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Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
Estado de São Paulo 

 ATA DA 55ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Ao primeiro dia do mês de julho 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 55ª (quinquagésima-quinta) 
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 dispensou 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 das Atas da 54ª (quinquagésima-quarta) Sessão Ordinária e 40ª Sessão Extraordinária: 
todos os Vereadores estiveram de acordo. Na sequência, o Presidente colocou em votação 
as referidas Atas que foram aprovadas por todos os Vereadores. Após, o Presidente solicitou 
ao Secretário a leitura dos Pareceres emitidos pelas Comissões competentes quanto aos 
projetos a serem votados na Sessão.  Em seguida, o Presidente solicitou aos Vereadores a 
leitura de suas respectivas proposituras a serem apreciadas na Sessão. Continuando, solicita 
ao Secretário a leitura do Projeto de Lei de autoria da Prefeita Municipal: 1. Projeto de Lei 
do Executivo nº 22/2019 que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional 
especial para aquisição de veículo para Entidade Social. O Presidente informa que 
encaminhará o referido Projeto às Comissões Competentes para análise e 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 Vereador Odair Rocha, primeiro inscrito, ocupa a 
Tribuna, cumprimenta a todos e diz que só pediu a palavra para agradecer publicamente o 
Senhor João Coutinho pelos serviços prestados e diz que muito se empenhou pelo  
município;  fez o que pode , mas acabou  deixando a Secretaria de Serviços Municipais por 
motivos que não vêm ao caso e espera que a Administração consiga  achar um nome para 
essa pasta devido ao grande trabalho existente pela frente. Deixa seu apoio e agradecimento 
ao Senhor João Coutinho. Sem mais, se despede. Em seguida, o Presidente Vereador 
Renato Prince, solicita ao Vice-presidente que ocupe seu lugar à Mesa Diretora para fazer 
uso da Tribuna. Cumprimenta a todos e inicia dando as boas-vindas ao Capitão Joao Paulo 
que assumiu o comando da Polícia Militar da região. Diz que esteve com ele na Audiência 
Pública da Policia Militar e conversaram sobre a implantação do Proerd no município para 
orientar os jovens sobre as drogas. O Capitão o informou que o pedido tem que partir do 
Executivo Municipal. Informa então que, já adiantando, enviou o pedido à Policia Militar do 
Estado para a implantação do Proerd no município e aguarda o pedido do Executivo. Fala 
de outro requerimento de sua autoria, pedindo informações à Prefeita, sobre a razão pela 
qual não foi feita a nova calçada padrão em frente ao Sindicato Rural, sendo que a verba veio 
para fazer em todas as calçadas dos prédios públicos do município que competem à 
Prefeitura. Assim como foi feito na Cooperativa, CDM, Estádio, creche e escolas...E também 
solicita no mesmo requerimento, mais uma vez, que a Secretaria atenda o seu pedido para 
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consertar a entrada do Sindicato Rural, pois desde que foi feito o recapeamento da Abílio 
Pereira Dias, se formou uma vala que está causando danos aos veículos e riscos aos pedestres, 
em frente o Sindicato Rural.  Outro assunto, fala sobre o descaso da Prefeitura com o 
maquinário agrícola, pois desde que a frota chegou em 2016, os equipamentos não passaram 
um dia sequer sobre uma cobertura, estão deteriorando no tempo. Diz que já fez vários 
pedidos aos secretários que passaram por lá e não foi atendido. Informa que está pedindo 
mais uma vez através de requerimento. E diz: Depois o Vereador começa a colocar na 
internet, diz que o Vereador é do contra!  Diz que vai ser mais chato nessa questão. Outro 
requerimento que fez à Prefeita foi para a possibilidade de implantar estacionamento rotativo 
na Praça de Baixo, pois pessoas de fora, vem andar de bicicleta na região e deixam os carros 
estacionados o dia todo na praça, ocupando vagas de turistas. Estamos perdendo turistas 
para outras cidades, afirma. Inclusive a Vereadora Gislene já havia pedido e não foi atendida, 
então solicita à Prefeitura um estudo para resolver esse problema na cidade. Agradece em 
nome da população ao Deputado Federal Eduardo Cury que enviou uma verba para 
aquisição de um veículo para o asilo, informa que fará uma Audiência Pública e em seguida 
uma Sessão Extraordinária na sexta-feira, dia cinco, em caráter de urgência para que venha 
logo esse veículo para o Asilo. Sem mais, se despede. Findo esse expediente, o Presidente 
