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 ATA DA 1ª (PRIMEIRA) SESSÃO SOLENE DA 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) LEGISLATURA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE MONTEIRO LOBATO  
 

Ao primeiro dia do mês de janeiro do ano de dois mil e dezessete, às dezesseis horas, no 
Centro Esportivo “Carlos Maria Auricchio”, sob a coordenação do Mestre de Cerimônias, 
senhor Djair de Souza, tem início a 1ª (Primeira) Sessão Solene que tem por objetivo a 
instalação da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de Monteiro Lobato, empossando os 
Vereadores, Prefeita e Vice-prefeito eleitos em dois de outubro de dois mil e dezesseis. 
Cumprindo o que estabelece a Constituição Federal, a Lei Orgânica Municipal e o 
Regimento Interno do Legislativo, fica determinado que a presente Sessão Solene de 
Posse seja presidida pelo vereador mais votado. Dessa forma, é convidado a ocupar a 
cadeira de Presidente o excelentíssimo Vereador José Donizeti Pereira - PTB. Em seguida, 
são convidados os demais vereadores eleitos: Ailton Rodolfo Martins - PR, Benedito 
Geraldo Vaz Filho - PV, Carlos Renato Prince - PV, Gislene Aparecida Barreto Costa - 
PSB, Jesse Marcos de Azevedo – PV, João Francisco da Silva - PV, Odair José de Araújo - 
DEM e Odair José Rocha - PMDB. Dando continuidade, são também convidados a 
compor a Mesa, a ilustríssima senhora Daniela de Cássia Santos Brito, Prefeita reeleita e o 
vice-prefeito, o senhor Vicente de Paula Prisco da Cunha. Em seguida, o senhor Djair 
ressalta a presença autoridades à Sessão e então passa a palavra ao Presidente. O 
Vereador José Donizeti Pereira deseja boa tarde aos presentes e informa que a presente 
sessão solene tem por objetivo  a instalação da 17ª Legislatura da Câmara Municipal de 
Monteiro Lobato, empossando os Vereadores, Prefeita e Vice-prefeito eleitos em dois de 
outubro de dois mil e dezesseis. O Presidente convida o Vereador Jesse Marcos de 
Azevedo para secretariar os trabalhos em pauta. O secretário procede à leitura de um 
trecho da Bíblia como é costume dessa Casa de Leis e em seguida é realizada a execução 
do Hino Nacional. O Presidente declara que os vereadores eleitos cumpriram o disposto 
no artigo 19, parágrafo 7º da Lei Orgânica do Município, no que trata da apresentação de 
declaração de bens para formalização do Ato de Posse. Cumpridas as formalidades, o 
Presidente convida os vereadores a prestarem o juramento de compromisso, 
confirmando o termo proferido por ele: “PROMETO EXERCER, COM DEDICAÇÃO E 
LEALDADE O MEU MANDATO, RESPEITANDO A LEI E PROMOVENDO O BEM ESTAR DO 
MUNICÍPIO”. E assim um a um, na sequência em que foram chamados, os vereadores 
confirmaram: “ASSIM O PROMETO”. Em seguida, o Livro com o Termo de Posse é 
passado e, depois de colhidas as assinaturas dos vereadores, é devolvido ao secretário da 
Mesa. O presidente informa que, com os poderes a ele conferidos pela Constituição e 
pela Lei Orgânica do Município, declara empossados em seus cargos, excelentíssimos 
Vereadores: Ailton Rodolfo Martins, Benedito Geraldo Vaz Filho, Carlos Renato Prince, 
Gislene Aparecida Barreto Costa, Jesse Marcos de Azevedo, João Francisco da Silva, José 
Donizeti Pereira, Odair José de Araujo e Odair José Rocha. A seguir, o Presidente 
informa que a Prefeita e o vice-prefeito eleitos cumpriram com o disposto no artigo 60 da 
Lei Orgânica Municipal que trata da apresentação de declaração de bens para 
formalização do Ato de Posse.  Convida à senhora Daniela de Cássia Santos Brito e o 
senhor Vicente de Paula Prisco da Cunha, respectivamente Prefeita e Vice-Prefeito 
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eleitos, para prestar o juramento, confirmando o termo de compromisso. A Senhora 
