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ATA DA 53ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos três dias do mês de junho do ano de dois mil e dezenove, às dezenove horas, no Plenário 

26 de Abril - Palácio de Buquira da Câmara Municipal de Monteiro Lobato, sob a 

Presidência do Vereador Carlos Renato Prince, tem início a 53ª (quinquagésima-terceira) 

Sessão Ordinária da 17ª (décima sétima) Legislatura. O Presidente solicitou ao Primeiro 

Secretário, Vereador Luís Carlos Diniz que fizesse a verificação da presença dos 

vereadores: todos presentes. Havendo quórum regimental, o Presidente declarou aberta a 

Sessão. O Secretário procedeu à leitura de um trecho da Bíblia conforme costume desta Casa 

de Leis e o Presidente convidou a todos para ouvir a execução do Hino Nacional. Em 

seguida, conforme o artigo 80 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o Presidente 

colocou em votação a dispensa da leitura da Ata da 52ª (quinquagésima-segunda) Sessão 

Ordinária: todos os Vereadores estiveram de acordo. Na sequência, o Presidente colocou em 

votação a referida Ata que foi aprovada por todos os Vereadores. Após, o Presidente solicita 

ao Secretário a leitura das matérias em pauta: 1. Ordem Interna nº 03/2019 referente às 

contas do Executivo Municipal no exercício de 2015. 2. Ofício nº 124/19 de autoria do 

Presidente da Câmara Municipal de Monteiro Lobato Carlos Renato Prince à Prefeita 

Municipal notificando acerca do julgamento das contas do exercício de 2015. 3. 

Pareceres emitidos pelas Comissões competentes quanto ao Projeto de Lei do 

Executivo a ser votado na presente Sessão. Em seguida, o Presidente solicitou aos 

Vereadores a leitura de suas respectivas proposituras: 1.  Indicação nº 40/19 de autoria do 

Vereador Ailton Rodolfo Martins: Indica à Prefeita a manutenção da Estrada Municipal 

Vergílio Gomes dos Santos no bairro São Benedito, com a máquina motoniveladora e a 

pavimentação com pedra britada; reivindicação dos moradores e usuários dessa estrada rural 

que está em péssimas condições de tráfego. 2. Indicação nº 41/19 de autoria do Vereador 

Ailton Rodolfo Martins: Indica à Prefeita a manutenção da Estrada Benedito Renó e 

Travessa Sebastião Rodrigues de Lima no bairro São Benedito, com a máquina 

motoniveladora e a pavimentação com pedra britada; reivindicação dos moradores e usuários 

dessa estrada rural que está em péssimas condições de tráfego. 3. Indicação nº 42/19 de 

autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins: Indica à Prefeita a manutenção da Estrada 

Henrique Valente e alguns trechos da Estrada do Machado, no bairro São Benedito, com a 

máquina motoniveladora e a pavimentação com pedra britada. É uma reivindicação dos 

moradores e usuários dessa estrada rural que está em péssimas condições de tráfego. 4. 

Requerimento nº 57/19 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince:  Requer à Prefeita 

Municipal em conjunto com a Secretaria de Serviços Municipais e a Secretaria de Serviços 

Urbanos e Meio Ambiente informações sobre a possibilidade da criação do Dia do Cata-

Trecos. 5. Requerimento nº 58/19 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince:  Requer 
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à Prefeita Municipal e ao Secretário de Esportes Senhor Tiago Viana, informações sobre a 

reforma, pintura e manutenção do Clube Poliesportivo Carlos Maria Auricchio que se 

encontra em estado lastimável de abandono. 5. Requerimento nº 60/19 de autoria do 

Vereador Ailton Rodolfo Martins: Requer à Prefeita informações sobre a possibilidade de 

realizar a pavimentação asfáltica na Rua José Benedito Ferreira César, na Vila Pôr do Sol, no 

Bairro São Benedito, 6. Requerimento nº 62/19 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo 

Martins: Requer à Prefeita informações sobre a informações sobre a retirada de entulho que 

são os aparelhos sucateados da academia comunitária que foram jogados no Parque Infantil 

do Bairro São Benedito. 7. Requerimento nº 63/19 de autoria do Vereador Ailton 

Rodolfo Martins: Requer à Prefeita informações sobre a Indicação nº 21/19 de 04 de 

fevereiro de 2018 de sua autoria que ainda não foi atendida que dispõe sobre a manutenção 

do Parque Infantil do Bairro São Benedito. 8. Moção de Pêsames nº 10/2019 de autoria do 

