
                                                                                                                                                   

    
 

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 1 de 4 
  

Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
Estado de São Paulo 

ATA DA 59ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos dois dias do mês de setembro 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 59ª 
(quinquagésima-nona) Sessão Ordinária da 17ª (décima sétima) Legislatura. 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 58ª 
(quinquagésima-oitava) 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 Ofício nº 321/19 
de autoria da Prefeita Municipal que retira da apreciação e análise dos Vereadores, o 
Projeto de Lei do Executivo nº 21/2019 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.. Ao final da leitura, o Presidente 
solicitou aos Vereadores a leitura de suas proposituras: 1. Indicação nº 46/19 de 
autoria do Vereador Odair José Rocha. 2. Requerimento nº 86/19 de autoria do 
Vereador Ailton Rodolfo Martins. 3. Requerimentos nº 87 e 88/19 de autoria do 
Vereador Odair José Rocha. 4. Requerimentos nº 89, 90, 91, 92 e 94/19 de autoria 
do Vereador Carlos Renato Prince. 5. Requerimento nº 93/19 de autoria do 
Vereador Jesse Marcos de Azevedo. 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, cumprimentou a todos e 
iniciou falando que a Prefeitura realizou a homologação do concurso público, pediu 
urgência para o início da chamada dos aprovados, devido a demanda de mão de obra; 
que causa atrasos nos serviços municipais. Sugeriu que se a Prefeitura não for chamar 
agora, contrate uma empresa para fazer a manutenção das estradas no período de seca, 
pois são muitas as reclamações a respeito das estradas rurais. Parabenizou a equipe que 
trabalhou na revisão do Plano Diretor de Turismo, disse que ele e o Vereador Odair 
Araújo estiveram presentes no evento de entrega do Plano revisado e receberam o 
exemplar   da nova edição do Plano Diretor, que já se encontra na Câmara Municipal. 
Comentou que essa revisão é esperada há cinco anos mas foi concluída, quer analisar 
demoradamente. Falou também da finalização do Plano de Mobilidade Urbana pela 
Universidade São Francisco de Bragança Paulista. Parabenizou a nova diretoria do Asilo 
Cantinho São Vicente e informou que vai participar do Conselho Fiscal juntamente com 
o Vereador João Cunha. Comentou sobre o requerimento de autoria do Vereador Jesse 
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solicitando ajuda da Prefeitura no pagamento da conta de energia do asilo Cantinho São 
Vicente, pede à Administração Municipal que se sensibilize pois todos sabem das 
dificuldades para manter os idosos: são vinte e dois idosos. Lembrou a todos que o asilo 
presta um relevante serviço de utilidade pública e de saúde e precisa de mais ajuda e 
mais colaboradores. Desejou boas-vindas ao João Coutinho que é o novo Presidente. 
Disse que todos precisam ajudar aqueles que estão abandonados e não tem a quem 
recorrer. Agradeceu a empresa de telefonia celular Vivo, a qual ele, o Presidente Renato 
a Prefeitura e usuários cobraram melhorias e o problema foi solucionado. Informou que 
a comunidade da Pedra Branca lhes enviou o agradecimento. Disse que esteve na 
palestra Setembro Amarelo sobre a questão da depressão, alcoólicos, narcóticos que 
tem que ser tratada com urgência devido ao alto índice de suicídios que vem ocorrendo. 
Mas essas pessoas não são assistidas pelo poder público, infelizmente alguns não 
conseguem o socorro a tempo.  Disse que fala como um ex depressivo e agradeceu a 
família que o ajudou a vencer a depressão.  Agradeceu ainda a equipe da Prefeitura que 
solucionou o problema de vazamento de água na Rodoviária Municipal, disse que o 
Rodolfo e outros funcionários fizeram um paliativo que vai aguentar por mais algum 
tempo; necessário, afinal a rodoviária é o cartão postal do município, primeiro local de 
chegada de turistas. Disse que o Vereador Ailton questionou a Prefeitura sobre o 
cimento guardado na escola desativada do bairro São Benedito, foi informado que é 
para a construção da raia de malha. Mas cimento é material perecível, espera que seja 
usado logo. Comentou também que o Presidente Renato apresentou requerimento para 
colocar proteção na ponte João Motta, um lugar perigoso da Serrinha, disse que depois 
que acontecer um acidente não adianta e que é urgente a solução desse problema. Falou 
também da reforma da Praça de baixo que está sendo discutida em reuniões de 
conselhos, mas demanda dinheiro. Enquanto não tem dinheiro, é necessário que se faça 
a manutenção urgente, pois tem muita madeira solta nos bancos e como é lugar de 
grande movimentação e como já ocorreram brigas no local esses pedaços de madeira 
podem virar arma. Solicita uma solução urgente, enquanto não sai a reforma, faça a 
manutenção. Quanto à solicitação com relação ao bairro Vargem Alegre, solicita à 
Prefeita  que seja oficiado ao DER, responsável pela SP-50, pra fazer uma sinalização 
adequada  na altura da Vila Guimarães, colocar sinalização vertical ou  obstáculo, vindo 
de Campos do Jordão aquele trecho aquele trecho é muito perigoso e tem muitos 
pedestres circulando, pôde constatar o perigo.  E também uma solicitação ao DER para 
a construção de acostamento do outro lado onde foi feita a calçada até a Vila Esperança. 
Disse que serviria a todos: pedestres, carroceiros, ciclistas e motoristas que numa 
emergência precisarem parar, prevendo a questão de segurança. Sem mais, se despediu. 
O próximo inscrito Vereador Odair Rocha declinou de fazer uso da palavra. O 
Presidente solicitou ao vice-presidente que ocupasse seu lugar à Mesa Diretora para 
