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Estado de São Paulo 

  ATA DA 67ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos três dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte, 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 67ª (sexagésima-sétima) Sessão Ordinária 

da 17ª (décima sétima) Legislatura. O Presidente solicitou ao Primeiro Secretário, Vereador 

Luís Carlos Diniz 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 a 66ª 

(sexagésima-sexta) Sessão Ordinária: todos os Vereadores estiveram de acordo. O Presidente 

colocou em votação a referida Ata que foi aprovada por todos os Vereadores. Em seguida, o 

Presidente solicitou ao Secretário a leitura do Requerimento de inscrição para uso da Tribuna 

Livre protocolado pelo Senhor Ulisses Oliveira com o tema: Votação da Lei de escala 12x36. 

Após a leitura o Presidente colocou em votação o referido requerimento que foi aprovado 

por todos os Vereadores.  O Presidente informou que conforme a Lei 1.605/2015 o 

requerente fará uso da Tribuna Livre logo após o término da presente Sessão. Em seguida, o 

Presidente solicitou aos Vereadores a leitura de suas proposituras a serem apreciadas na 

Sessão :  1. Indicação nº 01/20 de autoria do Vereador José Donizeti Pereira: Indica à 

Prefeita Municipal a construção de banheiros públicos no Cemitério Municipal. 2. Indicação 

nº 02/20 de autoria do Vereador José Donizeti Pereira: Indica à Prefeita Municipal a 

construção de  banheiros públicos  com vestiários na quadra de esportes do Bairro Jardim 

Morada do Sol. 3. Indicação nº 03/20 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins: 

Indica à Prefeita Municipal a retirada do entulho das casas demolidas no Morro do Cruzeiro, 

bem como a roçada do mato e a manutenção da escada de acesso ao Morro do Cruzeiro. 4. 

Indicação nº 04/20 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins: Indica à Prefeita 

Municipal a manutenção na Estrada Vergílio Gomes dos Santos. 5. Indicação nº 05/20 de 

autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins: Indica à Prefeita Municipal a manutenção e 

pavimentação com pedra britada a Estrada José Benedito Renó. 6. Indicação nº 06/20 de 

autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins: Indica à Prefeita Municipal a troca da areia 

do Parque Infantil do Bairro São Benedito. 7. Indicação nº 07/20 de autoria do Vereador 

Ailton Rodolfo Martins: Indica à Prefeita Municipal a pintura das faixas para pedestres em 

frente aos comércios do Bairro São Benedito. 8. Indicação nº 08/20 de autoria do 

Vereador Carlos Renato Prince: Indica à Prefeita Municipal a manutenção no acesso ao 

Bairro Alpes do Buquira no trecho que se inicia ao lado do Cemitério Municipal e não possui 

pavimentação asfáltica. 9. Requerimento nº 01/20 de autoria do Vereador Odair José de 

Araújo. 10. Requerimentos nº 02 e 03/20 de autoria do Vereador Odair José Rocha. 
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11. Requerimentos nº 04, 05, 06, 07, 08, 09 e 11/20 de autoria do Vereador Carlos 

Renato Prince.  12. Requerimento nº 10/20  de autoria do Vereador Jesse Marcos de 

Azevedo. 13. Moção nº 01/20 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince. 14. 

Emenda Aditiva nº 01/20 de autoria do Vereador  Jesse Marcos de Azevedo ao Projeto 

de Lei do Executivo nº 31/2019 de autoria da Prefeita Municipal. Em seguida, o 

Presidente solicitou ao Secretário a leitura dos Projetos de Lei do Executivo: 1. Projeto de 

Lei do Executivo nº 01/20 de autoria da Prefeita Municipal: Dispõe sobre a jornada de 

trabalho de doze horas seguidas por trinta e seis horas ininterruptas de descanso dos 

servidores públicos no âmbito da administração Pública Municipal de Monteiro Lobato e dá 

outras providências. 2. Projeto de Lei do Executivo nº 02/20 de autoria da Prefeita 

