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  ATA DA 70ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos dezesseis dias do mês de março 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 70ª (septuagésima) 

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 das atas da  69ª (sexagésima-nona) Sessão Ordinária e da 46ª 

(quadragésima-sexta) Sessão Extraordinária: 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. Ofício nº 088/2020 de autoria da Prefeita Municipal referente à retirada do 

Projeto de Lei do Executivo nº 30/2019 de autoria da Prefeita Municipal da apreciação 

dos Vereadores. 2. Ofício nº 196/2020 de autoria do Deputado Federal Marco Bertaiolli 

informando o encaminhamento do pedido de Emenda Parlamentar de autoria do 

Vereador Carlos Renato Prince para a construção de quadra coberta no Recinto de Festas 

de Monteiro Lobato.  3. Pareceres emitidos pelas Comissões competentes, quanto aos 

projetos a serem apreciados na Sessão. Após, solicitou aos Vereadores a leitura de suas 

proposituras a serem apreciadas na Sessão :  1. Requerimento nº 19/20 de autoria do 

Vereador Ailton Rodolfo Martins. 2. Moção nº 03/20  de autoria do Vereador Ailton 

Rodolfo Martins. Após o Presidente solicitou ao Secretário a leitura das matérias em 

pauta: 1. Projeto de Lei do Legislativo nº 03/2020 de autoria do Vereador Carlos Renato 

Prince que autoriza o Poder Legislativo a celebrar convênio com a SICOOB CRESCEM 

- Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos servidores Municipais da Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte o para concessão de empréstimos aos 

funcionários e agentes políticos da Câmara Municipal de Monteiro Lobato. 2. Projeto de 

Lei do Executivo nº 16/20 de autoria da Prefeita Municipal que dispõe sobre 

procedimentos a serem adotados para a exumação de corpos  no Cemitério público 

municipal do município de Monteiro Lobato. O Presidente informou que encaminhará 

os referidos projetos às Comissões competentes para análise e emissão de Parecer. Em 

seguida convidou os Vereadores inscritos como Oradores para ocupar a Tribuna e fazer 

uso da palavra conforme o Regimento Interno. O Primeiro inscrito, Vereador Ailton 

Rodolfo Martins, cumprimentou a todos e  iniciou falando sobre o prazer de ter sido 

convidado pelos proprietários da empresa Doçurinha a visitar a empresa. Parabenizou o 

Senhor Pedro e Dona Vanda, presentes à Sessão. Disse que pode conhecer todo o 
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funcionamento e  procedimentos de fabricação dos produtos direcionados aos diabéticos 

que levam o nome da cidade a todo o território nacional e até internacional pois já 

negociaram com a China.  Enfatizou que é uma empresa que está empregando com 

qualidade devido aos muitos benefícios concedidos aos funcionários. Disse saber das 

dificuldades em manter um funcionário mas sabe também do tratamento humano 

dedicado aos lobatenses que ali trabalham. Disse que os Vereadores estão aqui para apoiar 

os empresários, sem briga política ou inveja. Pede aos colegas que aprovem a Moção de 

Aplausos aos proprietários da empresa.  Outro assunto, informou que a Deputada 

Estadual Letícia Aguiar encaminhou o Oficio de sua autoria ao Governador, onde 

solicitou cadeiras de rodas, de banho e muletas para o Cantinho São Vicente. Citou ainda 

vários pedidos que  fez à Prefeita para  melhorias nas estradas e pontes da área rural e 

não foi atendido. Diante disso, disse que fez denúncias ao Ministério Público pois são 

serviços que quem deve executar é o Poder Executivo e ele, como Vereador,  cumpre a 

sua função que é legislar, fiscalizar e denunciar. Disse que frequenta a igreja evangélica 

do bairro dos Souzas e tem deparado com o trânsito de veículos fechado na rua principal 

quando há eventos na Praça. E não são eventos oficiais, disse que essa atitude tem 

atrapalhado  também a chegada do ônibus de transporte coletivo ao ponto final que fica 

na praça.  Perguntou se essa atitude foi autorizada pela Prefeitura. Pediu à Secretária 

Aluani se inteirar dos eventos na Praça dos Souzas, principalmente quando a Praça é 

fechada ao trânsito. Sem mais se despediu. O próximo inscrito, Vereador Luís Carlos 

Diniz, cumprimentou a todos e iniciou dizendo que apoia a Moção do Vereador Ailton. 

Se dirigiu ao senhor Pedro e Dona Vanda, proprietários da empresa Doçurinha e disse 

saber das dificuldades para se manter uma empresa e da importância da fábrica para a 

cidade. Agradeceu a presença e parabenizou-os pelo trabalho árduo e pela  prosperidade 

da fábrica em nossa cidade.  Fez um agradecimento especial ao Deputado Marco Aurélio 

Bertaiolli que anunciou em reunião onde esteve juntamente com o Edmar, Aleandro e 

