
                                                                                                                                                   

    
 

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 1 de 4 
 

Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
Estado de São Paulo 

ATA DA 45ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas, no Plenário 26 
de Abril - Palácio de Buquira da Câmara Municipal de Monteiro Lobato, sob a Presidência do 
Vereador Carlos Renato Prince, tem início a 45ª (quadragésima quinta) Sessão Ordinária da 17ª 
(décima sétima) Legislatura. O Presidente da Câmara Municipal Vereador Carlos Renato Prince 
solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Luís Carlos Diniz que fizesse a verificação da presença 
dos Vereadores. Estando todos presentes e havendo quórum Regimental, o Presidente declara aberta a 
Sessão. O Secretário procede à leitura de um trecho da Bíblia conforme costume desta Casa de Leis e 
em seguida o Presidente convida a todos para ouvir a execução do Hino Nacional. Em seguida, 
conforme artigo 80 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o Presidente colocou em votação a 
dispensa da leitura da Ata da 44ª (quadragésima quarta) Sessão Ordinária e das Atas da 29ª, 30ª, 31ª, 
32ª, 33ª e 34ª Sessões Extraordinárias: todos os vereadores estiveram de acordo. Na sequência, o 
Presidente colocou em votação as referidas Atas que foram aprovadas por todos os Vereadores. Em 
seguida, solicitou ao Secretário a leitura da Ordem Interna nº 01/2019. Logo em seguida, o Presidente 
determinou a leitura do Parecer expedido pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 
referente às contas anuais da Prefeita Municipal, no exercício de 2015.  Em seguida, o Presidente 
solicitou aos Vereadores a leitura de suas respectivas proposituras a serem apreciadas na presente 
sessão: 1. Indicação nº 01/19 de autoria do Vereador Odair José Rocha: indica à Prefeita criação 
do Centro Comunitário do Bairro São Benedito. 2. Indicação nº 02/19 de autoria do Vereador 
Odair José Rocha: indica à Prefeita melhorias nas áreas de lazer do bairro do Souzas. 3. 
Indicação nº 03/19 de autoria do Vereador Odair José Rocha: indica à Prefeita criação do 
Centro Comunitário do Bairro Pedra Branca. 4.  Indicação nº 04/19 de autoria do Vereador 
Odair José Rocha: indica à Prefeita criação do Centro Comunitário do Bairro Ponte Nova. 5.  
Indicação 05/19 de autoria da Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa: indica à Prefeita a 
reforma nos banheiros da Rodoviária Municipal. 6. Indicação nº 06/19 de autoria dos 
Vereadores Odair José Rocha e da Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa: indica à 
Prefeita mudança da Academia Comunitária para a área da Escola desativada no Bairro São 
Benedito. 7. Indicação nº 07/19 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins: indica à 
Prefeita construção da Quadra de malha no Bairro São Benedito. 8. Indicação nº 08/19 de 
autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins: indica à Prefeita instalação de Academia 
Comunitária no Condomínio Vila Por do Sol no Bairro São Benedito. 9. Indicação nº 09/19 de 
autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins: indica à Prefeita conserto das placas solares com 
defeito no Condomínio Vila Por do Sol no Bairro São Benedito. 10. Indicação nº 10/19 de 
autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins: indica à Prefeita pavimentar com asfalto a Rua 
José Ferreira César, no Condomínio Vila Por do Sol, no Bairro São Benedito. 11. Indicação nº 
11/19 de autoria do Vereador Luís Carlos Diniz: indica à Prefeita poda das árvores no centro e 
na Rodovia SP-50 no trecho sob jurisdição da Prefeitura Municipal.  12. Indicação nº 12 /19 de 
autoria do Vereador Carlos Renato Prince: indica à Prefeita colocação de duas lombadas 
elevadas na Rua Bernardino de Campos devido ao grande fluxo de alunos e veículos de 
transportes escolares. 13. Indicação nº 13/19 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: 
indica à Prefeita construir abrigo coberto para o trator agrícola e seus implementos que estão 
sob a ação do tempo. 14. Indicação 15/19 de autoria da Vereadora Gislene Aparecida Barreto 
Costa: indica à Prefeita a roçada do barranco e a manutenção da Avenida Visconde de 
Sabugosa no trecho sem pavimentação asfáltica. 15. Indicação nº 16/19 de autoria do Vereador 
Ailton Rodolfo Martins: indica à Prefeita construir redutor de velocidade no Condomínio Vila 
Por do Sol no Bairro São Benedito. 16. Indicação nº 17/19 de autoria do Vereador Ailton 

