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Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
 

Estado de São Paulo 

 
ATA DA 31ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 
 

Aos onze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e dezenove, 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 31ª (trigésima-primeira) Sessão 
Extraordinária da 17ª (décima sétima) Legislatura. O Presidente 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. O Presidente dispensou a execução do Hino Nacional e informou que a 
presente Sessão tem como objetivo deliberar somente sobre a matéria para a qual foi 
convocada conforme determina o artigo 13, parágrafo 4º da Lei Orgânica Municipal.  O 
Presidente solicita ao Secretário que realize a leitura do Parecer das Comissões quanto ao 
Projeto a ser apreciado na presente Sessão.  Em seguida, o Presidente coloca em 1ª 
Discussão e Votação o Projeto de Lei do Executivo nº 45/2018, de autoria da Prefeita 
Municipal, que “dispõe sobre a criação de empregos públicos e dá outras 
providências”.  O Vereador Odair José de Araujo pede a palavra e diz que não concorda 
com alguns itens do referido Projeto e inclusive, profissionais da educação o procuraram 
para pedir que seja feita uma Emenda aditiva referente aos cargos de Diretor, Vice-Diretor e 
Professor coordenador, para que sejam preenchidos por profissionais efetivos da área de 
Educação. Disse ainda que não gostaria de atrasar o processo do concurso público. O 
Presidente concorda e reitera que o quadro de professores municipais está defasado e a 
prefeitura depende da aprovação imediata do projeto para abrir o concurso antes das aulas 
iniciarem. O Vereador Odair Araújo diz que a culpa dessa urgência não é dos vereadores, 
pois a administração já sabe desse problema desde a metade do ano passado. Pergunta: por 
que mandaram o projeto em cima da hora? E complementa dizendo que essa Emenda é 
para trazer segurança aos funcionários mais antigos da Educação. O Presidente pergunta se 
ele vai pedir vistas ao projeto ou colocará o projeto em votação. O Vereador Luís Carlos 
pede alguns minutos para discutir a Emenda com o Vereador Odair Araújo. O Vereador 
Odair Araújo resolve pedir vistas ao projeto. Atendendo ao pedido do vereador, o 
Presidente retira o Projeto de votação. Não havendo mais nada a tratar, o Presidente declara 
encerrada a Sessão. Para constar, Eu, Vereador Luís Carlos Diniz, Primeiro secretário, lavrei 
a presente Ata. Sala das Sessões, 11 de janeiro de 2019. 

 

  

Vereador Carlos Renato Prince 

- Presidente da Câmara - 

 

 

Vereador Luís Carlos Diniz 

- Primeiro Secretário - 
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