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Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
Estado de São Paulo 

 

ATA DA 29ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos sete dias do mês de maio 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 29ª (vigésima 
nona) 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 18ª (décima oitava) Sessão Extraordinária, da 19ª (décima nona) Sessão 
Extraordinária, da 20ª (vigésima) Sessão Extraordinária e da 28ª (vigésima oitava) 
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 18ª (décima oitava) Sessão Extraordinária, da 19ª 
(décima nona) Sessão Extraordinária, da 20ª (vigésima) Sessão Extraordinária e da 28ª 
(vigésima oitava) Sessão Ordinária: aprovada por todos os vereadores. O Presidente 
solicitou 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 25/18 de autoria do Vereador Jesse Marcos de 
Azevedo. 2. Requerimento nº 26/18 de autoria do Vereador Carlos Renato 
Prince. 3. Requerimento nº 27/18 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo 
Martins. 4. Requerimento nº 28/18 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo 
Martins. 5. Requerimento nº 29/18 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince. 
6. Projeto de Lei do Legislativo nº 04/18 de autoria do Vereador Luis Carlos 
Diniz.  7. Projeto de Lei do Executivo nº 13/18 de autoria da Prefeita Municipal. 
8. Projeto de Lei do Executivo nº 20/18 de autoria da Prefeita Municipal. 9. 
Projeto de Lei do Executivo nº 22/18 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 principiou 
cumprimentando os presentes e destacou que o motivo que o levou a tribuna é o 
Projeto Lei do Executivo nº 15/2018, que dispõe sobre a fixação do perímetro da 
expansão urbana do Bairro do Souzas. Na oportunidade manifestou-se dizendo que é 
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uma matéria muito importante para o município e que o parecer do Procurador Jurídico 
desta Casa de Leis deve ser divulgado e que seu voto em relação ao este projeto será 
pautado pelo parecer jurídico, na sequência o Vereador realizou a leitura do respectivo 
parecer. Posteriormente, o Vereador citou que me função de algumas dúvidas 
encaminhou ofício a Prefeitura Municipal solicitando esclarecimentos sobre a cobrança 
do IPTU no bairro, sobre as coordenadas geográficas, entre outros. Analisando o 
projeto e a resposta encaminhada pela Administração Municipal o Procurador Jurídico 
desta Casa de Leis opinou pela regular tramitação deste processo e por essa razão seu 
voto será pela aprovação do respectivo projeto de lei. Agradeceu a atenção e encerrou 
sua fala. O Vereador Luis Carlos Diniz cumprimentou os presentes, agradeceu a 
Prefeita por ter sancionado o projeto de lei de sua autoria que tratava sobre a utilização 
do transporte escolar. Falou sobre o novo projeto que apresentou e que também versa 
sobre a utilização dos veículos da administração para transporte de passageiros com 
fins culturais, esportivos e educacionais devido à dificuldade de o Executivo atender 
em função da ausência de autorização legislativa e por isso apresentou esse projeto e 
conta com os demais colegas para que possa ser aprovado por unanimidade. Sobre o 
Projeto de Lei nº 15/2018 que trata sobre o perímetro da expansão urbana do Bairro 
do Souzas disse que fez uma pesquisa em relação às coordenadas geográficas 
apresentadas pela Prefeitura e observou que estão em consonância com o discutido; 
disse que também teve acesso a respostas ao ofício do Vereador Jesse Marcos de 
Azevedo e pode constatar que o projeto será bom para o município e por isso seu voto 
será favorável. Desejou uma boa noite a todos e encerrou sua fala. O Vereador Carlos 
Renato Prince iniciou saudando os presentes. Agradeceu a Prefeita e os funcionários 
da Prefeitura que atuaram nas festividades do aniversário da cidade. Falou sobre seu 
pedido para que o posto de saúde aceite ligações a cobrar no 3979-1124, devido a 
diversas reclamações realizadas por munícipes em decorrência de este número ser 
utilizado para emergências. Discorreu sobre a falta de sinalização informando a 
localização de Monteiro Lobato nas rodovias em São Bento do Sapucaí e Santo Antônio 
do Pinhal e por isso esta encaminhando pedido ao DER para que melhore a sinalização. 
Pediu a Prefeitura que intensifique a campanha de vacinação contra febre amarela 
devido à ocorrência de alguns casos na região. Agradeceu e encerrou. O Vereador 
Odair José Rocha começou cumprimentando os presentes e agradeceu à presença das 
pessoas do Bairro do Souzas que esperam pela aprovação do projeto que trata do 
perímetro da expansão urbana do bairro, o Vereador esclareceu que a finalidade do 
projeto não é expandir a área urbana e sim proteger as pessoas que estão nesta área e 
indagou que os vereadores devem incentivar e também trabalhar para proteger essas 
famílias deixando de lado interesses políticos e ações protelatórias, mas com o único 
objetivo de defender os interesses do povo. Pediu ao Vereador Luis Carlos Diniz que 
deixasse claro em seu projeto quais os veículos que serão disponibilizados pela 
Prefeitura para outros fins, já que existem algumas ocorrências em relação à utilização 
de veículos do transporte escolar para outros fins, o Vereador leu algumas notícias 
sobre a utilização indevida do transporte escolar, destacou que a Administração tem 
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uma emenda disponível para aquisição de uma “van” e de um caminhão, sendo que 
essa “van” será  destinada para atender essas demandas. O Vereador expôs que não 
cabe a esta Casa de Legislativa formular um ato ilegal ante os diversos apontamentos 
do Tribunal de Contas e do Ministério Público sobre o assunto. Desejou uma boa noite 
e encerrou. Finalizado o uso da tribuna, o Presidente colocou em discussão e votação 
as matérias em tramitação ordinária: 1. Requerimento nº 25/18 de autoria do 
Vereador Jesse Marcos de Azevedo: Aprovado por todos os vereadores. 2. 
Requerimento nº 26/18 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: Aprovado 
por todos os vereadores. 3. Requerimento nº 27/18 de autoria do Vereador Ailton 
Rodolfo Martins: Aprovado por todos os vereadores. 4. Requerimento nº 28/18 
de autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins: Aprovado por todos os 
Vereadores. 5. Requerimento nº 29/18 de autoria do Vereador Carlos Renato 
Prince: na discussão o Vereador Luis Carlos Diniz pediu que incluísse ao pedido a 
alteração de local de uma placa indicando retorno na Rodovia SP-050; o Vereador 
Ailton Rodolfo Martins destacou que a ausência dessa sinalização pode ser notada 
devido ao grande número de pessoas que pedem informações no Bairro São Benedito.  
Aprovado por todos os vereadores. 6. Projeto de Lei do Executivo nº 15/18 de 
autoria da Prefeita Municipal: na discussão o Vereador Luis Carlos Diniz disse 
discordar da fala do Vereador Odair José Rocha em alguns pontos e que o projeto de 
lei visa expandir o bairro devido à demanda por áreas para construção e para 
regularização de alguns bairros já existentes. Aprovado em primeira discussão e 
primeira votação por todos os vereadores. 7. Projeto de Lei do Executivo nº 
17/18 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 convidou os nobres edis para Audiência Pública no dia 21 
de maio às 18 horas, e convocou para próxima Sessão Ordinária que será realizada no 
dia 21 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, 07 de maio 
de 2018.  

 
 
 

Vereador Ailton Rodolfo Martins 
- Presidente da Câmara - 

 
 
 

Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa 
- Primeira Secretária - 

mailto:camaramlobato@uol.com.br

