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Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
Estado de São Paulo 

 

ATA DA 24ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos dezenove 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 24ª 
(vigésima quarta) 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 11ª (décima primeira) Sessão Extraordinária e da 23ª 
(vigésima terceira) 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 11ª (décima primeira) Sessão 
Extraordinária e da 23ª (vigésima terceira) 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. Na sequencia o Presidente convidou os vereadores para que fizessem 
a leitura de suas respectivas proposituras: 1. Indicação nº 08/18 de autoria do 
Vereador José Donizeti Pereira. 2. Indicação nº 09/18 de autoria do Vereador 
José Donizeti Pereira. 3. Indicação nº 10/18 de autoria do Vereador José 
Donizeti Pereira. 4. Indicação nº 11/18 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo 
Martins. 5. Requerimento nº 09/18 de autoria do Vereador Jesse Marcos de 
Azevedo. 6. Requerimento nº 10/18 de autoria do Vereador Jesse Marcos de 
Azevedo. 7. Projeto de Lei do Legislativo nº 01/18 de autoria do Vereador 
Carlos Renato Prince. O Presidente encaminhou o 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 iniciou desejando uma boa noite aos presentes e iniciou falando sobre 
o projeto de lei de sua autoria que trata sobre o leite longa vida, que tem trazido 
alguns problemas a saúde das crianças devido ao seu processo de beneficiamento em 
que o leite perde propriedades benéficas a saúde, no caso do leite pasteurizado o 
mesmo requer como cuidado apenas a refrigeração e é um leite mais saudável para o 
consumo das crianças. Também mencionou o custo do leite no varejo e preço pago 
para os produtores que é muito baixo, situação em que desestimula os produtores 
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locais e por isso apresentou este projeto de lei, visando assegurar um produto de 
melhor qualidade e estimular a produção local. Em relação ao transporte escolar, 
acredita que não foi uma decisão acertada substituir as empresas de Monteiro Lobato 
que prestavam um bom serviço e trazer uma empresa que não conhece as estradas 
municipais, situação em que se deu por desavenças políticas, pode ser que a Prefeita 
esteja fazendo um bom trabalho na área de literatura e educação, mas o município 
está esquecido em relação às ruas e estradas municipais, na limpeza urbana, entre 
outros; pois existem funcionários que trabalham e outros que não, além da falta de 
zelo com bens e equipamentos do município. O Vereador Jesse Marcos de 
Azevedo solicitou um aparte e contou que solicitou informações a Prefeitura e lhe foi 
passado o contato de tal de César para saber a relação entre os motoristas contratados 
e a empresa Antunes & Antunes e foi informado que a empresa tem vinte motoristas 
parados em Pindamonhangaba e que iria demitir o pessoal de Monteiro Lobato em 
decorrência dos questionamentos do Vereador Jesse Marcos de Azevedo, o vereador 
disse que se fato se concretizasse ele seria o primeiro a estar presente para fiscalizar a 
regularidade da empresa na sua prestação de serviços. Retomando o Vereador Carlos 
Renato Prince falou que existem divergências em relação ao tempo de utilização dos 
veículos e que a maioria destes veículos não possui placa de Monteiro Lobato. Para 
concluir, deu os parabéns a Karina, Secretária de Saúde, pelo atendimento a paciente 
vitima de queimadura e pela repreensão a conduta médica equivocada na Unidade de 
Saúde do Município e alertou a todos sobre a necessidade de tomar vacina contra 
febre amarela. Agradeceu e encerrou sua fala. O Vereador Ailton Rodolfo Martins 
solicitou ao vice-presidente que assumisse a cadeira da presidência para que fizesse 
uso da tribuna. Cumprimento os presentes iniciou lendo seu Ofício nº 015/2018 em 
solicita ajuda da EDP Bandeirante Energia para o asilo “Cantinho São Vicente” de 
Monteiro Lobato, também leu Ofício nº 117/2017 endereçado ao Deputado Estadual 
Celso Nascimento em que solicita verba para pavimentação de via no Bairro do 
Souzas. Reforçou com mais uma indicação o pedido já apresentado por outros 
vereadores em relação ao alagamento na entrada do Bairro Vila Esperança, e ressaltou 
a necessidade de maior atenção a cidade. Também expressou sua solidariedade aos 
“perueiros” de Monteiro Lobato que considera pessoas responsáveis e atenciosas com 
as crianças do município. Falou novamente sobre o seu pedido para acrescentar 
trezentos metros na linha do transporte escolar da Estrada do Reno que já apresentou 
diversas vezes e solicita que a Administração Municipal apresente respostas técnicas 
sobre o motivo de não atender a esses pedidos e não respostas políticas. Destacou 
que se deve ter maior controle e rigor na contratação do transporte escolar, não sabe 
qual foi o motivo que levou a Prefeitura a mudar os perueiros, mas espera que não 
haja problemas com o serviço prestado e diminuição de empregos no município. 
Agradeceu a Secretária Ellen, Educação, por ter atendido ao pedido para participar da 
sessão e esclarecer os vereadores sobre o projeto de lei que dispõe sobre o aumento 
no número de vagas do cargo de inspetor de alunos que será votado em sessão 
extraordinária. Citou novamente o caso dos “perueiros” e que isso afetará os 
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empregos locais, inclusive a arrecadação do município com a perda do IPVA já que 
