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ATA DA 50ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos quinze dias do mês de abril 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 50ª (quinquagésima) 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: todos presentes.  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 49ª (quadragésima- nona) Sessão 
Ordinária e 37ª (trigésima-sétima) 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 aos 
Projetos de Lei a serem apreciados na Sessão. Em seguida, o Presidente solicitou aos 
Vereadores a leitura de suas respectivas proposituras: 1. Indicação nº 33/19 de autoria 
do Vereador Carlos Renato Prince:  Indica à Prefeita a poda ou retirada de uma árvore 
em situação de risco na Rua Maria Luiza Valvano Auricchio, localizada entre a Biblioteca 
Municipal e a Câmara Municipal. 2. Indicação nº 34/19 de autoria do Vereador Carlos 
Renato Prince:  Indica à Prefeita colocar um varredor permanente na Avenida Visconde 
de Sabugosa e a limpeza com roçada das laterais do trecho que recebeu pavimentação 
asfáltica. 3. Requerimento nº 41/19 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince:  
Requer à Prefeita informações sobre a obra inacabada da pista de skate. 4. Requerimento 
nº 42/19 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince:  Requer ao DER – 
Departamento de Estradas de Rodagem, informações sobre por qual motivo a placa 
indicativa de divisa entre os municípios de Monteiro Lobato e Santo Antônio do Pinhal, foi 
mudada de lugar. 5. Requerimento nº 43/19 de autoria do Vereador Carlos Renato 
Prince: Requer à Prefeita informações sobre o conserto do trator agrícola John Deere. 6. 
Requerimento nº 44/19 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: Requer à 
Prefeita informações sobre a retroescavadeira que se encontra desmontada e abandonada 
no pátio da Prefeitura. 7. Requerimento nº 45/19 de autoria do Vereador Carlos 
Renato Prince: Requer à Prefeita informações sobre os danos e avarias causados pelo 
Secretário de Serviços Municipais ao trator agrícola John Deere e ao veículo Fiat Uno 
pertencentes à Frota Municipal. 8. Requerimento nº 46/19 de autoria do Vereador Jesse 
Marcos de Azevedo:  requer ao Juiz Eleitoral da Zona 282 que determine a diligência de 
servidores da justiça eleitoral para realizar o cadastramento biométrico dos idosos no Asilo 
Cantinho São Vicente.  
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 9. Requerimento nº 47/19 de autoria do Vereador Jesse Marcos de Azevedo: Requer 
à Prefeita informações sobre o repasse mensal da Prefeitura Municipal destinado ao Asilo 
Cantinho São Vicente.  10. Moção de Pêsames nº 05/19 de autoria do Vereador Carlos 
Renato Prince: Apresenta sentimentos de pesar à família do Doutor Ferdinando da Silva 
Moura, falecido no dia 09 de março de 2019, vítima de latrocínio na Rodovia SP-50. 11. 
Moção de Agradecimento nº 06/19 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: 
Apresenta sentimentos de gratidão ao Cartório Eleitoral de São José dos Campos – 282ª 
Zona Eleitoral pelo Projeto Itinerante Monteiro Lobato 2019 para identificação biométrica 
e regularização de Títulos dos eleitores do município de Monteiro Lobato. 12. Moção de 
Bravura e Aplausos nº 07/19 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: Apresenta 
homenagem aos atos de Bravura e Aplausos pelo empenho dos Policiais Civis da Delegacia 
de Investigações Gerais de São José dos Campos para elucidação do caso do Doutor 
Ferdinando que culminou com a prisão dos autores do crime. Findo esse expediente, 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 Odair José 
Rocha cumprimenta a todos e inicia falando sobre o Projeto de Lei em discussão que trata 
da nomenclatura da Pista de Skate com o nome Marcio Michel dos Santos, Marcinho. Diz 
que é sabido por todos que para dar nome a logradouros públicos, a pessoa homenageada 
