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Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
Estado de São Paulo 

ATA DA 46ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos dezoito 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 46ª 
(quadragésima sexta) 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 declarou aberta a Sessão. O Secretário procedeu à leitura de um trecho da 
Bíblia conforme costume desta Casa de Leis. Em seguida o Presidente convidou 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 45ª (quadragésima quinta) Sessão Ordinária e da ata da 35ª Sessão 
Extraordinária: todos os vereadores estiveram de acordo. Na sequencia, o Presidente 
colocou em votação as referidas atas que foram aprovadas por todos os vereadores. 
Em seguida, solicitou ao Secretário a leitura da seguinte matéria de Ordem Interna: 1. 
Ato de Mesa nº 02/2019. 2. Pareceres emitidos pelas Comissões Permanentes 
quanto aos Projetos de Lei a serem apreciados na Sessão. Em seguida, o 
Presidente solicitou aos Vereadores a leitura de suas respectivas proposituras a 
serem apreciadas na presente Sessão: 1. Indicação nº 25/19 de autoria do 
Vereador José Donizete Pereira: indica à Prefeita a construção de dois pontos 
de ônibus com cobertura na Estrada Municipal Pedro David.  2. Indicação nº 
26/19 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: indica à Prefeita e ao 
Secretário de Esportes manutenção urgente das Academias comunitárias, 
todas com aparelhos quebrados. 3.  Indicação nº 27/19 de autoria do Vereador 
Carlos Renato Prince: indica à Prefeita e ao Secretário de Esportes colocarem 
placas indicativas com instruções de uso em cada aparelho de ginástica devido 
não haver instrutor. 4.  Indicação nº 28/19 de autoria do Vereador Carlos 
Renato Prince: indica à Prefeita e ao Secretário de Serviços Municipais, a 
pintura de solo indicativa de área para estacionamento na Rua Maria Luiza 
Valvano Auricchio, em frente à Escola Sonnewend, para professores e usuários. 
5. Indicação nº 29/19 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: indica à 
Prefeita a limpeza das vias públicas com roçada nas margens e manutenção 
das calçadas com a retirada de ervas daninhas. 6. Requerimentos nº 15/19, nº 
16/19, nº 17/19, nº 18/19, nº 23/19 e nº 30/19, de autoria do Vereador Carlos 
Renato Prince. 7. Requerimento nº 22/19 de autoria do Vereador João Cunha 
Francisco da Silva. 8. Requerimentos nº 24/19 nº 25/19, nº 26/19, nº 27/19, nº 
28/19 e nº 29/19 de autoria do Vereador Jesse Marcos de Azevedo. Após, solicita 
ao secretário a leitura dos Projetos de Lei do Executivo de autoria da Prefeita 
Municipal. 1. Projeto de Lei do Executivo nº 07/19 de autoria da Prefeita 
Municipal que dispõe sobre autorização para alterações do Plano Plurianual na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias e Abertura de crédito adicional especial no 
orçamento vigente. 2. Projeto de Lei do Executivo nº 08/19 de autoria da 
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Prefeita Municipal que dispõe sobre a fixação da remuneração dos Agentes 
Comunitários de Saúde. 3. Projeto de Lei do Executivo nº 09/19 de autoria da 
Prefeita Municipal que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional 
especial. O Presidente informa que os referidos Projetos de Lei serão encaminhados 
às Comissões competentes para análise e emissão de Parecer. Continuando, 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 Jesse Marcos de Azevedo inicia cumprimentando os 
munícipes presentes e destaca que o motivo da sua fala é para apresentar um relatório 
do Tribunal de Contas. Agradece a presença do Secretário de Serviços Municipais que 
atendeu sua convocação, votada em plenário e aprovada por todos os vereadores e 
apontou que o não comparecimento, conforme a Lei Orgânica caracterizaria em 
desacato à Camara Municipal. Mas após insistência da Mesa Diretora junto à Prefeita, 
enviando ofícios, o Secretário atendeu à solicitação. Visitei o site do Tribunal de 
Contas e tive acesso a um relatório prévio relacionado às contas da Prefeita Municipal 
no exercício de 2016, que em breve estaremos votando. Há tempos venho recebendo 
reclamações dos munícipes de diversos assuntos, nas Sessões e nas redes sociais, ora 
na saúde, ora nos serviços municipais, ora na educação. E há vários anos o Tribunal 
de Contas vem fazendo apontamentos ao Executivo Municipal, que não tem atendido 
as inúmeras recomendações. Um deles é sobre o excesso de projetos de lei para 
