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 ATA DA 57ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos cinco dias do mês de agosto 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, teve início a 57ª (quinquagésima-sétima) 

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 da Ata da 56ª (quinquagésima-sexta) 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 solicitou aos Vereadores a leitura de suas 

respectivas proposituras a serem apreciadas na sessão. 1. Indicação nº 45/19 de autoria do 

Vereador José Donizeti Pereira: Reforma da ponte da Travessa Braga no Bairro do Souzas. 

2. Requerimento nº 76/19 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince. 3. 

Requerimentos nº 77/19 e 78/19 de autoria do Vereador Odair José Rocha. 4. 

Requerimentos nº 79/19, 80/19, 81/19, 82/19, 83/19 e 84/19 de autoria do Vereador 

Jesse Marcos de Azevedo. 5. Moção de Aplausos à Mineração Monteiro Lobato de 

autoria do Vereador Carlos Renato Prince. 6. Moção de Pêsames à família do João 

Taião, de autoria do Vereador Carlos Renato Prince e demais Vereadores. Em seguida, 

o Presidente convidou pela ordem 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 primeiro inscrito, Vereador Luís Carlos Diniz, 

cumprimentou a todos e iniciou falando do falecimento do amigo João Taião, deixou 

também suas condolências à família do amigo pessoal, sentiu muito a perda dele, lembrou 

que ele participava e colaborava em todas as ações da cidade e vai fazer muita falta. Falou 

também de sua solicitação em conjunto com o Vereador Donizeti, disse que enviaram  ofício 

à Prefeita solicitando a retirada de uma árvore na Rua Humberto Capelli, pedido de há muito 

tempo e reiteradas vezes, uma árvore praticamente condenada por brocas, onde passa a rede 

de águas sob suas raízes, inclusive a Sabesp já fez reparos para proteger esses encanamento.  

Aproveitou e solicitou também que a Prefeita faça podas das árvores na região central. 

Deixou o seu agradecimento à EDP Bandeirante Energia que executou poda de galhos, 

eliminando riscos a transeuntes. Disse que espera que a Prefeitura faça a supressão dessa 

árvore. Solicitou aos munícipes que onde houver árvores com risco de queda, que façam o 

requerimento e se precisarem de urgência no atendimento, contem com sua ajuda para 
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agilizar o pedido junto à Prefeitura. Disse estar preocupado com a questão das estradas rurais, 

para resolver a questão de mobilidade e acessibilidade dos munícipes. Parabenizou a 

organização do rodeio que foi feito no bairro dos Souzas, torce para que outros eventos 

aconteçam na cidade. Com relação a iluminação pública, pediu à Prefeitura que agilize a troca 

da iluminação pública e resolva o problema do aterramento pois muitas luminárias ficaram 

apagadas logo após uma chuva leve. É necessário para não haver problemas quando entrar 

o período das chuvas. Disse que tudo deve ser bonito, bom e funcional. Disse também, ser 

admirador do senhor Airton Auricchio e que há uns quinze anos tiveram uma conversa na 

qual o Airton comentou da dificuldade de conseguir a certificação do InMetro para a 

mineração.  Comentou ainda, que a nossa água é muito boa em seus níveis de PH, 

principalmente à saúde. Parabenizou na pessoa do Senhor Airton, a todos os funcionários 

da Mineração Monteiro Lobato. Parabenizou à Thais Dias pelo grande esforço para 

conseguir essa certificação. Sem mais se despediu. O próximo inscrito, Vereador Ailton 

Martins, cumprimentou a todos e falou dos vários eventos ocorridos na cidade, mas 

destacou a Cavalgada do Sindicato Rural. Parabenizou o Presidente Renato Prince, também 

presidente do Sindicato Rural, que organizou a cavalgada e a nomeou com o nome do amigo 

João Taião. Parabenizou o Sindicato pela administração da cavalgada, na pessoa do Vereador 

Carlos Renato Prince. Falou também da prova do Encceja que está para ocorrer, disse que é 

uma grande oportunidade para quem não concluiu os estudos. Comentou que é um processo 

novo e no ano passado, conseguiu junto à Prefeitura, ônibus para levar os alunos para fazer 

a prova em São José dos Campos.  Para as provas do Encceja desse ano, da mesma maneira, 

solicitou ônibus para levar os alunos. E pediu à Secretária Municipal de Educação e Secretária 

Municipal dos Transportes que se sensibilizem e ajudem os alunos quanto às inscrições e 

transporte para a realização da prova no dia 25 de agosto. Espera que todos consigam 

alcançar seus objetivos.   Disse ainda que fez um oficio e pela demora, cobrou da Prefeitura. 