Municipal: Institui o Plano Municipal de Mobilidade Urbana do Munícipio de Monteiro 

Lobato e dá outras providências. 3. Projeto de Lei do Executivo nº 03/20 de autoria da 

Prefeita Municipal: Autoriza o Poder Executivo a doar área a Empresa Palazzo Diet Light 

Industria e Comércio LTFA., na forma que menciona e dá outras providências. 04. Projeto 

de Lei do Executivo nº 04/20 de autoria da Prefeita Municipal: Autoriza o Poder 

Executivo a abrir crédito adicional especial e dá outras providências. 05. Projeto de Lei do 

Executivo nº 05/20 de autoria da Prefeita Municipal: Autoriza o Poder Executivo a abrir 

crédito adicional especial e dá outras providências. 6. Projeto de Lei do Executivo nº 06/20 

de autoria da Prefeita Municipal: Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional 

especial e dá outras providências. 7. Projeto de Lei do Executivo nº 07/20 de autoria da 

Prefeita Municipal: Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e dá outras 

providências. 8. Projeto de Lei do Executivo nº 08/20 de autoria da Prefeita Municipal: 

Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e dá outras providências. 9. 

Projeto de Lei do Executivo nº 09/20 de autoria da Prefeita Municipal: Autoriza o 

Poder Executivo a abrir crédito adicional especial e dá outras providências. 10. Projeto de 

Lei do Executivo nº 10/20 de autoria da Prefeita Municipal: Autoriza o Poder Executivo 

a abrir crédito adicional especial e dá outras providências. 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. Os Vereadores inscritos Luís Carlos Diniz  e 

Odair José Rocha declinaram de fazer uso da palavra. O Presidente Vereador Carlos 

Renato Prince solicitou que o vice Presidente ocupasse seu lugar à Mesa Diretora para 

ocupar a Tribuna e fazer uso da palavra. Cumprimentou a todos os presentes e iniciou  

falando sobre seu requerimento encaminhado à Prefeita Municipal solicitando a troca da 

tubulação entupida e quebrada, na Estrada do Brumado, um problema que se arrasta há quase 

um ano e agora  o caminhão da Cooperativa de Laticínios que coleta o leite dos produtores 

da região, se nega a passar devido a um enorme buraco que se formou na estrada, com grande 

risco de acidente.  Disse que já conversou com a Secretária Aluani e aguarda a resposta. 

mailto:camaramlobato@uol.com.br


                                                                                                                                                   

    
 

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 3 de 5 
  

Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
Estado de São Paulo 

Encaminhou ainda outro requerimento à Prefeita, notificando a queda do muro lateral do 

Cemitério Municipal que  danificou alguns túmulos deixando-os  expostos. Disse que  

solicitou urgência na reconstrução como medida de saúde pública. Informou sobre um outro 

requerimento encaminhado à Prefeita solicitando o conserto de uma ponte no bairro da 

Pedra Branca, próximo à Escola desativada. Disse que esse requerimento  ia ser retirado pois  

o serviço já havia sido feito, mas com as chuvas, estragou de novo e tem que ser refeito. 

Então, manteve o requerimento. Agradeceu por seu  pedido ter sido atendido mas vai ter que 

ser refeito pois as águas pluviais arrancaram as manilhas da estrada. Falou também de outro 

requerimento à Prefeita, pedindo a manutenção da Estrada Pedro David na entrada do Bairro 

Santa Maria, próximo ao Zé Pedrinho. Outro assunto importante, disse que vai convocar o 

jurídico da Prefeitura Municipal para analisar um problema que está ocorrendo no Bairro 

Santa Maria e em outros bairros do município: as pessoas compram terreno e constroem 

chácaras e depois dizem que as águas pluviais estão estragando o terreno e tampam os bueiros 

que foram construídos há muitas décadas. Estão tampando os bueiros com concreto e pedra. 

