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Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
Estado de São Paulo 

    

ATA DA 41ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos cinco dias do mês de novembro 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 41ª 
(quadragésima primeira) 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 Primeira 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 40ª 
(quadragésima) 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 40ª (quadragésima) Sessão 
Ordinária: aprovada por todos os vereadores. Dando prosseguimento à sessão o 
Presidente solicitou a Primeira Secretária que fizesse a leitura do parecer expedito 
pelo Tribunal de Contas do Estado de São, referente às contas anuais do exercício de 
2015. Na sequencia, requereu a Primeira Secretária que realizasse a leitura dos 
pareceres emitidos pelas comissões quanto aos projetos a serem apreciados na 
presente sessão. Após a leitura dos pareceres o Presidente solicitou aos vereadores 
que fizessem a leitura de suas respectivas proposituras: 1. Indicação nº 23/18 de 
autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins. 2. Indicação nº 24/18 de autoria 
do Vereador Ailton Rodolfo Martins. 3. Requerimento nº 57/18 de autoria do 
Vereador Carlos Renato Prince. 4. Requerimento nº 58/18 de autoria do 
Vereador Carlos Renato Prince. 5. Requerimento nº 59/18 de autoria do 
Vereador Carlos Renato Prince. 6. Requerimento nº 60/18 de autoria do 
Vereador Ailton Rodolfo Martins. 7. Requerimento nº 61/18 de autoria do 
Vereador Ailton Rodolfo Martins. 8. Requerimento nº 62/18 de autoria do 
Vereador Jesse Marcos de Azevedo. 9. Requerimento nº 63/18 de autoria do 
Vereador Carlos Renato Prince. 10. Moção nº 06/18 de autoria do Vereador 
Odair José Rocha. 11. Projeto de Lei do Executivo nº 39/18 de autoria da 
Prefeita Municipal. 12. Projeto de Lei do Executivo nº 40/18 de autoria da 
Prefeita Municipal. 13. Projeto de Lei do Executivo nº 41/18 de autoria da 
Prefeita Municipal. O Presidente encaminhou os referidos projetos paras comissões 
competentes para análise e emissão de parecer. Foi realizado um minuto de silencio 
devido ao falecimento do Senhor Luiz Magalhães. Encerrado o prazo para inscrição 
dos vereadores no Livro de Oradores, o Presidente convidou os vereadores inscritos 
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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 deu início cumprimentando os colegas vereadores e mencionando a falta de 
interesse da população pelas sessões de câmara. Agradeceu em nome do Sindicato 
Rural a Prefeita Daniela pelo empréstimo de uma sala na Escola Prof.ª Elizabeth 
Coelho Micheletto para realização do curso de informática. Também agradeceu ao 
pedido que foi atendido para sinalização da Rua Bernardino de Campos próximo a 
Praça Comendador Freire. Pediu aos vereadores que assinem o requerimento em que 
pede a EDP Bandeirante que melhore o fornecimento de energia elétrica no 
município, em especial no Bairro do Souza e no Bairro São Benedito, visto que isso 
tem causado prejuízos aos produtores rurais do município. Também pediu aos 
vereadores que assinassem outro requerimento pedindo a Prefeita que estabeleça em 
R$ 50,00 (cinquenta reais) a hora do trator agrícola, para se adequar ao valor praticado 
na região. Falou sobre seus demais requerimentos em que pede a instalação de 
ventiladores no velório municipal e sobre o pedido de informação sobre a campanha 
antirrábica no município. A Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa em aparte 
informou que a vacinação terá início em 13 de novembro e vai até o dia 15 de 
dezembro. Retomando o Vereador Carlos Renato Prince solicitou ao Presidente 
desta Casa que cobre a Administração Municipal sobre o cumprimento da lei que 
dispõe sobre a capacitação dos servidores da educação em primeiros-socorros. Por 
fim, deixou suas condolências a família do Senhor Luis Magalhães, seu amigo de 
longa data e ponderou que Monteiro Lobato teve uma grande perda. Agradeceu e 
encerrou sua fala. O Vereador Ailton Rodolfo Martins pediu ao Vice-Presidente 
que ocupasse seu lugar para que pudesse fazer uso da tribuna. Cumprimentou os 
presentes e falou que enquanto Presidente apresenta requerimentos ou indicações a 
pedido de munícipes, nesta sessão o requerimento em que solicita informações sobre 
a entrega de uniformes escolares foi apresentado por um munícipe. Pediu a 
municipalização da estrada conhecida com “Estrada da Lena” no bairro São Benedito 
por meio de requerimento a Prefeita Municipal, também em decorrência de pedidos 
apresentados por munícipes e conta com a aprovação de todos os colegas vereadores. 
Reforçou seu pedido a Administração Municipal para a realização de manutenção nas 
estradas municipais. Falou sobre a administração da Câmara Municipal e que o 
término de seu mandato como Presidente desta Casa esta próximo, informou que 
recentemente foi feita a adequação da rede elétrica da Câmara Municipal. Comentou 
