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ATA DE REUNIÃO
PERÍODO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
BONITO DE SANTA FÉ, PARAÍBA, REALIZADA NO DIA 
DE ABRIL DE DOIS MIL E ONZE
 
Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e onze (20/04/2011
dezessete horas com as presenç
Presidente; Francisco Furtado Dias 
Oliveira; Segundo Secretário,
filho, José Devânio Oliveira da Silva
vereadores, o Sr. Presidente abriu os trabalhos legislativos 
reunião, comunicando o objetivo da mesma: a Câmara Municipal presta 
homenagem a professora Maria Zenilde Dias de Arruda por ter a mesma 
chegado ao ápice na carreira
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Monsenhor Morais em 
nossa cidade. Em seguida o Sr. Presidente passou os trabalhos da presente 
reunião ao parlamentar José Carlos de Oliveira para dirigir os trabalhos 
desta reunião, pois o mesmo é o autor da matéria. Ato contínuo, o Sr. 
Presidente convidou  para fazer parte da Mesa a homenageada
Maria Zenilde Dias Arruda. Também foram convidados: O atual diretor da 
Escola Monsenhor Morais, professor Edilson 
convidado para tomar parte da Mesa o ex
último a Sra. Dra. Agamenildes Dias Arruda que também recebe 
homenagem por esta Casa Legislativa. Ato contínuo, o Sr. Presidente em 
exercício fez seu pronunci
todos os presentes, em especial a família da homenageada, nominando cada 
um, disse que a matriarca Zenilde Arruda hoje é homenageada pelo seu 
trabalho prestado a nossa cidade durante mais de três décadas. Relatou u
pouco sobre o papel do professor, frisando que Zenilde Arruda cumpriu na 
íntegra este papel tão importante. Neste instante, fez uma pausa no seu 
discurso para com autorização da Casa convidar o ex
Arruda para fazer parte da Mesa. Contin
educação, área de trabalho da homenageada, é uma das mais importantes, 
visto que cada ser humano necessita de um professor. O professor é o 
profissional que constrói
uma mulher que construiu uma família e admiradores, pois a missão da 
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REUNIÃO ESPECIAL ORDINÁRIA NO PRIMEIRO 
PERÍODO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
BONITO DE SANTA FÉ, PARAÍBA, REALIZADA NO DIA 
DE ABRIL DE DOIS MIL E ONZE. 

Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e onze (20/04/2011
horas com as presenças de Francisco Carlos de Carvalho
Francisco Furtado Dias – Primeiro Secretário; José Carlos de 

Segundo Secretário, Antônio Lucena Filho, José Soares de Brito 
filho, José Devânio Oliveira da Silva. Constando a presença de cinco  

o Sr. Presidente abriu os trabalhos legislativos 
reunião, comunicando o objetivo da mesma: a Câmara Municipal presta 
homenagem a professora Maria Zenilde Dias de Arruda por ter a mesma 
chegado ao ápice na carreira do Magistério prestando seus trabalhos na 
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Monsenhor Morais em 

eguida o Sr. Presidente passou os trabalhos da presente 
reunião ao parlamentar José Carlos de Oliveira para dirigir os trabalhos 
desta reunião, pois o mesmo é o autor da matéria. Ato contínuo, o Sr. 

para fazer parte da Mesa a homenageada
Maria Zenilde Dias Arruda. Também foram convidados: O atual diretor da 
Escola Monsenhor Morais, professor Edilson Pereira. Em seguida foi 
convidado para tomar parte da Mesa o ex-vereador Agamenon Júnior
último a Sra. Dra. Agamenildes Dias Arruda que também recebe 
homenagem por esta Casa Legislativa. Ato contínuo, o Sr. Presidente em 
exercício fez seu pronunciamento como autor da matéria. Cumprimentando
todos os presentes, em especial a família da homenageada, nominando cada 
um, disse que a matriarca Zenilde Arruda hoje é homenageada pelo seu 
trabalho prestado a nossa cidade durante mais de três décadas. Relatou u
pouco sobre o papel do professor, frisando que Zenilde Arruda cumpriu na 
íntegra este papel tão importante. Neste instante, fez uma pausa no seu 
discurso para com autorização da Casa convidar o ex-deputado Avenzuar 
Arruda para fazer parte da Mesa. Continuando, disse Zé Carlos que a 
educação, área de trabalho da homenageada, é uma das mais importantes, 
visto que cada ser humano necessita de um professor. O professor é o 
profissional que constrói e hoje a Casa Antônio Dias de Lima homenageia 

construiu uma família e admiradores, pois a missão da 
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O PRIMEIRO 
PERÍODO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
BONITO DE SANTA FÉ, PARAÍBA, REALIZADA NO DIA VINTE 