O Senhor Laerte Aquino reclamou que por esse motivo, as águas pluviais correm três 

quilômetros pela estrada, pois não tem saída,  e está danificando a cabeceira da ponte no 

bairro Ponte Nova. Informou que essa ponte foi  construída na administração do Senhor 

Nenê Monteiro, há muito tempo. Por conta disso, a estrada que já está uma porcaria, ficou 

pior.  O jurídico tem que ir lá  notificar e denunciar no Ministério Público. A Prefeitura tem 

que agir com mais ação, tem que ter pulso! Pois não prejudica só os moradores mas também 

os usuários dessas estradas rurais que são o  caminhão de coleta de leite, o transporte escolar 

e outros utilitários. E afirmou: -Aí acusam os Vereadores, então eu tenho que vir à Tribuna 

e  falar! No Bairro dos Souzas está acontecendo um fato assim, a pessoa comprou a chácara 

e se achou no direito de tampar a saída da água; concretou o bueiro alegando que  as águas 

pluviais estavam estragando o terreno dele! Mas esse bueiro está lá faz muito tempo! Deveria 

ter visto isso antes de comprar o terreno. O Vereador Donizeti  fez um aparte e disse que 

esse bueiro foi construído na administração do Carlos Auricchio, em 1990. O Vereador  

Renato concorda e continua dizendo que o filho do Amador foi tentar desobstruir, não 

conseguiu quebrar o concreto.  Agora o dono dessa chácara não quer que a Prefeitura pise 

no terreno dele. Vejam só: não paga IPTU porque não é cobrado, paga dez reais de ITR e se 

acha no direito de entupir a rede de escoamento de águas pluviais. As águas estão descendo 

desde a propriedade do João Dias, danificando a estrada.  E disse: - Prefeito não pode ser 

água mole, tem que agir com rigor, denunciar no Ministério Público e chamar a polícia se for 

preciso. A cidade está expandindo para o turismo; a prefeitura não fiscaliza e ninguém fala 

nada alegando que não pode notificar  porque ali tem três votos. Até quando vai ficar nessa 

politicagem? Tem que parar com isso. Prejudica o transporte escolar e todos os usuários. 

Todos sabem que o que estraga as estradas é água mal canalizada! Quer ser estância turística 

mas não fiscaliza!  Para as estradas ficarem essa porcaria? O Vereador Odair Rocha fez um 

aparte e disse que concorda plenamente com a fala do Presidente Renato, disse que a 
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Prefeitura tem que fiscalizar. Se a estrada é municipal então é um patrimônio público! Isso 

implica em dano ao patrimônio! Infelizmente a Prefeitura não tem pulso firme para resolver. 

Tem que ser Delegacia e processo no Ministério Público! Se denunciar um os outros não vão 

fazer! O Vereador Renato concorda e reitera que vai enviar ofício ao jurídico da Prefeitura 

para notificar essas pessoas. Falou também de seu requerimento para manutenção  da estrada 

no Rio do Braço e um outro para a manutenção do acesso ao Alpes do Buquira, com entrada 

ao lado do Cemitério Municipal. Falou também sobre a Empresa EDP Bandeirante cujos 

serviços está uma porcaria. Informou que postou no Facebook e acharam que  estava falando 

dos funcionários. Disse: -Não estou falando dos funcionários, mas da empresa EDP 

BANDEIRANTE! Agradeceu os vereadores que assinaram o oficio juntamente com ele 

encaminhando a reclamação contra a EDP. E já notificou também à EDP sobre a colocação 

dos postes novos  no acostamento da Estrada Pedro David. Reitera que está reclamando 

EDP, uma empresa que cobra uma das tarifas mais caras e o serviço prestado é uma porcaria. 

Informou que vai fazer um ofício direcionado à Aneel. Sem mais se despede. Findo esse 

expediente , o Presidente  Renato Prince colocou em Discussão e Votação as seguintes 

matérias em tramitação Ordinária: 1. Requerimento nº 01/20 de autoria do Vereador 

Odair José de Araújo: Requer à Prefeita Municipal informações quanto à possibilidade de 

se construir rampa de acesso para pessoas com deficiência no Cemitério Municipal. 

