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Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
Estado de São Paulo 

 

ATA DA 28ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos dezesseis 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 28ª 
(vigésima 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. Em seguida houve a execução do Hino Nacional. O Presidente colocou em 
votação a dispensa da leitura da ata da 15ª (décima quita) Sessão Extraordinária, da 
16ª (décima sexta) Sessão Extraordinária, da 17ª (décima sétima) Sessão 
Extraordinária e da 27ª (vigésima 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 a ata da ata da 15ª 
(décima quita) Sessão Extraordinária, da 16ª (décima sexta) Sessão Extraordinária, da 
17ª (décima sétima) Sessão Extraordinária e da 27ª (vigésima sétima) Sessão Ordinária: 
aprovada por todos os vereadores. O Presidente solicitou a Primeira Secretaria que 
realizasse a leitura do procedimento administrativo de acompanhamento instaurado 
pelo Ministério público do Estado de São Paulo. Na sequencia o Presidente requereu 
a Secretaria que fizesse 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. 
Indicação nº 13/18 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins. 2. 
Indicação nº 15/18 de autoria do Vereador José Donizeti Pereira. 3. Indicação 
nº 16/18 de autoria do Vereador José Donizeti Pereira. 4. Requerimento nº 
23/18 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince. 5. Requerimento nº 24/18 
de autoria do Vereador Carlos Renato Prince. 6. Projeto de Lei do Executivo nº 
19/18 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 Luis Carlos Diniz iniciou cumprimentando os presentes, em especial o 
subprefeito de São Francisco Xavier, falou sobre o aparelho de raio-x do posto de 
saúde que não esta funcionando, mas que continua pagando funcionários para operar 
o equipamento e gastando com o transporte de pacientes até São Jose dos Campos, o 
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Vereador avalia que essa situação é um retrocesso para a saúde Monteiro Lobato. A 
Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa solicitou um aparte e informou que 
devido ao custo elevado do equipamento o conserto demorou um pouco para ser 
liberado, e a Prefeitura conseguiu por meio de um convênio que seja feita o conserto 
do raio-x. O Vereador Luis Carlo Diniz retomou informando as reclamações da 
fonoaudióloga do município devido à falta de materiais para que possa trabalhar de 
maneira adequada. Informou o caso que ocorreu com um senhor do bairro Trabiju 
em que após consulta no posto de saúde para obter medicamento de alto custo lhe foi 
passada uma lista de exames, sendo que nesta lista de exames foi indicado um exame 
que apenas mulheres em período fértil podem fazer, e na consulta com o médico 
especialista ao descobrir o exame que foi prescrito esse senhor se sentiu muito 
constrangido e devido a isso procurou o Vereador para pedir explicações a Prefeitura 
pelo desrespeito ao munícipe, o Vereador Luis Carlos Diniz encaminhou ofício para 
Prefeita Municipal, porém até o presente momento não obteve respostas. Também 
falou que chegou o momento de conversar com o Executivo Municipal sobre a 
necessidade de aumentar o salário dos servidores municipais, pois têm motoristas 
recebendo salário mínimo, entre outros servidores que se encontram com salário 
muito defasado. Mencionou que o Presidente expôs a possibilidade de reposição das 
perdas causadas pela inflação para os vereadores, deixou claro que será contrário a 
esta matéria, já que os servidores municipais não possuem um salário adequado. O 
Vereador Ailton Rodolfo Martins esclareceu que não haverá nenhum projeto do 
Legislativo nesse sentido, há não ser que seja feito pelo Poder Executivo e contemple 
a todos os servidores do município. O Vereador Luis Carlos Diniz agradeceu a 
iniciativa e destacou que em função do momento pelo qual atravessa o país esse tipo 
de projeto não é bem vindo. Contou que esteve no bairro do Souzas em uma reunião 
para criar uma associação que tem tudo para dar certo e se trata de uma iniciativa da 
sociedade civil e os parabenizou pela atitude. Convidou os demais vereadores a 
participarem das reuniões do CONSEG e levarem as demandas do município até os 
representantes das instituições que tratam da segurança pública, usou como exemplo 
a falta ou a sinalização de transito precária em algumas vias do município. 
Parabenizou os idealizadores e organizadores da Feira de Monteiro Lobato que esta 
acontecendo aos sábados. Aproveitou para agradecer ao Senhor Márcio Procópio, 
Chefe de Gabinete, pela atenção que esta dando nas diversas demandas apresentadas. 
Reforçou seu pedido de conserto dos canais de televisão no município, e destacou 
que essa é uma importante forma de lazer para muitos devido às poucas opções no 
município. Por fim, agradeceu a manutenção realizada na estrada dos Ferreiras e 
pediu que o Executivo de a devida atenção nas demais estradas municipais. 
Agradeceu e encerrou sua fala. O Vereador Odair José Rocha desejou uma boa 
noite aos presentes e disse que será breve em sua fala. Agradeceu a Administração 
