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ATA DA 54ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos dezessete 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 54ª (quinquagésima-quarta) 

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 53ª (quinquagésima-terceira) 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 04/2019 referente às 

contas do Executivo Municipal no exercício de 2015. 2. Ofício nº 138/2019 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 que ocorrerá 

no dia 15 de julho de 2019 em Sessão Plenária na Câmara Municipal.  Em seguida, o 

Presidente solicitou aos Vereadores a leitura de suas respectivas proposituras a serem 

apreciadas na Sessão: 1.  Indicação nº 43/19 de autoria do Vereador Carlos Renato 

Prince: Indica à Prefeita o conserto do nome do homenageado que renomeou o ginásio 

poliesportivo para Centro Esportivo Carlos Maria Auricchio, cujo sobrenome foi escrito de 

forma errada na fachada do prédio.  2.  Indicação nº 44/19 de autoria do Vereador Carlos 

Renato Prince: Indica à Prefeita a limpeza da areia e da terra na Rua Vereador Pedro Datti, 

deixados pela empresa terceirizada que executou a troca do calçamento ao redor do Centro 

Esportivo Carlos Maria Auricchio. 3. Requerimento nº 64/19 de autoria do Vereador 

Carlos Renato Prince:  Requer à Prefeita e ao Secretário de Serviços Municipais informações 

sobre a limpeza e manutenção com roçada do mato no Recinto de exposições e eventos. 4. 

Requerimento nº 65/19 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince:  Requer à 

Operadora Claro informações sobre o sinal de telefonia celular nos Bairros do Souza e São 

Benedito que está péssimo. 5. Requerimento nº 66/19 de autoria do Vereador Luís 

Carlos Diniz:  Requer à Prefeita informações sobre a sinalização de trânsito na Avenida 

Visconde de Sabugosa. 6. Requerimento nº 67/19 de autoria do Vereador Ailton 

Rodolfo Martins: Requer à Prefeita informações sobre a possibilidade de transferir o 

brinquedo com escorregador que está na área da escola desativada para o Parque infantil, 

ambos no bairro São Benedito. 7. Requerimento nº 68/19 de autoria do Vereador Ailton 
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Rodolfo Martins: Requer à Prefeita informações sobre o Requerimento nº 27/2018 de sua 

autoria que ainda não foi atendido, solicitando melhorias no Parque infantil do Bairro São 

Benedito. 8. Requerimento nº 69/19 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins: 

Requer à Prefeita informações sobre o valor da arrecadação da Prefeitura Municipal na 

cobrança da taxa de iluminação pública e justificar a cobrança dos moradores da área rural 

que não possuem iluminação pública. Em seguida o Presidente solicita ao Secretário a leitura 

dos projetos de lei de autoria da Prefeita Municipal: 1. Projeto de Lei do Executivo nº 

15/2019 que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial para aquisição de 

veículo pick-up cabine dupla 4x4 e equipamentos para a Secretaria de Saúde e dá outras 

providências. 2. Projeto de Lei do Executivo nº 16/2019 que dispõe sobre a autorização 

para alterações no Plano Plurianual na Lei de diretrizes Orçamentárias de 20149 e abertura 

de Credito Adicional Especial no orçamento vigente para a contratação de empresa 

especializada em execução de serviços técnicos especializados de recapeamento da 

pavimentação asfáltica e drenagem no bairro Vila Esperança. 3. Projeto de Lei do 

Executivo nº 17/2019 que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial para 

o Projeto Sementes da Tradição – Implantação do Núcleo de Viola Caipira para crianças e 

adolescentes. 4. Projeto de Lei do Executivo nº 18/2019 que dispõe sobre a fixação do 

novo vencimento base do emprego público de Tesoureiro do município de Monteiro Lobato. 