Disse que recebeu uma ligação da nova secretária do Cejusk para passar lá e pegar.  Disse 

para a secretária atentar aos   ofícios do Vereador Ailton,  com papel timbrado da Câmara e 

que não adianta ligar no celular particular do Vereador, pois não é documento particular, é 

de ordem pública, que  entre em contato com a Câmara para mandar um secretário retirar 

ou que leve até à Câmara, como sempre foi feito.  Agradeceu o Secretario de Serviços 

Urbanos e Meio Ambiente, Pedro que atendeu seu pedido para a poda de algumas árvores 

que causavam riscos aos munícipes no bairro São Benedito. Disse que sempre recebeu 

mensagens com fotos dos munícipes, reclamando das estradas rurais, então direcionou sua 

fala à Secretaria Aluani e disse que não é hora de aprender, é hora de pegar o serviço e fazer. 

Agora é ir para a guerra e vencer. Informou que o vice-prefeito autorizou passar a maquina 

na Estrada do Vergílio, mas um dia depois, choveu. Agora os moradores estão ilhados. Disse 

que existe a previsão de chuvas do Inpe para algumas coisas que podem ou não ser feitas em 

época de chuva. Disse que essa estrada é para servir a todos, não só aos moradores. É uma 
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estrada importante que liga Monteiro Lobato aos municípios vizinhos de Santo Antônio e 

Campos do Jordão. Por ali podem passar até mil pessoas. Isso se chama turismo. Perguntou 

ao vice-prefeito Dr. Vicente, se autorizou a pessoa certa para fazer o serviço. Disse que essa 

pessoa tem que estudar mais para aprender sobre estradas rurais. E que existem muitos meios 

para saber a previsão do tempo. E o secretário não tem que agradar a Prefeita ou o munícipe, 

tem apenas que fazer um serviço bem feito. Disse: -Usem o que tem de moderno, só não 

deixem pessoas ilhadas. Não adianta a Prefeita ir tomar café na metade estrada, tem que ir 

até o final para ver a situação da estrada. Disse que as estradas rurais estão decaindo. A 

iluminação pública também. Fez ofícios pedindo iluminação pública e não foi atendido. Um 

ano e três meses pedindo e não foi atendido. Tem mais bairros precisando de iluminação 

mas na Vila Pôr do Sol tem trinta e seis famílias morando. A iluminação está defasada. Se for 

pensar, são mais trinta e seis pessoas pagando o IPTU. Pediu à Prefeita mais atenção para 

esses munícipes. Sem, mais se despediu. Em seguida, o Presidente convidou o vice-

presidente para ocupar seu lugar à Mesa Diretor, para fazer uso da Tribuna. O Vereador 

Carlos Renato Prince, ocupou a Tribuna e iniciou cumprimentando a todos e 

parabenizando a equipe da Mineração Monteiro Lobato, na pessoa do seu compadre Airton 

e dos amigos Cesar, Sergio Carlos e demais componentes da equipe e, principalmente os 

funcionários, que não medem esforços para o avanço da mineradora. Informou que está 

sendo construído mais um polo, com a recente aquisição de uma máquina alemã que vai 

triplicar a produção da Mineração. Informou também que a mineração recebeu o Selo do 

Inmetro através da NSF Certificação internacional, como uma das melhores águas do 

planeta. Inclusive vai começar a ser comercializada na Basílica de Aparecida, exigente na 

qualidade. Deixou o seu agradecimento em nome da população à Mineração Monteiro 

Lobato. Falou também da cavalgada do dia 4 de agosto que promoveu como Presidente do 

Sindicato rural, quando nomeou as cavalgadas do Sindicato como Cavalgada João Taião, uma 

homenagem ao amigo que nos deixou por esses dias. Comentou que ele e o Vereador Ailton 

enfrentaram muita chuva, agradeceu aos que participaram da cavalgada e agradeceu também 

à Rose e sua equipe do Sindicato Rural pela organização.  Parabenizou ao Bruno Veneziani 

pelo sucesso do rodeio; enfrentou muitas dificuldades e atravessou tantas barreiras para que 

o evento se realizasse, resgatando uma das tradições de Monteiro Lobato. Agradeceu à Aluani 

por ter enviado os funcionários ao Sindicato Rural para fazer o Curso de prevenção de 

acidentes com maquinas agrícolas e outros maquinários, caso contrário o curso não seria 

ministrado pelo baixo número de inscrições.  Solicitou aos produtores que utilizam máquinas 

agrícolas para estar atentos às normas de segurança para evitar acidentes. Disse que falou 

com a Prefeita quanto à cobrança da Prefeitura sobre o valor da terra nua, um valor que 

estava sendo cobrado de forma a lesar o bolso do produtor rural. Solicitou ao jurídico da 

