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Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
Estado de São Paulo 

 

ATA DA 27ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos dois dias do mês de abril 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 27ª (vigésima 
sétima) 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 Odair José Rocha. 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. Foi dispensada a execução do Hino Nacional. 
O Presidente colocou em votação a dispensa da leitura da 26ª (vigésima sexta) 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 26ª (vigésima sexta) Sessão Ordinária: aprovada por todos os 
vereadores. O Presidente requereu a Primeira Secretaria que realizasse a leitura dos 
pareceres emitidos pelas comissões quanto aos projetos a serem apreciados na 
presente sessão. Por fim, o Presidente solicitou aos vereadores para que realizassem a 
leitura de suas respectivas proposituras: 1. Requerimento nº 20/18 de autoria do 
Vereador Carlos Renato Prince. 2. Requerimento nº 21/18 de autoria do 
Vereador Jesse Marcos de Azevedo. 3. Requerimento nº 22/18 de autoria do 
Vereador Jesse Marcos de Azevedo. 4. Projeto de Lei do Executivo nº 15/18 de 
autoria da Prefeita Municipal. 5. Projeto de Lei do Executivo nº 17/18 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 iniciou cumprimentando os presentes e indagou o Presidente 
desta Casa sobre um ofício encaminhado por um munícipe e se foi tomada alguma 
providência por parte da Câmara Municipal para obter informações sobre o inquérito 
policial que apura o acidente ocorrido com o ônibus escolar que fazia o transporte de 
estudantes universitários. O Vereador Ailton Rodolfo Martins pediu que o munícipe 
fizesse um requerimento para que a Câmara Municipal possa tomar as devidas 
providências. O Vereador Jesse Marcos de Azevedo retomou ressaltando os 
diversos problemas enfrentados com as estradas rurais e reforçou os diversos pedidos 
já apresentados por outros vereadores e a necessidade de manutenção da ponte 
Ambrósio Datti, situação que é antiga e que conta com diversos relatos de moradores 
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daquela localidade, também expôs o descaso de alguns servidores municipais em dizer 
que os moradores deveriam fazer a travessia do rio a pé até que seja construída uma 
nova ponte. Contou que a ponte encontra-se com risco eminente de um eventual 
acidente devido à falta de conservação. O Vereador José Donizeti Pereira em 
aparte informou que a reforma da ponte esta encaminhada e que essa semana os 
trabalhos teriam início. O Vereador Jesse Marcos de Azevedo disse que as pessoas 
que possam pela ponte estão expostas a um risco eminente, principalmente na 
passagem com veículos, e mesmo à ponte estando interditada às pessoas insistem em 
utiliza lá para realizar a travessia. O Vereador também relatou o fato de buscar 
esclarecimentos junto ao novo Secretário de Serviços Municipais, entretanto, o 
mesmo não retorna os seus contatos e questionamentos. O Vereador Jesse Marcos de 
Azevedo solicita que a Prefeitura Municipal se organize para inicie os trabalhos o mais 
rápido possível e disse que espera na próxima sessão utilizar a tribuna para agradecer 
a Administração Municipal por realizar esses serviços, conforme solicitado pelos 
moradores daquela localidade. Outro assunto que relatou não ter nenhum retorno do 
Secretário de Serviços Municipais é em relação à estrada do Fabiano no bairro do 
Souzas, pois os moradores já solicitaram a manutenção há algum tempo e o mais 
preocupante que o veículo escolar que vai até o local esta com dificuldades de realizar 
manobras devido à má condição da estrada. O Vereador José Donizeti Pereira 
esclareceu que foi realizada vistoria no local, porém, para realizar o serviço é 
necessária a autorização de um proprietário do local, mas este não esta sendo 
encontrado. Reiterou o fato de o Secretário de Serviços Municipais não retornar aos 