abertura de creditos; adicional, complementar, especial... E nós vereadores estamos 
aprovando sem o devido cuidado. Parece que o Executivo quer governar em cima de 
abertura de creditos e isso caracteriza a falta de planejamento adequado já que para 
isso existe o Plano Plurianual que é votado e aprovado. Informa que está solicitando à 
Prefeita através de requerimentos, diversas informações baseadas no relatório do 
Tribunal de Contas cuja fiscalização foi realizada pela unidade regional do Tribunal de 
Contas de São José dos Campos e apontou muitas falhas. Dirige-se aos colegas 
Vereadores e diz que acha importante todos irem tomando nota e conhecimento desse 
relatório. Continuando, reitera que o Tribunal de Contas apontou a falta de 
planejamento de políticas públicas no exercício de 2016, que vão chegar à Câmara 
para análise. Diz que as despesas com pessoal ultrapassou o limite contrariando as 
regras da Lei de Responsabilidade Fiscal. E o cenário piorou ainda mais com o 
aumento da corrente liquida um descaso do Poder Executivo que não se adequou e 
alem disso, realizou contratações de pessoal e pagamentos de horas extras, com um 
gasto de mais de trezentos e cinquenta mil reais, condutas vedadas pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Informa que o Tribunal de Contas destacou a fragilidade do 
planejamento, fato que comprometeu o processo democrático, ou seja, o Executivo 
concentrou o poder para alterar o planejamento orçamentário sem o debate com o 
Legislativo. Entre outros apontamentos, constatou-se que não houve entrega do kit 
escolar e dos uniformes; que o Conselho Municipal de Alimentação Escolar não 
elaborou atas que permitiam atestar condições da cozinha e armazenamento de 
alimentos. A equipe técnica do Tribunal constatou ainda, a falta de laboratórios e 
verificou que o piso salarial dos professores da Creche municipal não alcançou o piso 
nacional.  Verificou ainda que a Administração Municipal não solicitou documentos 
obrigatórios para habilitação dos motoristas do Transporte Escolar e na área da Saúde, 
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constatou que o Centro de Saúde não possuía sistema de ponto eletrônico; controle de 
tempo de atendimento e também não possuía a ouvidoria da Saúde. O Tribunal de 
Contas apontou também diversas irregularidades nas licitações, bem como a falta de 
exigência de atestado de capacidade técnica dos funcionários assim como as despesas 
para compra de combustíveis não apresentaram justificativas. Constatou falhas graves 
na Tomada de Preços da reforma do Centro Cultural.  Informa que os vereadores 
aprovaram projetos de lei para abertura de credito adicional suplementar para o 
termino do Centro Cultural. Relata que sobre a lei da transparência, a Prefeitura não 
atendeu as de acesso à informação deixando de postar o que deveria estar exposto no 
site da Prefeitura e os Pareceres prévios do Tribunal de Contas não são divulgados no 
site. Finalizando, diz que é apenas um resumo. Solicita aos colegas que acessem o 
Relatório para se inteirar das contas desfavoráveis do exercício de 2016. Alega que se 
preocupa com isso, pois o papel da Camara Municipal é fiscalizar. Reitera aos colegas 
vereadores que no exercício do seu mandato tem essa preocupação, pois faz parte do 
legislativo fiscalizar essa matéria. Sem mais, se despede. O próximo inscrito Vereador 
Ailton Rodolfo Martins, cumprimenta a todos e agradece a presença do Secretario 
Municipal João Coutinho atendendo à solicitação dos Vereadores e diz que o 
munícipe fica entendendo o papel do vereador participando da Sessão. Diz que os 
vereadores são criticados nas redes sociais e para quem ele jurou o mandato é um 
político que não é bem visto. Diz: - Somos cobrados fora e também somos 
marginalizados, assim como o Secretário de Transportes, Secretário do CRAS, dos 
Serviços Municipais. Aproveita para agradecer a Prefeita por ter atendido sua 
reivindicação, a entrega dos uniformes à rede municipal através de um requerimento 
seu e informa que as crianças passaram dois anos sem uniforme. Agradece e 
parabeniza a Secretária de Transportes Aluani que o atende pelo whatsapp, meio mais 
rápido. Diz que quando o Secretário está de bem com a vida e com as redes sociais, 
atende o vereador. Agradece também o Secretário do CRAS, Alexandre que o tem 
atendido. Diz que também fez pedido ao Secretário João Coutinho, que disse estar 
nessa pasta, mas que não é político, e que vai começar e terminar o conserto de uma 
estrada... dirige-se ao Secretário e diz: - Você não tem cumprido a palavra comigo! 