Vereador Carlos Renato Prince e demais Vereadores: Apresenta sentimentos de pesar à 

família do Senhor José Benedito Monteiro, falecido no dia 17 de maio de 2019. 9. Projeto 

de Decreto Legislativo nº 01/19 de autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal, 

que dispõe sobre as contas do Poder Executivo no exercício de 2015.  Findo esse 

expediente, o Presidente convida pela ordem, os Vereadores inscritos como Oradores para 

ocuparem a Tribuna e abordarem tema de livre escolha, desde que de interesse público, 

conforme determina o artigo 68 do Regimento Interno. O primeiro inscrito, Vereador 

Ailton Martins, inicia cumprimentando a todos e parabenizando o Presidente Renato Prince 

pela transmissão da Sessão pela internet, maneira melhor de chegar até os munícipes. Deseja 

boas-vindas ao novo Secretário de Meio Ambiente. Parabeniza o Presidente Renato pela 

participação no programa do Ferreira Leite da radio web, por ter explanado sobre os 

problemas do município com visão ao turismo da cidade, ressaltando o péssimo estado das 

estradas rurais. Afirma que tem solicitado através de requerimentos ao secretário, melhorias 

nas estradas rurais, mas não atendem o Vereador.  Afirma que é a Prefeita Daniela de Cássia 

Santos Brito a   responsável pela falta de manutenção e é ela quem autoriza os serviços. 

Quem sofre são os moradores da zona rural. Diz que a divulgação dela nas redes sociais faz 

tudo parecer perfeito, mas na realidade não é o que acontece, as estradas rurais estão em 

péssimo estado.  Diz que tem cobrado do secretário, o cronograma de manutenção das 

estradas. Na sua opinião o setor social está funcionando com o Alexandre e Enéias. Informa 

que os idosos e deficientes físicos que moram na Estrada Henrique Valente e do Machado 

tem dificuldades para sair de casa, tendo que dar a volta pelo município de Santo Antônio 

do Pinhal. A Prefeita como agente político deveria rever e fazer a manutenção das estradas. 

São Benedito é um bairro que está sendo esquecido, não é culpa dos vereadores, mas sim do 

Poder Executivo. E depois de um ano que o Morro do Cruzeiro foi desocupado, só agora a 

EDP Bandeirante retirou os postes e desligou a energia. Há um ano que foram demolidas as 

trinta e seis casas, o morro foi desocupado, mas continuou iluminado dando gastos aos cofres 
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públicos. Diz que os equipamentos sucateados da academia comunitária do bairro São 

Benedito foram retirados e jogados no Parque Infantil. Esse parque foi restaurado na 

administração do Vargas e agora está abandonado. Espera que as Secretarias de Serviços 

Municipais e de Esportes tomem providências e que os equipamentos sucateados sejam 

retirados do Parque Infantil. Informa que a Estrada do Rio do Braço também está 

abandonada. Diz que não é só passar a máquina sem ter um planejamento. Informa que se o 

Executivo não fizer a manutenção nas estradas, vai levar o caso ao Ministério Público. 

Aproveita e faz a leitura da resposta a um ofício que enviou ao Ministério Público, onde foi 

instaurado inquérito civil contra a Prefeitura de Monteiro Lobato, pela falta de manutenção 

da Ponte do Gonzaga, no bairro dos Souzas. Reitera que levará ao conhecimento do 

Ministério Público, todas as estradas que não foram feitas a manutenção. Sem mais, se 

despede. O Presidente Vereador Renato Prince pede licença antes de chamar o próximo 

inscrito para fazer a leitura de um ofício de sua autoria direcionado ao Padre Cesário, 

solicitando a abertura do estacionamento da Paróquia em dias de velório, pelo grande 

número de veículos e poucas vagas para estacionar nas vias públicas. Em seguida, convida o 

próximo inscrito, a ocupar a Tribuna. O Vereador Odair Rocha, cumprimenta a todos, e 

inicia agradecendo à Claudia, Diretora da Saúde, por fazer revezamento de funcionários no 

horário do almoço e não fechar mais a farmácia, o posto de vacinação e atendimentos 