Municipal pela manutenção da estrada dos Forros e ao proprietário do sítio Cachoeira 
pela doação de sete manilhas para substituir uma rede entupida da estrada. Em 
relação às demais estradas informou que o novo Secretário de Serviços Municipais 
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esta se desdobrando para atender a todas as demandas, além da busca da 
Administração Municipal para realizar parceria com a CODASP para manutenção das 
estradas. Sobre a questão relacionada ao perímetro urbano do Bairro dos Souzas, 
sobre o pagamento de ITR ou IPTU, esclareceu que existe um julgado do Superior 
Tribunal de Justiça que estabelece que o tipo de imposto a ser cobrado seja definido 
de acordo com a atividade da propriedade, mesmo estando em uma área urbana se a 
propriedade desenvolver atividades rurais ela estará sujeita ao ITR, e leu a súmula do 
STJ correspondente ao caso. O Vereador Ailton Rodolfo Martins questionou se 
caso essas propriedades exerçam a atividade comercial se elas ficaram sujeitas ao 
IPTU. O Vereador Odair José Rocha informou que isso vai depender da atividade 
realizada na propriedade. Agradeceu a Prefeitura pela entrega das casas do CDHU e 
que a Prefeitura esta buscando soluções para os problemas apresentados pelos 
moradores do conjunto habitacional, já que a obra esta dentro do período de garantia. 
Informou que as inscrições para o Programa Frente de Trabalho estão abertas. 
Relatou que esta com esperança na melhora dos serviços prestados pela Secretaria de 
Serviços Municipais depois que ocorreram as mudanças na secretaria. Por fim, falou 
sobre os diversos prestadores de serviços do município que não recolhem o ISS - 
Imposto Sobre Serviços e por isso irá fazer um novo requerimento a Administração 
Municipal solicitando que sejam tomadas providências a respeito. O Vereador 
agradeceu a atenção de todos e contou que a Igreja da Cidade em parceria com a 
Prefeitura Municipal esta realizando um evento para atender cerca de cinquenta 
crianças do município com diversas atividades. O Vereador Carlos Renato Prince 
abriu mão do uso da tribuna. O Vereador Ailton Rodolfo Martins informou que a 
Paróquia Nossa Senhora do Bonsucesso trouxe um convite para que os vereadores 
participem da reunião da Campanha da Fraternidade na Câmara Municipal. Sobre a 
SP-050 o Vereador informou que encaminhou ofício ao DER e foi informado de que 
a Polícia Militar Rodoviária fez operações com radar móvel em duas oportunidades. 
O Vereador Carlos Renato Prince disse que essas operações foram realizadas por 
muito mais vezes e que diversas pessoas foram multadas. O Vereador Ailton 
Rodolfo Martins argumentou que limite de 50km/h em alguns pontos poderia ser 
alterado para uma velocidade maior, principalmente nos pontos de ultrapassagem da 
rodovia. Finalizado o uso da tribuna, o Presidente colocou em discussão e votação as 
matérias em tramitação ordinária: 1. Requerimento nº 23/18 de autoria do 
Vereador Carlos Renato Prince: na discussão o Vereador Carlos Renato Prince 
disse que a questão da velocidade precisa ser mais bem avaliada, inclusive em relação 
a aplicação de multas. Vereador Ailton Rodolfo Martins falou que já indagou o DER 
sobre o assunto que na época foi relatado que fizeram ao menos duas operações. 
Vereador Luis Carlos Diniz disse que a quantidade de radares para esse trecho é 
elevada e que não há número de incidentes que justifique isso. Também falou sobre a 
proibição do tráfego de carretas que esta prejudicando os comerciantes da cidade e 
interferiando na economia local e por isso avalia que deveria haver uma restrição em 
determinados horários. Aprovado por todos os vereadores. 2. Requerimento nº 
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24/18 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: na discussão o Vereador 
Carlos Renato Prince disse já foram apresentadas outras indicações e falou que o 
município perdeu parte da sinalização viária da Estrada Vereador Pedro David devido 
à falta de limpeza de alguns pontos da estrada e por isso esses pontos ficaram sem a 
pintura. Também reforçou a necessidade de limpeza das estradas principalmente dos 
locais em que estão situados pontos de ônibus. Vereador José Donizeti Pereira 
mencionou a necessidade manutenção na Estrada do Livro que se encontra em 
situações precárias. Vereador Ailton Rodolfo Martins disse que a população esta 
cobrando muito em relação à manutenção das estradas municipais e destacou a 
estrada do Bairro dos Souzas que esta em uma situação traz risco aos usuários da via. 
Aprovado por todos os vereadores. 3. Projeto de Lei do Executivo nº 12/18 de 
autoria da Prefeita Municipal: aprovado por todos os vereadores. 4. Projeto de 
Lei do Executivo nº 17/18 de autoria da Prefeita Municipal: aprovado em 
primeira discussão e primeira 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 07 de maio, 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 abril de 2018.  

 
 
 

Vereador Ailton Rodolfo Martins 
- Presidente da Câmara - 

 
 
 

Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa 
- Primeira Secretária - 
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