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ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERIÓDO 
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ 
ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA OITO DE ABRIL DE DOIS 
MIL E ONZE. 
 
Aos oito dias do mês de abril de dois mil e onze, às dezessete horas, na sala das 
reuniões da Câmara Municipal Local, com as presenças de Francisco Carlos e 
Carvalho – Presidente – Francisco Furtado Dias – Primeiro Secretário – José Carlos de 
Oliveira – Segundo Secretário – José Devânio O. da Silva – José Soares de Brito Filho 
– Júlio Pereira de Sousa – Antônio Lucena Filho. Constatada a presença de 07 (sete), e 
a ausência justificada dos vereadores Antônio Dias Segundo Neto –  e Francisco 
Pereira da Silva. O Senhor Presidente abriu os trabalhos da presente reunião em 
seguida determinou ao Primeiro Secretario a leitura do expediente do dia uma vez que 
consultado o Plenário a leitura da Ata foi dispensada, constituído de: PROJETO DE 
LEI MUNICIPAL Nº. 011/2009, De 12 de Agosto de 2009. Determina fechamento 
do comércio, empresas, órgãos e departamentos na base territorial do Município de 
Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, e toma outras providências. PROJETO DE 
LEI Nº 015/2010, De 23 de Agosto de 2010. Institui o Código de Posturas do 
Município de Bonito de Santa Fé – PB e dá outras providências. PROJETO DE LEI 
Nº 021/2010, De 23 de Agosto de 2010. Dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos 
Servidores Públicos do Município de Bonito de Santa Fé – Estado da Paraíba. 
PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº. 004/2011, De 17 de Fevereiro de 2011. 
Determina Número Admissível de Alunos por sala de aula no Âmbito da Educação do 
Município de Bonito de Santa Fé, Paraíba e Toma Outras Providências.Projeto de Lei 
007/2011, do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a instituição do novo 
conselho de desenvolvimento rural sustentável – CMDRS e dá outras providências. 
Projeto de lei 008/2011, do Poder executivo Municipal, que dispõe sobre os feriados 
municipais do município de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba e dá outras 
providências. REQUERIMENTO Nº. 002/2011, DE 17 DE MARÇO DE 2011. 
Autor: Vereador JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA – PDT – 12. Requeiro que sejam tomadas 
as providências cabíveis no sentido de coibir o uso abusivo de determinados pontos em vias 
urbanas para estacionamento de veículos. REQUERIMENTO Nº. 003/2011, DE 17 DE 
MARÇO DE 2011. Autor: Vereador JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA – PDT – 12. 
Requeiro que seja determinada a fixação de Placas estabelecendo os limites de zonas de 
silêncio, para os fins de fiscalização dos jurisdicionados, em uso especialmente de carros de 
som de propaganda de todas as espécies. REQUERIMENTO Nº. 007/2011, DE 17 DE 
MARÇO DE 2011. Autor: Vereador JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA – PDT – 12. 
REQUER Encaminhamento de todos os processos de CONSIGNAÇÕES autorizados pela 
Prefeitura Municipal, a partir de 1º de Janeiro de 2009, junto a qualquer Instituição Creditícia, 
contidos de nome de; 1 - Servidor Solicitante; 2 - Tipo de Relação de Trabalho do 
Beneficiário; 3 - Valor do Salário do Beneficiário; 4 - Valor Autorizado; 5 - Valor da 
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Prestação em Desconto; 6 - Prazo da Consignação. PROPOSIÇÃO DE EMENDA N° 
001/2011, De 09 DE MARÇO DE 2011. Parlamentar, ANTONIO LUCENA FILHO 
PTB. APRESENTAR a Vossa Excelência, EMENDA AO PROJETO DE LEI MUNICIPAL 
N° 011/2009, enviado a esta CASA pelo Vereador José Carlos de Oliveira.Nota da Mesa 
Diretora. A mesa Diretora da Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé, Paraíba, 
nos termos da legislação pertinente e a requerimento de autor de proposta de 
realização de reunião solene para prestar homenagem a pessoa da sociedade, 
notifica a todos os vereadores de que a Reunião ordinária do dia 15 de abril que 
teria caráter especial fica transferida para o dia 20 do mesmo mês, sem prejuízos 
do cumprimento da Ordem Regimental.. Após lido o expediente do dia o Presidente 
facultou a palavra ao vereador Júlio Pereira de Sousa, que após os cumprimentos 
reportou-se sobre a falta de médicos em nossa cidade dizendo que este problema é 
crucial em todos os município, mas isto não interessa a nós se ou outros municípios 
estão sem médicos, o que nos interessa é que a secretária de saúde do nosso município 
venha até esta Casa e discuta com os parlamentares e a população o porquê  de Bonito 
de Santa Fé não ter resolvido ainda a falta de médicos para atender a população. 