seus contatos e agradeceu o Chefe de Gabinete que é quem tem lhe prestado alguns 
esclarecimentos, aproveitou a oportunidade para pedir empenho da Administração 
Municipal para solucionar os diversos problemas relacionados às estradas rurais. 
Agradeceu a atenção e encerrou sua fala. O Vereador Carlos Renato Prince 
começou cumprimentando os presentes e informou que também foi procurado por 
munícipes devido aos problemas com a estrada do Fabiano e relatou que será difícil 
conseguir autorização para melhorar o local de manobra do ônibus escolar, uma vez 
que, o proprietário faleceu e não esta sendo possível o contato com herdeiro da 
propriedade. Contou que uma coisa que é dificultosa para os vereadores é a falta do 
poder de barganha com a Prefeita, pois em tudo que é solicitado para Prefeitura 
apenas recebe a informação de que será encaminhado para secretaria responsável e 
nada é atendido. Ressaltou que há vários meses vem relatando os problemas com a 
ponte Ambrósio Datti e que também está sendo cobrado pela ponte Beira Rio. 
Relatou que na ponte Ambrósio Datti alguns moradores tiveram de improvisar uma 
passagem e por isso conseguem cruzar o rio. Pediu que a Prefeitura Municipal fizesse 
uma melhor campanha sobre a febre amarela e em relação a vacinação, pois foram 
registrados casos em Monteiro Lobato e em São Francisco Xavier e informou que o 
horário de vacinação contra febre amarela será ampliado na próxima semana e irá até 
as 19 horas e pediu que a Secretária de Educação envie bilhetes por meio dos alunos 
da rede municipal. Aproveitou para dar resposta ao ex-presidente Lula, por seu 
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comentário em que insinua que os agricultores são caloteiros; dizendo que caloteiro é 
ele a família que causaram prejuízos ao país, pois os fazendeiros e produtores são os 
que sustentam o Brasil. Agradeceu e encerrou sua fala. O Presidente informou o 
Vereador Luis Carlos Diniz que seu registro no livro de oradores ocorreu após o 
término do período de inscrição e por isso não será permitida sua fala nesta sessão. 
Finalizado o uso da tribuna, o Presidente colocou em discussão e votação as matérias 
em tramitação ordinária: 1. Requerimento nº 20/18 de autoria do Vereador Carlos 
Renato Prince: Aprovado por todos os vereadores. 2. Requerimento nº 21/18 de 
autoria do Vereador Jesse Marcos de Azevedo: aprovado por todos os 
vereadores. 3. Requerimento nº 22/18 de autoria do Vereador Jesse Marcos de 
Azevedo: aprovado por todos os vereadores. 4. Emenda Aditiva nº 03/18 de 
autoria do Vereador Odair José Rocha ao Projeto de Lei do Legislativo nº 
01/18 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: rejeitada, com os votos 
contrários dos vereadores Carlos Renato Prince, Jesse Marcos de Azevedo, João 
Francisco da Silva e Luis Carlos Diniz; e com os votos favoráveis dos vereadores José 
Donizeti Pereira, Odair José Araújo e Gislene Aparecida Barreto Costa. 5. Projeto de 
Lei do Legislativo nº 01/18 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: na 
discussão o Vereador Luis Carlos Diniz expôs que é favorável ao projeto pelo fato 
de o leito pasteurizado ser mais saudável e devido ao fato de ter tido a oportunidade 
de conhecer um laticínio e ver como o leite de caixinha é preparado,  aprovado por 
unanimidade. 6. Projeto de Lei do Executivo nº 11/18 de autoria da Prefeita 
Municipal: aprovado por unanimidade. 7. Projeto de Lei do Executivo nº 14/18 
de autoria da Prefeita Municipal: aprovado por unanimidade. 8. Projeto de Lei 
do Executivo nº 16/18 de autoria da Prefeita Municipal: aprovado por 
unanimidade. 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 16 
de abril, 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, 02 de abril 
de 2018.  

 
 
 

Vereador Ailton Rodolfo Martins 
- Presidente da Câmara - 

 
 
 

Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa 
- Primeira Secretária - 
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