Quando fechava para almoço, afetava as pessoas da área rural que tinham que esperar até as 

quinze horas para retirar um remédio, tomar vacina ou passar por atendimento. Agradece o 

Secretário de Serviços Municipais que tampou dois buracos na estrada de Caçapava e dois 

buracos na estrada do Souza que há tempos estavam lá e fez a pintura antes da festa do 

Souzas. Fala da sua solicitação para colocar encosto nos bancos da Rodoviária para evitar 

acidentes, que já ocorreram. Informa também sobre o risco de acidentes na Rodovia SP-50, 

no acesso à estrada do Souzas, onde   solicita a colocação de tartarugas para inibir a 

ultrapassagem de veículos nesse trecho. Solicita aos secretários e engenheiros que analisem 

o caso. Informa que solicitou ao Secretário João Coutinho, facilitar ao produtor rural o uso 

dos tratores, a secretaria possui três tratores. Afirma que os produtores rurais desapareceram 

por falta de apoio.  Diz que gostaria que voltassem com a feira, era muito importante e tinha 

muita coisa boa sendo vendida na praça de baixo. Quer saber por que a feira acabou. 

Agradece a Administração pelo apoio ao evento da Igreja da Cidade e com patrocínio de 

pessoas que querem ajudar a cidade. Agradece a todos da equipe da Igreja da Cidade. Informa 

ainda que solicitou à Procuradora da Câmara Municipal elaborar um oficio ao Conselho 

Tutelar para tratar da inclusão do menor aprendiz nas empresas da cidade. Geralmente não 

se contrata menores pela falta de experiência profissional dos jovens, por isso foi criada Lei 

Federal para inclusão desses jovens. Cita o artigo da Lei que determina a obrigatoriedade de 

as empresas contratarem o menor aprendiz. Informa que fez contato com o responsável do 

CIEE que ofereceu esse programa mas não houve adesão das empresas. Diz que pretende 
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levar essa Lei ao conhecimento dos empresários da cidade. Informa que foi atendido na sua 

solicitação para que os banheiros do poliesportivo permaneçam abertos aos finais de semana 

e solicitou a construção de mais dois banheiros externos para atender os usuários do Parque 

Infantil e da Pista de Skate. Sem mais, se despede. Em seguida o Presidente Vereador 

Carlos Renato Prince solicita ao Vice-Presidente que ocupe seu lugar à Mesa para que possa 

fazer uso da Tribuna. Cumprimenta a todos e inicia agradecendo a Prefeitura e a EDP 

Bandeirante, pelo envio de equipes para fazer a retirada de uma árvore que estava condenada 

e inclinando para queda por não ter mais raízes para sustentar e estava trincando o alicerce 

da Camara Municipal. Agradece à EDP na pessoa do André. Fala do seu requerimento para 

que a Prefeitura crie o “Dia da cata treco” para retirada de móveis velhos, colchões, sofás, 

fogões e entulhos. Nas suas andanças tem visto o chiqueiro que está em volta das lixeiras. 

Diz que o Secretário João Coutinho postou um vídeo nas redes sociais dizendo que a 

Prefeitura não tem obrigação de retirar. Pergunta: -Se a prefeitura não retira, quem vai retirar? 

Para um município com interesse turístico, está uma vergonha, espera que a Prefeitura crie 

esse dia para fazer esse tipo de serviço.  Diz que ficou barbaramente estarrecido com o estado 

de abandono do Poliesportivo, com bebedouros sem torneiras. Pergunta: -Será que a 

Prefeitura não tem cinco reais para comprar uma torneira?  O banheiro feminino sem porta 

e o vaso sanitário virado ao contrário. Pergunta: -Será que é para ser usado como bidê? O 

Vereador Odair disse que pediu para fazer mais dois banheiros, vai ser mais um descaso. 

