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Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
Estado de São Paulo 

 

ATA DA 7ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos dois dias do mês de maio do ano de dois mil e dezessete, às dezenove horas, no 
Plenário 26 de Abril - Palácio de Buquira da Câmara Municipal de Monteiro Lobato, 
sob a presidência do Vereador Ailton Rodolfo Martins, tem início a 7ª (sétima) 
Sessão Ordinária da 17ª (décima sétima) Legislatura. Houve um minuto de silêncio 
devido ao falecimento do Senhor Antônio Corrá. O Presidente, Vereador Ailton 
Rodolfo Martins solicitou a Primeira Secretária Vereadora Gislene Aparecida 
Barreto Costa que fizesse a verificação da presença dos vereadores: todos os 
vereadores presentes. Havendo quórum regimental, o Presidente declara aberta a 
Sessão. A Secretária procede à leitura de um trecho da Bíblia conforme costume desta 
Casa de Leis e em seguida é realizada a execução do Hino Nacional. Foi colocada em 
votação a dispensa da leitura da ata da 6ª (sexta) Sessão Ordinária e da ata da 5ª 
(quinta) Sessão Extraordinária, todos os vereadores estiveram de acordo. Em seguida, 
conforme artigo 80 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o Presidente 
colocou em discussão e votação a ata da 6ª (sexta) Sessão Ordinária e a ata da 5ª 
(quinta) Sessão Extraordinária: aprovadas por todos os vereadores. O Presidente 
comunicou os vereadores que o processo TC-2006/026/13 referente à prestação de 
contas da Prefeitura Municipal do exercício de dois mil e treze esta nesta Casa de Leis. 
Solicitou a Secretária que fizesse a leitura da Portaria nº 14/17, que dispõe sobre a 
nomeação de comissão especial de investigação e processante. Por fim, o Presidente 
solicitou a Secretária que fizesse a leitura dos pareceres emitidos pelas comissões 
quanto aos projetos a serem apreciados na presente Sessão. O Presidente solicitou aos 
vereadores que fizessem a leitura de suas proposituras: 1. Indicação nº 21/17 de 
autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins. 2. Requerimento nº 44/17 de 
autoria do Vereador Odair José Rocha. 3. Requerimento nº 45/17 de autoria do 
Vereador Carlos Renato Prince. 4. Moção nº 01 e 02/17 de autoria do Vereador 
Carlos Renato Prince. 5. Projeto de Lei do Executivo nº 09, 12, 13 e 14/17 de 
autoria da Prefeita Municipal. O Presidente encaminha os referidos projetos de lei 
para as comissões competentes para análise e emissão de parecer. Encerrado o prazo 
para inscrição dos vereadores no Livro de Oradores, o Presidente convidou os 
vereadores inscritos para ocuparem a tribuna e abordarem o tema de livre escolha, 
desde que de interesse público, de acordo com art. 68 do Regimento Interno. O 
Vereador Carlos Renato Prince iniciou desejando uma boa noite aos presentes. 
Falou sobre a Moção de Aplausos de sua autoria com o objetivo de homenagear o 
Senhor José Eduardo de Almeida que esta levando o nome da cidade de Monteiro 
Lobato pelo Brasil enquanto criador de cavalos da raça mangalarga marchador e por 
isso considera justa a apresentação desta moção. Agradeceu ao Sargento Jessé pelo 
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afinco no serviço realizado no combate as drogas no Município enquanto 
comandante da Polícia Militar em Monteiro Lobato. Sobre seu requerimento diz se 
tratar de um novo pedido em função de a resposta encaminhada a um ofício seu não 
o ter agradado e por isso gostaria de obter mais informações para esclarecer o fato. E, 
em relação ao uso da Tribuna Livre após a Sessão, pede desculpas ao orador, pois terá 
de se ausentar em função de outro compromisso. Agradece e encerra sua fala. O 
Vereador Benedito Geraldo Vaz Filho cumprimentou a todos. Iniciou agradecendo 
ao Senhor Aleandro Sene pelo bom trabalho realizado frente à Secretaria de Esportes 
do Município e deseja que também realize um bom trabalho frente à Secretaria de 
Transportes. Critica o atendimento prestado pela Unidade de Saúde de Monteiro 
Lobato a uma paciente, situação em que foi informado que não havia motorista para 
