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ATA DA 51ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos seis dias do mês de maio 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 51ª (quinquagésima-
primeira) 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 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 da Ata da 50ª 
(quinquagésima) Sessão Ordinária: todos os Vereadores estiveram de acordo. Na sequência, 
o Presidente colocou em votação a referida Ata que foi aprovada por todos os Vereadores. 
Em seguida, o Presidente solicitou aos Vereadores a leitura de suas respectivas proposituras: 
1. Indicação nº 35/19 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince:  Indica à Prefeita 
colocar placa indicativa com o nome da Rua Joaquim Francisco de Almeida na Vila São 
Sebastião. 2. Indicação nº 36/19 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince:  Indica 
à Prefeita colocar placa indicativa com o nome da Rua Vereador Benedito Pereira de 
Macedo na Vila São Sebastião.  3. Indicação nº 37/19 de autoria do Vereador Carlos 
Renato Prince:  Indica à Prefeita colocar placa indicativa com o nome da Rua Vereador 
Artur de Oliveira Sene na Vila São Sebastião. 4. Indicação nº 38/19 de autoria do 
Vereador Odair José Rocha: Indica à Prefeita a manutenção da iluminação pública da 
Rua Alberto Chacur, apagadas em toda sua extensão, desde o poste em frente à igreja Matriz 
até a Delegacia Civil. O Vereador Odair José Rocha declara a retirada dessa Indicação 
por motivo de já ter sido atendida. 5. Requerimento nº 40/19 de autoria do Vereador 
Carlos Renato Prince:  Requer à Prefeita informações sobre a Gratificação de Atividade 
da Saúde – GAS e sua aplicação”. 6. Requerimento nº 48/19 de autoria do Vereador 
Carlos Renato Prince:  Requer à Prefeita informações sobre a falta de rebaixamento de 
guia para acessibilidade à calçada no entorno do Estádio Luiz Paulo Laray. 7. 
Requerimento nº 52/19 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince:  Requer à 
Prefeita informações sobre a manutenção da Estrada do Damião. 8. Requerimento nº 
53/19 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince:  Requer à Prefeita informações 
sobre a compra de tanques para armazenamento de combustível. 9. Requerimento nº 
54/19 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince:  Requer à Prefeita informações 
sobre o Decreto Municipal que estabelece o VTN – Valor da Terra Nua, calculado sobre 
lei revogada, inexistente. 10. Requerimento nº 49/19 de autoria do Vereador Jesse 
Marcos de Azevedo: Requer à Prefeita informações sobre os cursos ministrados no 
Programa Frente de Trabalho conforme determina a Lei de sua criação. 11. Requerimento 
nº 51/19 de autoria do Vereador Jesse Marcos de Azevedo: Requer à Prefeita que 
determine ao Secretário de Serviços Municipais João Coutinho e à Secretária Municipal de 

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 6 
  

Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
Estado de São Paulo 

Transportes Aluani Sene, informações sobre a manutenção na Estrada Vereador Ambrózio 
Datti e a disponibilização de transporte escolar para os estudantes da Fazenda do Ferreira.  