Alega que fez um ofício ao Secretário, para atender uma família que estava precisando 
de um caminhão de pedra. _ Ele disse que não ia atender! O seu cargo é político! 
Quero que você volte a atender aos pedidos! Você tem como usar as redes sociais, a 
Prefeita pode entrar nas redes sociais e responder os munícipes! Os vereadores tem 
cobrado o Executivo para aumento de salário dos funcionários. Dirige-se ao 
Secretário João e diz:- O motorista já ganha tão pouco, lute pelos motoristas, pela 
periculosidade, pela insalubridade deles! E diz que o Secretario pode nomear uma 
secretária, pois tem muita cobrança. Lembra que o ex-secretário Artur, não resolveu o 
que tinha que resolver, então, a secretária dele, Jane, secretária do secretario resolveu o 
problema! Diz que o Secretário não leva em pauta o pedido desse Vereador. Deixa a 
sugestão. Diz que em março a Prefeita pode dar aumento aos funcionários. Coloca-se 
à disposição de todos e se despede.  Tendo se inscrito para fazer uso da palavra, o 
Presidente Carlos Renato Prince solicita ao Vice-Presidente Vereador Ailton que 
ocupe seu lugar à Mesa Diretora, sobe à Tribuna, agradece a presença de todos e a do 
Secretario João Coutinho. Inicia deixando as condolescencias à família do Senhor Jose 
Mancilha pelo seu falecimento, diz que foi um homem que trabalhou arduamente na 
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zona rural, sem nunca reclamar, muito religioso, pois sempre atendia aos pedidos da 
igreja católica. Informa que requereu algumas coisas para que a Prefeita tome 
providencias: pintura em alguns trechos na Rua Maria Luiza Valvano Auricchio para 
aumentar o estacionamento em frente à Escola Sonnewend e a manutenção nas 
academias ao ar livre que nunca foi feita, estão com aparelhos enferrujados e soltos 
com risco de acidentes. Diz que assumiu como Presidente desde o dia primeiro de 
janeiro e agradece o Vereador Jesse e aos outros membros do seu partido: o Partido 
Verde. Diz que a Prefeita Municipal usou de vários artifícios para que ele não 
assumisse o cargo de Presidente da Câmara e completa: _ Mas graças a Deus estou 
aqui e hoje sou oposição, mas não a que prejudica o município, sou a oposição que 
trouxe o trator agrícola no valor de 160 (cento e sessenta) mil reais, o calçamento do 
Jardim Morada do Sol, verbas para o asilo e um carro para a Saúde. Diz que não tem 
medo de cara feia. Diz que quando fazia a linha de leite, sempre encontrava a Vânia 
fazendo atendimento na Pedra Branca e a Jeovana no bairro do Souzas e agora os 
moradores desses bairros vieram reclamar que essas funcionárias foram retiradas do 
bairro e estão vindo bater o cartão no Centro de Saúde e depois não conseguem voltar 
ao bairro por falta de condução. A população dos bairros tem reclamado! Pegaram o 
carro do PSF para usar no Executivo alegando que o carro oficial está na oficina. É 
carro zero, tem como pedir urgência, é carro oficial!  Então o que acontece, o PSF não 
está podendo usar o carro!  Agora que sou Presidente da Camara, o pessoal tem me 
procurado mais, porque a área rural é o setor onde atuo. E tem mais: a Prefeita não 
estava repassando o aumento dos Agentes de Saúde que é o Governo Federal que 
paga! E deixaram de pagar a insalubridade ao motorista do caminhão do lixo.  E o 
aparelho de Raios-X do Centro de Saúde está há mais de sessenta dias quebrado! 
Outra coisa estão usando o nome da moça responsável pelo aparelho, vamos 
averiguar pois ela trabalha no hospital de Guararema, é preciso verificar quem são os 
responsáveis, se é a Prefeitura ou a empresa médica terceirizada. O Vereador Odair 
Araújo faz um aparte e diz que o Vereador Ailton quando Presidente da Câmara 
direcionou dez mil reais para cada Vereador do dinheiro que foi devolvido à Prefeitura 
no ano passado para direcionar ao setor que quisesse melhoria, então junto com a 
Vereadora Gislene, direcionaram vinte mil para o conserto do aparelho de Raios-X.  
