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Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
Estado de São Paulo 

 

ATA DA 20ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos vinte e um dias do mês de novembro 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 20ª 
(vigésima) 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 Benedito Geraldo Vaz Filho. 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 19ª (décima 
nona) 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 a ata da 19ª (décima nona) Sessão Ordinária: 
aprovada por todos os vereadores. O Presidente solicitou a Primeira Secretária que 
realizasse a leitura dos pareceres emitidos pelas comissões quanto aos projetos a 
serem apreciados na presente sessão. Em seguida, o Presidente solicitou aos 
vereadores que fizessem a leitura de suas proposituras: 1. Moção nº 09/17 de 
autoria do Vereador Carlos Renato Prince. 2. Projeto de Lei do Executivo nº 
29/17 de autoria da Prefeita Municipal. O Presidente encaminhou o referido 
projeto 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 deixando suas condolências pelo 
falecimento do Senhor Batista, em função do trabalho social que realiza no município 
de Monteiro Lobato, informou que se ausentou na sessão anterior por motivos de 
saúde, falou que fez um requerimento ao Executivo municipal questionando sobre a 
campanha antirrábica no município e que esta tendo um surto da doença na região, 
podendo trazer riscos a saúde das pessoas também e por isso não entende por que 
ainda não foi feita a campanha antirrábica no município de Monteiro Lobato e solicita 
que a Prefeita execute essa campanha o mais rápido possível. O Vereador ressaltou a 
importância dos proprietários vacinarem seus rebanhos contra a raiva e aftosa, bem 
como que essa vacinação se torne obrigatória. A Vereadora Gislene Aparecida 
Barreto Costa informou que a vacinação contra raiva já foi iniciada e esta sendo 
realizada no Centro da cidade. O Vereador Carlos Renato Prince salientou a 
importância dos proprietários se atentarem ao tipo de vacina utilizada no rebanho 
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para que não cause transtornos no futuro ou até mesmo a proliferação da doença. 
Agradeceu e a atenção de todos e encerrou sua fala. O Vereador Ailton Rodolfo 
Martins informou os demais vereadores sobre a resposta encaminhada pela Prefeita 
Municipal, por meio de ofício, quanto às providências que estão sendo adotadas 
acerca da permanência da agência do Banco do Brasil em Monteiro Lobato, uma vez 
que a Câmara Municipal havia indicado que o Executivo Municipal ingressasse com 
uma ação judicial. Também cientificou sobre o ofício que foi expedido pela Câmara 
Municipal ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para que informe sobre a 
situação processual do Vereador Benedito Geraldo Vaz Filho, para que o Legislativo 
Municipal possa adotar as medidas cabíveis. Relatou que neste final de ano fez um 
balanço sobre os pedidos apresentados a Administração Municipal e que algumas 
secretarias não tem atendido as solicitações dos vereadores, coisas que muitas das 
vezes são simples, por isso sugere até que a Prefeita realize uma reunião com seus 
secretários juntamente com os vereadores para discutirem o motivo pelos quais os 
pedidos não estão sendo atendidos. Finalizado o uso da tribuna, o Presidente colocou 
em discussão e votação as matérias em tramitação ordinária: 1. Moção nº 09/17 de 
autoria do Vereador Carlos Renato Prince: aprovado por todos os vereadores. 
2. Projeto de Lei Complementar do Executivo nº 01/17 de autoria da Prefeita 
Municipal: aprovado em primeira discussão e primeira votação por todos os 
vereadores. 3. Projeto de Lei do Executivo nº 24/17 de autoria da Prefeita 
Municipal: aprovado em segunda discussão e segunda votação por todos os 
vereadores. 5. Projeto de Lei do Executivo nº 27/17 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 nobres edis para próxima Sessão Ordinária que será realizada no dia 04 
de dezembro, às 19 horas. Sem mais para o momento, agradeceu a presença de todos 
e declarou encerrada a Sessão. Para constar, Eu, Vereadora Gislene Aparecida 
Barreto Costa, Primeira Secretária, lavrei a presente Ata. Sala das Sessões, 21 de 
novembro de 2017.  

 
 
 

Vereador Ailton Rodolfo Martins 
- Presidente da Câmara - 

 
 
 

Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa 
- Primeira Secretária - 
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