5. Projeto de Lei do Executivo nº 19 /2019 que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito 

adicional especial para aquisição de equipamentos e material permanente para Unidade 

Básica de Saúde. O Presidente informa que encaminhará os referidos Projetos às Comissões 

Competentes para emissão de Parecer. Prosseguindo, o Presidente convida os Vereadores 

inscritos como Oradores para ocuparem a Tribuna e abordarem tema de livre escolha e de 

interesse público, conforme determina o artigo 68 do Regimento Interno. O Presidente 

Vereador Renato Prince, solicita ao Vice-presidente que ocupe seu lugar à Mesa Diretora 

para fazer uso da Tribuna. O Vereador Renato Prince cumprimenta a todos e inicia 

agradecendo a Secretaria de Serviços Municipais que atendeu ao seu pedido para limpeza da 

Avenida Visconde de Sabugosa no bairro Alpes do Buquira, com roçada do mato às margens 

e limpeza assim como na estrada do Francisco Rosa. Em seguida, fala do seu pedido à 

Prefeita para consertar o sobrenome do Carlos Maria Auricchio na placa que nomeou o 

antigo poliesportivo que recebeu seu nome e está escrito errado na placa, agora denominado 

Centro Esportivo Carlos Maria Auricchio. – Justificando, por estar perto da Escola, para que 

as crianças tomem conhecimento do nome escrito da maneira correta. Também solicitou a 

limpeza da Rua Pedro Datti onde fizeram o calçamento em volta dos prédios públicos, nesse 

caso, em volta do Centro Esportivo, deixaram as ruas sujas de terra e areia. Moradores estão 

reclamando da poeira. Também requereu ao Secretário João Coutinho que execute a limpeza 

do Recinto de exposições, pois os moradores estão reclamando de roedores e insetos no 

local. E solicitou ainda à Operadora Claro melhorias no sinal de celular para os Bairros dos 

Souzas e São Benedito, que está com péssima qualidade. Informa que vai enviar 
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requerimento à Prefeita questionando o motivo de não ter feito calçamento novo em frente 

ao Sindicato Rural, que também pertence à Prefeitura. Foi feito em todas as repartições 

públicas e inclusive em frente a Cooperativa, CDM, estádio de futebol, creche, Escola 

Micheletto e garagem. E questionar porque não foi feito o conserto na entrada do Sindicato 

desde que foi feito o recapeamento do asfalto pois está com uma valeta de mais de trinta 

centímetros, causando estrago nos carros e risco aos pedestres. Informa que conseguiu uma 

Emenda Parlamentar e externa profundo agradecimento ao Deputado Vaz de Lima que   

enviou verba para aquisição de mais um carro para a área da Saúde. Diz que recebeu várias 

reclamações de munícipes sobre um fato ocorrido com a motoniveladora da Prefeitura:  o 

pneu estourou na Estrada do Livro e em vez de tirar o pneu e levar para consertar, trouxeram 

a máquina rodando com o pneu estourado até a garagem, soltando borracha pelo caminho.  

Devido ao peso da máquina, deveriam ter tirado o pneu, pois estraga os rolamentos. 

Pergunta: Será que não tem mecânico ou chave de roda para tirar o pneu? Espera que o 

Secretário João Coutinho tenha mais zelo com o dinheiro e patrimônio público. Reitera que 

não tem medo de falar a verdade, nem de cara feia ou ameaças, quando houver coisas erradas, 

fala mesmo. Sem mais, se despede. Em seguida, passa a ocupar a Tribuna, o Vereador Jesse, 

inicia cumprimentando a todos presentes e aos internautas, que graças ao Presidente Renato 

que permitiu a transmissão da sessão através do Facebook, dando oportunidade à população 

lobatense de se inteirar das questões políticas que estão acontecendo. Aproveita o ensejo 

para externar à atual Administração municipal, que tem consciência da existência de pessoas 

que podem estar insatisfeitas com sua oposição a alguns atos da Prefeita, diz que está nessa 

Casa de Leis para representar a vontade da maioria da população. Dirige-se à bancada de 

vereadores da Prefeita e diz:  entendam que estou aqui para representar os votos que obtive 

e os interesses de toda a comunidade. E que jamais votaria contra um projeto que viesse a 

atrapalhar a atual administração. Assim como todos os Vereadores aqui eleitos, pelo Partido 

Verde. Diz que tem orgulho de pertencer ao Partido Verde de Monteiro Lobato.  Quer que 

todos saibam que uma oposição forte do Poder Legislativo pode reduzir o risco de 

corrupção, como diz o colega Luís Carlos Diniz. Numa democracia a oposição é tão legítima 

quanto o governo que está administrando.  Diz que política hoje, é assunto em todos os 

lugares, inclusive nas redes sociais e que opiniões divergentes aquecem os debates e as 

discussões. Temos que nos respeitar e respeitar as ideias políticas de cada um. Diz que a 

intolerância vem crescendo também. Acredita que um governo só se torna legitimo, quando 

existe uma oposição. Quando o povo lobatense elegeu a prefeita Daniela também elegeu sua 

oposição, que representa grande parte do povo lobatense. A diversidade está expressa nesse 

parlamento pela pluralidade de partidos e pensamentos; sem isso não existe democracia. 