Prefeitura, o advogado Dr. Marcelo que refaça os cálculos e acerte o valor. Os produtores 

rurais já não têm apoio nenhum da Prefeitura e ainda são lesados! Disse que defende a 
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bandeira do Produtor Rural e se a Prefeitura não fizer o acerto vai levar o fato ao 

conhecimento do Ministério Público.  Disse também que recebeu uma informação sobre o 

loteamento São Gotardo que está com um problema sério, não foi legalizado. O Promotor 

constou o processo de regularização como ato nulo, ou seja, não tem nada legalizado.  Disse 

que vai haver uma reunião amanhã na Casa de Cultura com os moradores do loteamento. 

Informa que o Poder público não o convidou para participar, mas foi convidado por um 

morador e vai fazer o possível para participar dessa reunião. Informou que  o Promotor deu 

sessenta dias para legalizar a documentação, pois ao que consta,  as escrituras foram anuladas 

e os moradores vão ter que fazer tudo novamente:  contratar engenheiro para a medição, 

enfim, vão ter que gastar tudo novamente para a legalização dos lotes e novas escrituras.  

Disse que acha que a Prefeitura tem que se engajar nessa luta com os moradores. Sem mais, 

se despediu.  Findo esse expediente, o Presidente colocou em Discussão e Votação as 

matérias em tramitação Ordinária. 1. Requerimento nº 76/19 de autoria do Vereador 

Carlos Renato Prince: Requer ao setor de Engenharia do D.E.R – Departamento de 

Estradas de Rodagem,  uma vistoria e avaliação para o conserto do asfalto na Rua Abílio 

Pereira Dias, em frente ao Sindicato Rural, onde se formou uma vala profunda desde que foi 

feito o recapeamento na Rodovia SP-50 e está causando danos a veículos e riscos aos 

pedestres. Aprovado por todos os Vereadores. 2. Requerimento nº 77/19 de autoria do 

Vereador Odair José Rocha: Requer à Prefeita a construção de um ponto com cobertura 

para as crianças que aguardam o Transporte Escolar no Condomínio Vila Pôr do Sol no 

bairro São Benedito e a colocação de dois bancos para descanso no final do Condomínio, na 

área gramada. Aprovado por todos os Vereadores. 3. Requerimento nº 78/19 de autoria 

do  Vereador Odair José Rocha: Requer à Prefeita e à Secretaria de Serviços Municipais, a 

possibilidade de deslocar um poste da rede de energia na zona rural, que atrapalha a passagem 

de veículos na ponte Ambrozio Datti, bairro Vargem Alegre, com risco de acidentes 

principalmente no período noturno ou em dias com neblina e pouca visibilidade. Aprovado 

por todos os Vereadores. 4. Requerimento nº 79/19 de autoria do Vereador Jesse 

Marcos de Azevedo: Requer à Prefeita Cópia do Contrato nº 0037/19 celebrado entre a 

Prefeitura Municipal de Monteiro Lobato e a empresa Marprado Construção Civil, 

contratada para a execução de serviços de desassoreamento para aprofundamento da calha 

do Rio Ferrão. O Presidente Renato abre a Discussão e pergunta ao Vereador Jesse se esse 

requerimento se refere a desassoreamento de rio, onde foi feito o serviço e se alguém viu o 

serviço sendo feito.  O Vereador Jesse confirmou e disse que não ficou sabendo e nem viu 

essa obra sendo feita em Monteiro Lobato.    Essa é a razão de estar enviando esse 

requerimento à Prefeita. Informou que a empresa Marprado foi contratada para fazer esse 

serviço, mas não sabe se foi feito. O Presidente Renato diz que pode ter sido feito a noite, 

por isso ninguém viu. O Vereador Jesse informou que essa empresa, a Marprado, é a mesma 

que foi contratada para a reforma do Centro cultural e não terminou a obra e foi apontada 
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pelo Tribunal de Contas.  Sem mais discussões, o Presidente coloca o requerimento em 

votação. Aprovado por todos os Vereadores.  5. Requerimento nº 80/19 de autoria do  

Vereador Jesse Marcos de Azevedo: Requer à Prefeita e à Secretaria Municipal da 

Educação e Secretaria de Desenvolvimento Social de Monteiro Lobato, solicitando: Cópia 

do Contrato de Locação, Montagem, Assistência e Desmontagem de Brinquedos Recreativos 

e Carrinhos de Alimentação com Monitor, para os Eventos da Secretaria de Educação e 

Desenvolvimento Social do Município de Monteiro Lobato, celebrado entre a Prefeitura 

Municipal de Monteiro Lobato e o fornecedor Jorge Henrique da Silva Junior , no valor de 

R$ 108.000,00 (cento e oito mil reais).   Aprovado por todos os Vereadores.  6. 