12. Moção de Apelo nº 08/2019 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: Apresenta 
pedido de Apelo ao Excelentíssimo Secretário de Saúde do Estado de São Paulo Senhor 
José Henrique Germann Ferreira, solicitando aumento no número de vagas destinadas ao 
tratamento de pacientes do município nas áreas de oncologia e hemodiálise. Em seguida, o 
Presidente solicita ao Secretário a leitura dos seguintes projetos: 1. Projeto de Lei do 
Executivo nº 12 de autoria da Prefeita Municipal que dispõe sobre: “Autoriza o Poder 
Executivo a abrir Crédito Adicional Especial e dá outras providências”.  2. Projeto de Lei 
do Executivo nº 13/19 de autoria da Prefeita Municipal que dispõe sobre: “Autoriza 
o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial e dá outras providências”. 3. Projeto 
de Lei do Executivo nº 14/2019 de autoria da Prefeita Municipal que dispõe sobre: 
”Diretrizes Orçamentárias do município de Monteiro Lobato para o exercício financeiro 
de 2020. O Presidente informa que encaminhará os referidos projetos às Comissões 
competentes para análise e emissão de Parecer. 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 Jesse Marcos de Azevedo ocupa a 
Tribuna, cumprimenta a todos e inicia falando sobre o Projeto de Lei nº 13 da Prefeita 
Municipal que acabou de ser lido, sobre crédito adicional especial: - Fiquei na dúvida, o 
projeto se refere à abertura de crédito especial no valor aproximado de sessenta e dois mil 
reais, referente à construção da creche municipal, mas a justificativa se refere a devolução 
de recursos ao governo do Estado. Chamo a atenção dos colegas para analisar, mas como 
vai ser votado na próxima sessão, há tempo hábil para ser analisado. Diz que ficou contente 
em saber que enfim, a Secretaria Municipal de Saúde está empenhada no combate ao 
mosquito borrachudo. Diz: - Quero lembrar que há um mês atrás, notifiquei a Secretaria de 
Saúde, através de requerimento, sugerindo soluções para o problema. Fiz um estudo quanto 
ao comportamento desse mosquito e pesquisei junto a outros municípios para saber como 
fazem o combate. Então através de requerimentos à Prefeita, sugeri a implantação de um 
programa de combate e controle biológico, falei sobre o BTI, produto orgânico que não 
causa poluição nos rios. Encontrei alguma resistência nessa matéria, recebi várias 
mensagens da área da saúde, mas a Secretaria Municipal de Saúde se sensibilizou com os 
problemas causados aos munícipes e solicitou uma parceria técnica da SUCEN que esteve 
no município e já fez as primeiras análises. Parabeniza a Secretaria Municipal de Saúde e a 
SUCEN. Continua: - Outro assunto mais uma vez em pauta, é o asilo Cantinho São Vicente, 
na sessão passada questionei várias ações da prefeita e inclusive sobre os míseros mil e 
duzentos reais que a Prefeitura repassa ao asilo. Essa instituição precisa de verbas públicas 
para subsistir.  Não é possível que a prefeita Daniela acredite que esse valor repassado pela 
prefeitura seja suficiente para manter vinte e dois idosos como ela afirma. Esse repasse é 
muito pequeno! Para mim é uma vergonha!  Perguntei através de requerimento à prefeita 
se haveria aumento desse repasse, pois há anos que o asilo recebe esse mesmo valor e obtive 
como resposta que não há previsão de aumento. E ainda diz que já fornece leite e 
disponibiliza enfermeiros, mas isso é um direito de todos os idosos! É muito pequeno o 
repasse para o importante papel social do asilo no município, acho um descaso para com 
os idosos.  Entendo que poderíamos incentivar, já que a prefeita diz que os repasses do 
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poder público são suficientes, que a Prefeitura assuma de vez a administração do asilo e não 
deixe acabar. Informa que o mandato da atual diretoria do asilo está para se encerrar e não 
há nenhum interessado em assumir essa direção. Proponho que a Prefeitura assuma a 
administração do asilo. Vai sentir na carne o que é cuidar de vinte e dois idosos. Ficamos 
nessa matéria insistentemente para conseguir um aumento do repasse, a dificuldade é 
grande, só encontramos negativas e resistências por parte da Prefeita. Porém, por outro 
lado, assistimos pelas redes sociais, as postagens das viagens da Prefeita, pelas quais, 
manifesto minha indignação. Não concordo com esse tipo de despesa paga com dinheiro 
público, a população está revoltada! No ano passado, jovens atletas precisaram de 
patrocínio para custear as passagens e alimentação para participarem de um torneio de 
corrida na montanha na Itália para o qual foram classificados e para representar nossa 
cidade. Foram um exemplo de garra e determinação, a mãe de um deles rifou o próprio 
carro e os outros pais precisaram fazer rifas e bingos; batalhar muito para conseguir dinheiro 
para as despesas de viagem. Pergunto:  qual foi a ajuda financeira do poder público? O que 
a nossa prefeita conseguiu para eles? O que a Secretaria Municipal de Esportes conseguiu 
para eles.? Nada foi feito!  Nenhuma ajuda do Poder Executivo! Afirmo que o poder 
público consegue buscar esse patrocínio. A viagem dela para o Chile só gerou despesas para 
o município e promoção pessoal para ela, é minha opinião e é a opinião da população 
lobatense. Só conseguimos enxergar promoção pessoal!  Ela disse que a viagem ao Chile 
foi custeada pela Confederação Nacional dos Municípios. Então que demonstre no portal 
da transparência; que apresente com transparência a prestação de contas dessa viagem!   Ela 
disse que conquistou Conceito B+ do Tribunal de Contas, dizendo que a administração 
dela é um modelo de gestão e economia, mas teve as contas de 2013 reprovadas e o Tribunal 
já emitiu parecer desfavorável às contas de 2016! Não consigo entender esse modelo! Posso 
dizer que todos os meus questionamentos e opiniões são pautados em cima de reclamações 
das pessoas que me elegeram e me procuram. Quando venho a público é porque muitas 
pessoas não têm coragem de ir às redes sociais, então trazem as reclamações até mim.  