O Vereador Renato completa: - E a Prefeita não atendeu vocês! Se não atende nem 
os vereadores dela, imagina os da oposição... Continua e diz que a empresa Água 
Mineral de Monteiro Lobato é a e que mais emprega no município e todo evento que 
acontece na cidade fornece água de graça. A empresa solicitou à Prefeitura, roçada do 
mato às margens da Rodovia, em frente à Água Mineral, ia pagar a hora do trator e a 
Prefeitura não fez!   Mas pra pegar água de graça vai lá! O Airton, gerente da empresa, 
reclamou e com razão, todo evento a Prefeitura vai buscar água de graça! E a 
TransZero que faz o  transporte da Água Mineral na SP- 50 não foi autorizado, a 
transportadora comprou um caminhão novo e não foi autorizado! Mas a Transpituta e 
outras transportadoras do Sul de Minas Gerais podem passar por aqui!  E outra coisa, 
aprovamos a verba para a reforma do Centro Cultural e fizeram a rede de esgoto pelo 
lado de fora! É um absurdo, vai ser entregue a obra e não vão colocar o cano para 
dentro! Quero fazer uma reclamação, tenho escutado de munícipes que quando vão 
pedir alguma coisa na Prefeitura, disseram que tem que fazer o pedido somente para 
os Vereadores Gislene ou então ao Odair Rocha, não estou culpando os vereadores, 
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culpado é quem manda o munícipe fazer isso!  Dirige-se aos dois vereadores e diz: -
Vocês vão ficar queimados porque ela não atende vocês também!  Estive no Bairro 
Trabiju, e uma família disse que não são atendidos pela Prefeitura, na manutenção da 
estrada, desde a época do João Bueno! Outro absurdo: deram férias ao patroleiro 
nessa época! Não se dá férias ao papai Noel no Natal!  Depois posta no Facebook que 
a Prefeita está viajando porque está correndo atrás de verba para conseguir máquinas 
para o município! Nunca tivemos tanto maquinário como antes, vi a quantidade de 
veículos na garagem da Prefeitura, só que abandonados! A-ban-do-na-dos! Virando 
sucata! Vem o veículo novo e encostam o velho, nem mandam consertar! E não 
adianta ficar de cara feia comigo! Para finalizar quero agradecer a médica veterinária 
Doutora Mariluce Lamoglia que apresentou um Projeto de iniciativa popular, um 
Programa para fazer a castração dos animais do município, esperamos que a Prefeita 
autorize a celebrar convênio ou arrumar parcerias, também assinei o abaixo assinado e 
espero que seja feito esse atendimento a cães e gatos no município. Sem mais, se 
despede.  O Vereador Odair Rocha faz um aparte e pergunta: De onde surgiu e 
onde é essa Secretaria que nós dois, a Vereadora Gislene e eu atendemos, que não é de 
nosso conhecimento? O Vereador Renato diz que tem um áudio de uma munícipe 
comprovando que isso foi falado a eles e que vai mostrar mais tarde.   Findo o 
expediente, o Presidente colocou em Discussão e Votação as seguintes matérias em 
tramitação ordinária: 1. Requerimento nº 15/2019 de autoria do Vereador Carlos 
Renato Prince: requer à Prefeita informações sobre a Agente de Saúde do 
Bairro Pedra Branca: aprovado. 2. Requerimento nº 16/2019 de autoria do 
Vereador Carlos Renato Prince: requer à Prefeita informações sobre a Agente 
de Saúde do Bairro do Souzas: aprovado.  3. Requerimento nº 17/2019 de 
autoria do Vereador Carlos Renato Prince: requer à Prefeita informações sobre 
o veículo do PSF - Programa de Saúde da Família: aprovado.  4. Requerimento 
nº 18/2019 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: requer à Prefeita 
informações sobre as responsabilidades do ocupante do cargo de Secretário de 
Serviços Municipais: aprovado. 5. Requerimento nº 22/2019 de autoria do 
Vereador João Cunha Francisco da Silva: requer à Prefeita informações sobre 
os materiais retirados da reforma do Posto de Saúde do bairro São Benedito: 
aprovado. 6. Requerimento nº 23/2019, de autoria do Vereador Carlos Renato 
Prince: requer à Prefeita cópia de todas as Portarias emitidas pelo Executivo 
Municipal no ano de 2019: aprovado. 7. Requerimento nº 24/2019, de autoria 
do Vereador Jesse Marcos de Azevedo: requer à Prefeita informações sobre 
nomeação do Secretário Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 
Alexandre Nunes Barbedo: aprovado. 8. Requerimento nº 25/2019 de autoria 
do Vereador Jesse Marcos de Azevedo: requer à Prefeita informações sobre a 
documentação obrigatória exigida para o transporte escolar: aprovado. 9. 
