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ATA DA 60ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos dezesseis 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 60ª 
(sexagésima) 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 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 59ª (quinquagésima-nona) 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. O Presidente solicitou 
aos Vereadores a leitura de suas proposituras: 1. Requerimentos nº 95, 96 e 97/19 de 
autoria do Vereador Carlos Renato Prince. 2. Requerimento nº 98/19 de autoria 
do Vereador Ailton Rodolfo Martins. 3. Requerimento nº 99/19 de autoria do 
Vereador Odair José Rocha. 4. Requerimentos nº 100, 101 e 102/19 autoria do 
Vereador Luís Carlos Diniz. 5. Moção de Agradecimento e Aplausos nº 13/019 
ao Senhor Gabriel Vargas Moreira de autoria do Vereador Carlos Renato Prince.  
Após, o Presidente solicitou ao Secretário a leitura das seguintes matérias: 1.  Projeto 
de Lei do Legislativo nº 03/2019 de autoria Vereador Odair José Rocha que dispõe 
sobre nova denominação da atual Estrada da Pedra Branca para Estrada Municipal 
Flávia de Fátima Santos Barreto.  2. Projeto de Lei do Executivo nº 23/2019 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. 
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 Odair 
Rocha cumprimentou a todos e iniciou falando sobre sua propositura, o projeto de lei 
que denomina a Estrada da Pedra Branca para Estrada Municipal Flavia de Fátima 
Santos Barreto. Disse que essa propositura se deu porque estava com ela naquele dia 
trágico do acidente, a conhecia e convivia com ela diariamente nesse trajeto para São 
José dos Campos. Alegou que é muito pouco simplesmente dar o nome dela a uma 
estrada, mas é o que lhe cabe no momento. Disse que foi o pedido de um tio da Flávia 
que o procurou e pediu-lhe se havia a possibilidade de prestar essa homenagem. E 
também por ser caminho da família que reside no bairro Pedra Branca. Disse que a 
sinalização desse bairro é feita em madeira e pede que a placa dessa homenagem também 
seja no mesmo padrão. Disse que vai conversar com a família se há interesse da parte 
deles em confeccionar a placa, num gesto mais carinhoso.  Pediu aos colegas que olhem 
com carinho para essa propositura. Também falou do seu requerimento à Prefeita com 
a proposta para tirar as lixeiras da Rodovia SP-50. Justificou que já presenciou carros de 
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outras cidades descartando lixo nas lixeiras às margens da rodovia. Disse que o 
município tem custos para descartar o lixo em Tremembé. Citou o caso do Jardim 
Alvorada, Vila Esperança e Jardim Morada do Sol, as lixeiras estão poluindo o visual. 
Citou também a lixeira do Ambrozio Datti e as do bairro São Benedito, onde já 
presenciou carros de outras cidades descartando lixo. O Vereador João Cunha fez um 
aparte e disse que concorda com o problema mas se não tiver lixeira, vão deixar o lixo 
no chão que vai esparramar na beira da estrada.  Se tendo lixeira o lixo já esparrama, se 
não tiver, vai ser pior. O Vereador Donizeti fez um aparte e disse que já presenciou 
um caminhão com placa de Piracaia, descartando sofá, guarda roupa e outros objetos 
grandes numa lixeira da cidade.  O Vereador Odair prosseguiu e complementou que 
descartar o lixo fora da lixeira, é crime ambiental. Pediu que sejam colocadas próximas 
ao ponto de coleta porém fora da rodovia. Falou também do lixo orgânico misturado 
ao reciclável. Disse que está onerando sim para a Prefeitura descartar o lixo em 
Tremembé. Sem falar na poluição visual. Sem mais se despediu. Em seguida, 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 fazendo um agradecimento ao DER que fez o conserto do asfalto elevado da 
rua Abílio Pereira Dias. Disse que depois de dois anos de muita luta e muitas 
solicitações, o serviço foi feito. Agradeceu também o pessoal da Prefeitura que 