Requerimento nº 81/19 de autoria do  Vereador Jesse Marcos de Azevedo: Requer à 

Prefeita e à Secretaria  Municipal da Saúde de Monteiro Lobato, cópia do Contrato de Gestão 

nº 0043/19, Processo Administrativo 190280, celebrado entre a Prefeitura Municipal de 

Monteiro Lobato e a Associação Monte Castelo de Auxílio aos Necessitados no valor de R$ 

232.218,60 (duzentos e trinta e dois mil, duzentos e dezoito reais e sessenta centavos), 

assinado no dia 30 de abril de 2019.   Aprovado por todos os Vereadores.   7. 

Requerimento nº 82/19 de autoria do  Vereador Jesse Marcos de Azevedo: Requer à 

Prefeita e à Secretaria Esportes de Monteiro Lobato, cópia do Contrato nº 0055/19, 

Processo Licitatório nº 200030/19, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Monteiro 

Lobato e a HS Schychof - Treinamento e Serviços Administrativos no valor de R$ 14.700,00 

(catorze mil e setecentos reais) assinado no dia 10 de junho de 2019.   Aprovado por todos 

os Vereadores.  8. Requerimento nº 83/19 de autoria do  Vereador Jesse Marcos de 

Azevedo: Requer à Prefeita e à Secretaria   Municipal de Saúde, cópia do Contrato nº 

0047/19 decorrente do Processo Licitatório nº 200016/19, celebrado entre a Prefeitura 

Municipal de Monteiro Lobato e a KMR Energia e Meio Ambiente Ltda - EPP no valor de 

R$ 21.958,01 (vinte e um mil, novecentos e cinquenta e oito reais e um centavo) assinado no 

dia 02 de maio de 2019, referente a contratação de empresa de engenharia para 

desenvolvimento do projeto de eficiência energética do Posto de Saúde.   Aprovado por 

todos os Vereadores.  9. Requerimento nº 84/19 de autoria do  Vereador Jesse Marcos 

de Azevedo: Requer à Prefeita e à Secretaria cópia do Contrato nº 0009/19 decorrente do  

Processo Licitatório nº 200003/19, celebrado entre a Prefeitura Municipal de Monteiro 

Lobato e Rosangela Munhoz Dias 03978317818 no valor de R$ 13.000,00 (treze mil reais) 

assinado no dia 06 de fevereiro de 2019 referente a contratação de empresa para execução 

de oficinas de pintura e bordado para o grupo de convivência da terceira idade.   Onde e 

quando estão sendo realizadas estas oficinas de pintura e bordado?.  Aprovado por todos 

os Vereadores.  10. Moção de Aplausos à Mineração Monteiro Lobato de autoria do 

Vereador Carlos Renato Prince: Em reconhecimento aos relevantes serviços prestados no 

município de Monteiro Lobato e pelo sucesso na conquista da Certificação de Qualidade 

através da NSF Internacional com o Selo InMetro. Aprovada por todos os Vereadores. 11. 
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Moção de Pêsames à família do João Taião, de autoria do Vereador Carlos Renato 

Prince e demais Vereadores: Apresenta sentimentos de Pesar à família do Senhor João 

Batista Guimarães - João Taião - falecido em 21 de julho de 2019. Aprovada por todos os 

Vereadores.  Findo o expediente e não havendo mais nada a tratar, o Presidente solicitou a 

todos um minuto de silêncio em memória do amigo João Taião. Em seguida, lembrou a 

todos da obrigatoriedade da biometria para a regularização do Título de Eleitor, informou 

que o Cartório Eleitoral está atendendo no Parque da Cidade, quem ainda não fez, ali é o 

lugar mais próximo. Em seguida, convocou os Vereadores para a próxima Sessão Ordinária 

que será no dia 19 de agosto de 2019. Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a 

Sessão. 

 
Sala das Sessões, 05 de agosto de 2019. 

 

 

 

Vereador Carlos Renato Prince 

- Presidente da Câmara – 

 

 

 

Vereador Luís Carlos Diniz 

- Primeiro Secretário – 
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