sobre o início do processo para determinação da nova mesa diretora e que não se 
manifestará até o momento da eleição, terá como critério para votação o candidato 
que apresentar as melhores propostas para melhorias nas atividades legislativas e dê 
continuidade ao trabalho desenvolvido até o momento. Voltou a falar sobre as 
estradas municipais e das dificuldades enfrentadas para realizar a manutenção e 
conservação das mesmas, mencionou que as constantes trocas do Secretário de 
Serviços Municipais afetaram o andamento das atividades da secretária prejudicando o 
trabalho nas estradas rurais. Por fim, o comentou sobre o posicionamento do 
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Vereador Jesse Marcos de Azevedo em relação ao ponto facultativo do dia 26 de 
outubro, em decorrência do dia do servidor público, esclareceu que tudo foi feito 
dentro da lei e que não entendeu o comentário em que desmerece a atitude do 
Presidente desta Casa de Leis. O Vereador Jesse Marcos de Azevedo respondeu 
que se trata de um pensamento pessoal e que sua opinião deve ser respeitada. 
Retomando sua fala o Vereador Ailton Rodolfo Martins falou que essa atitude foi 
tomada em outros municípios e que se trata de uma decisão do Presidente, sendo que 
os atos da presidência são públicos. Reforçou que defende os interesses da população 
e que continuará a cobrar o Executivo Municipal da mesma maneira, agradeceu e 
encerrou sua fala. O Vereador Luis Carlos Diniz começou desejando seus 
sentimentos a família do Senhor Luiz Magalhães, também agradeceu a equipe do 
centro de saúde de Monteiro Lobato pelo atendimento prestado ao seu pai. Sobre o 
orçamento municipal apresentado à Câmara Municipal, sugeriu aos vereadores que 
alterem o orçamento de maneira que atenda as necessidades do município, pois não 
adianta promover eventos sendo que os munícipes que residem na zona rural não têm 
condições de se deslocar; destacou a questão das enchentes em que a Administração 
Municipal não apresentou nenhum projeto, tampouco estabeleceu valores no 
orçamento do município para esses eventos. Expôs que esteve em reunião com o 
Secretário de Serviços Municipais pedindo manutenção nas estradas e a realização de 
um trabalho preventivo, pois neste momento os vereadores podem modificar o 
orçamento e adequa-lo a real necessidade do município. Disse que esteve em reunião 
com o responsável pela empresa Cidade Natureza em Monteiro Lobato e pediu que 
fosse colocado mais um ônibus próximo ao horário das 5:40, nos dias de feriado, mas 
foi apresentado pela empresa que o ônibus esta operando dentro da sua capacidade, 
pediu ajuda ao Vereador Odair José Rocha e a Vereadora Gislene Aparecida Barreto 
Costa para que auxiliem em relação a este assunto já que estão próximos ao terminal 
rodoviário. Sobre o Projeto de Lei que da nova redação ao caput do art. 2º da Lei 
Municipal nº 1.578, de 08 de julho de 2014, falou ser favorável ao projeto visto a 
dificuldade de se manter os médicos na cidade. Também se manifestou favorável ao 
projeto de lei referente à abertura de crédito adicional e aos requerimentos 
apresentados pelos colegas vereadores; sugeriu ao Vereador Carlos Renato Prince que 
no caso do requerimento a EDP Bandeirante que também seja encaminhado ofício a 
ANEEL, a agência reguladora responsável pelo setor de energia. Em relação às 
estradas rurais, onde citou a Estrada do Rio Manso, disse que os vereadores estão e 
devem cobrar a Administração Municipal por melhorias. O Vereador José Donizeti 
Pereira disse que estiveram fazendo um trabalho paliativo na Estrada do Rio Manso, 
mas que devido à falta de funcionários e ao tempo chuvoso o trabalho teve que ser 
interrompido, e pediu aos munícipes que compreendam essa situação e que os 
vereadores estão tentando ajudar. O Vereador Luis Carlos Diniz falou que entende 
a situação, entretanto, a Prefeitura esta sendo ineficaz no trabalho preventivo que 
deve ser realizado nas estradas sendo que um assunto que sempre esta em debate. 
Agradeceu e encerrou sua fala. O Vereador Carlos Renato Prince pediu a palavra e 
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desejou seus sentimentos a família do Vereador Luis Carlos Diniz e pediu que no 
final da sessão fosse feito um minuto de silêncio. O Vereador Odair José Rocha 
principiou desejando uma boa noite a todos e suas condolências a família do 
Vereador Luis Carlos Diniz; também manifestou seus sentimentos pela perda do 
Senhor Luiz Magalhães falecido no dia 02 de novembro. Expôs sua satisfação com a 
eleição do candidato Jair Messias Bolsonaro e acredita que o país tomará novos 
rumos a partir de então e também demonstrou sua satisfação com o convite 
apresentado ao Juiz Federal Sérgio Moro para ocupar o Ministério da Justiça e 
futuramente o Supremo Tribunal Federal. Sobre as estradas municipais, em conversa 
com a Prefeita foi informado de que fora disponibilizado cerca de um milhão de reias 