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 2 de 4 
 

Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
Estado de São Paulo 

Rodolfo Martins: indica à Prefeita reforma do piso da Quadra de esportes do Bairro São 
Benedito. 17. Indicação nº 18/19 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins: indica à 
Prefeita a mudança da Academia Comunitária para a Praça Sebastião Renó no Bairro São 
Benedito. 18. Indicação nº 19/19 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins: indica à 
Prefeita limpeza com roçada e manutenção do Morro do Cruzeiro no Bairro São Benedito. 19. 
Indicação nº 20/19 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins: indica à Prefeita conserto 
de vazamento hidráulico em casa do Condomínio Vila Por do Sol no Bairro São Benedito. 20.  
Indicação nº 21/19 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins: indica à Prefeita a troca da 
areia do Parque infantil do Bairro São Benedito. 21.  Indicação nº 22 /19 de autoria do 
Vereador José Donizeti Pereira: indica à Prefeita a construção de banheiros públicos no 
Cemitério Municipal. 22. Indicação nº 23/19 de autoria do Vereador José Donizeti Pereira: 
indica à Prefeita a construção de banheiros públicos com vestiários na Quadra de Esportes do 
Jardim Morada do Sol. 23. Requerimentos nº 03, 04 e 05/19, de autoria do Vereador Ailton 
Rodolfo Martins. 24. Requerimentos nº 06, 10 e 13/19, de autoria do Vereador Carlos Renato 
Prince. 25. Requerimentos nº 07, 09, 11 e 14/19, de autoria do Vereador Jesse Marcos de 
Azevedo. 26. Requerimento nº 08/19, de autoria do Vereador Odair José Rocha. 27. Moção de 
Aplausos nº 01/19, de autoria do Vereador Carlos Renato Prince. Em seguida, o Presidente 
solicita ao Secretário a leitura dos Projetos de Lei do Executivo de autoria da Prefeita 
Municipal. 1. Projeto de Lei do Executivo nº 01/19 de autoria da Prefeita Municipal que 
institui o regime de adiantamento no âmbito do município de Monteiro Lobato. 2. Projeto de 
Lei do Executivo nº 03/19 de autoria da Prefeita Municipal que autoriza o Poder Executivo a 
abrir crédito adicional especial.  3. Projeto de Lei do Executivo nº 04/19 de autoria da Prefeita 
Municipal que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial. 4. Projeto de Lei 
do Executivo nº 05/19 de autoria da Prefeita Municipal que autoriza o Poder Executivo a 
celebrar convênio com o Governo do Estado de São Paulo, através da Secretaria de Segurança 
Pública, objetivando aprimorar os serviços da Delegacia de Polícia Civil do município de 
Monteiro Lobato. 5. Projeto de Lei do Executivo nº 06/19 de autoria da Prefeita Municipal que 
autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial. O Presidente encaminha os 
referidos projetos às Comissões competentes para análise e emissão de Parecer e encaminha 
ainda, o Projeto de Lei do Legislativo nº 22/2018 de autoria do Vereador Odair José Rocha que 
dispõe sobre denominação de logradouro público, a atual Estrada do Fabiano para Estrada 
Benedito Moreira de Souza, lido no dia 17 de dezembro de 2018 e Projeto de Lei do Executivo 
do Executivo nº 38/18 de autoria da Prefeita Municipal, que dispõe sobre a revogação integral 
da Lei Municipal nº 1.704, de 13 de setembro de 2018 e dá outras providências”, lido no dia 21 
de novembro de 2018. O Presidente informa que ambos foram lidos no ano de 2018 e serão 
votados na próxima Sessão Ordinária do dia 18 de fevereiro de 2019. O Presidente convida, pela 
ordem os vereadores inscritos como Oradores para ocuparem a Tribuna e abordarem tema de livre 
escolha, desde que de interesse público, conforme determina o artigo 68 do regimento interno. O 
primeiro a fazer uso da palavra, Vereador Ailton Rodolfo Martins cumprimenta a todos, parabeniza a 
nova Mesa Diretora e os vereadores do PV que se uniram e elegeram o Presidente. Diz: -Hoje o PV 
inicia a presidência da Câmara! Diz que apoia todos os Vereadores, não concorda com o vereador que 
quer impedir a indicação do outro, diz que não está aqui para diminuir o outro, mas sim para 
apresentar projetos e indicações, como pediu para ser votada a municipalização da estrada Henrique, 
pai da Helena, mas como envolve propriedade privada, está em análise. Muitos dizem: Ailton é o 
Vereador do papel! E diz: _ Sei de onde vim e sei onde estou hoje, classifiquei São Benedito como meu 
Bairro porque nasci, cresci e moro lá, não sou dono do bairro! Explica que os Vereadores Odair e 
