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Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
Estado de São Paulo 

 

ATA DA 37ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos três dias do mês de setembro 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 37ª 
(trigésima 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: 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 36ª (trigésima 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 
36ª (trigésima sexta) Sessão Ordinária: aprovada por todos os vereadores. O 
Presidente pediu a Primeira Secretária que fizesse a leitura dos pareceres emitidos 
pelas comissões quanto aos projetos a serem apreciados na presente sessão. Na 
sequência solicitou aos vereadores que realizassem a leitura de suas respectivas 
proposituras: 1. Projeto de Lei do Legislativo nº 11/18 de autoria do Vereador 
Ailton Rodolfo Martins. 2. Projeto de Lei do Legislativo nº 15/18 de autoria do 
Vereador Ailton Rodolfo Martins. 3. Projeto de Lei do Legislativo nº 16/18 de 
autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins. 4. Projeto de Lei do Executivo nº 
35/18 de autoria da Prefeita Municipal. O Presidente encaminhou os referidos 
projetos paras 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 Ailton Rodolfo Martins começou cumprimentando os presentes e 
agradecendo ao Senhor Fabiano, Secretário de Serviços Municipais, por ter atendido 
as suas indicações para manutenção de algumas estradas municipais e ressaltou que 
apesar do bom trabalho realizado pelo secretário ainda há muito que fazer. Falou 
sobre seus projetos para denominação de alguns logradouros públicos no bairro São 
Benedito pelo fato de que a ausência de um nome para esses locais está causando 
alguns transtornos na entrega de correspondências; as ruas no Conjunto Habitacional 
do bairro São Benedito serão denominadas Rua Afonso Nunes da Rosa e Rua José 
Benedito Ferreira César que levaram os nomes de pessoas que foram importantes 
para o bairro e o Conjunto Habitacional será chamado de Vila Pôr do Sol. Contou 
sobre o pedido do COMTUR para que indique dois representantes da Câmara 
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Municipal para que ocupem suas respectivas cadeiras no conselho e relatou as 
dificuldades dos vereadores em comparecer as reuniões em função da ausência de 
comunicação prévia sobre o dia e horário da reunião. Agradeceu e parabenizou o 
Tenente Jessé pela iniciativa de se tornar voluntário na Prefeitura Municipal e espera 
que possa somar ainda mais a equipe da Prefeitura. Finalizou agradecendo o Sindicato 
Rural pelo evento realizado no Bairro São Benedito. O Vereador Jesse Marcos de 
Azevedo abriu mão de sua fala. O Vereador Odair José Rocha iniciou desejando 
uma boa noite aos presentes e em nome da Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
que juntamente com a Defesa Civil Municipal estão organizando uma brigada para 
combate ao incêndio florestal e a Secretária de Meio Ambiente disse já contar com 23 
voluntários e em breve o Corpo de Bombeiros irá realizar um treinamento para os 
membros da brigada e assim que agendado o treinamento os interessados serão 
avisados e aqueles que tiverem interesse em participar podem procurar a Secretaria de 
Meio Ambiente. O vereador disse que esta estudando a possibilidade de criação de 
um projeto de lei para tornar obrigatória a manutenção e conservação de aceiros nas 
propriedades que margeiam as rodovias e estradas do município, pois observou que 
muitos se aproveitam das queimadas para retirar a vegetação de algumas áreas. 
Agradeceu e encerrou sua fala. O Vereador Carlos Renato Prince deu início 
cumprimento todos os presentes. Agradeceu o Presidente desta Casa de Leis pela 
liberação do carro para vistoria no bairro Pedra Branca. Disse que nos seus quase 16 
anos como vereador tem realizado um trabalho de buscar recursos para o município. 
Contou que no início deste mandato o Vereador Jesse Marcos de Azevedo iria 
denunciar o Vereador José Donizeti Pereira por desvio de função na Prefeitura 
Municipal, entretanto, a pedido alguns o Vereador Jesse Marcos de Azevedo deveria 
deixar de fazer a denúncia já que o Vereador Donizeti Pereira ajuda na manutenção 
das estradas devido ao fato de a prefeitura não ter operador de máquina; agora 
manifestou sua tristeza em relação ao Vereador Jose Donizeti Pereira que foi reclamar 
a Prefeitura que o Secretário de Serviços Municipais esta atendendo pedidos da 
oposição, em especial do Vereador Carlos Renato Prince. O Vereador José Donizeti 
Pereira requereu um aparte e falou que nunca questionou o fato de pedidos dos 
vereadores da oposição serem atendidos, mas sim do atraso em atender aos pedidos 
de todos os vereadores. O Vereador Carlos Renato Prince falou que procura ajudar 
o município buscando recursos fora para aquisição de equipamentos; e devido a essa 