autorizou o DER a guardar as máquinas em local apropriado no período noturno.  
Comentou sobre o seu requerimento à Prefeita solicitando informações quanto à 
vacinação antirrábica. Disse que o maior erro foi a Secretaria de Agricultura do Estado 
ter tirado a obrigatoriedade dessa vacina. Disse que vem alertando os moradores da 
zona rural quanto a incidência da raiva que está um número absurdo. Tem morrido 
muitos animais devido à doença. Disse que como Técnico de Campo tem andado pela 
zona rural e o que mais o está preocupando além da não obrigatoriedade de vacinar, é 
a transmissão que está altíssima. Por causa dos morcegos, a propagação é maior porque 
mesmo infectado, demora meses para morrer. Enquanto isso vai infectando o gado, 
cavalos e outros animais. Disse que está solicitando à Prefeitura Municipal urgência na 
vacinação pois é uma zoonose que pode ser transmitida às pessoas e também a cães e 
gatos; não tem cura e não existe tratamento. Pede que sejam vacinados todos os animais 
domésticos e também seja estendida aos rebanhos de bovinos, equinos e caprinos, com  
atenção às doses que devem ser ministradas. Falou também do seu requerimento à 
Prefeita, por solicitação dos desportistas, quanto ao conserto do telhado do Centro 
Esportivo Carlos Maria Auricchio cujas goteiras estão danificando o piso da quadra e 
também solicitando a troca das lâmpadas queimadas dos refletores da quadra. Sem mais 
se despediu. Em seguida, passou a fazer uso da palavra o Vereador Luís Carlos Diniz. 
Cumprimentou a todos e iniciou agradecendo a todos os envolvidos pela aquisição de 
uma Van para o asilo que foi entregue nessa data. Parabenizou pela Festa da mandioca 
no Bairro dos Souzas: maravilhosa, muito bem organizada e o comercio também muito 
bem preparado para receber os turistas. Comentou sobre seu requerimento à Prefeita 
para colocar iluminação na academia comunitária ao lado da Gruta de Lourdes, aqui no 
centro e também fazer a manutenção dos aparelhos de ginástica danificados. Justificou 
dizendo que é um pedido da população local. Informou também sobre outro 
requerimento de sua autoria enviado ao DER – Departamento de Estradas de Rodagem 
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solicitando estudos para implantar algum tipo de sinalização para redução da velocidade 
dos veículos nas proximidades da Vila Guimarães, Jardim Alvorada e Vila Esperança, 
pois empreendem alta velocidade e alertou para o grande risco de acidentes nesse trecho.   
Sem mais se despediu. Findo esse expediente, o Presidente colocou em Discussão e 
Votação as matérias em tramitação Ordinária: 1. Requerimento nº 95/19 de autoria 
do Vereador Carlos Renato Prince: Requer à Prefeita informações sobre cronograma 
da vacina antirrábica no município. Aprovado por todos os Vereadores.  2. 
Requerimento nº 96/19 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: Requer à 
Prefeita informações sobre a manutenção da iluminação da quadra do Centro Esportivo 
Carlos Maria Auricchio, com a troca de lâmpadas queimadas. Aprovado por todos os 
Vereadores.  3.  Requerimento nº 97/19 de autoria do Vereador Carlos Renato 
Prince: Requer à Prefeita informações sobre a manutenção do telhado da quadra do 
Centro Esportivo Carlos Maria Auricchio, para evitar goteiras que estão danificando a 
quadra de esportes. Aprovado por todos os Vereadores.  4. Requerimento nº 
98/2019 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins: Requer à Prefeita 
informações sobre a possibilidade de readequação para entrega do leite na Vila Pôr do 
Sol. Aprovado por todos os Vereadores. 5. Requerimento nº 99/2019 de autoria 
do Vereador Odair José Rocha: Requer à Prefeita Municipal informações sobre a 
possibilidade de deslocar as lixeiras localizadas na Rodovia SP-50 para dentro dos 
bairros. O Vereador Jesse abriu a discussão falando sobre ser contra a retirada das 
lixeiras ao longo da Rodovia SP-50, pois podem alegar que o caminhão não consegue 