para manutenção das estradas no ano que vem, porém tem a preocupação de que se 
não for adotada a política da conserva das estradas de nada vai adiantar esse valor, 
citou as estradas que foram feitas pela CODASP e que hoje estão em situação 
precária; devido aos problemas de contração de funcionários em virtude dos limites 
impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sugeriu a contração de pessoa jurídica 
inscrita no MEI (Micro Empreendedor Individual). O Vereador Carlos Renato 
Prince em aparte falou que na impossibilidade de contratação de “conserveiros” para 
as estradas deveria ser utilizada a frente de trabalho para fazer a manutenção das 
estradas. O Vereador José Donizeti Pereira falou que foi perdido o período para se 
fazer a manutenção das estradas e muito disso se deve a alguns secretários que foram 
omissos a essa situação. O Vereador Ailton Rodolfo Martins pediu a palavra e 
sugeriu que a Câmara Municipal convoque o secretário de serviços municipais para 
prestar esclarecimentos sobre a manutenção das estradas. Retomando o Vereador 
Odair José Rocha disse que se o mesmo for oficiado deverá ser apresentado um 
cronograma do que pretende ser feito pela secretaria em relação às estradas, pois os 
vereadores são cobrados diariamente sobre isso, mas não tem nenhum poder para 
arrumar as estradas, já que isso depende da Prefeitura. Solicitou a união dos 
vereadores na questão do MEI. O Vereador João Francisco da Silva relatou que 
isso já foi feito no passado, várias pessoas foram orientadas a abrir o MEI e foi 
estabelecido um cronograma, entretanto, no momento de executar a Prefeitura não 
fez. O Vereador Odair José Rocha disse que tem ao menos uma meia dúzia de 
pessoas na frente de trabalho e esses poderiam auxiliar nos reparos emergenciais e 
adiantar o trabalho. Pediu aos vereadores que para o ano que vem que fortaleçam a 
Câmara, independente de partido político, mostrando para população o que esta 
sendo feito pelos vereadores e demonstrando o que é de competência do vereador, 
agradeceu e encerrou sua fala. Finalizado o uso da tribuna, o Presidente colocou em 
discussão e votação as matérias em tramitação ordinária: 1. Requerimento nº 57/18 
de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: aprovado por todos os 
vereadores. 2. Requerimento nº 58/18 de autoria do Vereador Carlos Renato 
Prince: aprovado por todos os vereadores. 3. Requerimento nº 59/18 de autoria 
do Vereador Carlos Renato Prince: aprovado por todos os vereadores. 4. 
Requerimento nº 60/18 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins: 
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aprovado por todos os vereadores. 5. Requerimento nº 61/18 de autoria do 
Vereador Ailton Rodolfo Martins: aprovado por todos os vereadores. 6. 
Requerimento nº 62/18 de autoria do Vereador Jesse Marcos de Azevedo: 
aprovado por todos os vereadores. 7. Requerimento nº 63/18 de autoria do 
Vereador Carlos Renato Prince: aprovado por todos os vereadores. 8. Moção nº 
06/18 de autoria do Vereador Odair José Rocha: na discussão o Vereador Ailton 
Rodolfo Martins pediu que fosse incluído a esta moção uma homenagem ao Senhor 
Sebastião Maximo Diniz, pai do Vereador Luis Carlos Diniz.  O Vereador Odair José 
Rocha autor da moção se manifestou favorável ao pedido e em seguida foi consultado 
o plenário e todos estiveram de acordo com a alteração. Aprovada por todos os 
vereadores. 9. Projeto de Lei do Executivo nº 35/18 de autoria da Prefeita 
Municipal: aprovado por todos os vereadores. 8. Projeto de Lei do Executivo 
nº 36 de autoria da Prefeita Municipal: na discussão o Vereador Odair José Araújo 
mencionou que o auxilio é pago a um funcionário que trabalha no município e se não 
houver limite de distância para moradia o médico pode ir para uma cidade distante de 
Monteiro Lobato e prejudicar o atendimento em casos de urgências. A Vereadora 
Gislene Aparecida Barreto Costa disse que esse médico é do PSF e tem um horário 
para cumprir. O Vereador Luis Carlos Diniz falou que no contrato do programa Mais 
Médico consta que a prefeitura deve subsidiar essa despesa. O Vereador Jesse Marcos 
de Azevedo também disse entender que o médico deve residir no município de 
Monteiro Lobato. Apresentado pedido de vista pelo Vereador Odair José 
Araújo. Findo o expediente e não havendo mais nada a tratar, o Presidente convidou 
os presentes para audiências públicas no dia 13 de novembro referente aos Projetos 
de Lei nº 39, 40, e 41/18. E, convocou os Nobres Edis para próxima Sessão 
Ordinária que será realizada às 19 horas do dia 19 de novembro de 2018. Antes de 
encerrar a sessão foi realizado um minuto em decorrência do falecimento do Senhor 
Sebastião Maximo Diniz. 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, 
05 de novembro de 2018.  

 
 
 

Vereador Ailton Rodolfo Martins 
- Presidente da Câmara - 

 
 
 

Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa 
- Primeira Secretária - 
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