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Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
Estado de São Paulo 

 

ATA DA 32ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos dezoito dias do mês de junho 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 32ª (trigésima 
segunda) 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 23ª (vigésima terceira) Sessão Extraordinária, da 24ª (vigésima quarta) 
Sessão Extraordinária e da 31ª (trigésima primeira) 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 
23ª (vigésima terceira) Sessão Extraordinária, da 24ª (vigésima quarta) Sessão 
Extraordinária e da 31ª (trigésima primeira) Sessão Ordinária: aprovadas por todos os 
vereadores. O Presidente informou os vereadores que o Processo TC-2571/026/15 
referente às contas do Executivo Municipal atinente ao exercício de 2015 encontra-se 
na Câmara municipal. Na sequência o Presidente solicitou a Primeira Secretaria que 
realizasse a leitura dos pareceres emitidos pelas comissões quanto ao projeto a ser 
apreciado na presente sessão. Continuando, o Presidente solicitou aos vereadores que 
realizassem a leitura de suas respectivas proposituras: 1. Indicação nº 17/18 de autoria 
do Vereador Carlos Renato Prince. 2. Requerimento nº 40/18 de autoria do 
Vereador Carlos Renato Prince. 3. Requerimento nº 41/18 de autoria do 
Vereador Carlos Renato Prince. 4. Requerimento nº 43/18 de autoria do 
Vereador Carlos Renato Prince. 5. Requerimento nº 42/18 de autoria do 
Vereador José Donizeti Pereira. 6. Requerimento nº 47/18 de autoria do 
Vereador José Donizeti Pereira. 7. Requerimento nº 44/18 de autoria do 
Vereador Jesse Marcos de Azevedo. 8. Requerimento nº 45/18 de autoria do 
Vereador Odair José Rocha. 
9. Requerimento nº 46/18 de autoria do Vereador Odair José Rocha. 10. Projeto 
de Emenda a Lei Orgânica nº 01/18 de autoria da Prefeita Municipal. 11. 
Emenda Modificativa nº 04/18 de autoria do Vereador Odair José Rocha. 12. 
Projeto de Lei do Legislativo nº 07/18 de autoria do Jesse Marcos de Azevedo. 
13. Projeto de Lei do Executivo nº 23/18 de autoria da Prefeita Municipal. 14. 
Projeto de Lei do Executivo nº 24/18 de autoria da Prefeita Municipal. 15. 
Projeto de Lei do Executivo nº 25/18 de autoria da Prefeita Municipal. 16. 
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Projeto de Lei do Executivo nº 26/18 de autoria da Prefeita Municipal. 17. 
Projeto de Lei do Executivo nº 27/18 de autoria da Prefeita Municipal. 18. 
Projeto de Lei do Executivo nº 28/18 de autoria da Prefeita Municipal. 19. 
Projeto de Lei do Executivo nº 31/18 de autoria da Prefeita Municipal. 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 e o Vereador Carlos Renato Prince se 
inscreveram, entretanto, ambos dispensaram o uso da tribuna. O Vereador Odair José 
Rocha começou cumprimentando os presentes e se manifestou sobre o roubo no 
maquinário pertencente à Prefeitura Municipal, mas que felizmente as máquinas foram 
recuperadas e agradeceu o 2º Tenente Jesse de Freire Brito pelo empenho nas buscas; 
também agradeceu a Polícia Militar e a Polícia Civil pelo trabalho realizado nesta 
ocorrência. Em relação ao projeto de lei que dispõe sobre a proibição de fogos de 
artifícios expôs que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ainda não pacificou 
a decisão de que o município tem competência ou não para legislar sobre essa matéria 
e por isso deixou sua opinião no parecer das comissões, haja vista, que diversos 
municípios que aprovaram leis semelhantes foram alvos de ações diretas de 
inconstitucionalidade e por isso acredita que a matéria deve ser apreciada após a 
pacificação do assunto pelo Tribunal de Justiça, além do fato que são raras as ocasiões 
em se solta fogos de artifícios e por isso se manifesta contrário ao projeto de lei. Outro 
assunto é em relação às estradas rurais, devido à confusão em se saber se uma estrada 
é municipal ou não é que pedirá esclarecimentos Prefeitura e outra questão é em relação 
ao nome das estradas, e por isso pede aos demais vereadores apoio para os demais 
vereadores para realizar este trabalho. O Vereador João Francisco da Silva solicitou 
um aparte e informou que alunos da USP estiveram em Monteiro Lobato e fizeram um 
trabalho para identificar as estradas municipais e acredita que esse trabalho já deveria 
ter sido concluído. O Vereador Odair José Rocha retomou dizendo que a 
Administração deve ser questionada sobre a conclusão desse trabalho e sugere que nas 
estradas que não tiverem nome que os vereadores busquem nomes de pessoas daquelas 
localidades para nomear as estradas. O Vereador José Donizeti Pereira falou que as 
estradas são conhecidas e o que precisa é a identificação das travessas. Continuando o 
Vereador Odair José Rocha disse que precisa haver a definição por lei e pede que 
haja a realização de um trabalho em conjunto. Por fim, falou sobre veículos 
estacionados no pátio da rodoviária e que isso tem atrapalhado os ônibus a entrarem e 
saírem do terminal e por isso pediu à prefeitura que fizesse um estudo para verificar a 
possibilidade de que na rodoviária haja apenas o embarque e desembarque não sendo 
