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ATA DA 43ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos três dias do mês de dezembro 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 43ª 
(quadragésima terceira) 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 Primeira 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 42ª 
(quadragésima segunda) Sessão Ordinária e da ata da 28ª (vigésima oitava) Sessão 
Extraordinária: 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 42ª (quadragésima segunda) Sessão Ordinária e da ata da 
28ª (vigésima oitava) Sessão Extraordinária: aprovada por todos os vereadores. Na 
sequencia, o Presidente pediu a Secretária que realizasse a leitura do Ofício nº 
246/2018 que encaminha o Processo Administrativo 454/2018 as comissões de 
“Justiça e Redação” e “Finanças e Orçamento”. Também requereu a Primeira 
Secretária que fizesse a leitura dos pareceres emitidos pelas comissões quanto aos 
projetos a serem apreciados na presente sessão. Após a leitura dos pareceres o 
Presidente solicitou aos vereadores que fizessem a leitura de suas respectivas 
proposituras: 1. Requerimento nº 66/18 de autoria do Vereador Odair José de 
Araújo. 2. Requerimento nº 67/18 de autoria do Vereador João Francisco da 
Silva. 3. Requerimento nº 68/18 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince.  
4. Requerimento nº 69/18 de autoria do Vereador Jesse Marcos de Azevedo. 5. 
Requerimento nº 70/18 de autoria do Vereador Jesse Marcos de Azevedo. 6. 
Requerimento nº 71/18 de autoria do Vereador Jesse Marcos de Azevedo. 7.  
Moção nº 07/18 de autoria do Vereador Odair José Rocha. 8. Projeto de Lei do 
Legislativo nº 21/18 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince. 9. Projeto de 
Lei do Executivo nº 42/18 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 Luis Carlos Diniz iniciou cumprimentando 
os presentes. Em relação ao projeto de lei do legislativo nº 20/18 de autoria da 
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Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa se posicionou favorável a sua aprovação. 
Sobre os projetos de lei do executivo nº 43 e 44/18 salientou estar de acordo com a 
aprovação dos projetos e destacou as dificuldades enfrentadas pelo asilo e que a 
aquisição de um veículo ajudará em muito a entidade, também mencionou que por 
meio do MIT poderá haver melhorias no município e uma alavancagem do turismo. 
Sobre os requerimentos apresentados na presente sessão manifestou-se favorável a 
todos. Falou que o projeto de lei apresentado pelo Vereador Carlos Renato Prince, 
sobre as políticas de incentivo ao esporte, é importante para fortalecer e contribuir 
para que o município possa participar de competições em outras cidades. O projeto 
de lei do executivo nº 42/18 que trata do uso de veículos da frota municipal por 
outras secretárias, foi verificado pelo vereador que constatou que a mudança de 
secretaria não afetará as atividades da Administração Municipal, mas sim possibilitará 
melhorias em outras áreas. Contou que na data de hoje foi notificado pelo Fiscal de 
Tributos da Prefeitura Municipal, em decorrência de um ofício enviado por um 
vereador desta Câmara Municipal, em que era solicitada a fiscalização de prestadores 
de serviços irregulares, sendo um deles o Vereador Luis Carlos Diniz, que na 
oportunidade leu o ofício em questão que foi direcionado a Secretaria de Finanças e 
Tributação, o Vereador Luis Carlos Diniz disse se tratar de uma denúncia pessoal 
uma vez que indicou apenas duas pessoas no ofício, falou ainda que esse serviço 
realizado não irá afetar a economia do economia estando eles regularizados juntos a 
prefeitura ou não. Parabenizou as igrejas evangélicas do município pelo trabalho 
realizado e considerou justa a homenagem realizada, entretanto, destacou que após a 
notificação que recebeu se indagou sobre que cristãos que nós somos, pois dentro da 
igreja é fácil se fazer de santo, mas na rua é difícil enxergar as mazelas da sociedade e 
as dificuldades que são enfrentadas por muitos na tentativa de sustentar suas famílias 
ou complementar sua aposentadoria, por atitudes como essas que se entristece e que 
o poder deve ser usado para melhorias para a sociedade e pelos menos favorecidos. 
Agradeceu e encerrou sua fala. O Vereador Odair José Rocha principiou desejando 
uma boa noite aos presentes, em especial aos que aceitaram o convite para uma 
simples e sincera homenagem pelos trabalhos realizados no município. Falou que os 