tem que ter feito coisas importantes e de relevância para o município. No caso do Marcio, 
sabemos que é de família humilde, tinha seus problemas, todos sabem das dificuldades, mas 
apesar de tudo isso, tentou várias vezes sair da dependência química e de outras necessidades 
que só ele sabia e não vêm ao caso. Explica: - O Projeto não é ideia que surgiu de minha 
cabeça ou do Odair Araújo, da Gislene ou do Donizeti, veio de pessoas envolvidas com o 
esporte, que nos procuraram e viram a possibilidade de homenagear a pessoa que lutou para 
que essa pista de skate fosse construída. A linha de raciocínio que nos baseamos para 
apresentar esse Projeto não é a de que o Márcio tinha uma reta conduta ou exemplo a ser 
seguido, mas de uma pessoa que lutou para ter a pista de skate. Fez abaixo assinado, procurou 
o Deputado Hélio Nishimoto que não se importou quem o procurava, mas a intenção da 
pessoa. Ele lutou pelo esporte com o qual se identificava.  Pede aos colegas que se 
sensibilizem não pela questão que foi apresentada ou pela pessoa que está apresentando o 
projeto. E informa que estavam aguardando que se concluísse um ano do falecimento do 
Marcio, por regra do Regimento, para apresentar o Projeto. Diz que a obra da pista já está 
terminada e recebeu a grama para o acabamento. Informa que foi o Odair do bairro do Souza 
que recebeu o abaixo assinado das mãos do Marcio para a construção da pista.  Pergunta: -
Se essa pista de skate já existisse há um ou dois anos atrás, será que o Marcio teria ficado 
trancado no quarto planejando seu suicídio? Sabemos que tem aumentado muito os casos de 
suicídio por falta de ocupação. Peço aos Vereadores que não sigam o que institui a lei para 
que seja uma pessoa que tenha feito algo relevante a serviço do município, nem de família 
rica, mas alguém que lutou para que a pista de skate existisse. Não é interesse nosso, mas sim 
de uma classe de atletas que esperam que a pista seja inaugurada com o nome do Márcio. Se 
por acaso os colegas não entenderem por essa linha de raciocínio, nós da base aliada 
solicitaremos à Prefeita que seja colocada uma placa com os dizeres: “ Essa pista foi 
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construída em homenagem ao Márcio”. Sem mais, se despede. Em seguida, passa a fazer uso 
da palavra o próximo inscrito, Vereador Jesse Azevedo que inicia cumprimentando a todos 
e diz que está usando a Tribuna para saber se o jurídico da Câmara já impetrou sua solicitação 
com o mandato de segurança junto ao Ministério Público, contra os atos da Prefeita Daniela 
de Cássia dos Santos Brito, devido ao não fornecimento dos documentos solicitados pelos 
Vereadores. O meu conhecimento é de que a negativa em responder e o não fornecimento 
de informações, representa em ato ilegal e lesão a essa Casa de Leis. Pergunta ao Presidente 
Renato sobre sua solicitação ao Jurídico. O Presidente Renato responde que   houve 
mudança em algumas normas de protocolo digital e precisava de uma senha no Serasa, foi 
feito na quinta-feira passada. Agora está liberado, esperamos pela advogada para dar entrada. 
É um cartão de legalidade da instituição e o mesmo procedimento para o Tribunal de Contas. 
O Vereador Jesse continua e diz que recebeu reclamação de uma servidora municipal sobre 
a Empresa de Ônibus Cidade Natureza, quanto ao percurso para os bairros do Souzas e São 
Benedito, informando que os idosos são transportados em pé na parte da frente do ônibus e 
fazem o trajeto conversando com o motorista, distraindo sua atenção e correndo o risco de 
sofrer acidentes em caso de uma parada brusca. Diz que conversou com o Chico, gerente 
operacional da Empresa de ônibus para discutir qual seria a prática a se adotar para que os 
idosos viajem sentados.  E pede aos munícipes que conversem com o Chico também para 
