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ATA DA 44ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos dezessete dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezoito, às dezenove 
horas, no Plenário 26 de Abril - Palácio de Buquira da Câmara Municipal de Monteiro 
Lobato, sob a presidência do Vereador Ailton Rodolfo Martins, tem início a 44ª 
(quadragésima quarta) Sessão Ordinária da 17ª (décima sétima) Legislatura. O 
Presidente, Vereador Ailton Rodolfo Martins solicitou a Primeira Secretária, 
Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa que fizesse a verificação da presença 
dos vereadores: todos presentes. Havendo quórum regimental, o Presidente declara 
aberta a Sessão. A Primeira Secretária procede à leitura de um trecho da Bíblia 
conforme costume desta Casa de Leis. Em seguida houve a execução do Hino 
Nacional. O Presidente colocou em votação a dispensa da leitura da ata da 43ª 
(quadragésima terceira) Sessão Ordinária: todos os vereadores estiveram de acordo. 
Em seguida, conforme artigo 80 do Regimento Interno da Câmara Municipal, o 
Presidente colocou em discussão e votação a ata da 43ª (quadragésima terceira) Sessão 
Ordinária: aprovada por todos os vereadores. Na sequencia, o Presidente pediu a 
Secretária que realizasse a leitura do Ato de Mesa nº 03/2018 de 17 de dezembro de 
2018. Também requereu a Primeira Secretária que fizesse a leitura dos pareceres 
emitidos pelas comissões quanto aos projetos a serem apreciados na presente sessão. 
Após a leitura dos pareceres o Presidente solicitou aos vereadores que fizessem a 
leitura de suas respectivas proposituras: 1. Requerimento nº 72/18 de autoria do 
Vereador Carlos Renato Prince. 2. Requerimento nº 73/18 de autoria do 
Vereador Carlos Renato Prince. 3. Requerimento nº 74/18 de autoria do 
Vereador Carlos Renato Prince. 4. Requerimento nº 75/18 de autoria do 
Vereador Carlos Renato Prince. 5. Requerimento nº 76/18 de autoria do 
Vereador Ailton Rodolfo Martins. 6. Requerimento nº 77/18 de autoria do 
Vereador Jesse Marcos de Azevedo. 7. Requerimento nº 78/18 de autoria do 
Vereador Jesse Marcos de Azevedo. 8. Requerimento nº 79/18 de autoria do 
Vereador Jesse Marcos de Azevedo. 9. Requerimento nº 80/18 de autoria do 
Vereador Odair José de Araújo. 10.  Moção nº 08/18 de autoria do Vereador 
Odair José Rocha. 11. Moção nº 09/18 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo 
Martins e do Vereador Odair José de Araújo. 12. Projeto de Lei do Legislativo 
nº 22/18 de autoria do Vereador Odair José Rocha. 13. Projeto de Lei do 
Executivo nº 45/18 de autoria da Prefeita Municipal. O Presidente encaminhou 
os referidos projetos paras comissões competentes para análise e emissão de parecer. 
Encerrado o prazo para inscrição dos vereadores no Livro de Oradores, o Presidente 
convidou os vereadores inscritos para ocuparem a tribuna e abordarem o tema de 
livre escolha, desde que de interesse público, de acordo com art. 68 do Regimento 
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Interno. O Vereador Ailton Rodolfo Martins disse que mesmo não havendo 
inscritos no livro de oradores irá disponibilizar a palavra aos vereadores que queiram 
deixar uma mensagem de final de ano. Falou que sobre sua moção que propôs 
juntamente com o Vereador Odair José de Araújo agradecendo o atual Assessor 
Legislativo pelo trabalho realizado e pela discrição enquanto ocupou o cargo, mas que 
agora irá traçar novos caminhos. Falou aos vereadores que fez o possível para atender 
a todos e pediu desculpas por qualquer inconveniente que possa ter causado, pois 
procurou fazer tudo dentro da legalidade. Desejou boa sorte aos possíveis candidatos 
a presidência desta Casa de Leis. Reforçou que fez algumas indicações de melhorias 
no município para Prefeita, que cobrou providências em relação aos requerimentos 
enviados ao Executivo Municipal e que antecipou parte do duodécimo para que a 
Prefeitura pudesse atender alguns pedidos, entretanto, nada foi feito até o momento. 
Informou que a Câmara irá devolver aproximadamente R$ 100.000,00 (cem mil reias) 
para Prefeitura em dezembro e pediu que os vereadores apresentem suas indicações 
para que a Prefeita possa designar esse recurso. Agradeceu a todos e passou a palavra 
para os demais vereadores. O Vereador Odair José Rocha agradeceu o Presidente e 
a administração da Câmara Municipal, congratulou os servidores e a Mesa Diretora. 
Pediu que os vereadores que mudem o modo de trabalhar para que possam 
demonstrar à população as atividades que são de competência da Câmara Municipal e 