Requerimento nº 26/2019 de autoria do Vereador Jesse Marcos de Azevedo: 
requer à Prefeita informações sobre itens obrigatórios a serem cumpridos pela 
administração da Secretaria Municipal de Saúde: aprovado. 10. Requerimento 
nº 27/2019 de autoria do Vereador Jesse Marcos de Azevedo: requer à Prefeita 
informações sobre a atuação do CAE - Conselho Municipal de Alimentação 
Escolar: aprovado. 11. Requerimento nº 28/2019, de autoria do Vereador Jesse 
Marcos de Azevedo: requer à Prefeita informações sobre o piso salarial dos 
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profissionais da área de Educação: aprovado. 12. Requerimento nº 29/2019 de 
autoria do Vereador Jesse Marcos de Azevedo: requer à Prefeita informações 
sobre a Tomada de Preços nº 005/2016 para a reforma do Centro Cultural: 
aprovado. 13. Requerimento nº 24/2019 de autoria do Vereador Carlos Renato 
Prince: requer à Prefeita informações sobre a criação do Programa anual de 
castração de animais apresentado pela médica veterinária Doutora Marilucia 
Lamoglia: aprovado. Em seguida, o Presidente passa à Discussão e Votação 
dos Vereadores, os seguintes Projetos de Lei: 1. Projeto de Lei do Legislativo 
nº 22/2018, de autoria do Vereador Odair José Rocha que dispõe sobre a 
denominação da atual Estrada do Fabiano para estrada Benedito Moreira de 
Souza. O Vereador Jesse abre a discussão e diz que não tem nada contra o projeto, 
porem acha que não é viável essa denominação pelo fato de existirem no município, 
outras pessoas com o mesmo nome, vivas e falecidas. E cita o exemplo do Vargas 
quando foi procurado para colocar o nome do pai dele, também Benedito Moreira, 
que jamais colocaria o nome do pai dele em logradouro público alegando que seu pai 
foi um homem muito bom, porém, não fez nada notório ou relevante para a cidade, 
fato que deveria se considerar. Então, no momento, é contra esse projeto. O 
Vereador Odair Rocha diz que na justificativa, tem o atestado de óbito e 
documentos direcionando para o homenageado. O Vereador Jesse não acha justo 
por conta de haver outros nomes que tenham feitos mais relevantes no bairro. O 
Vereador Odair Rocha diz que pelo fato de haver outras pessoas com o mesmo 
nome, não nos cabe ir até elas e pedir autorização, apenas encontrar uma forma de 
identificar o homenageado. Também há o fato de um morador dessa estrada, ter 
passado mal e a equipe de socorro não encontrou a estrada do Fabiano; e essa pessoa 
veio a falecer. Acho justa a homenagem, todos conhecem quem foi o Senhor Benedito 
Moreira, homem trabalhador, que teve o seu comercio no bairro do Souza, criou os 
filhos lá, acho justa a homenagem com o nome dele na estrada do Fabiano, enfim, eu 
estou homenageando uma pessoa específica. O nome Benedito Moreira de Souza está 
claro, tem atestado de óbito, a família autorizou, é para resolver o problema de 
endereço e sugiro que coloque a placa na casa daquela funcionaria da Prefeitura, acho 
merecida sim a denominação. O Vereador Renato faz um aparte e diz que na opinião 
dele, essa estrada é conhecida com esse nome há muito tempo e é ponto de referência 
para outras estradas e moradores; isso vai causar transtornos e gastos já que terão que 
mudar o nome nas contas de luz e em outras contas com o novo endereço... O 
Vereador Jesse, acha justa a homenagem, mas há muitos outros nomes iguais... O 
Vereador Renato diz que é a favor de se nomear estrada que não tem nome, mas 
mudar a que já tem nome, vai gerar confusão na questão do endereço. Diz que não é a 
favor por essa razão. O Presidente encerra a discussão, pergunta ao Vereador Odair 
se quer retirar o projeto ou vai manter para votação: O Vereador Odair diz que vai 
manter para votação. O Presidente coloca o referido Projeto em votação tendo 
quatro votos contrários dos Vereadores Ailton, Jesse, João Cunha e Luis Carlos e 
quatro votos favoráveis dos Vereadores Donizeti, Gislene, Odair Araújo e Odair 
Rocha. No caso de empate, o Presidente concordou com as alegações do Vereador 
Jesse e vota contrário ao projeto. Somando cinco votos contrários e quatro favoráveis, 
o Presidente declara o Projeto de Lei do Legislativo nº 22/2018 de autoria do 