Daniela de Cássia Santos Brito, reeleita Prefeita profere: “PROMETO EXERCER, COM 
DEDICAÇÃO E LEALDADE, O MEU MANDATO, RESPEITANDO A LEI E PROMOVENDO O 
BEM ESTAR DO MUNICÍPIO”. Logo após, o Senhor Vicente de Paula Prisco da Cunha, 
eleito Vice-Prefeito profere: “PROMETO EXERCER, COM DEDICAÇÃO E LEALDADE, O MEU 
MANDATO, RESPEITANDO A LEI E PROMOVENDO O BEM ESTAR DO MUNICÍPIO”. Em 
seguida, o Livro com o Termo de Posse é passado e, depois de colhidas as assinaturas da 
Prefeita e do Vice-Prefeito, é devolvido ao secretário da Mesa. O presidente informa que, 
com os poderes a ele conferidos pela Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal, 
declara empossados em seus cargos, a excelentíssima senhora Daniela de Cássia Santos 
Brito no cargo de Prefeita Municipal e o excelentíssimo senhor Vicente de Paula Prisco da 
Cunha no cargo de Vice-Prefeito. A seguir, o Presidente coloca a disposição dos 
vereadores o uso da palavra. O primeiro a fazer uso da palavra, Vereador Odair José 
Rocha, inicio desejando boa tarde, agradeço a presença de todos e agradeço àqueles que 
confiaram e acreditaram em mim para compor a Câmara. Algumas pessoas já me 
conhecem, não pertenço à família rica e quero representar os mais humildes da cidade. 
Quero fazer um mandato de trabalho e dedicação, contando com a parceria de todos. 
Deus que abençoe a todos nós.Próximo a ocupar a Tribuna, Vereador Jesse Marcos de 
Azevedo,  Excelentíssima Ex-Presidente da Câmara Municipal, Vereadora Gracias, 
Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal Daniela de Cássia, Excelentíssimo Senhor Vice-
Prefeito Municipal, Vicente Prisco, Excelentíssimos Vereadores Eleitos, Ilustríssimos 
Dirigentes e Militantes do Partido Verde e de outros Partidos Políticos presentes, 
autoridades militares e civis que aqui se encontram, meu amigo e companheiro do 
Partido Verde de Monteiro Lobato o Senhor Edmar José de Araújo que também 
honrosamente disputou a Eleição Municipal de 2016, cidadãos e cidadãs, boa tarde! É 
com muita emoção e reconhecimento, que inicio minhas palavras com um sincero 
obrigado. Obrigado, primeiramente a Deus, que me deu saúde, serenidade e 
determinação para chegar até aqui. Obrigado aos meus amigos e eleitores que me deram 
a oportunidade de mais uma vez ocupar uma cadeira na Câmara Municipal de Monteiro 
Lobato. Obrigado a minha família, presença fundamental na minha vida e a quem dedico 
e divido este momento importante. A cada 04 anos o povo tem a oportunidade de eleger 
seus representantes para o Poder Legislativo e para o Poder Executivo, por isso, alguns de 
nós Vereadores irão dar continuidade a um trabalho e outros receberam a confiança e 
uma missão de seus cocidadãos para iniciarem um mandato. Os que darão continuidade 
a um trabalho trazem em si a ideia que o caminho percorrido nos últimos 04 anos 
atendeu as expectativas de seus eleitores. Os que iniciarão um trabalho terão a 
oportunidade de demonstrar que o voto foi acertado e que esta chance é um presente 
dos eleitores que reconheceram com antecipação a capacidade de cada um. Há uma 
expectativa muito grande do eleitor em relação ao eleito: para que este cumpra 
exatamente o que se comprometeu durante a campanha e, admitamos, é o mínimo que 
podemos fazer em respeito à confiança que nos foi antecipada. Sendo assim, a 
experiência daquele que dará continuidade a um trabalho não significa qualificação e, da 
mesma forma, a aparente inexperiência de quem o iniciará, não significa justificativa para 
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uma ação parlamentar miúda. A População Lobatense com certeza não aceitará de jeito 
nenhum a acomodação do político, e é isso que faz da política séria e comprometida uma 
prática formidável. O povo espera que cada um de nós conte uma história, uma história 