Portanto conclamou a Mesa Diretora da Casa e aos colegas para juntos com a 
administração municipal resolvermos este problema. Agradeceu a todos dizendo que 
será vereador para lutar pelo povo. Continuando, falou o vereador Francisco Carlos de 
Carvalho, depois de solicitar ao vice-presidente para ocupar a cadeira de presidente. 
Após  cumprimentar os presentes reportou-se sobre comentários que ora estão 
circulando na web dizendo respeito aos nomes de possíveis candidatos a prefeito em 
2012, inclusive citando o seu nome. Assim esclareceu que sua pessoa não tem 
interesse em se candidatar a prefeito de Bonito, pois apóia a reeleição da Prefeita 
Alderi Caju. Ainda se reportou sobre outro comentário relacionado a sua pessoa feito 
pelo cidadão Edilson Pereira onde o mesmo anda pedindo voto a eleitores de Chico 
Pereira dizendo que ele não será mais candidato a vereador e sim a prefeito. Sobre isto 
esclareceu o vereador presidente que em nenhum momento anunciou candidatura a 
prefeito e que o Sr. Edilson Pereira começou mal. Disse que o trabalho que ora vem 
fazendo nesta Casa é apenas a sua obrigação de gerir os recursos de forma transparente 
e aplicar os trinta por cento da receita em benefícios para a Casa, trazendo conforto 
para funcionários, vereadores e público que decidem vir até a Câmara assistirem as 
reuniões. Concluiu dizendo que estes esclarecimentos tinham que serem feitos. Em 
seguida falou o vereador José Devânio Oliveira da Silva, que depois de cumprimentar 
os presentes,  deixou seu pesar a família Caju que tem como matriarca a Senhora Ilza 
Caju pelo falecimento de sua filha, a Senhora Hermínia Maria. Mostrou que Bonito 
perdeu uma mulher  guerreira. Comentou ainda sobre a vida do sertanejo que em todo 
momento se depara com problemas. No momento o sertanejo bonitense enfrenta a 
estiagem que vem prejudicando a safra de milho. Citou outro problema que o 
bonitense vem enfrentando que é o das estrada municipais e estaduais, portanto 
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solicitou aos colegas a união para resolver este problema das estradas, principalmente 
a PB-400, pois cada parlamentar possui deputados estaduais e federais que o 
representam. Assim todos os vereadores unidos precisam cobrar as melhoras para a 
população. Reportou-se sobre o cancelamento de remédios para pessoas especiais pelo 
governo do Estado, frisando que esta atitude é lamentável e só resta ao vereador 
reivindicar. Concluiu dizendo que em todos os dias do seu mandato lutará pelo povo. 
Ato contínuo, falou o vereador Francisco Furtado Dias, que ao cumprimentar os 
presentes e ouvintes de Bonito FM, reportou-se sobre a falta de médicos em nossa 
cidade, frisando que o que se escuta é porque não compensa trabalhar em nossa 
cidade.Portanto diante deste problema, o Legislativo, o Executivo e a Secretaria de 
Saúde precisam encontrar a solução, pois o povo cobra. Disse  ainda que solidarizava-
se também com os pesares a família Caju, pelo falecimento da Senhora Hermínia, uma 
mulher batalhadora, exemplo de luta. Reportou-se sobre a tragédia do Rio de Janeiro, 
onde um jovem assassinou mais de uma dezena de estudantes, dizendo o vereador 
orante que a situação é preocupante e nós também devemos ficarmos atentos, pois o 
momento é difícil. Assim, apelou para as autoridades que fazem as administrações 
escolares que o cuidado deve ser dobrado, principalmente com aqueles que fazem o 
trabalho de portaria nas escolas. Concluiu. Ainda falou o vereador José Carlos de 
Oliveira que depois dos cumprimentos, em especial a sua esposa, justificou a falta do 
vereador Antônio Dias Segundo Neto, que está em comemoração de aniversário da sua 
mãe. Falou ainda sobre os comentários referidos pelo presidente ao Sr. Edilson Pereira 
que só pode estar havendo algum equívoco. Sobre a falta de medicamentos pela 
secretaria de saúde, explicou ao colega Van do Viana que não existe suspensão dos 
remédios para portadores especiais, apenas uma fiscalização pelo Ministério Público e 
que nos próximos quinze dias o problema será resolvido. Sobre o caso da PB-400, 
explicou que vem lutando diante do governo do estado pela recuperação da mesma, e 
pode hoje comunicar a todos que a empresa Odrebrech ganhou a licitação para a 
recuperação das estradas da Paraíba, e o trecho que liga Cajazeiras a Conceição será o 
primeiro a ser recuperado. Assim, disse Zé Carlos que este é o dever do vereador, 
cobrar em prol do povo. Disse ao líder da prefeita e a todos os ouvintes que Bonito de 
Santa Fé não tem médico porque o que é oferecido àqueles que vêm trabalhar aqui só 
serve para os mesmos lancharem. Portanto, vê que hoje a bancada de governo é quem 
estar afirmando que o hospital não tem médico. Concluiu Zé Carlos dizendo que 
denunciará os atos errados da atual administração. Em seguida falou o vereador José 
Soares de Brito filho, que depois dos cumprimentos falou sobre a luta política. Ato 
contínuo, falou o vereador Antônio Lucena Filho, que cumprimentando os presentes 
também falou da falta de médico em nossa cidade afirmando que com tantas cobranças 
o problema terá de ser resolvido, pois o povo e o legislativo estão cobrando. Sobre a 
recuperação da PB-400 disse que depois de muitas cobranças o resultado aparecerá. 