Aos vinte dias do mês de abril do ano de dois mil e onze (20/04/2011), às 
as de Francisco Carlos de Carvalho – 

Primeiro Secretário; José Carlos de 
Antônio Lucena Filho, José Soares de Brito 

esença de cinco   
o Sr. Presidente abriu os trabalhos legislativos  da presente 

reunião, comunicando o objetivo da mesma: a Câmara Municipal presta 
homenagem a professora Maria Zenilde Dias de Arruda por ter a mesma 

do Magistério prestando seus trabalhos na 
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Monsenhor Morais em 

eguida o Sr. Presidente passou os trabalhos da presente 
reunião ao parlamentar José Carlos de Oliveira para dirigir os trabalhos 
desta reunião, pois o mesmo é o autor da matéria. Ato contínuo, o Sr. 

para fazer parte da Mesa a homenageada, professora 
Maria Zenilde Dias Arruda. Também foram convidados: O atual diretor da 

Pereira. Em seguida foi 
vereador Agamenon Júnior e por 

último a Sra. Dra. Agamenildes Dias Arruda que também recebe 
homenagem por esta Casa Legislativa. Ato contínuo, o Sr. Presidente em 

nto como autor da matéria. Cumprimentando 
todos os presentes, em especial a família da homenageada, nominando cada 
um, disse que a matriarca Zenilde Arruda hoje é homenageada pelo seu 
trabalho prestado a nossa cidade durante mais de três décadas. Relatou um 
pouco sobre o papel do professor, frisando que Zenilde Arruda cumpriu na 
íntegra este papel tão importante. Neste instante, fez uma pausa no seu 

deputado Avenzuar 
uando, disse Zé Carlos que a 

educação, área de trabalho da homenageada, é uma das mais importantes, 
visto que cada ser humano necessita de um professor. O professor é o 

e hoje a Casa Antônio Dias de Lima homenageia 
construiu uma família e admiradores, pois a missão da 
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mesma deixará saudades. Em seguida falou o vereador Francisco Furtado 
Dias, que depois dos cumprimentos mostrou a importância que a professora 
D. Zenilde não só lencionou na sala de aula, mas também for
família brilhante, cheia de doutores e doutoras. Concluiu dizendo que hoje 
esta Casa faz muito pouco diante de tanto esforço e dedicação que a 
homenageada fez por Bonito. Em seguida falou o vereador Soares, que 
depois dos cumprimentos disse que com
uma mulher de fibra que dedicou sua vida a educação em nossa cidade. Em 
seguida falou o vereador Antônio Lucena Filho, que depois dos 
cumprimentos, em especial a homenageada. Falou com aluno da professora 
Zenilde e pode perceber o quanto a mesma sempre foi guerreira. Reportou
se a grande família formada pela professora e também na pessoa dela 
homenageia todos os professores, pois é um profissional necessário e 
também sofredor. Em seguida falou o vereador Van do Viana, que de
dos cumprimentos também fez menção a importância da professora Zenilde 
na história educacional de Bonito de Fé. Em seguida a palavra foi facultada 
ao professor Luiz Carlos Timóteo, que depois dos cumprimentos 
se sobre a dignidade e o conhecim
prima.Concluiu. Em seguida falou a Dra. Agamenildes, filha da professora 
Zenilde, que reportou-
principalmente em nossa cidade na pessoa de sua mãe. Em seguida falou o 
vereador Agamenon Júnior, que depois dos cumprimentos disse que hoje 
usa a tribuna desta Casa apenas para agradecer ao proponente da matéria e 
aos demais vereadores por terem aprovado esta matéria que homenageia 
sua mãe e na pessoa dela todos os professores.
presença na Casa do ex
vereador Nenen de Alcy. Em seguida falou o ex
Arruda, que cumprimentando todos e em especial sua 
homenageada. Disse que
mulher guerreira, dedicada e construtora de uma família exemplar.
Concluiu parabenizando a Câmara Municipal por uma atitude tão nobre. 
Neste instante o Sr. Presidente comunicou que a Dra. Agamenildes 
receberia uma moção de aplauso ne
seguida o Sr. Presidente convocou a homenageada para fazer o seu 
discurso. De posse da palavra, a professora Zenilde cumprimentou o 
Presidente da Casa, vereadores, colegas, filhos, filhas, genros, noras, 
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mesma deixará saudades. Em seguida falou o vereador Francisco Furtado 
Dias, que depois dos cumprimentos mostrou a importância que a professora 
D. Zenilde não só lencionou na sala de aula, mas também for
família brilhante, cheia de doutores e doutoras. Concluiu dizendo que hoje 
esta Casa faz muito pouco diante de tanto esforço e dedicação que a 
homenageada fez por Bonito. Em seguida falou o vereador Soares, que 
depois dos cumprimentos disse que com prazer homenageia Dona Zenilde, 
uma mulher de fibra que dedicou sua vida a educação em nossa cidade. Em 