Comenta que  quando se deparou, num grupo de utilidade pública das redes sociais, com a 

ampla divulgação da Administração municipal sobre o respeito aos idosos, que acha 

importante e legítima, quis externar sua revolta pelo fato da Prefeita não fazer o repasse 

devido ao asilo Cantinho São Vicente que se encontra em situação de vulnerabilidade;  
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justamente nessa fase em que a Prefeitura vira as costas para essa entidade pois até os 

vereadores da base da Prefeita foram procurados para auxiliar o asilo e não se manifestaram. 

A Prefeitura estava a cinco meses sem realizar o repasse devido, o que causa grande impacto 

na manutenção dessa entidade. Afirma que são poucas as vezes em que a Prefeita entra nos 

grupos para responder questionamentos dos vereadores e geralmente, seus requerimentos 

não são respondidos, pois para isso ela tem seus subalternos. Mas quando questionou sobre 

a falta de repasse ao asilo, seu questionamento chamou a atenção da Prefeita para o problema 

nessa discussão no grupo. A Prefeita respondeu que eu era mentiroso e intencionava 

promoção própria, mas um dia depois, o dinheiro apareceu: sete mil e duzentos reais foram 

repassados ao asilo. Acha que sua opinião tem que ser respeitada assim como ele respeita a 

Prefeita Daniela, mas sua reclamação surtiu efeito. Por isso vem agradecer a Prefeita pelo 

repasse ao asilo.  O que importa é que o seu objetivo foi atingido através de sua colocação 

no grupo de utilidade pública. Informa ainda que a Prefeita convocou uma reunião com os 

dirigentes do asilo, mas ela não compareceu. Enviou um procurador jurídico como 

representante dela para denegrir a minha imagem e para dizer que se depender de a prefeitura 

bancar o asilo futuramente, simplesmente vão remanejar os idosos para asilos de outras 

cidades. E fechar o asilo.  Olha o jeito de um representante da Prefeita falar com voluntários, 

pessoas que estão fazendo tudo para manter o asilo! Outro assunto, sobre os requerimentos 

de munícipes que chegam à Prefeitura para solicitar os serviços de trator e caminhão. Dirige-

se aos colegas e diz que os vereadores precisam elaborar um projeto de emenda à lei, para 

saber o critério utilizado para atender os munícipes, qual a ordem de chegada desses 

requerimentos, pois alguns são atendidos e outros não. Precisamos saber também se todos 

os munícipes que são atendidos, efetuam realmente os pagamentos pelo serviço. Acha que 

tem que elaborar um meio para ser justo de maneira que todos sejam atendidos. Sem mais. 

Se despede. O Presidente Renato concorda com o Vereador Jesse para elaborar esse 

projeto de lei, para que de alguma maneira, seja postado no portal da transparência e que os 

Vereadores consigam acompanhar a trajetória desses documentos. Em seguida, o próximo 

inscrito, Vereador Ailton, ocupa a Tribuna e inicia cumprimentando a todos e falando sobre 

seus requerimentos ao Executivo: agradece o Secretário de Esportes que interditou o 

brinquedo de madeira que está quebrado no Parque infantil do Bairro são Benedito, mas 

solicita que seja consertado pois as crianças vão retirar as fitas usadas para interditar e usar o 

brinquedo, sabe como são as crianças. E solicitou também a transferência do brinquedo com 

escorregador que está na escola desativada e trancada, para o parque infantil do bairro São 

Benedito. Diz que as mães estão pedindo para que o brinquedo se torne de uso público. 

Agradece a Secretaria Claudia por ter atendido seu pedido para melhorias no Centro de 

Saúde, como o toldo para os munícipes que aguardam na fila da coleta de sangue. Agradece 

o Secretário de Esportes pelas melhorias no campo de futebol do Bairro São Benedito.  Cita  

também dos requerimentos anteriores , especialmente da ponte Luiz Gonzaga do Bairro do 

Souza que atende o canil, está interditada por falta de manutenção, e não é culpa do vereador, 
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como alegaram, por eu ter enviado a denúncia ao Ministério Público, disseram que vai 

demorar mais ainda o conserto, mas é sim falta de planejamento da Prefeitura! Espera que o 

secretário faça a manutenção, não é função do vereador!  Diz que de agora em diante, após 

requerimentos e abaixo assinados não atendidos, levará a denúncia ao Ministério Público.  