Reportou-se o vereador que o povo precisa deixar de ser passivo e começar a 
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reivindicar seus direitos. Comentou o fato acontecido no Rio de Janeiro dizendo que é 
lamentável e exemplo para nós. Concluiu solidarizando-se com a família Caju pelo 
falecimento de Hermínia Maria. E ainda frisou a iniciativa do presidente do Conselho 
Tutelar em buscar a criação de uma casa de apoio ao menor abandonado, dizendo o 
vereador que a sociedade deve apoiar esta causa, pois é um ato solidário de cada ser 
humano. Concluída a falação o Sr. Presidente declarou a ordem dia para as matérias 
aptas a votação: Projeto de Lei 007/2011, do Poder Executivo Municipal, 
acompanhado do parecer aprovado por unanimidade dos membros da Comissão de 
Justiça e Redação. Portanto foi colocado para aprovação e aprovado por unanimidade. 
Projeto de Lei 008/2011, acompanhado com o parecer aprovado pelos membros da 
Comissão de justiça e Redação. Portanto foi colocado para votação e aprovado por 
unanimidade. Requerimento 002/2011, do vereador José Carlos de Oliveira, que 
colocado para discussão foi questionado pelo vereador Júlio Pereira de Sousa, dizendo 
ser inconstitucional. O vereador autor da proposta fez conhecer ao plenário que os dois 
vereadores membros da Comissão, Soares e Júlio, votaram pela constitucionalidade, 
inclusive, sendo o primeiro, relator da matéria. Colocado em votação obteve três votos 
contrários dos vereadores Júlio Pereira, José Devânio e José Soares e três votos 
favoráveis dos vereadores Zé Carlos, Antônio Lucena e Francisco Furtado Dias. 
Portanto um empate na votação decidido pelo voto a favor do presidente, portanto 
matéria aprovada. Requerimento 003/2011, do parlamentar José Carlos de Oliveira que 
colocado para discussão foi levantado questionamento pelo vereador Júlio Pereira de 
Sousa dizendo que a matéria fere a lei. De igual forma o vereador autor da proposta 
fez conhecer ao plenário que os dois vereadores membros da Comissão, Soares e Júlio, 
votaram pela constitucionalidade da matéria, inclusive, sendo primeiro, relator da 
matéria. Colocado em votação, obteve três votos contrários dos vereadores Júlio 
Pereira, José Devânio e José Soares e três votos favoráveis dos parlamentares Antônio 
Lucena, Zé Carlos e Francisco Furtado Dias. Portanto um empate na votação decidido 
pelo presidente da Casa que votou a favor da matéria justificando seu voto dizendo que 
a mesma é de acordo com a Lei Orgânica municipal. Portanto matéria aprovada. 
Requerimento 007/2011, do vereador José Carlos de Oliveira que colocado para 
discussão foi explanado pelo autor da mesma. Ainda discutiu a matéria o vereador 
Júlio Pereira que disse que a bancada da situação votava contra a matéria, pois o autor 
já fez reclamações em outro Poder. O vereador Francisco Furtado Dias, justificou seu 
voto concordando com a matéria. Colocada em votação obteve três votos contrários 
dos parlamentares Júlio Pereira de Sousa, José Devânio Oliveira da Silva e José Soares 
de Brito Filho e três votos a favor dos parlamentares Antônio Lucena Filho, José 
Carlos de Oliveira e Francisco Furtado Dias. Portanto um empate na votação decidido 
pelo voto do presidente da Casa que votou contra o requerimento 007/2011. Portanto 
matéria reprovada. Ato contínuo o Senhor Presidente Francisco Carlos de Carvalho 
disse que nada tendo mais a deliberar, determinou a lavratura da presente ata e 
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seguindo na forma do parágrafo único do artigo 45 do Diploma Regimental vigorante 
declarou encerrados os trabalhos. Plenário Prefeita Áurea Dias de Almeida da Casa de 
Antonio Dias de Lima, Paço da Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé, Estado da 
Paraíba, em 08 de abril  de 2011. 
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