o vereador Antônio Lucena Filho, que depois dos 
cumprimentos, em especial a homenageada. Falou com aluno da professora 

ceber o quanto a mesma sempre foi guerreira. Reportou
se a grande família formada pela professora e também na pessoa dela 
homenageia todos os professores, pois é um profissional necessário e 
também sofredor. Em seguida falou o vereador Van do Viana, que de
dos cumprimentos também fez menção a importância da professora Zenilde 
na história educacional de Bonito de Fé. Em seguida a palavra foi facultada 
ao professor Luiz Carlos Timóteo, que depois dos cumprimentos 
se sobre a dignidade e o conhecimento da professora Zenilde, sua 
prima.Concluiu. Em seguida falou a Dra. Agamenildes, filha da professora 

-se sobre o papel do professor em nosso país e 
principalmente em nossa cidade na pessoa de sua mãe. Em seguida falou o 

amenon Júnior, que depois dos cumprimentos disse que hoje 
usa a tribuna desta Casa apenas para agradecer ao proponente da matéria e 
aos demais vereadores por terem aprovado esta matéria que homenageia 
sua mãe e na pessoa dela todos os professores. O Sr. Presidente, registrou a 
presença na Casa do ex-vereador e médico Venilton Holanda e do ex
vereador Nenen de Alcy. Em seguida falou o ex-deputado Avenzuar 
Arruda, que cumprimentando todos e em especial sua 
homenageada. Disse que falar sobre Zenilde é muito bom, pois é uma 
mulher guerreira, dedicada e construtora de uma família exemplar.
Concluiu parabenizando a Câmara Municipal por uma atitude tão nobre. 
Neste instante o Sr. Presidente comunicou que a Dra. Agamenildes 
receberia uma moção de aplauso nesta Casa pela carreira profissional. Em 
seguida o Sr. Presidente convocou a homenageada para fazer o seu 
discurso. De posse da palavra, a professora Zenilde cumprimentou o 
Presidente da Casa, vereadores, colegas, filhos, filhas, genros, noras, 
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mesma deixará saudades. Em seguida falou o vereador Francisco Furtado 
Dias, que depois dos cumprimentos mostrou a importância que a professora 
D. Zenilde não só lencionou na sala de aula, mas também formou uma 
família brilhante, cheia de doutores e doutoras. Concluiu dizendo que hoje 
esta Casa faz muito pouco diante de tanto esforço e dedicação que a 
homenageada fez por Bonito. Em seguida falou o vereador Soares, que 

prazer homenageia Dona Zenilde, 
uma mulher de fibra que dedicou sua vida a educação em nossa cidade. Em 

o vereador Antônio Lucena Filho, que depois dos 
cumprimentos, em especial a homenageada. Falou com aluno da professora 

ceber o quanto a mesma sempre foi guerreira. Reportou-
se a grande família formada pela professora e também na pessoa dela 
homenageia todos os professores, pois é um profissional necessário e 
também sofredor. Em seguida falou o vereador Van do Viana, que depois 
dos cumprimentos também fez menção a importância da professora Zenilde 
na história educacional de Bonito de Fé. Em seguida a palavra foi facultada 
ao professor Luiz Carlos Timóteo, que depois dos cumprimentos reportou-

ento da professora Zenilde, sua 
prima.Concluiu. Em seguida falou a Dra. Agamenildes, filha da professora 

em nosso país e 
principalmente em nossa cidade na pessoa de sua mãe. Em seguida falou o 

amenon Júnior, que depois dos cumprimentos disse que hoje 
usa a tribuna desta Casa apenas para agradecer ao proponente da matéria e 
aos demais vereadores por terem aprovado esta matéria que homenageia 

esidente, registrou a 
vereador e médico Venilton Holanda e do ex-

deputado Avenzuar 
Arruda, que cumprimentando todos e em especial sua prima, a 

muito bom, pois é uma 
mulher guerreira, dedicada e construtora de uma família exemplar. 
Concluiu parabenizando a Câmara Municipal por uma atitude tão nobre. 
Neste instante o Sr. Presidente comunicou que a Dra. Agamenildes 