Fiquei sabendo que o nosso atleta Moreno, do bairro dos Souzas, mais uma vez foi 
classificado para o torneio de corrida nas montanhas e já está em campanha para arrecadar 
fundos para viajar até a Itália. Espero que o Poder Executivo e a Secretaria de Esportes se 
sensibilizem e ajudem dessa vez. Que a Prefeita deixe de fazer uma viagem e ajude esse 
atleta que está tentando recursos para competir.  Sem mais, se despede. Em seguida, o 
Presidente solicita ao Vereador Luís Carlos, que ocupe seu lugar à Mesa Diretora, para que 
possa fazer uso da palavra. O Vereador Renato Prince, inicia cumprimentando a todos e 
fala de suas indicações à Prefeita para colocar placas indicativas das três ruas da Vila São 
Sebastião, Vereador Artur Sene, Benedito Macedo e a Joaquim Almeida, cuja falta de 
sinalização está causando transtornos aos moradores, ao carteiro e empresas de entrega. Os 
moradores alegam que as correspondências não chegam, o carteiro não acha a rua e vai 
embora. Comenta sobre seu requerimento à Prefeita solicitando informações   por qual 
razão a Prefeitura comprou dois tanques para armazenar gasolina, gastou uma nota preta e 
não está usando. E instalaram um software nos carros da frota municipal para apresentar 
relatórios de abastecimento, não sei o que aconteceu, foi comprado, mas não está sendo 
usado. Esse sistema iria ter o controle total dos carros da frota, mas indo para Santo 
Antônio, encontrei o ônibus da Prefeitura parado na serra por falta de combustível.  Estava 
indo buscar combustível em Santo Antônio. O carro da defesa civil um dia entrega leite, 
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cobrem a caçamba com plástico e no outro vem com gasolina na caçamba de São José dos 
Campos, estão abastecendo também em Santo Antônio do Pinhal e em São Bento do 
Sapucaí.  Pergunto:  quanto foi gasto com os tanques de combustível e porque não está 
sendo usado? Não é barato. Vou apresentar na próxima sessão os valores que estão sendo 
gastos. Os carros estão viajando quase cem quilômetros para ir buscar combustível, sendo 
que os tanques estão apodrecendo na garagem. Fiz requerimento para conserto da estrada 
do Damião, que antigamente era municipal, mas foi deixando de ser feita a manutenção e 
os moradores foram colocando porteiras impedindo o acesso. E agora tem um pessoal do 
agronegócio que moram lá, estão investindo na agricultura orgânica, mas não conseguem 
acesso para levar produtos ou retirar a produção.  Quer saber da Prefeitura como vai ficar 
esse acesso.  Outro requerimento, diz que fizeram um belo serviço em torno do Estádio, 
mas não deixaram acesso para cadeirantes à calçada e a guia não foi rebaixada também para 
a entrada de serviços e ambulâncias no Estádio. Estou cobrando para que seja refeito. O 
Vereador Odair Araújo faz um aparte e diz que conversou com o engenheiro sobre os 
acessos e a resposta foi que não ia fazer por se tratar de um projeto antigo e não estava 
previsto. Pergunta: Como quer renovar a cidade em cima de um projeto antigo? Eu cobrei: 
Estão fazendo rampa de acesso ao estádio e não fizeram acesso à calçada em volta do 
Estádio.   Explica que a pessoa não usa rampa e quando vai fazer, faz do lado errado. Como 
no clube poliesportivo, o engenheiro ia fazer do lado errado do mesmo jeito que fizeram 
na Praça. Falei: negativo!  Diz que explicou como deveria ser feito e foi feito da maneira 
correta. Agradece o Presidente. O Vereador Renato fala sobre a Moção de Apelo que fez 
ao Secretário Estadual de Saúde, um pedido da Câmara Municipal e o jurídico de Lorena, 
para que o Secretário empenhe verba para aumentar as vagas para hemodiálise e oncologia 
na região pois, como nossa cidade não faz o tratamento, somos obrigados a esperar na fila 
por vagas nas cidades vizinhas. Agradece o Deputado Vaz de Lima pelo envio de verbas 
para a compra do carro da Saúde, infelizmente não foi reeleito mais ajudou bastante nossa 
cidade. Deixa o seu agradecimento.  Quanto ao seu requerimento sobre o valor da terra 
nua, tem uma tabela que é aplicada pela prefeitura, para calcular o valor do ITR na nossa 
região, que pela lei federal o mínimo é de R$ 4.071,00 (quatro mil e setenta e um reais) se a 
terra for produtiva, e o máximo de R$ 6.785,00 (seis mil, setecentos e oitenta e cinco reais). 
