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ATA DA 3ª SESSÃO SOLENE DA 16ª (DÉCIMA SEXTA) LEGISLATURA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO 

 
 

Aos cinco dias do mês de Dezembro do ano de dois mil e quatorze, às vinte horas, no 

Plenário 26 de Abril – Palácio de Buquira desta Egrégia Casa de Leis, sob a Presidência 

do Vereador Ailton Rodolfo Martins, tem início a 3ª (terceira) Sessão Solene da 16ª 

(décima-sexta) Legislatura. O presidente inicia a solenidade cumprimentando e 

agradecendo a presença das autoridades, da família do homenageado e dos amigos. 

Declara aberta a Sessão Solene que nomeia a Tribuna da Câmara Municipal de Monteiro 

Lobato que passa à denominação de "Tribuna Vereador Geraldo Bueno da Silva". 

Convida o Orador Oficial, Edson Gonçalves Rodrigues para ocupar a Tribuna e 

conduzir a solenidade. O Presidente convida para compor a Mesa de Honra, a 

Excelentíssima Prefeita Municipal, senhora Daniela de Cássia Santos Brito e a 

Ilustríssima senhora Maria Eugênia Bueno da Silva, esposa do homenageado. Em 

seguida, convida os vereadores presentes à solenidade a ocuparem seus lugares: Carlos 

Renato Prince, Edjelson Aparecido de Souza, Jarbas Luiz de Noronha Filho, João 

Francisco da Silva, José Donizeti Pereira, Leandro Jesus da Costa, Luís Pereira de 

Melo Filho e Maria das Gracias de Siqueira Leiva. O Presidente passa a palavra ao 

Orador que cumprimenta os presentes e convida a todos para a execução do Hino 

Nacional. Na sequencia, convida o Presidente da Casa, Vereador Ailton Rodolfo 

Martins, autor da Propositura, para que realize a leitura do Decreto Legislativo nº 03/14 

aprovado por todos os vereadores em Sessão Plenária e que autorizou ao Legislativo 

Municipal a nomeação da Tribuna dessa Casa de Leis e para que na oportunidade, preste 

sua homenagem. Após a leitura do documento, o Presidente Ailton passa a falar de sua 

admiração pelo modo como Geraldo Bueno conduziu sua vida política e familiar, tendo 

sempre como lema a paz e a união e do grande incentivador que foi dos jovens à vida 

pública; como o seu caso, que desde bem jovem acompanhava Geraldo Bueno às 

reuniões de partido e tudo o que sabe da conduta honesta e ética que um político deve ter, 

aprendeu com ele. Elogia o comportamento exemplar com relação à família e à 

comunidade católica da qual era diácono. Afirma que Geraldo Bueno possuía um selo de 

qualidade por sua conduta pessoal, familiar, religiosa e política; sempre pensando no bem 

das pessoas e da cidade que o acolheu. Agradece a presença de todos e passa a palavra ao 

Orador que convida o Presidente Ailton, a Prefeita Daniela e a esposa do homenageado 

Maria Eugenia, para fazerem o descerramento da placa de homenagem. O Orador Edson, 

com muita emoção e alegria, comunica a todos que a partir de hoje a Tribuna da Câmara 

Municipal passa a se denominar "Tribuna Vereador Geraldo Bueno da Silva".   

Dando continuidade, o Orador convida para fazer o pronunciamento em nome da família, 

Raquel Bueno de Vilhena, filha do homenageado. Inicia agradecendo ao Vereador Ailton 

pela honrosa homenagem a seu pai e agradece também a todos os demais vereadores que 

aprovaram a iniciativa. Agradece também à cidade de Monteiro Lobato que um dia, 

carinhosamente acolheu Geraldo Bueno e Maria Eugênia para que aqui constituíssem e 

formassem sua família. Lembra a todos que seu pai como vereador e presidente desta 