deixarem os idosos passar para a parte de trás, para maior segurança e que os bancos 
reservados aos idosos sejam transferidos para a parte traseira do ônibus.  Diz que pretende 
levar esse assunto ao CONSEG e à Policia Militar. Quer saber até que ponto é permitido 
idosos viajarem em pé na parte da frente. Informa também que foi procurado pelo casal 
Marcelo Henrique e Isabel Cristina dos Reis Henrique, moradores da Fazenda do  
Ferreira, no final da estrada Ambrozio Datti, relatando sobre o desânimo dos filhos em 
frequentar a escola devido à longa caminhada diária, um percurso de dois quilômetros para 
chegar até o ponto onde o transporte escolar consegue chegar, na Rodovia SP-50. O Percurso 
de volta é de subida íngreme, fato que está causando a desistência das crianças em frequentar 
a escola. Diz que o acesso do transporte escolar pela estrada do Fabiano, outra rota 
alternativa, também está impossível. Diz que conversou com os Secretários João Coutinho 
sobre a manutenção dessas estradas e Aluani Sene, responsável pelo transporte escolar, para 
resolverem esse problema o mais rápido possível. Sugeriu que pelo menos em dias que não 
chover, o transporte poderia chegar mais perto da residência desses estudantes. Sem mais, se 
despede.  Em seguida o Presidente Vereador Renato Prince, convida o vice-presidente 
Vereador Ailton Martins para ocupar seu lugar à Mesa Diretora para que possa fazer uso da 
palavra. Inicia falando que tem que bater na mesma tecla pois hoje faz sessenta e sete dias 
que o trator agrícola John Deere foi avariado e nada foi feito. E cento e sessenta dias do Fiat 
Uno, também avariado e nada foi feito para o conserto. Informa que fez requerimento à 
Prefeita para saber sobre a retroescavadeira que está desmontada no pátio, mexeram no 
motor, foram gastos mais de trinta e quatro mil reais, está com os quatro pneus murchos e o 
aro no chão parecendo uma sucata velha. E ninguém toma providencia nenhuma, tudo em 
total estado de abandono. Envio também um requerimento ao DER – Departamento de 
Estradas de Rodagem porque a placa da divisa dos municípios Monteiro Lobato e Santo 
Antônio do Pinhal foi mudada de local, colocaram quase mil metros adentrando no nosso 
município, sendo que está lá há mais 40 anos, diz que a Maria da Perua o procurou 
informando esse fato. Também requereu à Prefeita a possibilidade de manter um varredor 
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permanente na Visconde de Sabugosa, no trecho asfaltado pois os moradores estão 
reclamando da sujeira tanto na via quanto nas laterais invadida pelo mato e solicitou também 
a poda da árvore em frente à Câmara Municipal que está muito inclinada. Alega que quando 
fizeram a reforma para distribuição do leite no prédio ao lado, cortaram as raízes e ela ficou 
sem sustentação, está com risco de queda; por ser área escolar com muitos alunos correndo 
riscos de vida, solicitou urgência. Quanto às estradas rurais, o secretário João Coutinho disse 
que não dá para fazer tudo, mas somente um paliativo. - E hoje recebi reclamação dos 
moradores do bairro Trabiju dizendo que as crianças estão perdendo aula porque o 
transporte escolar não chega. Estamos pedindo pelo menos um caminhão de pedras para o 
local. Fiz também um requerimento sobre a obra inacabada da pista de skate, pois um 
munícipe me pediu para que eu fiscalizasse a obra. Quando postei no Facebook disseram 
que a obra estaria acabada até o dia 15 de abril. Pude constatar: acabou mesmo, desculpe 
quem trabalhou lá, mas o serviço está uma verdadeira porcaria, serviço que nem um porco 
faz. O Donizeti esparramou a terra com o trator e jogaram a grama por cima, podem ir lá 
ver, quem consegue andar sobre aquele gramado, serviço de porco para esconder o 
inacabado, jogaram terra em cima do resto entulho, se for lá cavoucar, vai achar, fizeram um 
