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Senhor Presidente, 

 
Senhores (as) Vereadores (as), 

 
Requeiro as Vossas Excelências na forma regimental, e depois de ouvido o plenário, que 

esta Casa consigne em ata dos trabalhos e envie VOTOS DE APLAUSOS, com fulcro no Art. 171, X, do 
seu regimento interno, para o jornalista Paraibano Écliton Monteiro, idealizador do blog “Política & 
etc”, pela passagem comemorativa dos seus 10 anos na bancada do radiofônico mais ouvido do 
horário, Balanço Geral, do Sistema Correio de comunicação.  

JUSTIFICATIVA 

Graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal da Paraíba, Écliton Monteiro 
é radialista e jornalista, apresentador do Balanço Geral, na Rede Correio Sat, 98 FM em João Pessoa, 
e repórter do Correio Debate, maior programa de cobertura política do Estado, na mesma emissora. 
Ele integrou a bancada do Rede Debate, programa da RCTV veiculado todas as segundas, às 21 horas, 
e foi colunista diário do Jornal Correio da Paraíba.  

O comunicador já fez cobertura política para o Portal MaisPB, Rádio Jovem Pan e CBN, 
além de comentários políticos na MaisTV – TV online na Paraíba. Monteiro já atuou na assessoria de 
imprensa de deputados estaduais, federais e do Governo da Paraíba, além de fazer a cobertura, 
quase que constante, dos fatos políticos mais relevantes da Câmara Municipal de João Pessoa, 
sempre de modo zeloso, comprometido e responsável com a informação.  

Completando 10 anos à frente do radiofônico mais ouvido do horário, que compreende 
o fim de tarde/início de noite, o Balanço Geral se destaca em audiência e pela aprovação popular. 
Dividiu, nesse período, a bancada com outros grandes jornalistas, fato que garantiu ao programa 
sucesso absoluto no Sistema Correio de comunicação.  

Nesse sentido, parabenizamos o Jornalista Écliton Monteiro pela chegada da primeira 
década enquanto comunicador do balanço geral, ao passo em que também desejamos que sua 
carreira continue sendo abençoada, duradoura e marcada pelo sucesso que sempre lhe foi 
característico, propondo, portanto, como gesto de reconhecimento, estes Votos de Aplausos do 
nosso mandato e de todo Legislativo Municipal. 

 
Sala das Sessões da Câmara Municipal de João Pessoa, 19 de maio de 2021. 
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