Vereador Odair José Rocha: Reprovado. Em seguida, coloca em Discussão o 
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Projeto de Lei do Executivo nº 38/2018 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. O Vereador Luis Carlos Diniz, diz que esse projeto 
trata-se de autorização para pessoas acima de 60 anos usar gratuitamente o transporte 
público.    O Projeto foi lido, aprovado, a Prefeita sancionou, publicou a lei e agora 
volta, menos de quatro meses depois, ou seja, depois que passou a eleição, a eleição da 
Mesa da Câmara, essa coisa toda, e em retaliação quer mandar um projeto de 
relevância para os vereadores, é a chance que nós temos de votar um projeto para 
melhoria de vida da população, o meu voto é pela não revogação dessa lei, senão só 
acima dos 65 anos a população terá direito ao transporte gratuito.  O Vereador Odair 
Rocha faz um aparte e diz que esse Projeto foi lido na penúltima Sessão do ano 
passado e deveria ter sido votado na última sessão de 2018, mas o projeto sumiu. O 
Vereador Luis Carlos diz: - O Senhor fazia parte da Mesa Diretora na época, era o 
Vice- Presidente, o senhor é que tem que dar explicações quanto ao sumiço do 
Projeto. O Vereador Odair Rocha diz que esse projeto não é matéria do Legislativo, 
cabe ao Executivo devido a um acordo que existia com a Empresa de ônibus... O 
Vereador Luis Carlos diz que não era essa a justificativa do projeto! Então o 
Vereador Odair Rocha não leu o Projeto... O Vereador Odair Araujo diz que por se 
tratar de matéria do Executivo se abstém de votar. O Vereador Jesse faz um aparte e 
explica que o Vereador Odair Araujo não pode se abster do voto nesse caso, 
justamente por ser matéria do Executivo, poderia se abster se fosse um projeto de lei 
dos vereadores, do Legislativo... O Presidente Renato concorda e pede ao vereador 
Odair Araujo para manifestar seu voto. O Vereador Luis Carlos se manifesta contra 
o projeto, contra a revogação da lei. O Presidente encerra a Discussão e coloca o 
referido Projeto em Votação. Tendo quatro votos a favor da revogação da Lei e 
quatro votos contra a revogação, o Presidente declara: com quatro votos contrários 
dos Vereadores Ailton, Jesse, João Cunha e Luis Carlos e quatro votos favoráveis dos 
Vereadores Donizeti, Gislene, Odair Araújo e Odair Rocha, eu concordo com as 
alegações do Vereador Luis Carlos e voto favorável à reprovação do Projeto. Ao final 
declara: Tendo quatro votos favoráveis à aprovação do Projeto e cinco votos 
contrários à aprovação, declaro o Projeto de Lei do Executivo nº 38/2018 de 
autoria da Prefeita Municipal: Reprovado.  “O Presidente coloca em Discussão e 
Votação: 1. Projeto de Lei do Executivo nº 01/2019, de autoria da Prefeita 
Municipal que Institui o regime de adiantamento no âmbito do Município de 
Monteiro Lobato e dá outras providências”. Aprovado por todos os vereadores. 
2. Projeto de Lei do Executivo nº 05/2019, de autoria da Prefeita Municipal que 
autoriza o município de Monteiro Lobato 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, e 
dá outras providências”: Aprovado por todos os vereadores. Findo o expediente e 
não havendo mais nada a tratar, o Presidente convida os Vereadores e os demais 
presentes para a Audiência Pública que acontecerá no dia 21 de fevereiro (próxima 
quinta feira) às 18h, para  discussão dos Projetos de Lei do Executivo nº 07 e 09/19  
que  autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial e dá outras 
providências” e Demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais 
do município de Monteiro Lobato, referente ao terceiro quadrimestre de 2018. 
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Findo o expediente e não havendo mais nada a tratar, convoco os nobres Edis para 
próxima Sessão Ordinária, no dia 07 de março às 19 horas. Sem mais para o 
momento, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. 
Sala das Sessões, 18 de Fevereiro de 2019. 
 
 
 
 

 
Vereador Carlos Renato Prince 

- Presidente da Câmara - 
 
 
 
 

Vereador Luís Carlos Diniz 
- Primeiro Secretário - 
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