serviço de porco para cumprir prazo, melhor então deixar sem fazer. E o Vereador Odair 
Rocha disse que aprovando ou não o projeto de nomeação da pista de skate, vai ser colocada 
placa lá! Já adianto: sou contra!  Diz que vai pedir à Prefeita para colocar a placa com o nome 
do Marcinho, mas o senhor quando era policial correu atrás do Marcinho para prender por 
uso de drogas! O Vereador Odair Rocha diz que não. O Vereador Renato pergunta:  quem 
foi o Marcio? Um rapaz que foi preso porque traficava aqui em Monteiro Lobato. Não 
admito, sou contra essa nomenclatura, precisamos dar nome de pessoas que fizeram coisas 
relevantes ao município, mas mal exemplo, me desculpe quem pediu para vocês está 
totalmente errado, sou contra! Sobre a roçada que estrava sendo feita na Estrada do 
Descoberto, quero agradecer o pessoal que foi lá e brecou a obra, dizendo que estavam 
cobrando somente vinte e nove centavos o metro, para fazer uma porcaria de serviço. A 
Prefeitura abriu licitação para roçar trezentos quilômetros de estrada, espero que tenha 
fiscalização, pois o dinheiro sai do nosso bolso. Pergunta: - Para onde vai o nosso dinheiro?  
Vai ter fiscalização? A Prefeita está viajando? Pode viajar, mas quando a gente viaja tem que 
deixar a casa arrumada primeiro para depois fazer bonito lá fora. Agradeço ao Cartório 
Eleitoral que veio fazer a biometria e vou conversar com o Felipe do Cartório sobre fazer a 
biometria dos idosos lá no asilo para não precisar deslocá-los até o cartório. Lembra a todos 
que os idosos acima de 70 anos precisam fazer a biometria pois pode cancelar os benefícios 
futuramente por problemas com o CPF que poderá ser cancelado, não é obrigado a votar, 
mas tem que regularizar. O Vereador Ailton pede um aparte e pede à Prefeita e João 
Coutinho arrumar as estradas rurais do Vergílio, Henrique Valente, do Machado, Renó e a 
do Fabiano, pois as pessoas não estão conseguindo vir fazer a biometria por causa do 
péssimo estado das estradas. Depois o cartório itinerante vai embora de Monteiro Lobato e 
fica difícil para os idosos regularizarem o Título de eleitor. Agradece e se despede. Findo esse 
expediente o Presidente coloca em Votação os requerimentos apresentados pelos 
Vereadores, foram todos aprovados, apenas com um adendo ao Requerimento nº 45/19 
de autoria do Vereador Carlos Renato Prince que requer à Prefeita informações sobre 
os danos e avarias causados pelo Secretário de Serviços Municipais ao trator agrícola 
John Deere e ao veículo Fiat Uno pertencentes à Frota Municipal que teve um voto 
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contrário do Vereador Luís Carlos Diniz, mas foi aprovado com a maioria dos votos.  
O Presidente coloca em votação as Moções que são aprovadas por unanimidade. Em 
seguida, coloca em Discussão e Votação o Projeto de Lei do Legislativo nº 02/2019, 
de autoria dos Vereadores Gislene Aparecida Barreto Costa, José Donizeti Pereira, 
Odair José de Araújo e Odair José Rocha que dispõe sobre denominação de 
logradouro público, a nomeação da Pista de Skate “Marcio Michel dos Santos – 
Marcinho”. O Vereador João Francisco da Silva, pede a retirada do Projeto para 
analisar melhor a vida do homenageado. O Presidente declara a retirada do referido 
Projeto da votação para análise. Findo o expediente, o Presidente avisa que o Cartório 
Itinerante estará prorrogando o atendimento para cadastro da biometria ente os dias 22 a 25 
de abril, das 12h30min às 17 horas. Em seguida, convoca os Vereadores para a próxima 
Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 6 de maio, às 19 horas.  Sem mais para o momento, 
o Presidente declara encerrada a Sessão. 
 
Sala das Sessões, 15 de abril de 2019. 

 

  

 

 

Vereador Carlos Renato Prince 

- Presidente da Câmara – 

 

 

 

 

Vereador Luís Carlos Diniz 

- Primeiro Secretário – 
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