entrar nas estradas vicinais e o lixo não será retirado. Com relação ao acúmulo de lixo 
deve ser devido à ausência do caminhão coletor.  Acha que deve haver estudos por parte 
da Prefeitura para melhorar a questão da coleta do lixo. O Vereador Odair Rocha disse 
que a preocupação é tirar da beira da Rodovia e levar um pouco para dentro dos bairros.  
O Vereador Renato diz que a solução não é retirar, mas sim fiscalizar quem está 
jogando lixo fora das lixeiras. O Vereador Ailton disse que as lixeiras da Vila Esperança 
e Morada do Sol estão uma vergonha, quem paga IPTU tem o direito de ter o lixo 
recolhido e informou que as lixeiras do seu bairro estão localizadas às margens da 
Rodovia. O Vereador Luís Carlos retomou a palavra e disse que essa questão tem que 
ser melhor estudada pela Prefeitura, porque ninguém quer lixeira perto de casa. A 
Prefeitura tem que fazer a manutenção das lixeiras. A do Ambrozio Datti um carro 
bateu, arrancou a lixeira e não repuseram. Disse: -Atualmente somos uma cidade 
turística cuja população flutua, essa questão de que vem pessoas de outras cidades 
descartar o lixo em nossa cidade não é bem assim, pois a maioria são pessoas que tem 
casa ou sítios aqui e vêm passar o final de semana e muitos, quando vão embora, passam 
e deixam o lixo nas lixeiras. Disse que tem que estudar uma forma adequada para atender 
a todos e os turistas tem que ter um lugar para descartar o lixo. O Vereador Odair 
Rocha rebateu dizendo que já presenciou descarte de lixo pesado, danificando as 
lixeiras. Pretende então solicitar através de indicação à Prefeita esse estudo. Todos os 
vereadores concordaram. O Presidente colocou o referido Requerimento em votação: 
Reprovado, tendo 5 votos contrários dos Vereadores Carlos Renato Prince, 
Ailton Rodolfo Martins, Jesse Marcos de Azevedo, João Francisco da Silva e Luís 
Carlos Diniz. 6. Requerimento nº 100/19 autoria do Vereador Luís Carlos Diniz. 
Requer à Prefeita Municipal envio de solicitação ao DER – Departamento de Estradas 
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de Rodagem – para implantar acostamento na Rodovia SP-50 na margem oposta ao da 
calçada da Vila Esperança. Aprovado por todos os Vereadores. 7. Requerimento nº 
101/19 autoria do Vereador Luís Carlos Diniz. Requer à Prefeita Municipal Requer 
à Prefeita Municipal envio de solicitação ao DER – Departamento de Estradas de 
Rodagem – para implantar sinalização vertical ou de solo na Vila Guimarães, na Vargem 
Alegre. Aprovado por todos os Vereadores.  8. Requerimento nº 102/19 autoria do 
Vereador Luís Carlos Diniz. Requer à Prefeita Municipal a possibilidade de 
implantação de iluminação na Academia Comunitária localizada ao lado da Gruta de 
Lourdes, no centro. Aprovado por todos os Vereadores. 9. Moção de 
Agradecimento e Aplausos nº 13/19 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince 
ao Senhor Gabriel Vargas Moreira pelo excelente trabalho prestado como Presidente 
do Asilo Cantinho São Vicente estendida aos demais membros que compuseram a 
Diretoria nos dois últimos anos e a todos que prestaram relevantes serviços à entidade 
social. Aprovada por todos os Vereadores. Findo esse expediente e não havendo mais 
nada a tratar, o Presidente informou os Vereadores da Audiência Pública para avaliação 
e cumprimento das metas fiscais referente ao 2º quadrimestre de 2019, que se realizará 
no dia 30 de setembro, às 19 horas, na Câmara Municipal. E convocou os Vereadores 
para a próxima Sessão Ordinária a ser realizada no dia 7 de outubro às 19 horas. 
Agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a Sessão. 
Sala das Sessões, 16 de setembro de 2019. 

 

 

 

____________________________ 
 

Vereador Carlos Renato Prince 

- Presidente da Câmara – 

 

 

 

 

____________________________ 
 

Vereador Luís Carlos Diniz 

- Primeiro Secretário – 
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