que transforme para melhor a sua vida, a vida das pessoas. A desconfiança em torno dos 
políticos, causada pela sensação de que todos os políticos são corruptos, nos revela mais 
uma missão, isto é, de fazer a diferença, a começar por uma atuação independente e 
honesta no exercício do cargo público que recebemos como um presente antecipado do 
povo. Sejamos, pois, dignos, agradecidos e sempre merecedores da confiança que o povo 
nos depositou. Precisamos percorrer o caminho que avance para um Poder Legislativo 
independente e, a independência só será alcançada quando a sociedade conseguir 
enxergar com clareza cristalina a diferença entre Poder Legislativo, Poder Executivo e 
Poder Judiciário. Aliás, a diferença entre o Poder Judiciário e os outros Poderes da 
República (o Legislativo e o Executivo) já é clara para a sociedade, afinal, ninguém 
confunde juiz, vereador e prefeito. Precisamos, pois, estabelecer para a sociedade 
lobatense a diferença entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo e, a diferença só 
estará clara quando não houver submissão do Poder Legislativo, isto é, da Câmara 
Municipal representada por seus Vereadores em relação ao Poder Executivo, 
representado pelo Prefeito, ou ainda, em relação a outros poderes ou interesses 
menores. O Poder Legislativo não pode ser como uma prateleira de cristal, cuja única 
utilidade é aparecer aos focos de luz projetadas pelas máquinas fotográficas, no 
empenho de concorrer ou disputar com o Poder Executivo ou com quem quer que seja. 
No final, o poder é do povo e se é dele, não podemos nos render a mais ninguém. E quem 
manda na cidade não é o Prefeito e nem os Vereadores, mas sim, o povo. A coisa pública 
é como o nome diz: é pública, do povo; não é coisa privada e nós, Vereadores, em nome 
do povo, somos os seus guardiões. Infelizmente, ainda há quem trate a coisa pública 
como coisa sua, como coisa privada. Excelentíssimos Vereadores Eleitos e Reeleitos, 
Prefeita e Vice Prefeito: Quero dizer aos Senhores uma verdade que não é minha, mas 
uma verdade que é histórica: o poder é sempre transitório, não importa como você o 
alcança e, ainda que tenha sido alcançado legitimamente, todo aquele que pretende se 
perpetuar nele, esquecendo-se de sua transitoriedade, é, inicialmente, repelido pela 
sociedade, muitas vezes, humilhado e, de herói transforma-se em bandido, em tirano 
pela história e, ainda que tenha feito o bem, não será assim reconhecido, tenhamos, pois, 
cuidado para que não nos esqueçamos desta verdade. Enfim, quem tem que aparecer e 
brilhar não são as pessoas, mas suas ideias e, finalmente, quem ocupa o melhor espaço 
não são os nomes, mas a competência das suas atitudes. A Câmara Municipal de 
Monteiro Lobato precisa, pois, cumprir o seu papel na sociedade e a sua expressão é a 
atuação independente, honrada e cristalina representada pelas ideais e atitudes de cada 
um de nós, Vereadores. Em tempos de informação rápida e qualificada, não há espaço 
para quem se omitir ou for submisso de poderes e poderosos. “Os grandes só parecem 
grandes quando ficamos ajoelhados.” A sociedade espera e temos a obrigação de fazer 
com que a Câmara Municipal de Monteiro Lobato seja de fato um espaço do povo, seja o 
seu pulsar de ideias; seja uma caixa de ressonância da vontade popular. Excelentíssimos 
Colegas Vereadores fomos forjados pela confiança do povo e estamos prestes a começar 
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o melhor ano da vida da nossa cidade. Tenham a certeza que daqui pra frente, serei 
Vereador não apenas daqueles que votaram em mim, e sim de toda a população 
lobatense.  Porque estou aqui para representar os interesses de toda uma cidade. Neste 
novo mundo em que vivemos, não há mais espaço para a tirania e para a falta de diálogo. 