que os trabalhos do Legislativo Municipal estão em dia. Agradeceu a todos os colegas 
e pediu desculpas por qualquer atitude que tenha desagradado a alguém e desejou um 
feliz natal e um próspero ano novo a todos. O Vereador Odair José de Araújo 
começou desejando uma boa noite a todos e desejou a todos um feliz natal e um feliz 
ano novo e que independente de quem seja eleito presidente da câmara que possa 
haver uma união maior entre os vereadores. O Vereador João Francisco da Silva 
agradeceu aos colegas vereadores pelo companheirismo e apoio, agradeceu a 
administração desta Casa e que nos próximos dois anos que a Câmara possa mostra 
seu trabalho. O Vereador José Donizeti Pereira agradeceu o Presidente, os demais 
vereadores, os funcionários da Câmara Municipal e desejou um feliz e iluminado ano 
novo para todos nós. O Vereador Luis Carlos Diniz principiou agradecendo os 
funcionários da Casa, os colegas vereadores e que 2019 será um novo ano e que os 
conflitos devem ser esquecidos para que seja dada continuidade aos trabalhos. O 
Vereador Carlos Renato Prince começou agradecendo a Deus pelo dom da vida, 
parabenizou os funcionários da Câmara Municipal pelo trabalho e que no próximo 
mandato da mesa diretora que os vereadores possam ser atendidos pela 
Administração Municipal sem que haja distinção entre base e oposição. Desejou um 
feliz natal e um feliz ano novo a todos. O Vereador Jesse Marcos de Azevedo 
desejou uma boa noite a todos, parabenizou o Presidente pelos dois anos de mandato 
independente dos conflitos e divergências que existiram que não magoas em relação à 
atividade de vereador; desejou um feliz natal e um próspero ano novo a todos e que 
esse desejo se estenda aos funcionários da Prefeitura Municipal. A Vereadora 
Gislene Aparecida Barreto Costa agradeceu o Presidente pelo trabalho realizado, e 
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que nesses dois anos pode aprender um pouco com cada um dos colegas vereadores e 
que próximo ano que os vereadores possam estar mais unidos no propósito de buscar 
melhorias para o município, agradeceu a todos e desejou um feliz natal e um feliz ano 
novo. Finalizado o uso da tribuna, o Presidente colocou em discussão e votação as 
matérias em tramitação ordinária: 1. Requerimento nº 72/18 de autoria do 
Vereador Carlos Renato Prince: aprovado por todos os vereadores. 2. 
Requerimento nº 73/18 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: 
aprovado por todos os vereadores. 3. Requerimento nº 74/18 de autoria do 
Vereador Carlos Renato Prince: aprovado por todos os vereadores. 4. 
Requerimento nº 75/18 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: 
aprovado por todos os vereadores. 5. Requerimento nº 76/18 de autoria do 
Vereador Ailton Rodolfo Martins: aprovado por todos os vereadores. 6. 
Requerimento nº 77/18 de autoria do Vereador Jesse Marcos de Azevedo: 
aprovado por todos os vereadores. 7. Requerimento nº 78/18 de autoria do 
Vereador Jesse Marcos de Azevedo: aprovado por todos os vereadores. 8. 
Requerimento nº 79/18 de autoria do Vereador Jesse Marcos de Azevedo: 
aprovado por todos os vereadores. 9. Requerimento nº 80/18 de autoria do 
Vereador Odair José de Araújo: aprovado por todos os vereadores. 10. Moção 
nº 08/18 de autoria do Vereador Odair José Rocha: aprovada por todos os 
vereadores. 11. Moção nº 09/18 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins 
e do Vereador Odair José Rocha: aprovada por todos os vereadores. 12. Projeto 
de Lei do Legislativo nº 21/18 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince: 
aprovado por todos os vereadores. 13. Projeto de Lei do Executivo nº 42/18 de 
autoria da Prefeita Municipal: aprovado por todos os vereadores. Findo o 
expediente e não havendo mais nada a tratar, o Presidente, convocou os Nobres Edis 
para próxima Sessão Extraordinária que será realizada às 19 horas do dia 19 de 
dezembro de 2018. Reiterou que as chapas que irão concorrer à eleição da mesa 
diretora devem ser protocolizadas na Secretaria da Câmara Municipal até às 17 horas 
do dia 19 de dezembro. Sem mais para o momento, agradeceu a presença de todos e 
declarou encerrada a presente Sessão. Para constar, Eu, Vereadora Gislene 
Aparecida Barreto Costa, Primeira Secretária, lavrei a presente Ata. Sala das Sessões, 
17 de dezembro de 2018.  

 
 
 

Vereador Ailton Rodolfo Martins 
- Presidente da Câmara - 

 
 
 

Vereadora Gislene Aparecida Barreto Costa 
- Primeira Secretária - 
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