Gislene foram visitar o bairro, passaram no bar da Lena e falaram que vão ocupar a Escola e que coisas 
maiores virão; falaram ainda que os meus pedidos à Prefeita não serão atendidos. Disseram que a 
Prefeita só vai atender o que eles pedirem.  Eu me preocupo com o meu Bairro, a raia de malha é o que 
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o povo quer.  Quando entrei na política, foi para pedir a construção de dois bueiros, estou brigando até 
hoje. O DER doou a manilha à Prefeitura, e ainda não saiu. Jamais vou fechar a porta para qualquer 
vereador, vários vereadores já pediram benefícios para o bairro, o Jesse, Renato e João Cunha também 
morador do bairro e um sempre respeita o outro. O Vereador Odair Rocha interrompe a oratória e 
pergunta se o Vereador Ailton conhece o Regimento Interno... O Vereador Ailton responde que agora 
que ele manifestou o direito de resposta. O Vereador Odair Rocha diz que quer o direito de resposta. 
O Vereador Ailton continua e diz que o Vereador Odair disse a ele que vai se cansar de vê-lo no 
bairro e se for preciso, vai a pé. O Vereador Ailton dirige-se ao Vereador Odair Rocha e diz para não 
ir a pé, para ir de táxi. O Presidente diz que o Vereador Odair Rocha tem o direito de resposta, mas já 
está inscrito como Orador. O Vereador Odair Rocha concorda e diz que vai utilizar o seu tempo de 
inscrição. O Vereador Ailton parabeniza o Presidente Renato por restituir o funcionamento da 
Câmara e por ter permitido que o Felipe ficasse até a primeira quinzena de janeiro, pedido seu, o qual 
foi atendido pelo Presidente Renato. Sem mais, se despede. O Presidente convida o Vereador Luís 
Carlos Diniz, inscrito como Orador, para ocupar a Tribuna, que declina de fazer uso da palavra. O 
Presidente convida então o Vereador Odair Rocha, próximo inscrito, a ocupar a Tribuna para fazer 
uso da palavra. Cumprimenta a todos e inicia informando que está indicando à Prefeita uma força 
tarefa para manutenção das estradas rurais, alega que se não for assim, vai mais um ano sem que tenha 
a solução esperada e todos os dias as pessoas estarão cobrando, como alegou em sua justificativa. No 
bairro da Pedra Branca, tem o pesqueiro que o Carlos Auricchio criou e que por conta da estrada 
acabou desistindo. Indica que a Prefeita contrate outro operador de retroescavadeira e Patrol para 
somar com o Donizeti, e também um trabalhador braçal para cada equipe.  Porém, diz que conversou 
com a Prefeita, ela pode gastar um milhão nas estradas, mas se não colocar um conserveiro em cada 
uma, tudo vai para o bueiro. E diz que todos os vereadores estão sendo cobrados nessa questão, a 
situação das estradas rurais. Diz que se pudesse subir na máquina, faria o serviço... e o Artur e o 
Fabiano, ex- secretario de serviços municipais, podem comprovar essa pressão... Confirma que antes 
do governo Vargas não tinha tantos problemas nas estradas... Respondendo o ilustre “Vereador Bairro 
São Benedito”, diz que foram procurados por algumas pessoas quanto à Academia ao ar livre que está 
com aparelhos quebrados.   Então ele e a Vereadora Gislene foram ao bairro São Benedito para estudar 
a criação do Centro Comunitário, a nossa indicação solicita a inclusão da quadra de esportes, do parque 
infantil que está precisando de reforma e da academia comunitária instalados na área da antiga escola, 
para trazer privacidade aos usuários; inclusive a prestadora de serviços da Câmara reclamou que não dá 
para usar a academia ao ar livre por falta de privacidade. Quando o Vereador do Bairro disse que 
estávamos impedindo a construção da raia de malha, diz que não cabe a eles interferir no Executivo, a 
preocupação deles era com o destino da escola, diz que não aceita qualquer tipo de represália, mesmo 
que seja oculta com palavras que não dão entendimento direto, por atos ou palavras!   E diz que toda 
vez que for solicitado vai sim ao Bairro! E confirma que a antiga escola será o Centro Comunitário, 
onde será instalada a Academia de ginástica ao ar livre, o Parque infantil e a Quadra de esportes. E 
acrescentou: - Digo a todos os vereadores, não há fronteiras para o vereador, não fomos ao bairro para 
criar intrigas; estamos empenhados nos anos de 2019 e 2020, trabalharemos com o apoio da 
Administração Municipal; temos nosso direito de ir e vir assegurados inclusive pela Presidência dessa 
Casa, eu quero que seja respeitado o nosso direito de estar em qualquer lugar, não estamos aqui para 
atravessar, atrapalhar ou trazer glorias para nós, e sim atender a nossa sociedade! Alguns munícipes têm 