A Prefeitura está aplicando o mínimo de 10.000,00 (dez mil reais) e o máximo de 20.083,00 
(vinte mil e oitenta e três reais). A Prefeita enviou cópia do Decreto nº1.562 mas acho que 
o jurídico da Prefeitura está dormindo porque essa lei foi revogada, não existe mais. 
Agradeço a Rose do Sindicato, que viu a instrução normativa publicada no Diário Oficial 
da União, no mês de março, que regulamenta esse valor.  A Prefeitura está cobrando em 
cima de lei que não existe mais, estou fazendo esse pedido para a Prefeitura reformular esse 
Decreto, pois o povo da zona rural já e´ esquecido em relação às estradas e a Prefeita quer 
onerar mais ainda, espero que seja regularizado.  Estive hoje em São Paulo a convite da 
Frente Parlamentar do Agronegócio, inaugurada hoje, a Comissão está com 70 (setenta) 
Deputados! Agradeço o convite do Deputado Estadual Itamar Borges e Deputado Federal 
Arnaldo Jardim compondo a Frente Parlamentar. Pude relatar a ele que na região de 
Monteiro Lobato os produtores rurais são esquecidos. Comentei com Itamar Borges, que 
os nossos três tratores agrícolas, comprados através de Emenda Parlamentar do Baleia 
Rossi e Vaz de Lima, estão sucateados! Também citei o vereador que não deixou o trator ir 
a leilão, não adiantou nada, está lá do mesmo jeito, abandonado. O Deputado disse que 
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mandou o trator completo com todos os implementos agrícolas. O Vereador Renato 
explica que nenhum produtor foi atendido por completo e o convidou para visitar a frota 
de tratores sucateados. Diz que a sua preocupação está no êxodo rural, ninguém mais quer 
saber de agricultura. Diz que nossa economia está estagnada, por falta de empenho das 
prefeituras que não fazem uso do maquinário. Informa que está engajado junto à Frente 
Parlamentar do Agronegócio e espera que a prefeitura se empenhe em todas as regiões de 
produção rural. E lembra que outro assunto relatado na Feira do Agronegócio foi sobre a 
reforma da previdência que precisa ser feita, onde os esquerdistas são contra. Um exemplo 
que foi citado na palestra, o de uma juíza de Itapira que recebe R$ 74.900,00 (setenta e 
quatro mil e novecentos reais), se aposenta daqui a quatro anos e vai receber esse valor até 
morrer. Se ela tiver uma filha mulher, vai receber de forma vitalícia os setenta e quatro mil 
reais mensais até morrer...e o produtor rural recebe R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais). 