os veículos utilizados não são de Monteiro Lobato. O Vereador Jesse Marcos de 
Azedo solicitou um aparte e informou que o contrato de sessenta dias com a empresa 
Antunes & Antunes custará ao Município R$ 220.749,74 (duzentos e vinte mil e 
setecentos e quarenta e nove reais e setenta e quatro centavos). O Vereador Ailton 
Rodolfo Martins reforçou que nessa situação o Município poderá perder o IPVA 
recolhido desses veículos utilizados no transporte escolar e poderá afetar outros 
serviços, expôs que compartilha da ideologia da Prefeita, mas que existem coisas que 
precisam ser melhoradas ou mudadas. Por fim, informou que protocolou ofício com 
o Deputado Estadual André do Prado solicitando a cobertura da quadra do Bairro 
São Benedito e disse que esta apoiando os perueiros nesse processo e buscará 
informações e esclarecimento sobre o assunto. O Vereador Luis Carlos Diniz 
principiou desejando uma boa noite a todos. Disse que já foi perueiro e sabe da 
responsabilidade que é transportar filhos dos outros e das dificuldades enfrentadas 
para trafegar nas estradas no município, acredita ser uma incoerência muito grande a 
atitude da Administração Municipal, entretanto, pois no geral é desenvolvido um bom 
trabalho pelos perueiros, e essas são pessoas conhecidas na cidade. Crê que tal 
situação se deu exclusivamente por picuinha política com um ou dois perueiros e por 
isso foi feita uma nova licitação que excluía os perueiros de Monteiro Lobato e 
também observou que não houve a devida publicidade no processo, e ressaltou que a 
Administração Municipal deve prezar pelo princípio da economicidade e da eficiência 
em suas contratações e por isso irá questionar e buscar respostas pelos meios legais e 
esclareceu que fará sua oposição de forma clara e objetiva. O Vereador Carlos 
Renato Prince pediu um aparte e perguntou ao Presidente se ele sabe o Assessor 
Jurídico, “Dr. Pinho”, foi dispensado. O Vereador Ailton Rodolfo Martins 
respondeu que sim e que o Dr. Marcelo assumiu em seu lugar. O Vereador Carlos 
Renato Prince disse que o ex-vereador “Mani” foi chamado pela Prefeitura para ser 
contratado em regime de urgência para trabalhar como operador de máquina e depois 
teve o processo cancelado por pendências fiscais com a Prefeitura em resposta 
encaminhada por outro advogado. Retomando sua fala o Vereador Luis Carlos 
Diniz registrou que a boa ação realizada pelo CRAS de Monteiro Lobato com a 
instalação dos Alcoólicos Anônimos no município e hoje foi realizada a primeira 
reunião e pede à população que incentive e não deixe esse projeto acabar. 
Parabenizou o Presidente do Sindicato Rural, Vereador Carlos Renato Prince, pelo 
curso de operador de retroescavadeira realizado pelo Sindicado Rural. Citou o 
trabalho realizado no carnaval em prol do asilo Cantinho São Vicente e que foi 
arrecado aproximadamente 12 mil reais e que essa ação será continua. Sobre o Fundo 
Municipal do Idoso e do FUMCAD pediu ao Presidente para conversar com o 
Departamento Jurídico desta Casa para encaminhar uma proposta de alteração ao 
projeto de lei para acrescentar que os conselhos se tornem deliberativo e que essa 
matéria seja tramitada com maior agilidade devido a sua importância. Relatou estar 
muito preocupado com os salários do funcionalismo público, que esta criando cargos 
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de inspetor, mas outras áreas encontram-se muito carentes e precisam de maior 
atenção e trouxe como exemplo a Secretaria de Serviços Municipais em que narrou o 
descaso e falta de cuidado com os equipamentos do Município, e, falou sobre o roubo 
de um caminhão que até o momento não houve um posicionamento da 
Administração. Para encerrar, falou sobre a necessidade de entregar o mais rápido 
possível às casas do Bairro São Benedito. Finalizado o uso da tribuna, o Presidente 
colocou em discussão e votação as matérias em tramitação ordinária: 1. 
Requerimento nº 09/18 de autoria do Vereador Jesse Marcos de Azevedo: 
aprovado por todos os vereadores. 2. Requerimento nº 10/18 de autoria do 
Vereador Jesse Marcos de Azevedo: aprovado por todos os vereadores. 3. 
Projeto de Lei do Executivo nº 02/18 de autoria da Prefeita Municipal: 
aprovado por todos os vereadores. 4. Projeto de Lei do Executivo nº 05/18 de 
autoria da Prefeita Municipal: na discussão do Projeto de Lei do Executivo nº 
05/18 de autoria da Prefeita Municipal, o Vereador Luis Carlos Diniz expôs ser 
favorável a criação dos cargos, porém as premissas utilizadas no que se refere ao 
limite da despesa com pessoal deve ser observada e que não deve ser esquecido que a 
receita não acompanha essa evolução da despesa. O Vereador Carlos Renato 
Prince disse ser favorável a criação dos cargos, mas espera melhoras no atendimento 
da creche municipal para que não tenha férias para as crianças da creche municipal. o 
Vereador Jesse Marcos de Azevedo falou que em conversa com a Secretaria de 
Educação foi esclarecido que esses inspetores atuaram como monitores no transporte 
escolar e disse que atuação do inspetor de alunos no transporte escolar precisa ser 
estudada para que não haja problemas futuros. Por fim, o Vereador Ailton Rodolfo 
Martins se manifestou favorável, caso haja empate. Aprovado em 1ª discussão e 1ª 
votação 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, 19 de fevereiro de 2018.  

 
 
 

Vereador Ailton Rodolfo Martins 
- Presidente da Câmara - 
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