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ATA DA 58ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos dezenove 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 Ailton Rodolfo Martins, Vice-Presidente da Mesa Diretora, teve 

início a 58ª (quinquagésima-oitava) Sessão Ordinária da 17ª (décima sétima) Legislatura. 

Solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador Luís Carlos Diniz que fizesse a verificação da 

presença dos vereadores: ausente o Presidente da Mesa Diretora, Vereador Carlos Renato 

Prince. Havendo quórum regimental, o Vereador Ailton 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 57ª (quinquagésima-sétima) 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 ao 

Secretário a leitura do Projeto de Lei do Executivo nº 21/19 de autoria da Prefeita Municipal 

que autoriza o Poder Executivo Municipal a contratar operação de crédito junto à Caixa 

Econômica Federal, no âmbito do Programa FINISA – Financiamento à Infraestrutura e ao 

Saneamento na modalidade Apoio Financeiro, destinado à aplicação em Despesa de Capital 

e a oferecer garantias e dá outras providências. O Vereador Ailton anuncia a chegada do 

Vereador Carlos Renato Prince que assume seu lugar à Mesa Diretora como Presidente. Ao 

final da leitura, o Presidente Carlos Renato Prince informou que encaminhará o referido 

projeto às Comissões competentes para análise e emissão de Parecer. Em seguida, o 

Presidente realizou a leitura de sua propositura: Requerimento nº 85/19 de autoria do 

Vereador Carlos Renato Prince. Após, 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, declinou de fazer uso da palavra. O Presidente 

convida o próximo inscrito, Vereador Jesse Marcos de Azevedo que ocupou a Tribuna, 

cumprimentou a todos e iniciou falando sobre o Projeto de Lei do Executivo que acabou de 

ser lido, quanto ao empréstimo de dois milhões de reais pela Prefeitura Municipal.  Perguntou 

ao Presidente se haverá a reunião da Prefeita e dos agentes da Caixa Econômica Federal com 

os Vereadores para discutir esse projeto. O Presidente Renato disse que ficou marcada para 

o dia vinte e seis de agosto, próxima segunda feira, às 18 horas.  Outro assunto abordado 

pelo Vereador Jesse, sobre sua postagem em rede social falando da sua indignação com 
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relação à atuação da vigilância sanitária no município, disse que funcionários da Prefeitura 

não gostaram da sua postagem como se fosse uma rixa política.  Informou que vem sendo 

procurado por comerciantes e produtores rurais dizendo que estão tendo dificuldades em 

comercializar seus produtos como queijos e doces, devido às exigências da vigilância 

sanitária. Disse que agora mesmo, antes do início da sessão, munícipes vieram procurá-lo por 

essa questão: a atuação da vigilância sanitária no município. Disse que é um assunto delicado, 

não pretende citar nomes, mar quer deixar registrado. Disse que a vigilância sanitária tem a 

função de proteger a saúde da população e diminuir os riscos de doenças, mas acha que suas 

ações deveriam estar voltadas também para o interesse da população. Disse que entende que 

o poder público municipal, quando flagra alguém que não está cumprindo as normas, tem o 

poder de punir, mas tem percebido, claro e notório, que nem todos os microempreendedores 

têm conhecimento dos riscos à saúde e às regras estabelecidas pela vigilância sanitária.  Por 

isso acredita que a ação da vigilância deveria ser primeiramente, orientar, educar e advertir os 

produtores nas suas diligencias. Punição, somente em último caso. Comenta sobre as 

dificuldades para abrir um negócio e mantê-lo, mas as pessoas vêm reclamando das 

abordagens intimidadoras dos agentes da vigilância sanitária de Monteiro Lobato. Alguns 

estão tendo que encerrar suas atividades, devido às exigências. Disse que os agentes fazem 

diversas ações mas não formalizam por escrito suas solicitações e ainda ameaçam de 

interditar os estabelecimentos. As pessoas precisam trabalhar, mas as dificuldades são 

grandes para manter seu negócio.  Alegou que o seu dever como representante do Legislativo 

é incentivar as políticas públicas que apoiem o pequeno produtor, para que possam 

prosperar, gerar emprego e renda para movimentar a economia local. Nesse momento de 

crise, falta de emprego, pessoas desempregadas e a dificuldade que as pessoas estão passando 

no nosso município, deseja que a vigilância sanitária não exerça suas atividades a ferro e fogo, 

que permita que os pequenos possam se adequar às normas. Se for levar a ferro e fogo 

interdita o município! Se for fiscalizar a área da saúde vai interditar, pois não conseguem 

atender as exigências, vai fechar a Saúde, vai fechar a Camara Municipal que até hoje não 

possui banheiros com acesso a deficientes. Não está dizendo que os comerciantes não devem 

cumprir, mas ter um prazo maior para adequação. Primeiro tem que educar e promover 

palestras. Se for agir a ferro e fogo e passar em todos os estabelecimentos comerciais, 

pousadas, restaurantes e a própria Prefeitura Municipal, vai interditar o município! Essa é sua 

revolta. Disse que pretende elaborar ofício direcionado aos órgãos estaduais informando 

quanto à atuação da vigilância sanitária no município, pois acha que suas ações têm que ser 

mais tolerantes. Sem mais se despediu. O Presidente Renato Prince solicitou ao vice-

presidente que ocupe seu lugar à Mesa Diretora para fazer uso da Tribuna. O Vereador 

