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Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
Estado de São Paulo 

 

ATA DA 25ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos cinco dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, 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 25ª (vigésima 
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: todos 
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. O Presidente solicitou que fosse realizado um minuto de silêncio em decorrência 
do falecimento do Senhor José Antônio. Em seguida foi realizada a execução do Hino 
Nacional. Foi colocada em votação a dispensa da leitura da ata da 12ª (décima 
segunda) Sessão Extraordinária, da 13ª (décima terceira) Sessão Extraordinária, da 14ª 
(décima quarta) Sessão Extraordinária e da 24ª (vigésima 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 a ata da 12ª (décima segunda) Sessão Extraordinária, da 13ª (décima terceira) 
Sessão Extraordinária, da 14ª (décima quarta) Sessão Extraordinária e da 24ª (vigésima 
quarta) Sessão Ordinária: aprovada por todos os vereadores. O Presidente solicitou a 
Primeira Secretária que realizasse a leitura do Ofício nº 87/2018, da Prefeita 
Municipal e da Ordem Interna nº 01, de 28 de fevereiro de 2018. Na sequencia o 
Presidente convidou os vereadores para que fizessem a leitura de suas respectivas 
proposituras: 1. Indicação nº 12/18 de autoria do Vereador Carlos Renato 
Prince. 2. Requerimento nº 11/18 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince. 
3. Requerimento nº 12/18 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince. 4. 
Requerimento nº 15/18 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince. 5. 
Requerimento nº 16/18 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince. 6. 
Requerimento nº 13/18 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins. 7. 
Requerimento nº 14/18 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins. 8. 
Emenda Aditiva nº 01/18 de autoria do Vereador Luis Carlos Diniz. 9. Emenda 
Aditiva nº 01/18 de autoria do Vereador Luis Carlos Diniz. 10. Projeto de Lei 
do Legislativo nº 02/18 de autoria do Vereador Luis Carlos Diniz. 11. Projeto 
de Lei do Executivo nº 07/18 de autoria da Prefeita Municipal. 12. Projeto de 
Lei do Executivo nº 09/18 de autoria da Prefeita Municipal. 13. Projeto de Lei 
do Executivo nº 12/18 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 
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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. Agradeceu o deputado Vaz de Lima pela destinação de verba 
para a saúde para que seja adquirido um veículo. Relatou o seu descontentamento em 
relação ao uso do trator da Prefeitura, devido à situação em que constatou que o 
trator pertencente ao Município estava prestando serviços no distrito de São 
Francisco Xavier, e enquanto isso os bairros de Monteiro Lobato estão sem a devida 
manutenção e ressaltou que a Prefeitura de São José dos Campos não necessita desse 
tipo de ajuda e que além de ter emprestado o trator devolveu o mesmo com defeito, 
ante essa situação, caso volte a se repetir, o Vereador acredita ser necessário informar 
ao Ministério Público para que sejam tomadas as devidas providências. O Vereador 
Luis Carlos Diniz solicitou um aparte, e indagou se houve autorização desta Casa de 
Leis para que o trator fosse cedido ao distrito de São Francisco Xavier. O Vereador 
Carlos Renato Prince disse não haver autorização legislativa e que se trata de um 
acordo entre a Prefeita e o Subprefeito de São Francisco Xavier. Falou sobre o 
péssimo serviço de telefonia móvel prestado pela Claro, quando ocorre qualquer 
queda de energia o sinal de telefonia é interrompido e às vezes leva até um dia para 
ser reestabelecido. Também manifestou seu descontentamento com a EDP 
Bandeirante pelas constantes faltas de energia e o que esta prejudicando os 
produtores rurais do município e até o momento não viu nenhuma ação do 
Executivo Municipal para que este problema seja resolvido. Descreveu a necessidade 
de melhorias na estrada que dá acesso as casas populares no Bairro São Benedito e 
pediu que o engenheiro da Prefeitura estudasse uma maneira de adequar o local para 
que o ônibus e outros veículos longos possam virar. O Vereador Ailton Rodolfo 
Martins requereu um aparte e informou que a três ou quatro dias foi feita a 
manutenção deste trecho da estrada e que no momento não seria possível a alargar a 
estrada, pois o local é utilizado para atividades da terceira idade. Retomando o 
Vereador Carlos Renato Prince solicitou que fosse recolocada a lixeira na entrada 
do Bairro Matinada, agradeceu a atenção e encerrou sua fala. O Vereador Luis 
Carlos Diniz abriu mão de sua fala. O Vereador Odair José Rocha também abriu 
de sua fala. O Vereador Ailton Rodolfo Martins começou cumprimentados os 
presentes e leu o Ofício nº 027/18 em que solicita a reabertura de uma sala de aula 
para pré-escola no Bairro São Benedito encaminhado a Secretária Municipal de 
Educação. Finalizado o uso da tribuna, o Presidente colocou em discussão e votação 
as matérias em tramitação ordinária: 1. Requerimento nº 11/18 de autoria do 
Vereador Carlos Renato Prince: o Vereador Ailton Rodolfo Martins comentou que 
essa manutenção já foi realizada. Aprovado por todos os vereadores. 2. 
Requerimento nº 12/18 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: aprovado 
por todos os vereadores. 3. Requerimento nº 13/18 de autoria do Vereador 
Ailton Rodolfo Martins: aprovado por todos os vereadores. 4. Requerimento nº 
14/18 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins: aprovado por todos os 
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vereadores. 5. Requerimento nº 15/18 de autoria do Vereador Carlos Renato 
Prince: aprovado por todos os vereadores. 6. Requerimento nº 16/18 de autoria 
do Vereador Carlos Renato Prince: o Vereador Ailton Rodolfo Martins comentou 
que os vereadores devem tentar trazer outras empresas para o município, para que 
com concorrência o serviço possa melhorar. Aprovado 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 19 de março, 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, 05 de março de 2018.  

 
 
 

Vereador Ailton Rodolfo Martins 
- Presidente da Câmara - 

 
 
 

Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa 
- Primeira Secretária - 
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