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Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
Estado de São Paulo 

 

ATA DA 30ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos vinte e um 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 30ª 
(trigésima) 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 21ª (vigésima primeira) Sessão Extraordinária, 
da 22ª (vigésima segunda) Sessão Extraordinária e da 29ª (vigésima nona) 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 21ª (vigésima primeira) Sessão Extraordinária, da 22ª (vigésima 
segunda) Sessão Extraordinária e da 29ª (vigésima nona) Sessão Ordinária: aprovadas 
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. Na sequência, o Presidente solicitou aos vereadores que 
realizassem a leitura de suas respectivas proposituras: 1. Requerimento nº 30/18 de 
autoria do Vereador Carlos Renato Prince. 2. Requerimento nº 31/18 de autoria 
do Vereador Carlos Renato Prince. 3. Requerimento nº 32/18 de autoria do 
Vereador Carlos Renato Prince. 4. Requerimento nº 33/18 de autoria do 
Vereador Carlos Renato Prince. 5. Requerimento nº 34/18 de autoria da 
Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa. 6. Requerimento nº 35/18 de 
autoria do Vereador Jesse Marcos de Azevedo. 7. Projeto de Lei do Legislativo 
nº 03/18 de autoria do Vereador Luis Carlos Diniz. 8. Projeto de Lei do 
Legislativo nº 06/18 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince. 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 Carlos Renato Prince iniciou 
cumprimentando os presentes e falou sobre o projeto de lei de sua autoria, referente a 
primeiros socorros, que considera primordial o treinamento de primeiros socorros 
pelas equipes das escolas municipais pelo Corpo de Bombeiros ou pelo SAMU - 
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. Citou seu um de seus requerimentos em 
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que solicita a Prefeita que inclua uma ementa nas suas respostas com o assunto que 
esta sendo abordado, pois muitas vezes os munícipes ficam sem compreender do que 
realmente se trata os pedidos dos vereadores. Informou que pediu a Secretaria de 
Segurança Pública do Estado de São Paulo por meio de requerimento que façam a 
pintura do prédio da Delegacia de Polícia Civil de Monteiro Lobato. Mencionou 
novamente a necessidade de manutenção da Estrada do Livro que se encontra em 
péssimas condições. Também falou sobre seu requerimento a SABESP pedindo que 
verifiquem a possibilidade de realizar a coleta de esgota na Vila Guimarães devido ao 
aumento do número de famílias no local. Solicitou ao Presidente desta Casa 
Legislativa que procure saber junto a Prefeitura quais serão as sanções a empresa do 
transporte escolar quando deixar de prestar o serviço e relatou que diversos perueiros 
estão reclamando das condições impostas pela empresa e que o valor pago pela 
empresa não é suficiente para que se mantenham. Também pediu ao Presidente que 
determine que todos assinem o livro de orador na Secretaria e não na mesa antes do 
uso da tribuna. Agradeceu e encerrou sua fala. O Vereador Luis Carlos Diniz 
cumprimentou os presentes. Falou que esta propondo um projeto de lei de dá 
autorização ao Poder Executivo para que use veículos da frota municipal para 
transporte com fins culturais, esportivos e educacionais, de acordo com a 
disponibilidade e o interesse público, ressaltou que este projeto de lei atende ao anseio 
de alguns grupos do município e em função da dificuldade da Prefeitura atender esses 
grupos devido à falta de autorização legislativa. Mencionou outro projeto de lei de sua 
autoria que proíbe a venda e comercialização de fogos de artifício no município e 
mencionou se tratar de uma reivindicação antiga devido aos transtornos que os ruídos 
causam aos idosos, crianças e animais; reforçou que se trata apenas da proibição dos 
fogos que provocam barulho e que posteriormente será regulamentado pela 
Prefeitura, e com essa atitude espera manter a ordem e a tranquilidade no município 
de certa forma contribuir para o desenvolvimento do turismo. Por último, disse que 
falaria sobre as estradas, que a situação esta desgastante e os vereadores estão se 
passando por mentirosos quando falam que as estradas serão consertadas, mas a 
Administração Municipal não realiza a manutenção destas, citou ainda que as 
máquinas estão paradas enquanto diversas estradas necessitam de manutenção e os 
munícipes estão cobrando a realização desse serviço. O Vereador também mencionou 
o transporte escolar e os problemas que estão sendo causados no processo de 
mudança da empresa responsável pelo transporte e os perueiros que também estão 
descontentes com o baixo valor que estão recebendo para prestar o serviço, ante tudo 
isso, pediram aos vereadores da situação que levem essas informações até a Prefeita 
no intuito de que essa situação possa melhorar. Agradeceu e finalizou sua fala. O 
Vereador Odair José Rocha desistiu de usar a tribuna. O Vereador Jesse Marcos 
de Azevedo cumprimentou os presentes e disse que utilizará a tribuna para falar que 
o atual Governador publicou lei em que declara o Instituto Pandavas de utilidade 
pública e por isso elaborará nos próximos dias uma moção de agradecimento ao 
Deputado Estadual Padre Afonso Lobato e ao Governador Márcio França pela 