Casa de Leis, fez uso inúmeras vezes dessa Tribuna com seriedade, respeito e com a 

intenção em fazer o melhor para a população da cidade, espera que continue sendo usada 

com o mesmo ideal que era promover a caridade, esse o grande mérito de seu pai na vida 

pública.   Agradece à população de Monteiro Lobato que continua acolhendo a família 

Bueno com muito carinho. Sem mais, agradece a todos.   Em seguida, a Prefeita Daniela 

solicita fazer uso da palavra e inicia dizendo que sua fala não estava prevista, mas faz 
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questão de lembrar a todos que Geraldo Bueno foi praticamente o encaminhador de sua 

vida religiosa, pois desde criança, adorava participar dos grupos de jovens e todas as 

atividades religiosas comandadas por ele. Elogia também as qualidades de Geraldo como 

pai de família e homem público. Sem mais, agradece a todos. Na sequência, é convidado 

a prestar sua homenagem, o Padre José Vieira Pinto, amigo do homenageado, que 

também ressalta as qualidades de Geraldo Bueno como exemplar pai de família sempre 

dedicado e atencioso e como homem público, vereador sempre preocupado em fazer o 

melhor para a cidade e pronto a ajudar os mais necessitados. Elogia a família, a esposa 

Maria Eugenia e as filhas que deram continuidade aos ensinamentos de Geraldo vivendo 

unida e em harmonia.  Sem mais, agradece a todos.  Próximo a prestar sua homenagem, o 

amigo de longa data de Geraldo Bueno, Diácono João Mendes Pereira. Muito 

emocionado, passa a relatar, saudoso, o início de sua amizade com Geraldo Bueno e de 

quando fizeram juntos o curso de teologia e por quatro anos enfrentaram muitas 

dificuldades até a formatura, que culminou com a nomeação dos dois ao Diaconato na 

Paróquia de Monteiro Lobato, perpetuando assim a antiga amizade. Fala das qualidades 

de Geraldo Bueno como amigo e como diácono, principalmente como conselheiro para 

todos os assuntos, sempre sábio e amigo, para qualquer pessoa que o procurasse. 

Agradece à família Bueno, tanto por parte de Geraldo quanto do irmão João Bueno, que 

muito o ajudaram quando veio morar em Monteiro Lobato. Diz que se sente honrado por 

ter participado como amigo, dessa linda família constituída pelo amigo Geraldo Bueno. 

Sem mais, se despede. Finalizando, o Orador Edson Rodrigues, recebe do Presidente a 

franquia da palavra e diz que se sente muito honrado e feliz em fazer parte dessa 

merecida e justa homenagem, pois foi exatamente nessa Casa de Leis, quando seu pai, 

Alcides Rodrigues, foi homenageado com o Título de Cidadão Lobatense, o último 

evento público que Geraldo Bueno participou. E foi nessa Tribuna que Geraldo Bueno 

fez seu último discurso homenageando seu pai e pode afirmar com certeza, foi o dia mais 

feliz da vida de seu pai. E fala emocionado que hoje, ele é quem está aqui ocupando a 

mesma Tribuna, homenageando o grande amigo de seu pai, Geraldo Bueno. Diz que 

todas as qualidades de Geraldo já foram aqui elencadas, mas reforça a todas e diz que a 

lembrança mais viva que tem do amigo, é o Geraldo caminhando pelas ruas da cidade 

sempre com muita alegria e com um sorriso no rosto que contagiava a todos que 

cruzavam seu caminho. E sempre tinha uma palavra carinhosa, de conforto ou uma 

brincadeira que fazia as pessoas rirem.   Agradece a família do Geraldo, Dona Eugênia, 

as filhas Sara, Sofia, Raquel e Julia, aos genros e netos que sempre acolheram a seu pai e 

a ele também com muito carinho. Sem mais, agradece a presença de todos e encerra a 

solenidade. Para constar, Eu, Vereadora Maria das Gracias de Siqueira Leiva, Primeira 

secretária, lavrei a presente Ata. 

 

Sala das Sessões, 05 de dezembro 2014. 
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