Essa reforma trabalhista tem que ser feita! Espero que os deputados tenham consenso, 
senão o Brasil pára mesmo! Estou aqui lutando pelo meio rural e tenho orgulho de fazer 
parte dessa nação agro. Sem mais se despede. O próximo inscrito, Vereador Odair Rocha, 
cumprimenta a todos e dirige-se ao Presidente, sobre a questão do trator que estava às 
portas do leilão, concorda com o presidente e diz que as pessoas do meio rural tenham pelo 
menos o apoio do Poder Público com relação ao trator. Se o pequeno produtor tiver que 
pagar particular, no final, fazendo as contas; é melhor comprar na casa de ração. Diz: - Hoje 
a agricultura está em situação precária, defendo essa tese que nós deveríamos sim apoiar 
mais o produtor rural. Trago a público a informação do Secretário João Coutinho, daqui a 
alguns dias o trator John Deere estará pronto a operar. Fala sobre a lei que trata de 
contratação de menor aprendiz por empresas privadas, diz que vai procurar empresas de 
pequeno porte, com auxílio do promotor de justiça, para que esses jovens possam ser 
contratados.  Justifica: -Temos o exemplo da Coop, Villa Real e Spani que estão investindo 
na formação de jovens. Nós temos aqui as empresas de supermercado da Rede Valor, a 
Mineradora Monteiro Lobato e a fábrica Doçurinha. Diz que vai convidá-los para falar 
sobre a questão do menor aprendiz. Com exceção do Júlio do Sebastião da Padaria, que 
incentiva essa mão de obra, alguns não tem interesse pois dizem que a mão de obra é a 
mesma e tem que pagar o mesmo salário para o menor. Mas tem muitos incentivos. Creio 
que o foco desse adolescente pode mudar, se nós obtivermos êxito em encaixar pelo menos 
uns quatro ou cinco adolescentes nessas empresas. Fala da sua preocupação com relação 
aos jovens: - Quando o jovem se envolve com drogas envolve toda a família, a oportunidade 
de emprego é um norte para mudar a visão dessas pessoas, pretendo trabalhar daqui para a 
frente nesse assunto, convencer nossos empresários que eles podem moldar e contribuir na 
formação dessas pessoas. Agradece a Secretaria de Serviços Municipais que tem se 
empenhado em dar segmento à manutenção das estradas rurais. Diz que vai procurar o 
Silvio da Mineradora Sapucaí para ver a disponibilidade de doação de pedras, como no ano 
de 2017 doou para nossa cidade, 220 toneladas de pedra para ser retirada na pedreira de 
Jambeiro. Agradece o Secretário João Coutinho que está fazendo funções adversas a sua 
atribuição e espera que com o concurso público, a prefeitura possa manter duas equipes na 
manutenção das estradas e até o termino da estiagem, teremos nossas estradas arrumadas e 
em condições de tráfego. Diz que se preocupa com o morador da zona rural e com o 
pequeno produtor que não consegue nem comprar sementes para plantar. Propõe uma 
força tarefa para alavancar, dar ou primeiro passo, como disse o Presidente Bolsonaro, o 
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agronegócio é o que alavanca um país. E complementa: -Já tivemos reuniões com a prefeita, 
mas nessa matéria ela não deslancha. Explica que a secretaria responsável pelo maquinário 
deveria ser Secretaria de Agricultura junto à Secretaria do meio ambiente. E diz que não 
deveria ter tanta burocracia e dificuldade para alugar o trator.  Informa que o Márcio fez 
requerimento para alugar o trator e não foi atendido. Gostaria que a Secretaria tivesse 
ajudado não só ele, mas todos que precisassem do trator. Diz que seu foco principal é o 
jovem aprendiz. Afirma: - Espero que até o final do primeiro semestre tenhamos respostas 
e espero que tenhamos sucesso! Sem mais, se despede.  Findo esse expediente o 
Presidente coloca em Votação os requerimentos apresentados e lidos pelos 
Vereadores nessa Sessão: Todos aprovados, com unanimidade dos votos dos 
Vereadores. O Presidente coloca em votação a Moção de Apelo de autoria do 
Vereador Carlos Renato Prince: Aprovada por unanimidade dos votos dos 
Vereadores. O Presidente informa que no dia 09 de maio (quinta-feira) às 10h, acontece 
na Câmara Municipal a 3ª Audiência Pública de Mobilidade Urbana. Findo o expediente e 
não havendo mais nada a tratar, o Presidente convoca os Nobres Edis para próxima Sessão 
Ordinária, a ser realizada no dia 20 de maio, às 19 horas. O Presidente agradece a presença 
de todos e 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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