Aprovado por todos os Vereadores. 2. Requerimento nº 02/20 de autoria do Vereador  

Odair José Rocha: Requer à Prefeita Municipal informações sobre a recuperação do asfalto 

da Vila Esperança. Aprovado por todos os Vereadores. O presidente informou ao Vereador 

Odair Rocha que essa verba veio do Deputado Hélio Nishimoto.  3. Requerimento nº 

03/20 de autoria do Vereador Odair José Rocha: Requer à Prefeita Municipal 

informações sobre a recuperação do asfalto da Rua Esair Pacheco de Menezes, no Jardim 

Iracema. Aprovado por todos os Vereadores. 4. Requerimento nº 04/20 de autoria do 

Vereador Carlos Renato Prince: Requer à Prefeita Municipal informações sobre 

manutenção com roçada a estrada do Bairro Rio do Braço. Aprovado por todos os 

Vereadores. 5. Requerimento nº 05/2020  de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: 

Requer à Prefeita Municipal informações sobre manutenção da Estrada Santa Maria. 

Aprovado por todos os Vereadores. 6. Requerimento nº 06/20 de autoria do Vereador 

Carlos Renato Prince: Requer à Prefeita Municipal informações sobre a manutenção da 

ponte do Bairro Pedra Branca. Aprovado por todos os Vereadores. 7. Requerimento nº 

07/20 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: Requer à EDP BANDEIRANTE 

informações sobre melhorias na rede de energia do Munícipio. Aprovado por todos os 

Vereadores. 8. Requerimento nº 08/20  de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: 

Requer à Prefeita Municipal informações sobre a substituição da tubulação para escoamento 

de águas pluviais quebrada e entupida  na Estrada do Brumado. Aprovado por todos os 

Vereadores. 9. Requerimento nº 09/20 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: 

Requer a Prefeita Municipal informações sobre a reconstrução do muro do Cemitério 
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Municipal. Aprovado por todos os Vereadores. 10. Requerimento nº 10/20 de autoria do 

Vereador Jesse Marcos de Azevedo: Requer à Prefeita Municipal informações sobre o 

protocolo 2000048, de autoria do Senhor Marcos Aparecido Godoy, efetuado na Central de 

Atendimento ao Cidadão. Aprovado por todos os Vereadores. 11. Requerimento nº 11/20  

de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: Requer a EDP BANDEIRANTE vistoria 

na realização do serviço de colocação de postes às margens da Estrada Pedro David. 

Aprovado por todos os Vereadores. 12. Moção nº 01/20  de autoria do Vereador Carlos 

Renato Prince: Moção de Aplausos e Agradecimentos ao Comandante da Polícia Militar no 

município de Monteiro Lobato Sargento PM André Luiz Soares. Aprovado por todos os 

Vereadores. Findo esse expediente, o Presidente informou a todos que o Senhor Ulisses 

Oliveira passará a fazer uso da Tribuna Livre conforme a Lei nº 1.605/2015, abordando o 

tema “ Votação da Lei de escala 12x36 logo após o término da Sessão. Também convidou a 

todos para a Sessão Solene de outorga do Título Honorário de Cidadão Lobatense ao 

Excelentíssimo Deputado Federal Eduardo Cury, a ser realizada dia 17 de fevereiro, às 19:30 

horas. Por fim, convocou os Vereadores para a próxima Sessão Ordinária no dia 17 de 

fevereiro, às 19 horas.  Agradeceu a   presença de todos e declarou encerrada a Sessão.  

 
Sala das Sessões, 03 de fevereiro de 2020. 
 
 
 
 

____________________________ 

Vereador Carlos Renato Prince 
- Presidente da Câmara – 

 

 

 

_________________________ 

Vereador Luís Carlos Diniz 
- Primeiro Secretário – 
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