realizar a transferência da paciente para São José dos Campos para os procedimentos 
necessários, tentou entrar em contato por telefone com a Senhora Carina, Secretaria 
de Saúde, mas não obteve êxito, tentou contatar a Senhora Cláudia, Chefe Geral da 
Saúde, que também não o atendeu, sua última tentativa foi de entrar em contato com 
a Senhora Prefeita, que o atendeu, para solucionar o problema. Outro ponto que 
gostaria de agradecer foi na realização das comemorações do aniversário da cidade, 
entretanto, se decepcionou com o desfile cívico realizado pelas escolas do Município 
e pela ausência da banda de Monteiro Lobato. Por fim, reitera o requerimento 
apresentado pelo Vereador Odair José Rocha em relação à idade mínima para o idoso 
obter a gratuidade no transporte público em Monteiro Lobato, vista a possibilidade 
no Estatuto do Idoso. Agradece e encerra sua fala. Finalizado o uso da tribuna, o 
Presidente coloca em discussão e votação as matérias em tramitação ordinária: 1. 
Requerimento nº 44/17 de autoria do Vereador Odair José Rocha: aprovado 
por todos os vereadores. 2. Requerimento nº 45/17 de autoria do Vereador 
Carlos Renato Prince: aprovado por todos os vereadores. 3. Moção nº 01/17 de 
autoria do Vereador Carlos Renato Prince: aprovada por todos os vereadores. 
4. Moção nº 02/17 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: aprovada por 
todos os vereadores. 5. Projeto de Lei do Executivo nº 08/17 de autoria da 
Prefeita Municipal: aprovado por todos os vereadores. Findo o expediente e não 
havendo mais nada a tratar, Presidente convoca todos os vereadores para próxima 
Sessão Ordinária que será realizada no dia 15 de maio, às 19 horas. Sem mais para o 
momento, agradece a presença de todos e declara encerrada a Sessão. Para constar, 
Eu, Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa, Primeira Secretária, lavrei a 
presente Ata. Sala das Sessões, 02 de maio de 2017. O Presidente convida o Senhor 
Ulisses R. Oliveira para usar a Tribuna conforme a Lei Municipal nº 1.605/15, que 
irá abordar o tema “cesta básica”. Inicia cumprimentando todos os presentes e 
agradece por poder estar fazendo uso da Tribuna Livre, informa que o tema que o 
leva a Tribuna é a cesta básica e diz que a redução de itens não é uma solução 
adequada, mas é um remédio amargo que os funcionários tiveram de tomar, porem 
seria mais amargo ainda se o projeto de lei não fosse aprovado em decorrência de 
brigas entre a Prefeitura e Câmara Municipal. Muda de assunto para esclarecer o 
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falado pelo Vereador Benedito Geraldo Vaz Filho em relação ao desfile cívico, 
relatando que a pesar do desfile menor aconteceram vários outros eventos no 
decorrer da semana. Retomando o assunto, pediu aos vereadores que se lembrem do 
motivo pelo qual foram eleitos, que é para fazer valer a vontade do povo, disse ser 
funcionário da prefeitura a mais de onze anos e nunca havia visto uma participação 
tão grande por parte dos funcionários para resolver um determinado assunto, avalia 
que houve consenso e acordo entre os interessados e por isso pede aos vereadores 
que respeitem essa convenção, uma vez que o cancelamento desta irá apenas 
prejudicar os servidores públicos que ficarão sem a cesta. Informou que o Sindicato 
dos Servidores Públicos de Monteiro Lobato esta passando por uma reestruturação, 
mas que isso não deve ser usado como argumento para impedir o processo de 
alteração da cesta básica e considera que o acordo coletivo foi valido e ainda existe 
um abaixo-assinado com mais de 100 (cem) assinaturas que de ser lavado em 
consideração. Agradeceu e encerrou sua fala. Para constar, Eu, Vereadora Gislene 
Aparecida Barreto Costa, Primeira Secretária, lavrei a presente Ata. Sala das Sessões, 
02 de maio de 2017. 

 

 

 

Vereador Ailton Rodolfo Martins 
- Presidente da Câmara - 

 
 
 
 

Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa 
- Primeira Secretária - 
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