convidou para agradecer pelos serviços prestados no município de Monteiro Lobato 
aos seus irmãos empreendendo esforços e recursos para atender ao chamado de Deus 
em favor do próximo, em razão disso deixou seu muito obrigado às pessoas que 
atenderam a esse chamado para viver em razão do próximo, com atendimentos 
sociais as pessoas mais carentes levando roupas, alimentos, remédios e entre outros 
itens. Destacou que quando fez o convite a Igreja Congregação Cristã do Brasil 
também seria convidada, mas não conseguiu encontra-los. Novamente, agradeceu a 
todos e pediu que não desistam do trabalho que estão realizando. Assim encerrou sua 
fala. O Vereador Ailton Rodolfo Martins pediu ao Vice-Presidente que assumisse 
seu lugar a mesa para que pudesse fazer uso da tribuna. Começou cumprimentando 
os presentes e relatando que vivemos num pais de cristãos e que podemos expressar 
nossa fé livremente. Informou que realizou a devolução de R$60.000,00 (sessenta mil 
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reais) a Prefeitura e indicou que o recurso fosse utilizado para fazer as pontes da 
Estrada da Gruta e da Estrada Luiz Gonzaga, conforme os orçamentos que foram 
passados pelo secretário responsável pelas estradas; também solicitou a colocação de 
toldo na entrada do posto de saúde onde é o acesso para realizar a coleta de sangue, 
indicou ao Secretário de Esportes a reconstrução da raia de malha no Bairro São 
Benedito, ressaltou que esse dinheiro foi economizado pela Câmara Municipal para 
que pedidos da população pudessem ser atendidos e que todas essas solicitações 
foram acordadas com os respectivos secretários. O vereador destacou que os 
vereadores são cobrados pela população sobre as demandas do município, 
especialmente em relação às estradas municipais e esclareceu que a execução desses 
serviços depende da Prefeitura Municipal e ao vereador cabe apenas indicar o que 
deve ser feito. Parabenizou os representantes das igrejas presentes na sessão e ao 
Vereador Odair José Rocha pela apresentação da moção, mas que essa deveria ser 
designada as autoridades eclesiásticas do município, pois apesar de estarmos em país 
de maioria cristã ainda a muito a se fazer já que presenciamos uma sociedade 
corrompida e muito disso é fruto da omissão de nossos pastores que deveriam agir 
com maior rigor; citou o exemplo de uma pessoa que se passou por pastor em nossa 
cidade e usou da palavra em algumas igrejas de Monteiro Lobato sem se que se 
procurasse saber quem essa pessoa realmente, além de se apresentar como médico 
que não era. Por isso pediu maior controle nas igrejas e que as mesmas sigam seus 
estatutos para evitar esse tipo situação; também pediu aos responsáveis pelas igrejas 
que regularizem suas respectivas igrejas junto a Prefeitura Municipal, visto que em 
Monteiro Lobato apenas duas ou três igrejas funcionam com autorização da 
Prefeitura Municipal. Por fim, parabenizou os homenageados e pediu para que não 
deixem de regularizar suas igrejas. O Vereador Carlos Renato Prince deu início a 
sua fala desejando uma boa noite aos presentes. Falou sobre as solicitações de 
moradores do Bairro Alpes do Buquira para limpeza das margens da Avenida 
Visconde de Sabugosa. Sobre a lei que trata do incentivo ao esporte em Monteiro 
Lobato explicou que quando feito não poderia haver participação de atletas de fora 
do município nas equipes Monteiro Lobato, entretanto, esta havendo dificuldade para 
compor as equipes e por isso esta propondo uma alteração na lei para que até 50% 
dos atletas possam ser de outras cidades. Salientou que na Estrada Ambrósio Datti 
esta sendo feito um péssimo serviço e sendo gasto dinheiro desnecessariamente e 
ressaltou que até hoje não foi realizada a recuperação da ponte, o mesmo acontece na 
Estrada Beira Rio que também sofre com a ausência de uma ponte adequada. Disse 
que esta sendo cobrada demais em relação aos bêbados na praça, que estão 
incomodando os comerciantes e turistas pedindo dinheiro para os que param ali e a 
polícia não age em algumas situações em que deveriam atuar dizendo que é um caso 
social e é de responsabilidade da prefeitura. Expôs uma reclamação de um morador 
em relação ao Vereador José Donizeti Pereira, após esse morador tentar ajudar a 
equipe da Prefeitura a remover uma árvore que esta interditando uma estrada e ser 
questionado pelo Vereador José Donizeti Pereira sobre a origem de sua motosserra e 