Aliás, tenho plena convicção de que poucas coisas na vida não são resolvidas através de 
um diálogo sincero. Nobres Vereadores, independentemente da ideologia ou do 
posicionamento político de cada um, e até mesmo de eventuais divergências que de 
minha parte residirão no campo das ideias, estarei sempre pronto para o diálogo e para 
dividir meus argumentos com todos, e esperarei de coração que possa ser convencido 
pelos argumentos contrários aos meus. As divergências e diferenças de opiniões que 
certamente existirão durante o nosso mandato, espero que sejam saudáveis e 
naturalmente acontecem em qualquer parlamento. Tenho certeza, que todos os 
vereadores, independente de partido ou ideologia, estarão sempre trabalhando pelos 
interesses da nossa sociedade, na busca do desenvolvimento econômico, da justiça 
social, da saúde, da educação, da infraestrutura em diversos setores, nas melhorias de 
nossas Estradas Rurais, e na geração de novos empregos. Este parlamento deve manter 
um relacionamento de harmonia com o Executivo,mas não podemos esquecer, que a 
Câmara Municipal com os seus Vereadores, é um Poder Independente, e que o equilíbrio 
de uma administração em prol do bem comum passa pela soberania de cada poder, e no 
que depender de mim, a Câmara Municipal de Monteiro Lobato saberá dignificar e 
preservar a sua soberania.  Os Poderes Legislativo e Executivo devem ser parceiros sim, 
más independentes. Para encerrar, desejo a Excelentíssima Prefeita de Monteiro Lobato, 
a Senhora Daniela de Cássia, juntamente com o Senhor Vice-Prefeito Vicente Prisco, 
sucesso na administração de nosso Município. E que Deus me ajude e me dê força para 
honrar a confiança que foi depositada em mim para exercer o cargo de Vereador por 
mais uma vez. A sorte está lançada. Vamos à luta. Nós somos os senhores do nosso 
próprio destino. Façamos por merecer essa honrosa e histórica tarefa. Muito obrigado! A 
seguir, toma a palavra o Vereador Benedito Geraldo Vaz Filho, inicio desejando boa 
tarde a todos e um feliz 2017. Em primeiro lugar gostaria de agradecer a Deus por estar 
tomando posse mais uma vez, e compondo a mesa. Agradeço também meus familiares 
que muito me ajudaram para que pudesse estar aqui hoje e a todos que confiram o voto. 
Quero ratificar aqui o meu compromisso com vocês e dizer a todos que meu telefone 
estará a disposição de todos 24 horas. Meu compromisso é com vocês, vou trabalhar com 
afinco para honrar o voto de vocês. Agradeço a presença de todos. O próximo a fazer uso 
da palavra, Vereador Odair José de Araújo, desejo boa tarde a todos e agradeço aos que 
no dia dois de outubro depositaram sua confiança em mim. Quero dizer aos meus colegas 
que a disputa política acabou no dia dois de outubro, agora é hora de unir forças e lutar 
por um município melhor. Agradeço vocês pela presença e feliz 2017. Próximo a fazer uso 
da palavra, Vereador Ailton Rodolfo Martins, inicio desejando boa tarde aos presentes, 
boa tarde Presidente da Casa, Prefeita e Vice Prefeito. Boa tarde a Presidente do 
mandato anterior. Na pessoa do “Beto” que foi vereador e presidente da Câmara, 
cumprimento os ex-vereadores aqui presentes. Boa tarde Presidente do Asilo e ex-
prefeito, Gabriel Vargas Moreira. Quero agradecer a Deus primeiramente por me dar 
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saúde pra vencer essa batalha. Junto comigo foram reeleitos mais três vereadores: 
Renato, João e Donizeti. Confesso Prefeita, que quando estamos no nosso primeiro 
mandato ficamos na expectativa do inicio, pois somos lobatenses, nascemos aqui e a 
esperança é muito forte. As vezes escutamos na rua que  a Câmara Municipal e a 
Prefeitura são a mesma que não muda, mas não é assim. A maioria das pessoas estão 
conectadas e comparam Monteiro Lobato a cidade grande. Voltando a um tempo atrás a 
gente vê um jovem de 24 anos que foi subdelegado, vereador em São José dos Campos, 
levantou nossa bandeira, a bandeira de Monteiro Lobato, renunciou ao cargo de 
Vereador e veio para Monteiro Lobato, onde foi eleito Vereador, depois foi eleito 
Prefeito, voltou à Câmara como Vereador e voltou a ser Prefeito; Depois de passar duas 
vezes no Legislativo e no Executivo, encerrou sua carreira em Monteiro Lobato e foi para 
Santa Rita do Passa Quatro, onde também foi vereador; Encerrou a carreira dele nessa 
história brilhante de ser vereador e representou nossa cidade por onde esteve. Pra mim é 
muito satisfatório estar aqui hoje, entrando no terceiro mandato. E trago muita 
experiência dessa legislatura, que muitos podem falar que não funcionou, mas essa 
última legislatura pra mim foi uma das melhores; Presidi por dois anos, fui membro 
consultivo da RM Vale do Paraíba e Litoral Norte, com o Vereador Ernani de Jacareí e com 
Vereadores de Cruzeiro, São José doa Campos e Santo Antonio do Pinhal.  Tudo tem que 
ser feito dentro da Legislação Federal, Lei Orgânica do Município e Regimento Interno; 
Monteiro Lobato está andando e tudo foi feito dentro da Constituição e do Regimento. 