mais permitido estacionar carros. A Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa em 
aparte disse que deve haver um cuidado em relação ao horário de chegada dos alunos 
do Instituto Pandavas em que os pais chegam atrasados e entram na rodoviária sem 
respeitar a sinalização do local. O Vereador Odair José Rocha ainda alertou para o 
risco de acidentes com essas crianças e pediu a Vereadora Gislene Aparecida Barreto 
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Costa que auxilie neste assunto. Agradeceu a atenção de todos e encerrou sua fala. O 
Vereador Luis Carlos Diniz iniciou desejando uma boa noite a todos e agradeceu aos 
envolvidos nas buscas pelo maquinário pertencente à Prefeitura Municipal, e destacou 
a importância desse maquinário para o município. Sobre o projeto de lei que versa sobre 
os fogos de artifícios falou que visa assegurar a ordem e o sossego no município, bem 
como as questões ambientais e em relação aos acidentes com esses tipos de artefatos, 
por conta disso e acompanhando a legislação de outros municípios viu que essa é uma 
questão relevante para ser tratada, ressaltou que o projeto proíbe apenas os fogos 
ruidosos e os fogos que possuem efeitos luminosos permanecem disponíveis e disse 
que esse projeto não tem o intuito de prejudicar, pelo contrário, é de proteger a 
população. O Vereador Ailton Rodolfo Martins expôs ser solidário ao projeto de lei 
devido ao seu trabalho no asilo e por ver o que os idosos sentem com isso e também 
para proteger os animais contra os ruídos. Retomando, o Vereador Luis Carlos Diniz 
falou sobre o projeto que autoriza a utilização de veículos da frota municipal e 
agradeceu o Vereador Odair José Rocha pela emenda, já que todos sabem que veículos 
adquiridos com recursos do FNDE não podem ser utilizados para esse fim, reforçou 
que o projeto é autorizativo e pode ser aplicado ao município sim. Sobre a estrada ser 
pública, falou ser fácil de identificar, no mapa do município constam as estradas e as 
que estão identificadas como “ML” são vias públicas, apenas não consta no mapa o 
nome das estradas, relatou ainda que é importante dar nome as estradas, entretanto, 
não é algo que o agrada e deixa esse assunto para os demais colegas. Agradeceu e 
encerrou sua fala. Finalizado o uso da tribuna, o Presidente colocou em discussão e 
votação as matérias em tramitação ordinária: 1. Requerimento nº 40/18 de autoria 
do Vereador Carlos Renato Prince: na discussão o Vereador Luis Carlos Diniz disse 
que recentemente foi feito um requerimento pelo Vereador Carlos Renato Prince e 
considera que a resposta da Administração Municipal foi evasiva e até mesmo 
desrespeitosa e pede que as respostas sejam mais respeitosas; o Vereador Carlos Renato 
Prince disse que verificou o serviço de roçada da Estrada do Livro e constatou que a 
roçada não foi realizada ao longo de toda estrada e que a empresa deixou o trabalho 
incompleto e foi para outra estrada; o Vereador José Donizeti Pereira disse que 
procurou o Secretário de Serviços Municipais sobre o ocorrido e o mesmo informou 
que irá solicitar à empresa que conclua o serviço na Estrada do Livro; o Vereador Carlos 
Renato Prince informou que na reunião do CONSEG alguns moradores do Bairro do 
Descoberto solicitaram a limpeza da estrada do bairro e o Chefe de Gabinete informou 
que encaminharia a equipe de roçada, acredita que por isso a Estrada do Livro teve o 
serviço interrompido para que fosse realizada a roçada na Estrada do Descoberto; e o 
Vereador João Francisco da Silva disse que participou da licitação e que no edital 
também constava a limpeza de bueiros, mas na estrada onde foi realizado o serviço não 
teve um bueiro limpo. Aprovado por todos os vereadores. 2. Requerimento nº 
41/18 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: aprovado por todos os 
vereadores. 3. Requerimento nº 42/18 de autoria do Vereador José Donizeti 
Pereira: aprovado por todos os vereadores. 4. Requerimento nº 43/18 de autoria 
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do Vereador Carlos Renato Prince: aprovado por todos os Vereadores. 5. 
Requerimento nº 44/18 de autoria do Vereador Jesse Marcos de Azevedo: 
aprovado por todos os Vereadores. 6. Requerimento nº 45/18 de autoria do 
Vereador Odair José Rocha: aprovado por todos os Vereadores. 7. Requerimento 
nº 46/18 de autoria do Vereador Odair José Rocha: aprovado por todos os 
Vereadores. 8. Requerimento nº 47/18 de autoria do Vereador José Donizeti 
Pereira: aprovado por todos os Vereadores. 9. Projeto de Lei do Legislativo nº 
03/18 de autoria do Vereador Luis Carlos Diniz: rejeitado, com os votos contrários 
dos vereadores: Carlos Renato Prince, Odair José de Araújo, Gislene Aparecida Barreto 
Costa, José Donizeti Pereira, Jesse Marcos de Azevedo, João Francisco da Silva e Odair 
José Rocha; e com o voto favorável do Vereador Luis Carlos Diniz. 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 02 de julho, 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, 18 de junho de 2018.  

 
 
 

Vereador Ailton Rodolfo Martins 
- Presidente da Câmara - 

 
 
 

Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa 
- Primeira Secretária - 
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