situação pede que o Vereador José Donizeti Pereira passe a realizar suas funções na 
prefeitura ou irá fazer uma denúncia ao Ministério Público pelo desvio de função. O 
Vereador José Donizeti Pereira indagou o Vereador Carlos Renato Prince se o 
mesmo tinha conhecido sobre o fato ocorrido com o Secretário Fabiano, de Serviços 
Municipais. Em resposta do Vereador Carlos Renato Prince disse desconhecer o 
fato, mas se ver algo errado irá denunciar. O Vereador Ailton Rodolfo Martins 
falou ao Vereador José Donizeti Pereira que se há algo errado o mesmo pode 
informar a Câmara Municipal para que seja investigado. Retomando o Vereador 
Carlos Renato Prince disse a Prefeitura deve atender a todos os vereadores e que 
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não cabe há nenhum vereador reclamar por isso e que o tempo do coronelismo já 
passou. O Vereador Ailton Rodolfo Martins aproveitou para ler o ofício 
encaminhado pelo DER – Departamento de Estradas de Rodagem em que informa 
sobre a impossibilidade de aumentar o limite de velocidade da Rodovia SP-050 para 
60 km/h devido ao traçado sinuoso e o relevo ondulado. O Vereador Luis Carlos 
Diniz iniciou cumprimentando os presentes. Falou que esteve presente na audiência 
pública para discussão do plano de mobilidade urbana, mas que número de 
participantes foi mínimo. Disse que uma coisa tem chamado sua atenção são as 
informações/divulgações sobre a Secretaria de Serviços Municipais em que relata 
haver muito comercial para pouco serviço prestado; pois logo se iniciará o período de 
chuvas e nenhum tipo de medida preventiva foi adotada em relação ao Rio Buquira, 
inclusive as manutenção das pontes das estradas rurais; falou ainda que o Secretário 
Fabiano estava aproveitando das manutenções realizadas nas estradas para fazer 
campanha e que foi o autor da denúncia em relação ao secretário, já que por duas 
vezes presenciou carros da Prefeitura o levando embora para São Francisco Xavier, 
sendo que em uma dessas vezes foi depois de estar no bar com vários funcionários da 
Prefeitura, expôs que o secretário tem que zelar pela sua imagem e que não vai aceitar 
esse tipo de atitude em Monteiro Lobato. O Vereador José Donizeti Pereira disse 
ser extremamente cobrado na garagem pelos funcionários devido a essas atitudes 
errada, e que muitos falaram que o Secretário Fabiano deveria ter uma segunda 
chance, entretanto, o funcionário Luis da Rosa que tinha 22 anos de serviço não teve 
uma segunda chance. O Vereador Luis Carlos Diniz concordou com o falado e 
disse que o laudo do perito constatou que o funcionário não estava alcoolizado. 
Pedindo a palavra o Vereador Carlos Renato Prince expôs que a polícia errou ao 
prendê-lo já que ele não estava embriagado como disse; mas foi relatado que o 
motorista exonerado estava bêbado e que não conseguia colocar a chave no contato 
do caminhão. Retomando o Vereador Luis Carlos Diniz disse o menos favorecido 
foi punido de maneira severa e o outro não; relatou ainda que quanto tiver provas fará 
as denúncias que forem necessárias, pois ainda existem muitas coisas para serem feitas 
no município e os vereadores são cobrados por isso. Também falou sobre as 
máquinas que saem tarde para fazer serviço e que dessa maneira não há rendimento 
no serviço. E em relação ao Secretário Fabiano esta aguardando um posicionamento 
da Prefeita sobre o fato ocorrido, uma vez que considera um erro gravíssimo o 
Secretário ter solicitado a um funcionário sem habilitação que o levasse em casa em 
um carro da Secretária de Educação. Pediu desculpa pela tom exaltado, mas falou que 
esse é o momento de esclarecer os fatos, por fim, mencionou que o possuí várias 
obras inacabadas além das estradas municipais que se encontram sem a devida 
manutenção. Agradeceu e encerrou sua fala. Finalizado o uso da tribuna, o Presidente 
colocou em discussão e votação as matérias em tramitação ordinária: 1. Projeto de 
Lei do Legislativo nº 17/18 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins: 
aprovado por todos os vereadores. 2. Projeto de Lei do Legislativo nº 18/18 de 
autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins: aprovado por todos os vereadores. 
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Findo o expediente e não havendo mais nada a tratar, o Presidente convocou os 
Nobres Edis para próxima Sessão Ordinária que será realizada às 19 horas do dia 17 
de setembro de 2018. Sem mais para o momento, agradeceu a presença de todos e 
declarou encerrada a presente Sessão. Para constar, Eu, Vereadora Gislene 
Aparecida Barreto Costa, Primeira Secretária, lavrei a presente Ata. Sala das Sessões, 
03 de setembro de 2018.  

 
 
 

Vereador Ailton Rodolfo Martins 
- Presidente da Câmara - 

 
 
 

Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa 
- Primeira Secretária - 
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