Carlos Renato Prince cumprimentou a todos e iniciou comunicando ao Vereador Jesse que 

já foi feita a licitação e em breve a empresa ganhadora vai começar a obra para construir dois 

banheiros adaptados à pessoa com deficiência, na Câmara Municipal. Com relação à fala do 
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Vereador Jesse quanto à atuação da vigilância sanitária, disse que há muito tempo vem 

lutando, desde seu primeiro mandato, para que seja ativado o SIM – Serviço de Inspeção 

Municipal no município. Informou que a equipe deve ser composta por um médico 

veterinário, que seria a Mariluce, um médico sanitarista e outros membros. Por onerar os 

cofres públicos, nunca foi feito. Disse que quando o Senhor Vicente foi autuado pela 

Vigilância Sanitária, foi a de São José que veio inspecionar. Disse que concorda plenamente 

com o Vereador Jesse quando diz que têm que parar com as picuinhas pois se for levar a 

ferro e fogo, todos terão que fechar as portas! Disse que no Sindicato Rural sempre promove 

cursos de manipulação e embalagem de alimentos aos pequenos produtores. Disse que se o 

Poder público não tiver condição de se adequar, tem que ter o SIM – Serviço de Inspeção 

Municipal, mas tem que fiscalizar a todos por igual, se fiscalizar um e não fiscalizar o outro, 

não passa de perseguição! Disse que esteve em São Paulo na quinta-feira e concluiu que é 

uma balela o que o governo está colocando, que o SIF – Serviço de Inspeção Federal, passará 

a ser assistido pelo Estado de São Paulo, mas é  tão burocrático, que vai dificultar a emissão 

do SIF aos pequenos produtores. Disse que os produtores vão poder atribuir o Selo Arte 

onde os produtores rurais serão assistidos por órgão municipal que vai passar as informações 

para o Estado. Mas a burocracia é muito grande! Disse que faz parte da Comissão de Cultura 

do Leite e estão lutando para que essa lei não seja sancionada, pois vai prejudicar os pequenos 

produtores de leite, ovos, hortaliças... Disse que estão tentando derrubar a proposta para não 

prejudicar a vida dos produtores rurais. Disse que a inspeção tem que ser através do SIM do 

município. Informou também que esteve hoje à tarde em reunião com o Deputado Federal 

Eduardo Cury, razão pela qual chegou atrasado à sessão, solicitando, entre outras 

necessidades do município, a criação de uma lei federal para que a pessoa tenha a naturalidade 

registrada na Certidão de Nascimento, o local onde foi gerado e não onde nasceu. Como 

acontece aqui, o município não tem condições de manter uma maternidade e equipe 

capacitada para fazer partos, todos nascem no hospital em São José dos Campos mas moram 

e são gerados aqui. Só que na certidão de nascimento consta que é nascido em São José dos 

Campos. Se continuar assim, em breve não existirão mais Lobatenses, pois parteiras também 

não existem mais. Como tem que partir do governo federal, então solicitou auxílio para essa 

questão ao Deputado Federal Eduardo Cury. Disse também que esteve em Caçapava com o 

responsável pela Casa da Agricultura e foi informado que as prefeituras conveniadas ao 

SICONV – Sistema de convênios, podem ser agraciadas com tratores agrícolas. Disse que 

está solicitando à Prefeita Daniela através de requerimento que a Prefeitura faça o cadastro 

nesse sistema de convenio; pois facilita a vinda de benefícios ao município. Sem mais, se 

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

em tramitação Ordinária. 1. Requerimento nº 85/19 de autoria do Vereador Carlos 

Renato Prince: Requer à Prefeita o cadastro no SINCOV – Sistema de Gestão de 

Convênios e Contratos de Repasse- solicitando recursos para a aquisição de trator e 
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implementos agrícolas. Aprovado por todos os Vereadores. Após, o Presidente convidou 

a todos os presentes a participarem de Audiência Pública para discutir o Plano de Mobilidade 

Urbana no dia 21 de agosto, quarta-feira, às 10h30min, na Câmara municipal. e convocou os 

Vereadores para a reunião solicitada pela Prefeitura Municipal em conjunto com agentes da 

Caixa Econômica Federal para discutirem o Projeto de Lei nº 21/19 que autoriza o poder 

Executivo a contratar operação de crédito no âmbito do Programa FINISA da Caixa 

Econômica Federal no valor de dois milhões de reais. Findo o expediente e não havendo 

mais nada a tratar, o Presidente convocou os Vereadores para a próxima Sessão Ordinária a 

ser realizada no dia 02 de setembro de 2019, às 19 horas no Plenário da Câmara Municipal. 

Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Sessão. 

 
Sala das Sessões, 19 de agosto de 2019. 

 

 

 

Vereador Carlos Renato Prince 

- Presidente da Câmara – 

 

 

 

Vereador Luís Carlos Diniz 

- Primeiro Secretário – 
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