mais facilidade para procurar o Donizete ou o Jesse ou tem mais intimidade com um ou outro 
vereador, e nós temos sim o projeto de criar também o Centro Comunitário na Pedra Branca e Ponte 
Nova. Voltando ao “Vereador Bairro São Benedito”, a questão da construção da raia de malha, o 
senhor disse que precisava que o trator passe, pelo menos para a comunidade do bairro ver.   Deixo 
claro que vou sim ao Bairro sempre que for solicitado, exijo o meu direito de ir e vir peço desculpas se 
fui rude, nós fomos ofendidos no direito de prestar nossos serviços como vereadores. E não admito 
que esse ato se repita. Acho que temos condições de fazer o melhor para a cidade, temos a 
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incumbência de ser a melhor Câmara Municipal que por aqui já passou! O nosso foco não se restringe 
a eleitores, mas no contexto inteiro do nosso município!  A Prefeita municipal está com projetos de 
obras e melhorias e nós estaremos aqui para apoiar, boa noite! Sem mais, se despede. Findo o 
expediente, o presidente coloca em Discussão e Votação as seguintes matérias em tramitação 
ordinária: 1. Requerimento nº 03/19 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins: requer à 
Prefeita informações sobre a reforma da ponte da Estrada da Gruta, no bairro do Souzas: 
aprovado por todos os Vereadores. 2. Requerimento nº 04/19 de autoria do Ailton Rodolfo 
Martins: requer à Prefeita informações sobre a ponte da Travessa Luiz Gonzaga no bairro do 
Souzas: aprovado por todos os Vereadores.  3. Requerimento nº 05/19 de autoria do Vereador 
Ailton Rodolfo Martins: requer à Prefeita informações sobre a reforma do posto de Saúde do 
bairro do Souzas: aprovado por todos os Vereadores. 4. Requerimento nº 06/19 de autoria do 
Vereador Carlos Renato Prince: requer à Prefeita informações sobre a manutenção da Estrada 
do Morro no bairro dos Forros: aprovado por todos os Vereadores. 5. Requerimento nº 10/19 
de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: requer à Prefeita informações sobre a reforma da 
Torre de transmissão para implantação da TV digital no município: aprovado por todos os 
Vereadores. 6. Requerimento nº 13/19 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: requer à 
Prefeita informações sobre ao conserto do aparelho de Raios X do Centro de Saúde: aprovado 
por todos os Vereadores. 7. Requerimento nº 07/19 de autoria do Vereador Jesse Marcos de 
Azevedo: requer à Prefeita a convocação de uma reunião com o Secretário de Serviços 
Municipais Senhor João Coutinho: aprovado por todos os Vereadores. 8. Requerimento nº 
09/19 de autoria do Vereador Jesse Marcos de Azevedo: requer à Prefeita informações sobre a 
situação do Morro do Cruzeiro no bairro São Benedito após desocupação da área de risco: 
aprovado por todos os Vereadores. 9. Requerimento nº 11/19 de autoria do Vereador Jesse 
Marcos de Azevedo: requer à Prefeita informações sobre desconto no pagamento do IPTU do 
município: aprovado por todos os Vereadores. 10. Requerimento nº 14/19 de autoria do 
Vereador Jesse Marcos de Azevedo: requer à Prefeita informações sobre o combate ao 
mosquito borrachudo: aprovado por todos os Vereadores. 11. Requerimento nº 08/19, de 
autoria do Vereador Odair José Rocha: requer à Prefeita informações sobre o levantamento da 
quantidade de pessoas portadoras de necessidades especiais no município: aprovado por 
todos os Vereadores. 12. Moção de Bravura e Aplausos nº 01/19 aos Policiais Militares Cabo 
Santos Filho e Soldado Gilberto Aguilar: de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: 
Aprovada por todos os Vereadores. Findo o expediente e não havendo mais nada a tratar, o 
Presidente convida os vereadores e os presentes para a audiência pública na Câmara Municipal, dia 11 
de fevereiro, às 18h30min para discutir os Projetos de Lei do Executivo nº 03, 04 e 06/19 que 
autorizam o Poder Executivo a abrir Credito Adicional Especial. E finalmente, convoca os nobres 
Edis, para a próxima Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a Audiência Pública, dia 11 de 
fevereiro,  às 19 horas. Sem mais o Presidente declarou encerrada a Sessão. Para constar, Eu, Vereador 
Luís Carlos Diniz, Primeiro secretário, lavrei a presente Ata. 
Sala das Sessões, 04 de fevereiro de 2019. 

 
 
 

Vereador Carlos Renato Prince 
- Presidente da Câmara - 

 
 

Vereador Luís Carlos Diniz 
- Primeiro Secretário - 

mailto:camaramlobato@uol.com.br

