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Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
Estado de São Paulo 

 

ATA DA 38ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos dezessete dias do mês de setembro 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 38ª 
(trigésima oitava) 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. Em seguida houve a execução do Hino Nacional. O Presidente colocou em 
votação a dispensa da leitura da ata da 37ª (trigésima sétima) 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 
37ª (trigésima sétima) Sessão Ordinária: aprovada por todos os vereadores. O 
Presidente informou que na próxima sessão ordinária a ordem do dia terá apenas as 
contas do executivo municipal referente ao exercício de 2013 para serem apreciadas 
nesta Casa Legislativa. Em seguida o Presidente pediu a Primeira Secretária que 
fizesse a leitura dos pareceres emitidos pelas comissões quanto aos projetos a serem 
apreciados na presente sessão. Na sequência solicitou aos vereadores que realizassem 
a leitura de suas respectivas proposituras: 1. Indicação nº 21/18 de autoria do 
Vereador Ailton Rodolfo Martins. 2. Indicação nº 22/18 de autoria do Vereador 
Ailton Rodolfo Martins. 3. Requerimento nº 52/18 de autoria do Vereador 
Carlos Renato Prince. 4. Requerimento nº 55/18 de autoria do Vereador Carlos 
Renato Prince. 5. Requerimento nº 53/18 de autoria do Vereador Luis Carlos 
Diniz. 6. Requerimento nº 54/18 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo 
Martins. 7. Requerimento nº 56/18 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo 
Martins. 8. Moção nº 05/18 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince. 9. 
Projeto de Lei do Executivo nº 36/18 de autoria da Prefeita Municipal. 10. 
Projeto de Lei do Executivo nº 37/18 de autoria da Prefeita Municipal. O 
Presidente encaminhou os referidos projetos paras 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 Luis Carlos Diniz abriu 
mão de sua fala. O Vereador Carlos Renato Prince deu início à fala 
cumprimentando os presentes e esclarecendo que o crédito adicional referente tratado 
na sessão anterior e fruto de emenda parlamentar do Deputado Vaz de Lima, no valor 
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de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para aquisição de um veiculo para Secretaria de 
Saúde. Registrou que ficou descontente com o desligamento do Secretário Fabiano 
que vinha desempenhado um bom trabalho frente à Secretaria de Serviços Municipais 
e expôs que enquanto tiver funcionário interferindo na administração nenhum 
secretário permanecerá na Garagem. Relatou que o Vereador José Donizeti Pereira 
falou para um funcionário que utilizou a tribuna para falar mal de um parente deste 
funcionário; esclareceu que falou a verdade e que não apoia conduta inadequada. 
Agradeceu a atenção e encerrou sua fala. O Vereador Ailton Rodolfo Martins pediu 
ao Vice-Presidente que ocupasse seu lugar para que pudesse fazer uso da tribuna. 
Disse que é triste ver a Câmara Municipal tão vazia enquanto nas redes sociais várias 
pessoas falam sobre o Legislativo Municipal. Informou que todos os trâmites legais 
em relação às contas do Executivo Municipal referente ao exercício de 2013 estão 
sendo adotados e tudo esta sendo divulgado conforme possível e a votação esta 
prevista para o dia 1º outubro e depende dos vereadores analisarem e julgarem o que 
foi feito pela Administração para que possam decidir se devem votar pela aprovação 
ou pela reprovação das contas. Aproveitou para pedir aos vereadores o voto de 
aprovação aos projetos de lei que denominam as ruas e o conjunto habitacional do 
bairro São Benedito para que possa facilitar a identificação das residências daquele 
local; falou sobre o requerimento referente ao banheiro do terminal rodoviário em 
que questiona sobre o funcionamento e sobre o fato de a vereadora ter a chave de um 
box do banheiro para uso exclusivo e por isso pede esclarecimentos a Prefeita. A 
Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa solicitou um aparte e explicou que 
quando comprou o trailer na rodoviária percebeu que havia um banheiro trancado e 
um dia a funcionária da Empresa Cidade Natureza perguntou se ela teria interesse em 
usar esse banheiro que foi reservado junto a Prefeitura para as mulheres que 
trabalham no terminal rodoviário e estas teriam de manter o local limpo e faz mais de 
dois anos e meio que utilizo este banheiro, antes mesmo de ser vereadora. O 
Vereador Ailton Rodolfo Martins disse que aguarda a resposta da Prefeita em 
relação ao assunto. Falou sobre o Secretário de que foi demitido, entretanto considera 
que o secretário vinha desempenhando um bom trabalho e que enquanto vereador da 
base aliada não soube que o secretário seria demitido e que a Prefeita não responde 
aos questionamentos realizado pelo WhatsApp; aproveitou para parabenizar alguns 
secretários pelo trabalho desenvolvido e pediu a Secretário de Esportes que tome 
providências em relação a quadra de esportes e a quadra de malha que são 
reivindicações antigas dos moradores e que os eventos sejam mais divulgados, para 
finalizar falou que a base da Prefeita precisa de ajustes e de mais transparência e que 
não gostou de ser o último a saber das coisas. O Vereador José Donizeti Pereira 
pediu a palavra e disse quem pediu que o Secretário Fabiano fosse demitido foi o 
Vereador Luis Carlos Diniz e que o Presidente só esta vendo o lado bom, mas não 
esta vendo os erros que o mesmo cometeu. O Vereador Ailton Rodolfo Martins 
disse que fala em relação ao trabalho realizado pelo secretário por aquilo que por ele 
foi exposto em relação a sua saída da Prefeitura. Agradeceu e encerrou sua fala. O 
