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  ATA DA 66ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 17ª LEGISLATURA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO. 

 

Aos dezesseis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezenove, 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 66ª (sexagésima-sexta) 
Sessão Ordinária da 17ª (décima sétima) Legislatura. O Presidente solicitou ao Primeiro 
Secretário, Vereador Luís Carlos Diniz que fizesse 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 65ª (sexagésima-quinta) 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:  Pareceres emitidos pelas Comissões Competentes quanto aos Projetos a 
serem votados na Sessão. Em seguida, o Presidente solicitou aos Vereadores a leitura de 
suas proposituras:  1. Requerimento nº 109/19 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo 
Martins.   2. Requerimento nº 110/19 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince. 3. 
Moção de Aplausos nº 15/19 de autoria do Vereador Carlos Renato Prince. 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. O Vereador Ailton Martins ocupou a Tribuna, 
cumprimentou os presentes e iniciou falando do ofício que encaminhou  à Deputada  
Estadual Leticia Aguiar onde solicitou verba para melhorias e manutenção da Estrada da 
Matinada que está em estado precário e prejudicando o produtor rural ali instalado e também 
o transporte escolar, devido a uma grande enchente ocorrida no local. Disse que quer 
melhorias para todas as estradas do município e,  para tanto,  pede aos colegas a aprovação 
do seu requerimento à Deputada Estadual. Pede também à Secretária de Serviços Municipais, 
Aluani,  que  dê o retorno aos moradores do bairro São Benedito e explique a causa de não 
estar coletando o lixo no bairro. Aproveitou para solicitar à Secretária, a limpeza do bairro 
devido às festas de final de ano que estão chegando e os moradores estão cobrando. Finalizou 
parabenizando o Presidente Carlos Renato Prince pela excelente administração da Câmara 
Municipal, concluiu a obra de construção dos banheiros adaptados e ampliou a cozinha. 
Lembrou que o projeto foi feito na administração anterior. Parabenizou o Vereador Renato 
que já administrou a Câmara anteriormente e também,   por longa data, administra  o 
Sindicato Rural. Voltou esse ano a administrar a Câmara e o parabenizou pela equipe 
montada para atender a população: agradeceu aos funcionários da Câmara,  dizendo que de 
sua parte,  tudo o que trouxe, foi resolvido e sempre foi prontamente atendido. Deseja a 
todos a proteção e as bençãos de Deus e ainda  agradeceu o Presidente Renato pela 
transmissão da Sessão ao vivo, um canal que foi aberto entre os Vereadores e a população. 
Sem mais, agradeceu a todos e se despediu . O Presidente Renato Prince agradeceu ao 
Vereador Ailton pelas palavras dedicadas à sua pessoa e dando continuidade à Sessão, 
colocou em Discussão e Votação as matérias em tramitação Ordinária: 1. Requerimento 
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nº 109/19 de autoria do Vereador Ailton Rodolfo Martins que requer à Deputada 
Estadual Leticia Aguiar a inclusão da Estrada da Matinada no Programa Melhor Caminho do 
Governo Estadual: aprovado por todos os Vereadores. 2. Requerimento nº 110/19 de 
autoria do Vereador Carlos Renato Prince que requer à Prefeita Municipal recolocar a 
placa indicativa da Estrada Municipal Benedito Monteiro do Prado, no bairro dos Souzas: 
aprovado por todos os Vereadores. 3. Moção de Aplausos nº 15/19 de autoria do 
Vereador Carlos Renato Prince que parabeniza o Circo Pandavas pelo belo trabalho 
desenvolvido no município: aprovada por todos os Vereadores. 4. Projeto de Lei do 
Executivo nº 31/19 de autoria da Prefeita Municipal que “Altera a Lei Municipal nº 1.526 
de 09/12/2012 que “Cria o Fundo Municipal de Direitos do Idoso”; bem como altera a Lei 
Municipal nº 1307 de 12/09/2005 que “Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de 
Defesa e Proteção da Pessoa Idosa. O Vereador  Jesse abriu a Discussão e relata que o 
parágrafo segundo do referido projeto necessita de uma análise e estudo  mais detalhado, 
para tanto, solicita ao Presidente o “Pedido de vistas ao Projeto” para análise.  O Presidente 
concordou e deferiu o pedido do Vereador Jesse, retirou o referido Projeto da votação e o 
encaminhou para análise. 5. Projeto de Lei do Executivo nº 32/19 de autoria da Prefeita 
Municipal que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Especial: aprovado 
por todos os Vereadores. Findo o expediente parlamentar, o Presidente convidou a todos os 
presentes para a Sessão Solene de outorga do Título Honorário de Cidadão Lobatense aos 
Ilustríssimos Senhores Everaldo Honório dos Santos Filho, o Cabo PM Santos Filho e ao 
Senhor Anderson Silva Maria, Cabo PM Anderson Silva, a ser realizada logo após o término 
da Sessão. Informou ainda aos Vereadores que o Recesso Parlamentar se dará no período de 
23 de dezembro de 2019  a 02 de fevereiro de 2020, ficando à disposição para eventuais 
convocações extraordinárias. Agradeceu a   presença de todos e declarou encerrada a Sessão. 
 

Sala das Sessões, 16 de dezembro de 2019. 
 
 
 
 

____________________________ 

Vereador Carlos Renato Prince 
- Presidente da Câmara – 

 

 

 

_________________________ 

Vereador Luís Carlos Diniz 
- Primeiro Secretário – 
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