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Câmara Municipal de Monteiro Lobato 
Estado de São Paulo 

  ATA DA 73ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos quatro dias do mês de maio 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 73ª (septuagésima-

terceira) Sessão Ordinária da 17ª (décima sétima) Legislatura. O Presidente nomeou 

interinamente o Vereador Jesse Marcos de Azevedo como Secretário da Sessão, tendo 

em vista a ausência do Vereador Luís Carlos Diniz, Primeiro Secretário da Mesa Diretora. 

O Secretário,  Vereador Jesse Marcos de Azevedo fez a verificação da presença dos 

vereadores: faltando o Vereador Luís Carlos Diniz. 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  72ª 

(septuagésima-segunda)   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 das matérias em pauta: 1.   

Pareceres emitidos pelas Comissões competentes quanto ao Projeto de Lei do Legislativo 

nº 04/2020  de autoria do Vereador Odair José Rocha a ser votado na Sessão. 2. Projetos 

de Lei do Executivo nº 19, 20 e 21/2020 de autoria da Prefeita Municipal. O Presidente 

informa os Vereadores que os Projetos nº 19 e 21/20 não serão lidos na íntegra devido 

ao extenso conteúdo e estarão à disposição na Secretaria da Câmara Municipal para leitura 

e análise. 3. Projeto de Lei Complementar nº 02/2020 de autoria da Prefeita Municipal. 

O Presidente informou que encaminhará os referidos Projetos às Comissões 

competentes para emissão de Parecer e informou aos Vereadores que, conforme o Ato 

de Mesa nº 05/2020 do dia 22 de abril de 2020, de autoria do Presidente da Câmara, fica 

suspenso o uso da Tribuna na presente Sessão. Findo esse expediente, o Presidente 

colocou em Discussão e Votação a matéria em tramitação Ordinária: 1. Projeto de Lei do 

Legislativo nº 04/2020  de autoria do Vereador Odair José Rocha: Determina o registro 

e a identificação de animais domésticos por seus proprietários e responsáveis e dá outras 

providências. O Vereador Odair José Rocha abriu a Discussão e disse que está 

apresentando esse projeto devido às reclamações dos munícipes quanto aos cachorros 

abandonados. Disse que tem observado que muitos animais que perambulam pelas ruas 

da cidade têm dono. Essa é a razão desse projeto, para verificação e identificação dos que 

têm dono e daqueles que realmente são de rua, que são uma minoria, com menos de dez 

cachorros. A maioria tem dono e suas casas. Sem mais agradeceu. O Presidente colocou 

em o projeto em votação que foi aprovado por todos os Vereadores. Não havendo mais 

nada a tratar, o Presidente convocou os Vereadores para a próxima Sessão Ordinária no 

dia 18 de maio  às 19 horas. Agradeceu a   presença de todos e declarou encerrada a 
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Sessão. Para constar, eu, Vereador Jesse Marcos de Azevedo, secretário interino nessa 

Sessão, lavrei a presenta Ata.  

Sala das Sessões, 04 de maio de 2020. 

 

 

 
_________________________________ 

Vereador Carlos Renato Prince 
- Presidente da Câmara – 

 

 

 

_________________________ 

Vereador Jesse Marcos de Azevedo 
- Secretário – 
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