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  ATA DA 65ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos dois dias do mês de dezembro 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 65ª (sexagésima-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 da ata da 64ª (sexagésima-quarta) Sessão Ordinária e das atas da 44ª e 45ª Sessões 
Extraordinárias: todos os Vereadores estiveram de acordo. O Presidente colocou em votação 
as referidas Atas que foram aprovadas por todos os Vereadores. Em seguida, o Presidente 
solicitou ao Secretário a leitura das matérias em pauta: 1. Parecer emitido pelas Comissões 
Competentes quanto ao Projeto de Lei do Executivo nº 24/19 de autoria da Prefeita 
Municipal que dispõe sobre a revogação da Lei Municipal nº 1.515 de 02/05/2012 e 
consolida o Hino do município de Monteiro Lobato.  Em seguida, o Presidente solicitou 
aos Vereadores a leitura de suas proposituras: 1. Indicação nº 48/19 de autoria do 
Vereador Odair José Rocha que indica à Prefeita aterrar a lateral da ciclovia no trecho ente 
o posto de gasolina desativado até a oficina mecânica Dinho.   2. Requerimento nº 108/19 
de autoria do Vereador Jesse Marcos de Azevedo que requer à Prefeita informações sobre 
quando será realizada  a manutenção da Estrada Municipal do Taquari e Estrada Sebastião 
Afonso de Melo, localizadas no Bairro do Taquari. Em seguida o Presidente solicitou ao 
secretário a leitura das matérias em pauta:  1. Projeto de Lei do Executivo nº 30/19 de 
autoria da Prefeita Municipal que dispõe sobre a substituição por revisão do Plano diretor 
Municipal de Turismo Sustentável, instituído pela Lei Complementa nº07/16 de 15 de agosto 
de 2016. 2. Projeto de Lei do Executivo nº 31/19 de autoria da Prefeita Municipal que 
“Altera a Lei Municipal nº 1.526 de 09/12/2012 que “Cria o Fundo Municipal de Direitos 
do Idoso”; bem como altera a Lei Municipal nº 1307 de 12/09/2005 que “Dispõe sobre a 
criação do Conselho Municipal de Defesa e Proteção da Pessoa Idosa. 3. Projeto de Lei do 
Executivo nº 32/19 de autoria da Prefeita Municipal que “Autoriza o Poder Executivo 
a abrir crédito adicional especial. O Presidente informou que encaminhará os referidos 
projetos às Comissões competentes para análise e emissão de Parecer. 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 Presidente Vereador Carlos Renato Prince, primeiro inscrito, 
convidou o Vice-Presidente para ocupar seu lugar à Mesa Diretora para fazer uso da Tribuna. 
Cumprimentou a todos e iniciou agradecendo à Secretária Aluani pela manutenção da 
Estrada do Livro e também pela limpeza com roçada das margens da estrada de São 
Francisco Xavier; estendeu o agradecimento à Prefeita. Parabenizou o Vereador Ailton pelo 
trabalho que vem realizando no bairro São Benedito, ajudando os mais necessitados e as 
pessoas desempregadas que estão com dificuldades para pagar as prestações do conjunto 
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habitacional. Informou que o Vereador Ailton esteve no CDHU em Taubaté e conseguiu 
reduzir o valor das mensalidades. Informou ainda que recebeu um comunicado do 
engenheiro Júnior do DER – Departamento de Estradas de Rodagem, afirmando que  saiu 
a verba para a construção de novo bueiro no Jardim Morada do Sol, e agora  depende de 
processo de licitação. Disse que espera seja feito o mais breve possível. Disse que foi 
procurado por funcionários da Prefeitura que relataram sobre as discussões com relação ao 
uso do carro traçado Fiat Touro. Diz que recebeu reclamações dos membros do  COMUS, 
alegando que os membros da Defesa Civil estão brigando pelo uso do carro. Disse que 
verificou o projeto aprovado na Câmara e a verba que veio para a compra do carro determina 
que é para  uso exclusivo da Saúde. O carro para uso da Defesa Civil é a Saveiro comprada 
com verba enviada pelo ex-Deputado Hélio Nishimoto.  Informaram que a Nádia estava 
esperando o carro no Posto de Saúde e ficou brava pois ninguém levou o carro até ela. Se 
foi feito algum acordo do COMUS com a Defesa Civil para uso do carro, quem tem que 
decidir é a Prefeita para evitar atritos. Reiterou que o projeto aprovado nessa Casa de Leis 
direciona  a verba de 220 mil reais para a Saúde e não para a Defesa Civil. Espera que esse 
problema seja resolvido. Informou também que  esteve nesse dia na Assembleia Legislativa 
em São Paulo com o presidente do SEBRAE, Tirso Meirelles, presidente do Conselho 
Deliberativo do Sebrae-SP, que afirmou que a partir do dia 20 de janeiro de 2020, vai criar 
alguns programas aqui no município de Monteiro Lobato,  como já houve  uma excelência 
de serviço através do SEBRAE MÓVEL no nosso município, informou.  Convidou a todos, 
como Presidente do Sindicato Rural,  para o “Dia de campo”, que será realizado na Fazenda 
do Doutor Orlando Feierabend no dia 3 de dezembro, antecipadamente agradeceu a 
