
disse que irá verificar, pois se trata de um prazo muito extenso. O Vereador Odair 
José de Araújo solicitou um aparte e esclareceu que a pregoeira deixou claro que o 
prazo para apresentação da documentação era de três dias. Retomando o Vereador 
Odair José Rocha narrou que o prazo que lhe foi informado pelo jurídico da 
Prefeitura seria de cinco dias. Cientificou que na data de hoje a Secretaria de Saúde 
recebeu os medicamentos que estavam faltando no estoque da farmácia municipal. 
Agradeceu ao Secretário de Esportes pela melhoria realizada no campo de futebol ao 
lado do ginásio poliesportivo. Narrou o apoio do poder público aos pequenos 
produtores rurais, com o empréstimo de máquinas e equipamentos para o 
desenvolvimento da atividade agrícola. Parabenizou a equipe que atuou durante a 
enchente e agradeceu a todas as pessoas e entidades que enviaram recursos. Desejou 
as boas-vindas ao Vereador Luis Carlos Diniz; e gostaria que em dois mil e dezoito, o 
trabalho dos vereadores seja mais tranquilo e sem conflitos, de modo a contribuir 
para melhoria de vida do cidadão lobatense. Por fim, pediu que os vereadores se 
respeitassem e se unissem em prol do município e das pessoas, e ressaltou a 
importância de se buscar junto a Administração Municipal meios para enfrentar as 
dificuldades e citou como exemplo os problemas enfrentados para manutenção das 
estradas rurais e avalia que a contratação de conserveiros para as estradas rurais seja 
uma solução, mas a Administração Municipal entende que é algo oneroso ao 
município. O Vereador Ailton Rodolfo Martins fez um aparte e narrou o 
sofrimento da população da zona rural em se locomover e descreveu a necessidade de 
se ter um estrategista para cuidar das estradas rurais. O Vereador Odair José Rocha 
deseja uma Câmara Municipal mais sólida para esse ano e busque benefícios para o 
desenvolvimento do município de Monteiro Lobato. Desejou uma boa noite e 
encerrou sua fala. O Vereador Ailton Rodolfo Martins principiou parabenizando 
todos que atuaram no dia da enchente e narrou que se trata de um momento muito 
difícil e que há anos atrás também sofreu com essa situação. Disse não existe a 
bancada da Prefeita e sim uma bancada voltada a atender o povo que compartilha 
com a proposta da Prefeita. Contou que conversou com o procurador jurídico da 
Câmara sobre a possibilidade de aumentar os recursos transferidos ao asilo, mas isso 
depende de lei, também falou que em mandatos anteriores a Prefeitura ajudava o asilo 
de outras maneiras e que juntamente com outros vereadores e os responsáveis pelo 
asilo poderia ser iniciada uma conversa com a Prefeita para encontrar maneiras de 
ajudar o asilo. Falou o sobre o projeto de lei que deve ir para votação na próxima 
sessão e que irá permitir a regulamentação e abertura de conta bancária para o Fundo 
Municipal do Idoso. Agradeceu o Secretário de Esportes por atender as suas 
solicitações e por estar correndo atrás de meios para conseguir atender a população. 
Sobre o transporte escolar narrou que o prazo que lhe foi informado era de cinco 
dias, mas que segundo foi informado pela Administração Municipal na data de hoje 
seriam aguardados alguns documentos pelo prazo de sessenta dias, mas não foi 
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definido se terá uma nova licitação ou não. Parabenizou o vereador Luis Carlos Diniz 
e lhe desejou as boas-vindas à Câmara Municipal e espera que o vereador ajude ainda 
mais nos trabalhos desta Casa de Leis. Finalizado o uso da tribuna, o Presidente 
colocou em discussão e votação as matérias em tramitação ordinária: 1. 
Requerimento nº 01/18 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: aprovado 
por todos os vereadores. 2. Requerimento nº 02/18 de autoria do Vereador 
Carlos Renato Prince: aprovado por todos os vereadores. 3. Requerimento nº 
03/18 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: aprovado por todos os 
vereadores. 4. Requerimento nº 04/18 de autoria do Vereador Carlos Renato 
Prince: aprovado por todos os vereadores. 5. Requerimento nº 05/18 de autoria 
do Vereador Ailton Rodolfo Martins: aprovado por todos os vereadores. 6. 
Requerimento nº 06/18 de autoria do Vereador Jesse Marcos de Azevedo: 
aprovado por todos os vereadores. 7. Requerimento nº 07/18 de autoria do 
Vereador Jesse Marcos de Azevedo: aprovado por todos os vereadores. 8. 
Requerimento nº 08/18 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins: 
aprovado por todos os vereadores. Findo o expediente e não havendo mais nada a 
tratar, o Presidente convocou os nobres edis para próxima Sessão Extraordinária que 
será realizada ao término desta Sessão Ordinária. 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, 05 de fevereiro de 2018.  

 
 
 

Vereador Ailton Rodolfo Martins 
- Presidente da Câmara - 

 
 
 

Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa 
- Primeira Secretária - 
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