Afirma que mudanças vão acontecer, parabeniza o Vereador Jesse que vem cobrando os 

repasses para o asilo, ele sabe das dificuldades dos dirigentes para manter essa instituição. 

Diz que as pessoas acham que os vereadores estão fazendo críticas, mas não, estão fazendo 

uma cobrança para trazer o melhor para Monteiro Lobato. No seu caso, está exercendo sua 

função de fiscalizar. Afirma que o Vereador também tem o poder de executar a 

Administração. Informa que fez requerimento a Prefeita para saber sobre a arrecadação da 

Prefeitura na cobrança de taxa de iluminação pública. Afirma que quando veio esse projeto 

de lei à Câmara,. o único vereador que votou contra foi o então presidente, Vereador Renato. 

A discussão na época era para saber se ia ser cobrado só da área urbana ou dos moradores 

da zona rural também, onde não existe iluminação pública. Quer saber a abrangência da lei.  

Agradece aos vereadores por estarem votando favorável aos seus requerimentos, informa 

que as respostas da Prefeita estão sendo maquiadas. Informa que vai à Prefeitura para 

fiscalizar, fazer vistas aos processos juntamente com o jurídico da Câmara Municipal. Diz 

que vai trazer as respostas aos seus requerimentos. Sem mais, se despede.  O próximo a 

ocupar a Tribuna, Vereador Odair Rocha, cumprimenta a todos e inicia destacando as 

reformas efetuadas no Centro de Saúde, principalmente por permanecer aberto no horário 

de almoço com o revezamento dos funcionários.  Informa que os munícipes estão satisfeitos 

e quanto á falta de remédios diz que dependem do governo do Estado. Parabeniza a secretária 

Claudia, presente na sessão. Informa que está trabalhando num projeto para indicação junto 

à Administração, já pediu à APPR, Associação dos Pequenos Produtores Rurais de Monteiro 

Lobato, um levantamento da quantidade de membros e quais têm interesse em voltar a 

produzir. Diz que quer ter reuniões com a Prefeitura para a possibilidade de fazer contrato 

de comodato do trator Valmet que pode ser consertado, para uso dos associados. E pretende 

transferir aos associados os cuidados, manutenção e uso do trator, e que eles mesmos criem 

as tarifas, contratem operadores, façam os reparos e a preservação do maquinário. É uma 

maneira de atender as famílias que não possuem equipamentos agrícolas. Acredita que esse 

apoio aos agricultores diminuirá o êxodo rural. Pretende, junto com essa associação, voltar 

com a feira livre na praça Comendador Freire e melhorar o escoamento da produção sem 

passar por intermediários. Acredita que os agricultores precisam desse apoio e através de 

uma associação podem fazer uma parceria eficaz. Dos três tratores que temos, no último 

leilão tinha um trator que por intervenção dele não foi a leilão, então pretende chamar o 

jurídico da Prefeitura e elaborar contrato de comodato para atender os agricultores. Existe 

esse requerimento na Prefeitura para a contratação dos serviços de trator, mas acredita que 

se a própria  associação administrasse, organizaria a contratação dos equipamento e  

resolveria esse problema. Diz que já conversou com o Secretário de Serviços Municipais, 

mailto:camaramlobato@uol.com.br


                                                                                                                                                   

    
 

Luiza Valvano Auricchio, 21 - Centro - CEP 12250-000 - Monteiro Lobato - SP 
Telefone: (12) 3979-1577 - Telefone e Fax: (12) 3979-1145 

                                                                                       E-mail: camaramlobato@uol.com.br                                                  Página 6 de 7 
  

Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
Estado de São Paulo 

João Coutinho, pois o critério para esse projeto é do Executivo. Diz que pretende destinar 

pelo menos um trator aos pequenos produtores.  O Vereador Renato pede um aparte e diz 

que está batendo nessa tecla desce o ano 2000 (dois mil) quando eleito Vereador, um dos 

tratores foram adquiridos através de reivindicação dele e do Alencar, também vereador na 

