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Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
Estado de São Paulo 

 

ATA DA 48ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos dezoito dias do mês de março 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 48ª 
(quadragésima- oitava) Sessão Ordinária da 17ª (décima sétima) Legislatura. O 
Presidente solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Luís Carlos Diniz que fizesse 
a verificação da presença dos vereadores: ausência do Vereador Ailton Rodolfo 
Martins. 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 e o Presidente convidou a todos para ouvir a execução do Hino Nacional. Em 
seguida, conforme o artigo 80 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o 
Presidente colocou em votação a dispensa da leitura das atas da 47ª (quadragésima-
setima) Sessão Ordinária e 36ª (trigésima-sexta) Sessão Extraordinária: 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 matéria de Ordem Interna: Pareceres emitidos pelas 
Comissões Permanentes quanto ao Projeto de Lei a ser apreciado na Sessão. 
Em seguida, o Presidente solicitou aos Vereadores a leitura de suas respectivas 
proposituras a serem apreciadas na presente Sessão. 1. Indicação nº 30/19 de 
autoria do Vereador José Donizeti Pereira: indica à Prefeita manutenção da 
Estrada do Picadão no Bairro do Trabiju. 2.  Indicação nº 31/19 de autoria do 
Vereador José Donizeti Pereira: indica à Prefeita manutenção da Estrada do 
Fabiano no Bairro do Souzas. 3. Moção de Agradecimento e Aplausos nº 
04/2019 de autoria da Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa aos Senhores 
Cabo PM Bruno Silva Oliveira do Amaral e Soldado PM Rodrigo Claudino; 
Senhora Cláudia Mara Darrigo – Chefe da Área de Saúde e ao Senhor 
Alexandre Nunes Barbedo – Secretário Municipal de Assistência e 
Desenvolvimento Social, pelo relevante trabalho em prol de uma pessoa 
encontrada em situação de vulnerabilidade e risco na Rodoviária Municipal. 
Em seguida, o Presidente solicita ao Secretário a leitura do Projeto de Lei do 
Executivo nº 10/19 de autoria da Prefeita Municipal que “institui a GAS- 
Gratificação de Atividade de Saúde aos servidores que desempenharem 
atividades na área de socorro e transferência de emergências médicas e dá 
outras providências”. O Presidente informa que encaminhará o referido Projeto de 
Lei 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 inscrito, 
Vereador Jesse de Azevedo declina de fazer uso da palavra. O Presidente convida o 
próximo inscrito, Vereador Odair José Rocha. Inicia dizendo que gostaria que 

mailto:camaramlobato@uol.com.br


                                                                                                                                                   

    
 

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 3 
  

Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
Estado de São Paulo 

alguém da população estivesse presente na Sessão já que a Câmara não possui sistema 
de vídeo. Solicita à Secretaria da Câmara o auxilie para encaminhamento de três 
ofícios. Como disse: - Ofício à Prefeita Municipal solicitando o prontuário médico da 
menor que foi encontrada desacordada no banheiro feminino da Rodoviária Municipal 
no carnaval e foi encaminhada para atendimento no Posto de Saúde. De posse desse 
prontuário, enviarei Oficio ao Promotor da Vara da Infância e Juventude com cópia 
ao Ministério Público, informando os fatos. Disse que ficou impressionado com a 
quantidade de menores consumindo bebida alcoólica no carnaval.  Inclusive viu um 
menor com uma caixa de cervejas e um garrafão de vinho passando tranquilamente. 
Pergunta: - Onde estava o posto do Conselho Tutelar? Lembra que antigamente havia 
o Juizado de Menores sempre presente nos eventos do carnaval, cujos membros 
circulavam entre os foliões. Informa que nesse carnaval foi berrante, a quantidade de 
menores ingerindo bebida alcoólica. E que se fosse questionar o Poder da Polícia, vão 
dizer que não é competência da polícia, mas sim do Conselho Tutelar. E tudo estava 
acontecendo na cara de todo mundo. Diz que ficou muito preocupado e ficou 
sabendo que nas cidades vizinhas havia postos do Conselho Tutelar instalados nos 
locais do evento do carnaval e membros do Conselho andando entre os foliões, para 
coibir a incidência de crianças consumindo bebida alcoólica. Quer saber do Conselho 
Tutelar se foi alguma determinação do Ministério Público de não haver posto físico no 
carnaval e que não está falando de plantão em casa. Quer saber se foi falha do pessoal 
daqui. Diz que ficou sabendo do caso dessa menina encontrada desacordada no 
banheiro da Rodoviária e levada ao Posto de Saúde, estava com o short arriado e só 
no outro dia o Conselho Tutelar foi ao Centro de Saúde perguntar se a menina teria 
sido abusada. O pessoal da saúde não sabe! Afirma que vai querer saber e pretende ir 
ao Ministério Público conversar com o Promotor, se foi uma inércia do Ministério 
Público ou se foi uma conduta tomada pelo pessoal daqui. Diz que o pessoal falhou 
muito, quer saber de quem é a responsabilidade. E reitera: - Eu me lembro de que 
havia o juizado de menores em todos os eventos da cidade!  O que nós estamos 
formando, dependentes químicos? Eu não gostaria que os nossos jovens tivessem essa 
oportunidade. Sem mais, se despede. O Presidente, Vereador Renato Prince, antes 
de encerrar a Oratória, informa ao Vereador Odair Rocha que disse ter-lhe causado 
estranheza a cobrança ao Secretário João Coutinho para o conserto do trator, mas 
hoje faz trinta e um dias e nenhuma providência foi tomada pela Prefeitura. O 
Vereador Odair Rocha diz que sente muito e que não compactua com isso. O 
Presidente diz que é só uma informação. Findo o expediente, o Presidente coloca em 
Discussão e Votação as seguintes matérias em tramitação Ordinária: 1. Moção de 
Agradecimento e Aplausos nº 04/2019 de autoria da Vereadora Gislene 
Aparecida Barreto Costa: aprovada por todos os vereadores. Em seguida, o 
Presidente coloca em Primeira Discussão e Primeira Votação o Projeto de Lei do 
Legislativo nº 01/2019 de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal que 
“Dispõe sobre a Estruturação do Plano de Cargos, Readequação de 
Vencimentos e Organização Administrativa dos Servidores da Câmara 
Municipal de Monteiro Lobato e dá outras providências”. Sem Discussão, é 
aprovado por todos os vereadores.  O Presidente informa a todos que o Cartório 
Eleitoral estará realizando atendimento itinerante para a regularização de Títulos de 
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Eleitores e cadastramento biométrico na Câmara Municipal, no período de 02 a 12 de 
abril, no horário das 12h30min até às 17h. Findo o expediente, o Presidente convoca 
os nobres Edis para próxima Sessão Extraordinária, a ser realizada logo após o 
término da presente Sessão.  Sem mais para o momento, agradece a presença de todos 
e declara encerrada a Sessão. Para constar, Eu, Vereador Luís Carlos Diniz, lavrei a 
presente ata. 

Sala das Sessões, 18 de março de 2019.  
 
 
 

 
 

Vereador Carlos Renato Prince 
- Presidente da Câmara - 

 
 
 

Vereador Luís Carlos Diniz 
- Primeiro Secretário – 
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