Nessa última eleição 98% dos parlamentares federais foram eleitos porque falaram da 
família, então hoje em dia a família é tudo que a gente precisa. Temos que unir forças do 
Executivo e do Legislativo para ver o que é bom para Monteiro Lobato, o que é bom para 
a família. Fui presidente da câmara e sempre procurei administrar da melhor forma 
possível e economizando e devolvendo uma boa quantia à Prefeitura no final dos 
mandatos. Desejo a todos um feliz 2017. Em seguida, o Presidente convida 
excelentíssimo senhor Vicente de Paula Prisco da Cunha, Vice-prefeito, para fazer uso da 
palavra, que se abstém de fazer uso da palavra. Em seguida, é convidada a fazer uso da 
palavra, a Prefeita Daniela de Cássia Santos Brito, boa tarde a todos, vou usar esse 
caderninho, mas vou dizer por quê: esse é um caderno diário, e é nele que eu vou anotar 
todas as reivindicações quando vocês me procurarem. Fiz questão de escrever meu 
discurso de posse nele para que não esqueça em nenhum momento o que estarei falando 
aqui para vocês hoje. Tomo posse com humildade diante da grandeza do meu povo 
lobatense e diante dos encantos da nossa Monteiro Lobato. Tomo posse consciente dos 
desafios que aguardam a mim, a meu Vice e a nossa equipe; Uma enorme 
responsabilidade sobre nossos ombros, agravada pela crise que o nosso Brasil vive, e 
também pelo volume e pela urgência das necessidades de vocês. Tomo posse, sobretudo, 
com os olhos postos sobre as nossas grandezas como munícipes, as nossas belezas 
naturais, um presente de Deus. Vivemos na melhor cidade do mundo, a nossa cidade, é a 
nossa casa. Com os olhos voltados para nossas potencialidades de desenvolvimento e 
sobre as nossas necessidades. Nesse dia de hoje misturam-se a essas justas inquietações, 
a alegria e a esperança que todos os lobatenses cultivam desde logo, por ser o ano novo 
o calendário que se inaugura, anima em cada um de nós a certeza de dias melhores, e as 
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expectativas de um Governo melhor. Tenham a certeza que um novo modelo de gestão 
esta sendo construído, por muitas mãos, mãos de pessoas que sonham com uma cidade 
próspera e feliz. A nova gestão que se inicia terá base em três pilares: uma cidade 
sustentável, uma cidade parceira do setor privado e da comunidade e uma cidade 
inteligente e humana, mais que tudo isso, há um eixo que será razão de ser de todos os 
esforços para que Monteiro Lobato cresça. Eis o compromisso maior da minha 
candidatura que será do meu governo: a determinação de revolucionar o cotidiano dos 
lobatenses sabe por quê?  Porque quero ver evolvida a alegria das famílias que perderam 
seus filhos e maridos pras drogas ou pra bebida; porque quero ver jovens e pais de 
famílias desempregados, trabalhando para levar dignidade ao seu lar; porque quero ver 
os jovens se divertindo com alegria, harmonia e paz nas muitas festas que iremos realizar; 
Porque quero ver a população com muita saúde para me ajudar a fazer o melhor para a 
nossa cidade; Porque quero ver a mamães terem seus filhos dignamente; Porque quero 
que todos os que procurarem os serviços da prefeitura sejam bem atendidos e se encham 
de orgulho de viver aqui; Porque quero que vocês funcionários públicos, amem tanto o 
seu trabalho que este amor reflita nas ações para a nossa comunidade; Porque quer ver 
nossos idosos serem tratados com o maior amor do mundo, porque viveram e 
contribuíram para que hoje estivéssemos aqui; Porque quero ver Monteiro Lobato ser 
referência Nacional em Literatura, Arte e Agronegócio, ter a melhor educação pública do 
país; Porque quero ver uma Monteiro Lobato consciente ambientalmente; Quero ser um 
divisor de águas. Quero incentivar a minha equipe, a Câmara Municipal que hoje é 
empossada, às instituições q a população que trabalhemos todos juntos, unidos. Não 
politicamente, mas unidos por uma causa nobre, unidos para o bem do nosso Município. 