fazer uso da Tribuna. O Vereador Carlos Renato Prince cumprimentou a todos e 
iniciou falando do seu requerimento com relação à proteção da ponte da Serrinha 
próximo ao João Motta, onde houve um acidente com um morador da Pedra Branca há 
uns três anos e ainda não foi feito uma contenção e nem sinalização. Disse que em 
época de chuva fica difícil visualizar o perigo. Informou que a Prefeitura tirou os tachões 
da Rua Braz Ribeiro Prince por não ser mas permitido, local com grande tráfego de 
pedestres, principalmente crianças, então pediu à Prefeitura para construir uma lombada 
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elevada. Falou do seu   descontentamento com o DER – Departamento de Estradas de 
Rodagem pois tudo o que a Prefeitura pede é arquivado, todo pedido fica em análise 
mais de três anos para falar se pode ou não fazer o serviço. vai fazer seis anos que pediu  
a retirada do entulho  da Vila Esperança, até agora nada. Disse que o DER é um câncer 
do governo do Estado de São Paulo, uma instituição falida! Estamos à mercê dessa má 
vontade, disse. O Vereador Donizeti pediu um aparte e disse que além desses 
problemas tem o bueiro entupido na entrada do bairro Morada do Sol, qualquer chuva 
enche de água e fica intransitável.  O Vereador Renato disse que enviou ofício ao DER, 
o Engenheiro Junior esteve no local, olhou, analisou e não fez nada! Disse que está 
fazendo um requerimento à Prefeitura para a pintura do muro do Recinto de Festas que 
está muito sujo. Agradeceu à Aluani que realizou a limpeza e agora pede a pintura do 
muro. Alegou que, como cidade turística, usuários e visitantes gostam de cidade 
arrumada. Quanto às lixeiras disse que em todos os lugares está uma vergonha! Não 
tem uma lixeira inteira no município. E que tem o problema com os cachorros e de 
meio ambiente com lixo espalhado, um problema que não está sendo sanado, não faz a 
manutenção, as lixeiras vão se acabando. Disse que os Vereadores estão pedindo e 
esperam que a nova Secretária atenda o pedido dos vereadores. Falou também sobre o 
caso de uma mãe que foi até o Conselho Tutelar numa emergência e estava fechado. 
Ligou para o número do plantão e quem atendeu foi pessoa que não estava de plantão, 
estava em casa. Está enviando requerimento e espera que a Prefeitura esclareça e 
informe sobre o funcionamento do Conselho Tutelar. Informou que não tem nada 
contra o Conselho Tutelar mas está faltando uma correta distribuição de serviços entre 
as conselheiras. Sem mais se despediu.  O Vereador Luís Carlos pediu a palavra para 
agradecer em especial a toda a equipe que cuidou do Asilo Cantinho São Vicente na 
administração anterior pois deixaram o Asilo em condições mais confortáveis na 
questão administrativa. Parabeniza o Vargas e toda a equipe que tirou até dinheiro do 
bolso para ajudar. Agradece o aparte. Findo esse expediente, o Presidente colocou em 
Discussão e Votação as matérias em tramitação Ordinária. 1. Requerimento nº 
86/2019 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins: Requer à Prefeita 
informações sobre os sacos de cimento armazenados na Escola desativada do Bairro 
São Benedito. Aprovado por todos os Vereadores. 2. Requerimento nº 87/2019 de 
autoria do Vereador Odair José Rocha: Requer à Prefeita Municipal informações 
sobre a possibilidade de realizar contrato de comodato entre a Prefeitura Municipal e a 
APPR para utilização de maquinário agrícola. Aprovado por todos os Vereadores. 3.  
Requerimento nº 88/2019 de autoria do Vereador Odair José Rocha: Requer à 
Prefeita Municipal informações sobre a possibilidade de ceder espaço físico para 
realização de feira livre. Aprovado por todos os Vereadores. 4. Requerimento nº 
89/2019 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: Requer à Prefeita Municipal 
informações sobre a possibilidade de colocar elemento de contenção na ponte 
localizada no Bairro Serrinha. Aprovado por todos os Vereadores. 5. Requerimento 
nº 90/2019 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: Requer à Prefeita 
Municipal informações sobre a possibilidade de construir lombada elevada na rua Braz 
Ribeiro Prince. Aprovado por todos os Vereadores. 6.  Requerimento nº 91/2019 
de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: Requer à Prefeita Municipal 
informações sobre a possibilidade de realizar a pintura no muro do Recinto de 
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Exposições. Aprovado por todos os Vereadores. 7. Requerimento nº 92/2019 de 
autoria do Vereador Carlos Renato Prince:  Requer à Prefeita Municipal informações 
quanto ao funcionamento do Conselho Tutelar. Aprovado por todos os Vereadores. 
8. Requerimento nº 93/2019 de autoria do Vereador Jesse Marcos de Azevedo:  
Requer à Prefeita Municipal informações sobre a possibilidade de a Administração 
Municipal auxiliar o Asilo Cantinho São Vicente no pagamento mensal da conta de 
energia elétrica. Aprovado por todos os Vereadores.  9. Requerimento nº 94/2019 
de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: Requer à Prefeita Municipal 
informações sobre a possibilidade de recolocar a lixeira na entrada da Estrada Ambrózio 
Datti. Aprovado por todos os Vereadores. Findo esse expediente e não havendo mais 
nada a tratar, o Presidente convocou os Vereadores para a próxima Sessão Ordinária 
a ser realizada no dia 16 de setembro às 19 horas. Agradeceu a presença de todos e 
declarou encerrada a Sessão. 
Sala das Sessões, 02 de setembro de 2019. 

 

 

 

 

Vereador Carlos Renato Prince 

- Presidente da Câmara – 

 

 

 

Vereador Luís Carlos Diniz 

- Primeiro Secretário – 
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