presença de quem puder comparecer. Falou com ênfase sobre o projeto “Jovem aprendiz”, 
um curso que acontecerá no Sindicato Rural que  vai atender trinta jovens acima de 14 anos, 
com interesse na área rural. Disse que a Prefeita vai apoiar com o transporte escolar, já que 
não foge da alçada da área de Educação. Agradeceu ao Leley que cedeu o local para o curso 
Jovem aprendiz, composto por alunos da Escola Sonnewend. Espera que tenha muitos 
inscritos, desde já, dá as boas-vindas a todos os jovens. Finalmente, comentou sobre o último 
campeonato ocorrido no Estádio no final de semana:  disse que uma mãe veio reclamar que 
todos os portões estavam trancados, as mães com crianças pequenas se sentiram ameaçadas  
pois houve uma briga e não tinha como sair. Disse que é uma vergonha para o Esporte, quer 
saber se foi enviado oficio a Polícia Militar comunicando o evento e solicitando policiamento. 
Disse que  quando se vai fazer uma festa ou evento  os bombeiros tem que fiscalizar tudo, 
espera que de agora em diante todos os portões permaneçam abertos e haja organização pois 
houve muita depredação no Estádio, espera que não aconteça mais. Parabenizou o time de 
Monteiro Lobato que se sagrou campeão e o time de São Benedito que foi campeão em São 
Francisco Xavier. Sem mais se despediu. Em seguida, convocou o próximo inscrito para 
ocupar a Tribuna, Vereador Luís Carlos Diniz. Cumprimentou a todos e iniciou falando 
sobre o assunto abordado pelo Presidente, sobre a COPA CISMA de futebol, realizada nesse 
final de semana no Estádio. Salientou sobre  fazer eventos numa cidade pequena como a 
nossa, já viu situações em outros eventos com o  Estádio lotado, sempre de forma ordeira. 
Disse que  foi assustador o que aconteceu no Estádio. É ruim pois se fala tanto em cidade 
inteligente mas foi feito um evento que,  embora a vitória tivesse sido honrosa, o 
comportamento das torcidas de fora não foi, soube que  tinha pessoas armadas dentro do 
ônibus. Disse que fez uma denúncia, pois o ônibus que trouxe a torcida de Tremembé é um 
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ônibus para transporte escolar e que já conversou com o presidente do CONSEG, senhor 
Jessé,  sobre esses desordeiros de outras cidades que vêm para  depredar  nossa cidade. 
Retratou sua indignação, pois durante cinco anos tocou o barzinho do Estádio e nunca 
aconteceu isso, disse  que nesse evento a Polícia Militar estava desguarnecida com apenas 
dois militares que  sofreram  agressões, mas por sorte se mantiveram calmos. O Vereador 
Odair Araújo fez um aparte e  disse que estava no Estádio e presenciou que  a torcida de 
Monteiro apenas se defendeu pois a torcida de Tremembé já chegou tumultuando. O 
Vereador Luís Carlos continuou e disse que foi uma tristeza, uma vergonha, pessoas 
jogando tambor de lixo e garrafas. Disse que  encaminhou ao CONSEG, pediu providencias 
para que se instaure inquérito policial e quem depredou o patrimônio público que pague! 
Alegou que quando se faz qualquer evento tinha que fazer um preventivo na segurança. O 
Vereador Renato pergunta se foi oficiado à Polícia Militar a realização desse evento. O 
Vereador  Luiz Carlos disse que deveriam ter oficiado não só à Policia Militar mas também 
à Polícia Civil. Disse que deveria ter sido feito uma vistoria no ônibus, pois disseram que 
havia torcedores armados. Disse que depois de ver o circo do Festival da Literatura armado 
na praça,   deixa aqui sua indignação. Disse que chamou a atenção do CONSEG pois não é 
só passar a bola aos Policiais Militares, que apenas dois tiveram que dar a cara a tapa mas 
tiveram equilíbrio. Finalizando, disse que sabe a importância do lazer na cidade, mas tem que 
ter organização. Perguntou: -Por que não organizam um baile, pois há sete anos não tem um 
baile na cidade. Não queremos só futebol! Para os jovens, o que tem?  Cachaça e drogas? 
Ofereçam coisas boas para a cidade! Sem mais, se despediu. Findo esse expediente, o 
Presidente colocou em votação as matérias em tramitação Ordinária: 1.  Requerimento nº 
108/19 de autoria do Vereador Jesse Marcos de Azevedo que requer à Prefeita 
informações sobre a manutenção das Estradas Municipais do Taquari: aprovado por todos 
os Vereadores.  2. Projeto de Lei do Executivo nº 24/19 de autoria da Prefeita 
Municipal que dispõe sobre a revogação da Lei Municipal nº 1.515 de 02/05/2012 e 
consolida o Hino do município de Monteiro Lobato: aprovado por todos os Vereadores. 
Findo o expediente parlamentar, o Presidente convocou os Vereadores para a próxima 
Sessão Ordinária a ser realizada no dia 16 de dezembro.  Agradeceu a   presença de todos e 
declarou encerrada a sessão.  
Sala das Sessões, 02 de dezembro de 2019. 
 
 
 

____________________________ 

Vereador Carlos Renato Prince 
- Presidente da Câmara – 

 

_________________________ 

Vereador Luís Carlos Diniz 
- Primeiro Secretário – 
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