coloca em Discussão e Votação as matérias em tramitação Ordinária: 1. Requerimento nº 
70/19 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince:  requer à Polícia Militar do Estado de 
São Paulo, informações sobre a possibilidade de implantar o Programa Educacional de 
Resistência às Drogas e à Violência – PROERD, no município de Monteiro Lobato. 
Aprovado por todos os Vereadores. 2. Requerimento nº 71/19 de autoria do Vereador 
Carlos Renato Prince:  requer à Prefeita e à Secretaria  de Serviços Municipais informações 
sobre a renovação da calçada em frente ao Sindicato Rural, que não foi feito, sendo que o 
prédio também pertence à Prefeitura Municipal e a possibilidade de fazer o conserto na 
entrada do Sindicato Rural, pois depois do recapeamento com asfalto da Rua Abílio Pereira 
Dias, formou-se uma valeta entre a guia e o asfalto que está causando danos a veículos e 
riscos a pedestres. O Vereador Luís Carlos Diniz abre a discussão e anuncia que não sabia 
dessa informação, que o prédio do Sindicato Rural pertence à Prefeitura.  O Presidente 
responde que sim através de comodato. O Vereador Luís Carlos diz que concorda e aprova 
esse requerimento, é totalmente favorável. O Presidente coloca o requerimento em votação:  
aprovado por todos os Vereadores. 3. Requerimento nº 72/19 de autoria do Vereador 
Carlos Renato Prince:  Requer à Prefeita e à Secretaria  de Serviços Municipais informações 
sobre a previsão para a construção de abrigo coberto para o trator agrícola e seus 
implementos, solicitados anteriormente através de requerimento no ano de 2018 e indicação 
no ano de 2019 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince,  que até a presente data ainda 
não foram atendidos: Aprovado por todos os Vereadores. 4. Requerimento nº 73/19 de 
autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins: Requer à Prefeita informações sobre o 
Processo de licitação da Prefeitura Municipal para contratação de empresa para prestação de 
serviços de agenciamento de viagens de membros da Prefeitura Municipal de Monteiro 
Lobato. O Vereador Luís Carlos Diniz abre a discussão e quer saber do que se trata essa 
empresa. O Vereador Ailton diz que é uma empresa contratada para agenciar as viagens da 
Prefeita. O Vereador Luís Carlos pergunta se é para agenciar só as viagens da Prefeita. O 
Vereador Ailton responde que é para agenciar as viagens da Prefeita e funcionários da 
Prefeitura. O Presidente Renato complementa que são viagens corporativas. O Presidente 
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coloca o requerimento em votação que é aprovado por todos os Vereadores. 5. 
Requerimento nº 74/19 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince:  Requer à Prefeita 
e à Secretaria de Serviços Municipais informações sobre a possibilidade de implantação de 
estacionamento rotativo na Praça Comendador Freire devido ao pequeno número de vagas 
disponíveis: Aprovado por todos os Vereadores. 6. Requerimento nº 75/19 de autoria 
do Vereador Ailton Rodolfo Martins: Requer à Prefeita informações sobre a manutenção 
dos sanitários da Rodoviária Municipal, solicitando melhorias, limpeza e higienização 
diariamente: Aprovado por todos os Vereadores.  Em seguida o Presidente coloca em 
Primeira Discussão e Primeira Votação o Projeto de Lei do Executivo nº 18/2019 de 
autoria da Prefeita Municipal que dispõe sobre a fixação de vencimento base do 
empregado público de Tesoureiro da Prefeitura Municipal. O Vereador Luís Carlos abre a 
discussão e diz que tinha dúvidas sobre a legalidade desse Projeto mas, em análise com o 
jurídico da Câmara chegou à conclusão que é legal e ele é totalmente favorável à aprovação, 
pois a última atualização de salário desse cargo ocorreu em 1949 e 1964, muito desatualizado. 
O Presidente Renato concorda e complementa que o cargo já existe, já está ocupado e que 
está alterando somente o salário. O Presidente coloca o projeto em votação:  Aprovado por 
todos os vereadores. Findo o expediente, o Presidente informa aos Vereadores de que no 
dia 05 de julho (sexta-feira) às 17h30min, acontece na Câmara Municipal a Audiência Pública 
para discussão do Projeto de Leis do Executivo nº 22/19 de autoria da Prefeita Municipal. 
Convoca os Vereadores para a próxima Sessão Extraordinária, logo após o término dessa 
Sessão. Agradece a presença de todos e declarou encerrada a Sessão. 

Sala das Sessões, 01 de julho de 2019. 

 

 

 

 

 

Vereador Carlos Renato Prince 

- Presidente da Câmara – 

 

 

 

 

Vereador Luís Carlos Diniz 

- Primeiro Secretário – 
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