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promulgação desta lei. Informou ser favorável ao projeto de lei do Vereador Luis 
Carlos Diniz que autorizar o transporte para fins culturais, esportivos e educacionais 
com veículos da frota municipal. Outro assunto que abordou foi o transporte escolar, 
pois soube que os perueiros pretendiam fazer uma paralisação devido ao percentual 
que foi descontado de seus vencimentos, falou ser importante ter uma cópia do 
contrato celebrado entre o município e a empresa responsável pelo transporte e assim 
que verificado o contrato os vereadores devem ver as medidas a serem adotados, pois 
considera que a Prefeitura não tem exigido da empresa o que exigia dos prestadores 
do serviço anteriores e por isso deve ser acompanhado de perto. O Vereador Carlos 
Renato Prince fez um aparte falou que na legislatura anterior votaram uma lei de 
autoria do Executivo Municipal para limitar a idade do veículo, mas que agora não 
esta cumprindo as exigências da lei, além de ter visto pessoas conduzindo os veículos 
do transporte escolar mesmo estando impossibilitado de fazer, por isso é necessária 
uma fiscalização mais forte sobre em relação ao assunto. Retomando o Vereador 
Jesse Marcos de Azevedo disse que é necessário tomar conhecimento do contrato 
para posteriormente verificar as medidas que deve ser adotadas e também os 
contratos realizados entre a empresa vencedora da licitação e os perueiros de 
Monteiro Lobato. Disse ser o que tinha para falar, agradeceu a atenção de todos e 
encerrou sua fala. O Vereador Ailton Rodolfo Martins falou que em relação ao 
transporte escolar irá consultar a o jurídico desta Casa Legislativa para verificar as 
providências que podem ser tomadas sobre assunto e que como se trata de dinheiro 
público deve ser fiscalizado. Sobre o livro de oratória o Vereador disse que em 2013 
passou a permitir a assinatura do livro até o momento de convidar os vereadores para 
usar a tribuna com o intuito de facilitar a inscrição para uso da mesma, mas diante dos 
questionamentos sobre o assunto considera que o livro seja assinado juntamente com 
o livro de presença na secretaria, consultando os demais vereadores, sendo que a 
maioria se manifestou pela assinatura do livro juntamente com livro de presença, 
ficou acordado que a partir da próxima sessão ordinária a inscrição para uso da 
tribuna ocorrerá desta maneira. Finalizado o uso da tribuna, o Presidente colocou em 
discussão e votação as matérias em tramitação ordinária: 1. Requerimento nº 30/18 
de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: na discussão o Vereador Carlos 
Renato Prince informou que a SABESP esta fazendo a captação de água no Rio 
Buquira próximo ao Jardim Iracema sendo que no Jardim Guimarães houve aumento 
da população não tem coleta e nem tratamento do esgoto, e a implantação da rede 
coletora de esgoto na Vila Guimarães visa melhorar a qualidade da água captada no 
Rio Buquira. Aprovado por todos os vereadores. 2. Requerimento nº 31/18 de 
autoria do Vereador Carlos Renato Prince: na discussão o Vereador Ailton 
Rodolfo Martins disse que a situação da estrada é ruim e que segundo o Secretário de 
Serviços Municipais a manutenção da Estrada do Livro começará na próxima semana 
e será realizada pela empresa contratada; o Vereador Carlos Renato Prince falou sobre 
o valor de referência por hectare para roçada que na licitação seria R$ 3,44 e a 
empresa vencedora apresentou proposta de aproximadamente R$ 1,60 e acredita que 
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com esse valor a empresa não consiga prestar os serviços, além do fato de considerar 
que a equipe da empresa é reduzida e não conseguirá atender as necessidades do 
município. Aprovado por todos os vereadores. 3. Requerimento nº 32/18 de 
autoria do Vereador Carlos Renato Prince: Aprovado por todos os vereadores. 
4. Requerimento nº 33/18 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: 
Aprovado por todos os Vereadores. 5. Requerimento nº 34/18 de autoria da 
Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa: Aprovado por todos os 
Vereadores. 6. Requerimento nº 35/18 de autoria do Vereador Jesse Marcos de 
Azevedo: Aprovado por todos os vereadores. 7. Projeto de Lei do Legislativo nº 
04/18 de autoria do Vereador Luis Carlos Diniz: retirado da pauta em função do 
pedido de vista apresentado pelo Vereador Odair José Rocha. 8. Projeto de Lei do 
Executivo nº 22/18 de autoria da Prefeita Municipal: retirado da pauta em função 
de pedido de vista apresentado pelo Vereador Luis Carlos Diniz. Findo o expediente 
e não havendo mais nada a tratar, o Presidente convidou os presentes para as 
seguintes audiências públicas no dia 30 de maio de 2018: às 14 horas audiência 
pública da saúde, às 18 horas audiência pública para demonstração e avaliação dos 
resultados fiscais do primeiro quadrimestre e na sequência a audiência pública para 
discussão do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019; todas nas 
dependências da Câmara Municipal. E, convocou os Nobres Edis para próxima 
Sessão Ordinária que será realizada no dia 04 de junho, 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, 21 de maio de 2018.  

 
 
 

Vereador Ailton Rodolfo Martins 
- Presidente da Câmara - 

 
 
 

Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa 
- Primeira Secretária - 
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