Antes as pessoas usarem o banheiro da rodoviária; porque construir mais dois, vai servir para 

criar mais dois problemas, não cuidam nem dos que já existem! Vão ser mais dois banheiros 

sujos e fedorentos como os outros. Informa o péssimo estado das estradas rurais, sentido 

Caçapava, diz que arrumaram só cinquenta metros e o resto está uma porcaria, todas as 

estradas. O Vereador Jesse faz um aparte e diz que tem capineira que não tem a quantidade 

de capim que tem nas margens das estradas... O Vereador Renato continua e diz que foi 

chamado de mentiroso no Facebook, mas agora vai falar a verdade, diz que fala mesmo e 

não tem medo de cara feia! Não falou do caminhão, mas agora vai falar: o caminhão da 

Prefeitura foi para o Bairro do Rio Manso, quebrou e teve que voltar guinchado porque 

trocaram o câmbio e não apertaram o diferencial, fizeram o serviço pela metade. Um descaso 

total. O trator batido, está sucateado. O Vereador Odair Rocha pediu pra retirar do leilão, 

não foi vendido como sucata, não adiantou nada está lá sucateado do mesmo jeito. Fui visitar 

um munícipe morador na Estrada do Machado que teve que amputar uma perna, fui levar 

uma cadeira de rodas cedida pelo Vereador Jesse; esse senhor não pode vir ao posto médico 

e os filhos dele não conseguem sair de casa para trabalhar por causa das péssimas condições 

da estrada. O carro não passa. A Prefeita tinha que se sensibilizar com o problema dele. A 

família tem que dar a volta e sair por Santo Antônio do Pinhal, sendo que é um trecho 

pequeno que demanda manutenção. O Vereador Ailton faz um aparte e diz que essas 

estradas, do Machado e Henrique Valente, não estão no cronograma da Prefeitura para 
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manutenção. Acha que o secretário não sabe da existência dessas estradas. O Vereador Joao 

Cunha faz um aparte e diz que a Estrada do Machado, se a Prefeitura mandar um caminhão 

de pedras já resolve o problema. O Vereador Renato continua e diz que na estrada do 

Colemar fizeram um bom trabalho com as máquinas mas não colocaram pedras. Sem falar 

que a máquina ficou quase quinze dias parada nesse local. O Vereador  Ailton confirma, diz 

que ficou quinze dias parada   na funilaria do Zezinho, uma munícipe postou a foto da 

máquina parada no Facebook, a secretaria Aluani ligou para ela a pedido do secretário Joao 

Coutinho para retirar a postagem do Facebook, alegando que a família corria riscos se a 

máquina fosse roubada, olha a que ponto chegamos! O Vereador Renato parabeniza os 

moradores do bairro Trabijú que fizeram a manutenção da estrada por conta própria e diz 

que a estrada da Pedra Branca também não aparece no cronograma da Prefeitura.  Reitera 

que as estradas rurais estão todas sucateadas. Diz que o trator da Prefeitura estava fazendo 

roçada na estrada de Caçapava hoje, sendo que já tem empresa contratada. Fica difícil mas 

vou continuar falando. Sem mais se despede. Findo esse expediente, o Presidente coloca em 

Discussão e Votação os requerimentos apresentados pelos vereadores: 1. Requerimentos 

nº 57 e 58/19 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince:   Aprovados por todos os 

Vereadores. 2. Requerimentos nº 60, 62 e 63/19 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo 

Martins:  Aprovados por todos os Vereadores. 3. Moção de Pêsames nº 10/2019 de autoria 

do Vereador Carlos Renato Prince e demais Vereadores: Apresenta sentimentos de pesar 

à família do Senhor José Benedito Monteiro: Aprovada por todos os Vereadores. Em 

seguida, o Presidente coloca em Primeira Discussão e 1ª Primeira Votação o Projeto 

de Lei do Executivo nº 14/2019, de autoria da Prefeita Municipal que dispõe sobre as 

Diretrizes Orçamentárias do Munícipio de Monteiro Lobato para o exercício 

financeiro de 2020. Sem discussão é aprovado por todos os Vereadores.   Findo o 

expediente e não havendo mais nada a tratar, o Presidente convoca os nobres Edis para 

próxima Sessão Ordinária, no dia 17 de junho às 19 horas, agradece a presença de todos e 

declara encerrada a Sessão. 
 

Sala das Sessões, 03 de junho de 2019. 

 

 

 

Vereador Carlos Renato Prince 

- Presidente da Câmara – 

 

 

Vereador Luís Carlos Diniz 

- Primeiro Secretário – 
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