mailto:camaramlobato@uol.com.br


                                                                                                                                                   

    
 

Rua Maria Luiza Valvano Auricchio, 21 - Centro - CEP 12250-000 - Monteiro Lobato - SP 
Telefone: (12) 3979-1577 - Telefone e Fax: (12) 3979-1145 

                                                                                       E-mail: camaramlobato@uol.com.br                                           Página 4 de 5                                                          

 

Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
Estado de São Paulo 

se tinha a nota fiscal da mesma; o Vereador José Donizeti Pereira solicitou um 
aparte e explicou que se por ventura tenha falado se tratou de uma brincadeira. O 
Vereador Carlos Renato Prince disse que a pessoa se sentiu ofendida com o 
comentário que o Vereador José Donizeti Pereira deve se desculpar. Pediu mais uma 
vez que a bancada da Prefeita que realize manutenções nas estradas municipais e 
também conserte o mata-burro da Estrada do Brumado que esta colocando em risco 
os veículos que passam por ele e não precisa descrever a situação das demais estradas 
que é precária, o que considera ser por má gestão dos recursos, visto que atualmente a 
Prefeitura possui várias máquinas. 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 66/18 de autoria do Vereador Odair José de 
Araújo: aprovado por todos os vereadores. 2. Requerimento nº 67/18 de autoria 
do Vereador João Francisco da Silva: aprovado por todos os vereadores. 3. 
Requerimento nº 68/18 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: 
aprovado por todos os vereadores. 4. Requerimento nº 69/18 de autoria do 
Vereador Jesse Marcos de Azevedo: aprovado por todos os vereadores. 5. 
Requerimento nº 70/18 de autoria do Vereador Jesse Marcos de Azevedo: 
aprovado por todos os vereadores. 6. Requerimento nº 71/18 de autoria do 
Vereador Jesse Marcos de Azevedo: aprovado por todos os vereadores. 7. 
Moção nº 07/18 de autoria do Vereador Odair José Rocha: aprovada por todos 
os vereadores. 8. Projeto de Lei do Legislativo nº 19/18 de autoria do Vereador 
Odair José Rocha: aprovado por todos os vereadores. 9. Projeto de Lei do 
Legislativo nº 20/18 de autoria da Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa: 
aprovado por todos os vereadores. 10. Projeto de Lei do Executivo nº 43/18 de 
autoria da Prefeita Municipal: aprovado, tendo apenas o voto contrário do 
Vereador Carlos Renato Prince. 11. Projeto de Lei do Executivo nº 44/18 de 
autoria da Prefeita Municipal: aprovado por todos os vereadores. 12. Emenda 
Aditiva nº 05/18 de autoria do Vereador Odair José de Araújo: aprovada por 
todos os vereadores. 13. Projeto de Lei do Executivo nº 36/18 de autoria da 
Prefeita Municipal: aprovado por todos os vereadores. 14. Projeto de Lei do 
Executivo nº 39/18 de autoria da Prefeita Municipal: aprovado em 2ª 
(segunda) discussão e 2ª (segunda) votação por todos os vereadores. 15. 
Projeto de Lei do Executivo nº 40/18 de autoria da Prefeita Municipal: na 
discussão o Vereador Luis Carlos Diniz falou que o projeto será aprovado porque o 
município não pode ficar sem orçamento, mas que os valores para cada área devem 
ser melhor distribuídos pela Administração Municipal e que no decorrer do ano irá 
cobrar uma boa execução dos serviços públicos. Aprovado em 2ª (segunda) 
discussão e 2ª (segunda) votação por todos os vereadores. Findo o expediente e 
não havendo mais nada a tratar, o Presidente convidou os vereadores para reunião 
entre os proprietários das áreas que serão afetadas pela construção da linha de 
transmissão 500kv Fernão Dias - Terminal Rio, às 19 horas do dia 04 de dezembro. 
E, convocou os Nobres Edis para próxima Sessão Ordinária que será realizada às 19 
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horas do dia 17 de dezembro 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 dezembro de 2018.  

 
 
 

Vereador Ailton Rodolfo Martins 
- Presidente da Câmara - 

 
 
 

Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa 
- Primeira Secretária - 
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