Vereador Jesse, uma verba destinada para a compra de uma ambulância para o município 

e também uma verba para a compra de um veículo pequeno para o Asilo Cantinho São 

Vicente. Agradeceu ao Aleandro Sene que levou essa reivindicação ao Deputado. Disse 

que  pedir votos para um deputado muitas vezes pode ser revertido em verba para a 

cidade e melhoria de vários setores do município. Lembrou que , completando apenas 

um  ano de mandato, o Deputado  já enviou ao município além dessas citadas,  verbas 

para a compra de um trator agrícola e de um ônibus para o transporte escolar que já está 

na cidade. Deixou o seu agradecimento. Informou também que a empresa vencedora da 

licitação para as obras na Vila esperança,  deve começar nos próximos dias.  Espera que 

essas melhorias tragam bem estar aos moradores. Parabenizou a equipe que está tomando 

a iniciativa para  a regularização fundiária do bairro Alpes do Buquira. Deixou à 

disposição os serviços da Câmara Municipal se acaso precisarem de algum projeto de lei 

ou revogação de lei, enfim, alguma legislação que agilize o processo. Disse que o ex-

prefeito Gabriel Vargas iniciou a regularização com a aprovação da  ZEIS – Zona 

Especial de Interesse Social para o bairro Alpes do Buquira para que as pessoas passem 
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a ser donos de fato de suas casas construídas no Alpes do Buquira. Reiterou o seu apoio. 

Com relação às estradas rurais, disse que faz três anos que os Vereadores estão batendo 

nesse assunto , reivindicando  e não adiantou,  as coisas não se resolveram, as estradas 

intransitáveis, cheias de buracos o mato invadindo,  pontes caindo. Disse que só se vê 

emergencial, não existe um projeto e nem  planejamento. Disse que a  situação é gritante 

ver as pessoas menos favorecidas que vivem na roça e minam suor e sangue o tempo 

todo.  Disse que é triste ser político e não poder andar de cabeça erguida porque o outro 

não fez o trabalho dele. Concluiu que o poder de fiscalização do Vereador não tem valor.  

Citou como exemplo um fato: disse que recebeu uma denúncia de um fato ocorrido na 

Prefeitura Municipal de um “possível” desvio de máquina, mão de obra e material, de 

pedras. Disse que   comunicou a responsável para que o caso fosse apurado. Perguntou: 

- O que ela fez? Foi ao funcionário e falou que eu tinha falado do desvio. O funcionário 

veio até minha casa tirar satisfações, fui intimidado.   Tive que me defender da intimidação 

como homem e como pessoa. É vergonhoso! O Vereador pedir apuração dos fatos e o 

funcionário vir me intimidar! Disse que não aceita esse fato pois na casa dele não tem 

nada da Prefeitura e não tem nem um parente trabalhando lá. Sem mais agradeceu a todos 

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

matérias em tramitação Ordinária: 1. Requerimento nº 19/20 de autoria do Vereador 

Ailton Rodolfo Martins: Requer à Deputada Estadual Letícia Aguiar informações sobre 

o Ofício nº 224/2019 de sua autoria que solicita verba através de Emenda Parlamentar 

para a construção de cobertura metálica na Quadra de Esportes do Bairro São Benedito. 

Aprovado por todos os Vereadores.   2. Moção nº 03/20  de autoria do Vereador 

Ailton Rodolfo Martin:. Apresenta manifestações de Agradecimento e Aplausos aos 

proprietários da empresa Palazzo do Diet Light. O Vereador Jesse Azevedo fez um 

aparte, cumprimentou a todos, manifestou-se totalmente favorável à Moção de aplausos 

à empresa Doçurinha e estendeu as homenagens também às outras empresas do 

município que também empregam muitos lobatenses: a Biopar instalada no bairro dos 

Souzas que emprega 20 pessoas, a empresa de ônibus Cidade Natureza, o Supermercado 

Visconde, a “Agua Mineral Monteiro Lobato, os restaurantes e comércios e também o 

Asilo que emprega muitas pessoas. Sem mais, se despediu. O Vereador Ailton lembrou 

que o Presidente Renato Prince também já homenageou  com uma Moção a Água Mineral 

Monteiro Lobato. O Presidente concordou e declarou a Moção nº 03 /2020 aprovada 

por todos os Vereadores. 3. Projeto de Lei do Executivo nº 12/2020 de autoria da 

Prefeita Municipal: Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial para 

execução do Projeto Sementes da Tradição – Implantação do Núcleo de Viola Caipira. 

Aprovado por todos os Vereadores.  4. Projeto de Lei do Executivo nº 13/2020 de 

autoria da Prefeita Municipal que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional 

especial para a fabricação e instalação de sinalização turística. Aprovado por todos os 

Vereadores.   4. Projeto de Lei do Executivo nº 14/2020 de autoria da Prefeita 

Municipal que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial para a 

revitalização da Praça Comendador Freire. Aprovado por todos os Vereadores.  5. 
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Projeto de Lei do Executivo nº 15/2020 de autoria da Prefeita Municipal que 

autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial para a reforma da Escola 

Municipal Professora Elizabeth Coelho Micheletto. Aprovado por todos os 

Vereadores.  Não havendo mais nada a tratar, o Presidente convocou os Vereadores 

para a próxima Sessão Ordinária no dia 06 de abril, às 19 horas. Agradeceu a   presença 

de todos e declarou encerrada a Sessão.  

      Sala das Sessões, 16 de março de 2020. 

 
 

 

 

 

_________________________________ 

Vereador Carlos Renato Prince 
- Presidente da Câmara – 

 

 

 

_________________________ 

Vereador Luís Carlos Diniz 
- Primeiro Secretário – 
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