época e o outro trator agrícola reivindicação dele ao Deputado Vaz de Lima. Afirma que essa 

frota agrícola veio para atender o produtor rural. É a Prefeita que não está fazendo a parte 

dela. Diz que já solicitou à Prefeita Daniela para fazer essa parceria com o Sindicato Rural 

para fortalecer a Associação dos Pequenos Produtores Rurais mas não foi atendido. Gostaria 

que a Prefeitura realizasse a parte dela, no uso dos tratores para a agricultura familiar e os 

dois caminhões que vieram para fomentar a agricultura. E teria que ser de graça mas agora 

está sendo cobrado trator e caminhão também.  E o trator está sendo usado para puxar lixo 

e empurrar caminhão. O Vereador Odair continua e diz que pretende falar com a Prefeita, 

jurídico e Secretário, para elaborar um contrato de comodato. A Prefeitura   não tem onde 

guardar os tratores e equipamentos, mas estando aos cuidados dos agricultores poderia ser 

melhor cuidado. Coloca-se a disposição dos pequenos produtores. Sem mais, se despede. O 

Presidente faz um aparte e transmite aos vereadores o agradecimento da família do senhor 

José Monteiro pela Moção de Pêsames pelo seu falecimento e informa a todos que o novo 

Secretário do Meio Ambiente, Doutor Pedrinho se colocou à disposição dos Vereadores.  

Findo esse expediente, o Presidente coloca em Discussão e Votação os requerimentos 

apresentados pelos vereadores: 1.  Requerimento nº 64/19 de autoria do Vereador Carlos 

Renato Prince: Aprovado por todos os Vereadores. 2. Requerimento nº 65/19 de 

autoria do Vereador Carlos Renato Prince: Aprovado por todos os Vereadores. 3. 

Requerimento nº 66/19 de autoria do Vereador Luís Carlos Diniz: Abrindo a 

Discussão, o Vereador Jesse diz que é a favor desse requerimento, que aliás vem reforçar 

um requerimento que fez em 17 de dezembro de 2018, quando requereu à Prefeita 

informações sobre como seria a sinalização de trânsito na Avenida Visconde de Sabugosa, 

inclusive quanto ao estacionamento, depois do asfaltamento.  O Vereador Odair Rocha 

também faz um aparte e enfatiza que também já fez requerimento sobre esse assunto, não 

tem os dados como o Vereador Jesse, mas já questionou devido ao perigo na curva acentuada 

onde, se houver carro estacionado, pode causar acidentes. Seu voto também é favorável ao 

requerimento. O Presidente coloca o Requerimento em Votação: Aprovado por todos os 

Vereadores. 4. Requerimento nº 67/19 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo 

Martins: Aprovado, tendo 7 votos favoráveis e um voto contrário do Vereador Odair 

Rocha. 5. Requerimento nº 68/19 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins: 

Aprovado por todos os Vereadores. 6. Requerimento nº 69/19 de autoria do Vereador 

Ailton Rodolfo Martins: Abrindo a Discussão, o Vereador Luís Carlos parabeniza o 

Vereador Ailton por esse requerimento pois ele já foi questionado por muitos moradores da 

área rural sobre essa cobrança onde não há cobertura de iluminação pública. Reforça aos 

colegas vereadores que onde houver núcleos de moradias na zona rural e em bairros distantes 
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que reforcem os pedidos para conseguir levar a iluminação pública até essas regiões.  O 

Vereador Renato Prince faz um aparte e diz que quando esse projeto da Prefeita para 

cobrar a taxa de iluminação pública chegou a Câmara para votação, ele foi o único vereador 

na época a debater o projeto e votar contra, quer deixar bem claro. O Presidente coloca o 

requerimento em votação: Aprovado por todos os Vereadores. O Presidente coloca em 

2ª (segunda) discussão e 2ª (segunda) 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: Aprovado por 

todos os vereadores. Findo o expediente, o Presidente informa a todos que ano dia 24 de 

junho (segunda-feira) às 18h30min, acontece na Câmara Municipal a Audiência Pública para 

discussão dos Projetos de Leis do Executivo nº 15, 16, 17 e 19/19 e convoca os Vereadores 

para a próxima Sessão Extraordinária, no dia 24 de junho às 19 horas. Sem mais, agradeceu 

a presença de todos e declarou encerrada a Sessão. 

Sala das Sessões, 17 de junho de 2019. 

 

 

 

 

 

Vereador Carlos Renato Prince 

- Presidente da Câmara – 

 

 

 

 

Vereador Luís Carlos Diniz 

- Primeiro Secretário – 
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