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Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
Estado de São Paulo 

 

ATA DA 15ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos quatro dias do mês de setembro 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 15ª 
(décima quinta) Sessão Ordinária da 17ª (décima sétima) Legislatura. O Presidente, 
Vereador Ailton Rodolfo Martins solicitou a Primeira Secretária, Vereadora Gislene 
Aparecida Barreto Costa que fizesse a verificação da presença dos vereadores: 
ausente o Vereador Carlos Renato Prince. 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. Neste momento foi registrada a presença do Vereador Carlos Renato 
Prince. Foi colocada em votação a dispensa da leitura da ata da 14ª (décima quarta) 
Sessão Ordinária, todos os vereadores estiveram de acordo. Em seguida, conforme 
artigo 80 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o Presidente colocou em 
discussão e votação ata da 14ª (décima quarta) Sessão Ordinária: aprovada por todos 
os vereadores. O Presidente solicitou a Primeira Secretária que fizesse a leitura do 
Ofício nº 392/17 encaminhado pela Prefeita Municipal. Posteriormente, requereu a 
Primeira 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. Requerimentos nº 67 e 
68/17 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince. 2. Requerimento nº 69/17 
de autoria do Vereador Odair José Rocha. 3. Moção nº 08/17 de autoria do 
Vereador Odair José Rocha. 4. Projeto de Lei do Legislativo nº 06/17 de 
autoria do Vereador Odair José rocha. 5. Projeto de Lei do Executivo nº 24/17 
de autoria da Prefeita Municipal. O Presidente encaminhou os referidos projetos 
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. 
Convidou o Vereador Benedito Geraldo Vaz Filho e em seguida o Vereador Jesse 
Marcos de Azevedo que decidiram não fazer uso da tribuna. O Vereador Ailton 
Rodolfo Martins iniciou cumprimentando todos os presentes, falou que o Senhor 
Deo Lopes irá fazer uso da tribuna e abordará o tema “relação comunitária e o apreço 
pela terra”, entretanto, terá que deixar a Câmara Municipal logo após o encerramento 
da sessão legislativa, mas irá ouvir a gravação referente ao uso da Tribuna. Discorreu 
que hoje será a segunda e última votação do plano diretor e que a aprovação do plano 
auxiliará no desenvolvimento econômico e na regularização fundiária, com a criação 
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de ZEIS - Zona Especial de Interesse Social, em que o Poder Executivo poderá 
regularizar alguns loteamentos e retirar famílias de áreas de risco. Disse ainda, que 
espera mais pessoas na Câmara Municipal em decorrência da votação do plano 
diretor, e que é importante que a população acompanhe as atividades do legislativo. 
Por fim, agradeceu o Sindicato rural pela realização do evento “Ciranda...” no Bairro 
São Benedito, que contou com várias atividades e várias pessoas envolvidas. 
Finalizado o uso da tribuna, o Presidente colocou em discussão e votação as matérias 
em tramitação ordinária: 1. Requerimento nº 67/17 de autoria do Vereador Carlos 
Renato Prince: aprovado por todos os vereadores. 2. Requerimento nº 68/17 de 
autoria do Vereador Carlos Renato Prince: aprovado por todos os vereadores. 
3. Requerimento nº 69/17 de autoria do Vereador Odair José Rocha: aprovado 
por todos os vereadores. 4. Moção nº 08/17 de autoria do Vereador Odair José 
Rocha: aprovada por todos os vereadores. 5. Projeto de Lei do Executivo nº 
22/17 de autoria da Prefeita Municipal: aprovado em primeira discussão e 
primeira votação por todos os vereadores. 6. Projeto de Lei do Executivo nº 
06/17, de autoria da Prefeita Municipal: aprovado em segunda discussão e 
segunda votação por todos os vereadores. Findo o expediente e não havendo mais 
nada a tratar, o Presidente convocou os vereadores para próxima Sessão Ordinária 
que será realizada no dia 18 de setembro, às 19 horas. Sem mais para o momento, 
agradeceu 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, 21 de agosto de 2017. O Presidente convida o Senhor Deo 
Lopes para usar a Tribuna Livre conforme a Lei Municipal nº 1.605/15, para abordar 
o tema “relação comunitária e apreço pela terra” por quinze minutos, e, o Presidente 
Vereador Ailton Rodolfo Martins informou que terá de se ausentar. O Senhor Deo 
Lopes iniciou cumprimentando os presentes e agradeceu a oportunidade por estar 
falando na Câmara, disse não se tratar de uma sugestão ou critica, mas sim uma 
introdução no que diz respeito à relação comunitária. Falou ser um observador e não 
ser político, por isso dará sua opinião enquanto observador do município de 
Monteiro Lobato, tem percebido uma falta colaboracionismo da comunidade com a 
própria comunidade, pois nos momentos que a cidade precisa da cidade há um retrair, 
uma situação do ser humano, mas que acredita que pode ser diluído. Expôs que o que 
o motivou a falar foi uma grande queimada que aconteceu em Monteiro Lobato e São 
Francisco Xavier, porém o que o impressionou foi o fato das pessoas não terem se 
unido para ajudar no combate ao incêndio, acredita que essas pequenas coisas 
contribuem para o bem estar da comunidade, mencionou como exemplo de união a 
realização do “Festival da Mandioca” ressaltando que quando as pessoas se juntam 
elas conseguem fazer muito mais que apenas festas e resolver problemas da 
comunidade, e talvez com a união dos moradores e com um balde de cada um o fogo 
pudesse ser apagado. Idealiza que seja necessária uma campanha de conscientização 
que vise fortalecer os vínculos da comunidade, juntando todos os interessados do 
município para que quando ocorra uma situação de perigo a comunidade possa ajudar 
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a resolver juntamente com as autoridades. Mencionou que talvez seja necessário que a 
liderança da Defesa Civil seja do município e não uma pessoa que esteja distante. 
Citou que alguns funcionários da Secretária de Serviços Municipais auxiliaram no 
combate ao fogo, mas não foi suficiente e que pessoas que tem apreço pela terra 
poderiam ter ajudado nesse processo e que seria interessante a criação de uma oficina 
para brigadistas com as pessoas da comunidade. Falou ser o que queria dizer e espera 
que as pessoas reflitam sobre isso e que dessa maneira vão reforçar o gostar do lugar 
onde vivem. O Vereador João Francisco da Silva disse que era da Defesa Civil e 
que enquanto foi coordenador da Defesa Civil tentou montar um grupo de 
brigadistas com as pessoas da zona rural para atuar no combate as queimadas, 
ressaltou que falta vontade das pessoas e reforçou a necessidade do curso de 
brigadista com pessoas comprometidas. Terminado o uso da tribuna o Vice-
Presidente, Vereador Odair José Rocha, declara encerrado os trabalhos. Para 
constar, Eu, Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa, Primeira Secretária, 
lavrei a presente Ata. Sala das Sessões, 21 de agosto de 2017. 

 
 
 

Vereador Ailton Rodolfo Martins 
- Presidente da Câmara - 

 
 
 

Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa 
- Primeira Secretária - 
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