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Vereador Jesse Marcos de Azevedo principiou cumprimentando os presentes e 
falou sobre o Projeto de Lei do Executivo nº 37/18 que dispõe sobre a abertura de 
crédito adicional especial para reforma do Centro Cultural e que assim que for 
colocado para votação irá pedir vista ao projeto, visto que o município já recebeu por 
duas vezes recursos para reforma do Centro Cultural em que deveriam manter as 
características originais do prédio, mas ocorreu uma demolição e por essa razão irá 
solicitar os contratos da época e do objeto aprovado para execução da obra; não é 
contra ao projeto de crédito adicional, mas considera necessária uma melhor 
fiscalização em relação a esta matéria. Sobre o requerimento do Vereador Luis Carlos 
Diniz sobre possibilidade de implantação de estacionamento em 45º na Rua Cônego 
Antônio Manzi é favorável ao estudo e pede que isso se estenda a outras ruas da 
cidade e próximo ao entorno da praça. Manifestou-se favorável a moção apresentada 
pelo Vereador Carlos Renato Prince em comemoração aos 83 anos da Cooperativa de 
Laticínios de São José dos Campos. Em relação às palavras do Vereador Ailton 
Rodolfo Martins sobre o grupo formado no Whatsapp denominado “Utilidade 
Pública” em que o Presidente faz questão de toda semana demonstrar todos os 
requerimentos e solicitações feitas a Administração Municipal, mas a partir do 
momento que as pessoas se manifestam e indagam os vereadores que participam do 
grupo devem responder aos questionamentos dos munícipes e o Vereador Jesse 
Marcos de Azevedo disse que optou por responder os questionamentos que são 
direcionados a ele e que divulga suas ações diretamente as pessoas que permitiram 
receber esse tipo de informação, na ocasião em que se manifestou no grupo foi para 
responder a um questionamento em relação à votação das contas da Prefeita 
Municipal e esclareceu que seu posicionamento é pela reprovação da mesma. 
Agradeceu e encerrou sua fala. O Vereador Odair José Rocha iniciou saudando os 
presentes e disse ser breve no seu pronunciamento. Sobre as contas da Prefeita 
Municipal já foi estabelecida uma agenda para apreciação e todo o processo, inclusive 
do Tribunal de Contas esta a disposição dos munícipes para consulta e expôs os 
percentuais que foram apurados pelo Tribunal de Contas e não coincidem com as 
especulações realizadas por alguns que falam em valores superiores a noventa mil. 
Pediu aos vereadores que se empenhem mais e que discutam assuntos que sejam de 
interesse da comunidade e que resolvam os assuntos entre si para que não haja 
desgastes desnecessários. Sobre o Secretário Fabiano percebeu que o mesmo vinha 
realizando um bom trabalho, mas apagando incêndios devido às várias coisas que se 
tornaram urgentes para resolver; agradeceu a Administração Municipal pela roçada da 
Estrada do Livro e sugeriu que passe a motoniveladora para melhorar o trecho de 
terra da estrada, e reforçou que com a chegada do período chuvoso as estradas rurais 
necessitam de um socorro urgente. Por fim, pediu que os vereadores deixassem as 
diferenças de lado e que usem a tribuna para tratar dos assuntos que são de interesse 
público. Desejou uma boa noite a todos e encerrou sua fala. Finalizado o uso da 
tribuna, o Presidente colocou em discussão e votação as matérias em tramitação 
ordinária: 1. Requerimento nº 52/18 de autoria do Vereador Carlos Renato 
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Prince: aprovado por todos os vereadores. 2. Requerimento nº 53/18 de autoria 
do Vereador Luis Carlos Diniz: aprovado por todos os vereadores. 3. 
Requerimento nº 54/18 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins: 
aprovado por todos os vereadores. 4. Requerimento nº 55/18 de autoria do 
Vereador Carlos Renato Prince: aprovado por todos os vereadores. 5. 
Requerimento nº 56/18 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins: 
aprovado por todos os vereadores. 6. Moção nº 05/18 de autoria do Vereador 
Carlos Renato Prince: aprovado por todos os vereadores. 7. Projeto de Lei do 
Legislativo nº 11/18 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins: aprovado 
por todos os vereadores. 8. Projeto de Lei do Legislativo nº 15 de autoria do 
Vereador Ailton Rodolfo Martins: na discussão o Vereador Luis Carlos Diniz 
manifestou-se favorável ao projeto, entretanto, pediu que nesses casos houvesse um 
estudo da biografia da pessoa que dará o nome ao logradouro público e fosse 
evidenciado tudo aquilo que foi feito em prol da municipalidade; o Vereador Ailton 
Rodolfo Martins disse a população do bairro foi ouvida em relação ao nome e que 
acompanha o processo um abaixo-assinado com mais de setenta assinaturas. 
Aprovado por todos os vereadores. 9. Projeto de Lei do Legislativo nº 16 de 
autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins: aprovado por todos os vereadores. 
Findo o expediente e não havendo mais nada a tratar, o Presidente convidou os 
presentes para audiência pública de demonstração e avaliação das metas fiscais 
referente ao 2º quadrimestre de 2018, às 18 horas do dia 27 de setembro. E, 
convocou os Nobres Edis para próxima Sessão Ordinária que será realizada às 19 
horas do dia 01º de outubro de 2018. Sem mais para o momento, agradeceu a 
presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão. Para constar, Eu, 
Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa, Primeira Secretária, lavrei a presente 
Ata. Sala das Sessões, 17 de setembro de 2018.  

 
 
 

Vereador Ailton Rodolfo Martins 
- Presidente da Câmara - 

 
 
 

Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa 
- Primeira Secretária - 
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