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Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
Estado de São Paulo 

 

ATA DA 22ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos dezoito dias do mês de dezembro 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 22ª 
(vigésima segunda) 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 21ª (vigésima 
primeira) 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 21ª (vigésima primeira) Sessão Ordinária: 
aprovada por todos os vereadores. O Presidente solicitou a Primeira Secretária que 
realizasse a leitura do Ato Declaratório do Presidente da Mesa nº 01, de 18 de 
dezembro de 2017. Posteriormente, requereu a Secretaria que fizesse a leitura dos 
pareceres emitidos pelas comissões quanto aos projetos a serem apreciados na 
presente sessão. Em seguida, o Presidente convidou os vereadores para que fizessem 
a leitura de suas proposituras: 1. Requerimento nº 88/17 de autoria do Vereador 
Jesse Marcos de Azevedo. 2. Requerimento nº 89/17 de autoria do Vereador 
Ailton Rodolfo Martins. 3. Requerimento nº 90/17 de autoria do Vereador 
Jesse Marcos de Azevedo. 4. Projeto de Lei do Executivo nº 33/17 de autoria 
da Prefeita Municipal. 5. Projeto de Lei do Executivo nº 34/17 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. O Vereador Carlos 
Renato Prince iniciou desejando boa noite aos presentes e informou que o 
município de Monteiro Lobato contemplado com uma emenda do Deputado Vaz de 
Lima para saúde e que na oportunidade solicitou ao Deputado implementos agrícolas. 
Solicitou a Secretaria de Serviços Municipais que realize a roçada da Estrada Vereador 
Pedro David onde esta sendo realizada a pintura das faixas de sinalização da via e o 
mato esta prejudicando este serviço. Fez uma critica a decoração de natal feita na 
cidade, em especial ao presépio que foi montado neste ano de 2017. Agradeceu e 
encerrou sua fala. O Vereador Jesse Marcos de Azevedo começou desejando seus 
pêsames aos familiares do “Zé da Bota”, que era seu amigo de infância e de escola. 
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Falou sobre a creche municipal, situação em que algumas mães o procuraram para 
reivindicar o funcionamento da creche no período de férias escolar, já que a 
Administração Municipal comunicou que a creche não receberá as crianças no 
período de recesso escolar, que vai de 15/12/2017 a 01/02/2018, o Vereador acredita 
ser fundamental o funcionamento da creche neste período, pois a interrupção do 
serviço dificulta a vida das famílias de baixa renda e por isso considera que a creche é 
um serviço essencial e por essa razão irá procurar informações junto a Procuradoria 
de Justiça do Estado de São Paulo. A Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa 
solicitou um aparte e disse que também procurou saber sobre o assunto e por se 
tratar de uma creche escola não há obrigatoriedade de a mesma funcionar no período 
de férias. O Vereador Jesse Marcos de Azevedo argumentou que em sua pesquisa 
observou que existem diversas decisões da Justiça do Estado para que as prefeituras 
mantenham o funcionamento das creches nos períodos de férias e recesso escolar. 
Citou a segunda votação do Projeto de Lei nº 29/17 que busca a adequação de cargos 
públicos e que novamente votará de maneira favorável ao projeto, todavia, irá 
verificar se todos os cargos públicos da Prefeitura Municipal estão em consonância 
com a CBO - Classificação Brasileira de Ocupações. Também se manifestou de 
acordo com a aprovação dos demais projetos previstos para apreciação na presente 
sessão. Por fim, passou uma mensagem de natal, ano novo e agradecimento a todos 
os cidadãos lobatenses. O Vereador Odair José Rocha abriu mão de utilizar a 
tribuna. O Vereador Ailton Rodolfo Martins solicitou ao Vice-presidente que 
assumisse a cadeira da presidência para que pudesse fazer uso da tribuna. Informou 
que o Deputado André do Prado respondeu ao ofício que protocolou em seu 
gabinete esclarecendo que foram feitas indicações ao Governador para que seja 
realizada a cobertura da quadra e a reforma do posto de saúde do Bairro São 
Benedito; o Vereador relatou que também foi pedido para construção de duas pontes 
em estradas rurais. Agradeceu os demais vereadores pelo apoio e pela aprovação de 
todas as indicações e requerimentos que foram apresentados ao plenário desta Casa 
de Leis. Informou que não foi possível realizar a construção dos banheiros acessíveis 
neste ano em razão de empecilhos que surgiram quanto ao valor da obra, prazo para 
realização da obra e de disponibilidade orçamentária, mas a mesma será realizada em 
meados de 2018. Na oportunidade leu o pedido apresentado pelo Senhor Roberto 
Oliveira da Silva, presidente do Conselho Rural, em que solicitou sua saída do 
conselho mencionado anteriormente. Contou que fez um requerimento pedindo 
informações sobre as oficinas culturais que são realizadas no Bairro São Benedito e 
pede que os vereadores aprovem mais este requerimento, pois gostaria de avaliar os 
resultados dessas oficinas nos bairros e que para os próximos anos a Administração 
Municipal consulte os vereadores sobre as atividades que serão realizadas em seus 
bairros. Também falou sobre o presépio que foi montado neste ano e que é 
necessário que esta ideia seja repensada para os próximos anos, uma vez que não 
houve uma boa repercussão do que foi feito. Agradeceu e encerrou sua 
fala.Finalizado o uso da tribuna, o Presidente colocou em discussão e votação as 
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matérias em tramitação ordinária: 1. Requerimento nº 88/17 de autoria do 
Vereador Jesse Marcos de Azevedo: aprovado por todos os vereadores. 2. 
Requerimento nº 89/17 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins: 
aprovado por todos os vereadores. 3. Requerimento nº 90/17 de autoria do 
Vereador Jesse Marcos de Azevedo: aprovado por todos os vereadores. 4. 
Projeto de Lei do Executivo nº 30/17 de autoria da Prefeita Municipal: 
aprovado por todos os vereadores. 5. Projeto de Lei do Executivo nº 31/17 de 
autoria da Prefeita Municipal: aprovado por todos os vereadores. 6. Projeto de 
Lei do Executivo nº 32/17 de autoria da Prefeita Municipal: aprovado por 
todos os vereadores. 7. Projeto de Lei do Executivo nº 29/17 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 Extraordinária que foi 
realizada ao término desta Sessão Ordinária. 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, 18 de dezembro de 2017.  

 
 
 

Vereador Ailton Rodolfo Martins 
- Presidente da Câmara - 

 
 
 

Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa 
- Primeira Secretária - 

mailto:camaramlobato@uol.com.br