sta Casa pela carreira profissional. Em 
seguida o Sr. Presidente convocou a homenageada para fazer o seu 
discurso. De posse da palavra, a professora Zenilde cumprimentou o 
Presidente da Casa, vereadores, colegas, filhos, filhas, genros, noras, 
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professores e demais presentes. Falou a professora homenageada que tem 
enfrentado emoções fortes desde o dia que decidiu que iria se afastar de 
sala de aula, pois tem recebido muitas homenagens. Fez um relato da sua 
história educacional em Bonito de Santa Fé
dias atuais. Agradeceu a Casa pela homenagem recebida e dedicou a 
mesma a todos os professores.
vereador José Carlos de Oliveira para que o mesmo como vereador 
proponente da homenagem
entregue a homenageada uma placa ofertada pelos colegas e funcionários 
da Escola Monsenhor Morais e para isto foi convidado o diretor da citada 
escola o professor Edilson Pereira. Terminada as homenagens, o Sr. 
Presidente encerrou os trabalhos da presente reunião dizendo ter sido uma 
honra. Conclusa a Ordem do Dia o Presidente convocou a todos para a 
próxima Reunião em dia e horário regimental determinou a lavratura da 
presente Ata e seguindo, na forma do parágrafo único do a
Diploma vigorante declarou encerrados os trabalhos com as seguintes 
palavras: COM HONRA AO CRIADOR E RESPEITO AO POVO, 
PELOS TERMOS CONSTITUCIONAIS E ORGANIZACIONAIS, 
DECLARO ENCERRADOS OS TRABALHOS A MIM CONFIADOS 
PELA FORÇA DO VOTO POPULAR. P
Almeida, da Casa de Antonio Dias de Lima, sede do Poder Legislativo 
Municipal de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, em 
2010. 
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Primeiro Secretário
 

Francisco Carlos de Carvalho
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e demais presentes. Falou a professora homenageada que tem 
enfrentado emoções fortes desde o dia que decidiu que iria se afastar de 
sala de aula, pois tem recebido muitas homenagens. Fez um relato da sua 
história educacional em Bonito de Santa Fé, desde o ano de 1975 até os 
dias atuais. Agradeceu a Casa pela homenagem recebida e dedicou a 
mesma a todos os professores. Ato contínuo, o Sr. Presidente 
vereador José Carlos de Oliveira para que o mesmo como vereador 
proponente da homenagem entregasse a professora Zenilde. Ainda foi 
entregue a homenageada uma placa ofertada pelos colegas e funcionários 
da Escola Monsenhor Morais e para isto foi convidado o diretor da citada 
escola o professor Edilson Pereira. Terminada as homenagens, o Sr. 

cerrou os trabalhos da presente reunião dizendo ter sido uma 
Conclusa a Ordem do Dia o Presidente convocou a todos para a 

próxima Reunião em dia e horário regimental determinou a lavratura da 
presente Ata e seguindo, na forma do parágrafo único do a
Diploma vigorante declarou encerrados os trabalhos com as seguintes 
palavras: COM HONRA AO CRIADOR E RESPEITO AO POVO, 
PELOS TERMOS CONSTITUCIONAIS E ORGANIZACIONAIS, 
DECLARO ENCERRADOS OS TRABALHOS A MIM CONFIADOS 
PELA FORÇA DO VOTO POPULAR. Plenário Prefeita Áurea Dias de 
Almeida, da Casa de Antonio Dias de Lima, sede do Poder Legislativo 
Municipal de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, em 20

Francisco Furtado Dias 

retário 
José Carlos de Oliveira

Segundo Secretário
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e demais presentes. Falou a professora homenageada que tem 
enfrentado emoções fortes desde o dia que decidiu que iria se afastar de 
sala de aula, pois tem recebido muitas homenagens. Fez um relato da sua 

ano de 1975 até os 
dias atuais. Agradeceu a Casa pela homenagem recebida e dedicou a 

Ato contínuo, o Sr. Presidente convocou o 
vereador José Carlos de Oliveira para que o mesmo como vereador 

a professora Zenilde. Ainda foi 
entregue a homenageada uma placa ofertada pelos colegas e funcionários 
da Escola Monsenhor Morais e para isto foi convidado o diretor da citada 
escola o professor Edilson Pereira. Terminada as homenagens, o Sr. 

cerrou os trabalhos da presente reunião dizendo ter sido uma 
Conclusa a Ordem do Dia o Presidente convocou a todos para a 

próxima Reunião em dia e horário regimental determinou a lavratura da 
presente Ata e seguindo, na forma do parágrafo único do artigo 45 do 
Diploma vigorante declarou encerrados os trabalhos com as seguintes 
palavras: COM HONRA AO CRIADOR E RESPEITO AO POVO, 
PELOS TERMOS CONSTITUCIONAIS E ORGANIZACIONAIS, 
DECLARO ENCERRADOS OS TRABALHOS A MIM CONFIADOS 

lenário Prefeita Áurea Dias de 
Almeida, da Casa de Antonio Dias de Lima, sede do Poder Legislativo 

20 de abril de 

José Carlos de Oliveira 

Segundo Secretário 