Para tanto, é preciso mobilizar recursos, nos voluntariarmos em muitas ações, sermos 
tolerantes uns com os outros, sacudir crenças, varrer as diferenças e inaugurar praticas 
que traduzam a vontade política em ações de solidariedade social. É muito querer, sem 
dúvida, mas quem não sonha, não realiza! Quero dar conta, sem vacilar um minuto das 
urgências populares. O povo clama por seriedade! O povo clama por respeito! Chegou a 
hora de honrar mais uma vez a minha divida de gratidão com esta cidade, que acolheu 
meus pais há quase 50 anos atrás, e que acolhe hoje minha família; cidade que meu filho 
e meus sobrinhos estão crescendo, cidade que vivem meus amigos, que me elegeu a 
primeira mulher Prefeita e agora me dá novamente a honra de representá-los por mais 
quatro anos. Meus agradecimentos ao Senhor Andrejs Ceruks, que é lobatense de 
coração, mas que cumpriu um grande dever, uma grande missão para com essa 
comunidade. Meus agradecimentos aos 1068 eleitores que me fizeram vencedora de 
uma difícil eleição. Meus agradecimentos a toda minha equipe, que mesmo diante de 
tantas dificuldades estava sempre do meu lado, ao medindo esforços para ver nossa 
cidade melhor. Agradeço aos companheiros políticos por acreditarem em mim e me 
apoiarem incondicionalmente. Agradeço à minha oposição política que me faz ser melhor 
a cada sai, apontando as falhas da gestão e assim me faz querer aprender sempre mais. 
Aos amigos que não medem esforços pra estarem sempre ao meu lado nos momentos 
bons e ruins. A minha família que sofre com a minha ausência diária, porque a missão de 
governar pra mim é a missão da minha vida, então sempre vou priorizar esse chamado de 
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Deus na minha vida. E o maior agradecimento hoje é a Deus que me capacita diariamente 
para o exercício de servir. Por me elevar diante dos fortes, sendo eu assim tão simples e 
pequena. Por cuidar de todos os detalhes da minha vida e por me amar tanto mesmo 
sem eu merecer. Encerro minhas palavras, chamando a querida Keila Prado para entoar 
um louvor de agradecimento ao Nosso Deus! Findo o expediente e sem mais para o 
momento, o Presidente agradece a presença de todos, e convoca, conforme determina a 
Lei Orgânica Municipal, os nobres vereadores para a Primeira Sessão Extraordinária a ser 
realizada no Plenário da Câmara Municipal, logo após o término desta Cerimônia, com a 
finalidade de eleger os componentes da Mesa Diretora para o biênio 2017/2018 da 17ª 
Legislatura. Agradece a presença de todos e declara encerrada a presente Sessão. Sala 
das Sessões, 1º de janeiro de 2017. 
 
 
Ailton Rodolfo Martins 

Benedito Geraldo Vaz Filho 

Carlos Renato Prince 

Gislene Aparecida Barreto Costa 

Jesse Marcos de Azevedo 

João Francisco da Silva 

José Donizeti Pereira 

Odair José de Araújo 

Odair José Rocha 


