ESTADO DA PARAÍBA

CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ
Casa de “Antonio Dias de Lima”
CNPJ 12.722.468/0001-79
Rua: José Arruda de Sousa, SN, Centro, 58.960-000

ATA DA PRIMERA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERIÓDO
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ
ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA DOZE DE AGOSTO DE DOIS
MIL E ONZE.
Aos doze dias do mês de agosto 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 Oliveira da Silva – José Soares de Brito
Filho – Francisco Pereira da Silva – Júlio Pereira de Sousa – Antonio Dias Segundo
Neto – Antônio Lucena Filho. Constatada a presença de todos os vereadores. 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. Em virtude de Audiência Pública realizada no
dia 19 de março de 2011, a matéria teve suspensão de discussão, cumprindo acordo
realizado entre autor e comerciantes. 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. Matéria sujeita a discussão entre a comissão de Obras e
Serviços Públicos e Poder Executivo Municipal, estando sob responsabilidade do
Relator, que marcará audiência das partes. 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. Matéria sujeita a discussão
entre as Comissões Permanentes de Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento
Públicos, representações do Poder Executivo e Legislativo por seus órgãos e
Secretarias, especialmente Administração e Sindicato dos Servidores que integra a lide
como representante do Empregado. 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 Providencias. Em virtude de Audiência pública realizada no dia 19 de março de
2011, a matéria teve suspensão de discussão, cumprindo acordo realizado entre autor e
Poder Executivo por meio da secretaria municipal de educação, com anuência dos
entes professores e sindicato que integram a lide. 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. PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº 009/2011, EM 11 DE ABRIL DE
2011. Dispõe sobre a criação de escolas e ensino fundamental no âmbito do município
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de Bonito de Santa Fé – PB. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 002/2011, EM 12 DE
AGOSTO DE 2011. Altera as Redações do Artigo 61 e Parágrafo Único do
Regimento Interno. A Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé/PB, com assento no art.
126, § 1º, inc. IV, c/c o art. 201 do seu Regimento Interno, Resolve: Art. 1º - O art. 61 e
parágrafo único do Regimento Interno da Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé – Estado
da Paraíba, PASSAM A VIGORAR COM AS SEGUINTES REDAÇÕES: Art. 61 –
Reuniões ordinárias são aquelas realizadas dentro de cada sessão legislativa, ocorrendo em
qualquer dia da semana, exceto aos domingos, no plenário da Câmara Municipal ou
eventualmente em outro local, neste último caso, desde que seja deliberado pela maioria
absoluta dos membros da casa. Parágrafo Único – Obrigatoriamente, os membros da Câmara
Municipal de Bonito de Santa Fé/PB, se reunirão, semanalmente, aos sábados a partir das
08:00 h. (oito horas), devendo a reunião, em tendo o que se deliberar, se estender pelo tempo
necessário pata tal deliberação. Art. 3º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua

publicação. Bonito de Santa Fé/PB, 12/08/2011. Francisco Frutado Dias – Vereador
Proponente. MOÇÃO DE PESAR Nº. 004/2011, DE 11 DE AGOSTO DE 2011.
Parlamentar: Antonio Dias Segundo Neto, – DEM, PELO FALECIMENTO DO
JOVEM: Ithalo Damon Leandro Carvalho. MOÇÃO DE PESAR Nº. 005/2011, DE
11 DE AGOSTO DE 2011. Parlamentar: José Carlos de Oliveira, – PDT, As Famílias
PAULINO e PEREIRA pelo falecimento da Senhora MARIA DE LOURDES
PAULINO PERERIA. MOÇÃO DE PESAR Nº. 006/2011, DE 11 DE AGOSTO
DE 2011. Parlamentar: José Carlos de Oliveira, – PDT, As Famílias Barbosa e
Belmiro pelo falecimento do Senhor ANTONIO BELMIRO BARBOSA (ANTONIO
BELMIRO) ou ANTONIO VAQUEIRO. Ato contínuo, terminado a leitura do
expediente do dia o Senhor Presidente facultou a palavra ao vereador José Soares de
Brito Filho, que após os cumprimentos reportou-se sobre a proposta de mudança das
reuniões para o sábado dizendo que a sua pessoa não concorda, visto que este é o dia
em que todos gostam de suas diversões. Falou sobre as novas instalações da Bonito
FM, parabenizando os responsáveis. Reportou-se também sobre as novas instalações
da Câmara Municipal dizendo que o atual presidente teve a sorte de receber a mesma
sem compromissos com os vereadores e citou o caso das novas instalações da Padaria
São João dizendo que após a morte do saudoso Joca da padaria os seus filhos
reformaram a mesma, mas as lembranças continuam mostrando que com Joca a
padaria era reconhecida. Assim, disse que embora as reformas da Câmara fossem
aconchegantes, as pessoas não esqueceriam dos presidentes que passaram por aqui.
Pediu que ao atual presidente que quando falasse dos presidentes passados da Câmara
de Bonito não ferisse a moral de nenhum deles, pois vê a pessoa de Chico Pereira não
mais com a idade de se comportar assim. Concluiu dizendo que não aceita ninguém
abater a sua moral e quem o fizer faça por escrito. Continuando falou o vereador José
Carlos de Oliveira, que após os cumprimentos falou sobre o asfaltamento das
principais ruas de Bonito de Santa Fé dizendo que o vereador Cloves já requeria essa
melhoria para Bonito na gestão passada, portanto se o governo do estado assim o fizer
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não podemos nos considerarmos como pais da proposta. Reportou-se sobre benefícios
que o governo do estado tem proposto para o nosso município, citando várias áreas
como educação, saúde, turismo, entre outras. Assim, diante de tantas melhorias todos
devem estarem unidos para juntos beneficiarem o povo. Pediu atenção ao Legislativo
sobre as propostas do Executivo dizendo que o mesmo encaminha matérias para esta
Casa criando o que já existe, como é o caso da Creche Mãe Nanzinha e do Regime
Jurídico dos servidores municipais.Com isso pediu aos colegas vissem essas matérias
com atenção. Expôs suas moções de pesar as famílias que perderam seus entes
queridos em nossa cidade. Também falou sobre a atitude da corregedoria de justiça do
estado em fazer justiça a determinadas atitudes da delegacia de polícia de nossa
cidade, quando um dos seus funcionários que a sociedade de Bonito conhece como
anjo mau tentou prejudicar um dos seus colegas conhecido como Nenzinho. Assim leu
a portaria da citada corregedoria punindo assim o anjo mau abrindo inquérito contra o
mesmo. Encerrou seu pronunciamento fazendo uma oração a Deus pedindo que os
governantes de nossa nação, estado e município não traíssem seus governados. Ainda
falando, o vereador Soares solicitou aparte que foi concedido. Com a palavra disse
Soares que Zé Carlos não usassem o nome de Deus em vão e não misturasse política
com religião. Continuando, disse Zé Carlos que continuará assim, sempre
denunciando. Continuado falou o vereador Antônio Lucena Filho, que após
cumprimentar os presentes falou sobre a beleza das novas instalações da Câmara e
disse que estava triste em perceber que o segundo período começava com picuinhas
políticas. Disse ao colega Soares que ele agradeça Chico Pereira ser presidente ao
descumprimento do acordo feito por ele(Soares) com os demais vereadores do grupo.
Portanto disse o vereador em falação que valeu a pena votar no atual presidente. Disse
ao vereador Zé Carlos que realmente o papel do vereador é reivindicar e por isso
cumpre o seu papel. Encerrou. Em seguida falou o vereador José Devânio Oliveira da
Silva, que cumprimentando os presentes, em especial o povo do Distrito de Viana. De
volta do recesso legislativo, disse que todos os dias esteve a disposição dos vianenses e
dos bonitenses. Falou sobre a recuperação das estradas vicinais do município pedindo
desculpas pelo atraso, mas pode perceber que a estrada que liga a sede ao distrito de
Viana já foi concluída e outras começarão. Vê que apenas uma patrol não é suficiente,
mas vê que todos devem buscar melhoras nesse sentido juntamente com a
representante do Executivo bonitense. Sobre as estradas, parabenizou o governador
Ricardo Coutinho pela recuperação da PB-400, frisando que já era uma preocupação
do ex-governador Maranhão, autor dos recursos. Parabenizou a nova Bonito FM, e
também a prefeita pela construção de uma praça no distrito de Viana. Convidou todos
para as festividades alusivas ao padroeiro do Distrito de Viana dos dias 10 a 18 de
setembro. Disse da sua felicidade em poder constatar o desempenho do município para
o abastecimento de água do Sítio Cachoeirinha e Cajueiro. Comunicou que está
lutando juntamente com a prefeita pela recuperação do mercado público do Distrito de
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Viana.Neste instante o vereador José Carlos de Oliveira solicitou aparte, que lhe foi
concedido. Falou Zé Carlos que com relação a PB-400, disse que os recursos não
foram deixados pelo ex-governador maranhão. Ricardo Coutinho fez cortes na
máquina administrativa e o Estado pode oferecer a contrapartida à corporação andina
para recuperar a citada estrada. O vereador Segundo Neto disse que o atual governador
teve sim o interesse em recuperar a PB-400. O vereador Soares rebateu os colegas
dizendo que o interesse foi de Maranhão, pois Ricardo está apenas com 6 meses de
governo e trabalhando com o orçamento de 2010. Concluindo, disse o vereador José
Devânio que entende como o colega Soares, o atual governo do estado está
trabalhando com o orçamento do ano passado. Concluiu.Ato contínuo, o Presidente
Francisco Carlos de Carvalho solicitou do vice-presidente Antônio Lucena Filho que
ocupasse a cadeira de presidente. Assim agindo, o Sr. Vice-Presidente no exercício da
presidência facultou a palavra ao vereador Francisco Carlos de Carvalho, que
cumprimentando os presentes agradeceu aos funcionários da casa, nominando-os pelo
empenho na limpeza da Câmara logo após a reforma. Disse que ficou surpreso com a
atitude de cada um e entendeu que gestão de faz assim, ouvindo os pequenos, pois
como político esquerdista não vai mudar sua postura de ética política. Disse que o
homem sem passado é um homem sem história e não adianta ninguém querer passar
para a opinião pública que se deve discutir apenas o presente, pois para cada caso
existe uma referência. Só existe um governo sério se tiver tido um governo corrupto.
Disse não aceitar que esta Câmara tenha segredos políticos que a população não possa
saber, pois o povo precisa saber que são seus representantes.Disse que o Tribunal de
contas aprova contas que o povo não aprova, portanto disse que queria que o Tribunal
de Contas aprovasse contas que o povo aprova, pois quando o povo aprova, a
transparência acontece e as contas não são organizadas com notas frias e falsas como
acontece com os arquivos desta Casa. Neste instante o vereador Soares solicitou aparte
que lhe foi concedido. Disse Soares que o atual presidente quer ser mais reverendado
do que Deus, pois fica anunciando santidade e paga mil reais a um advogado que nem
nesta casa anda, somente para fazer trabalhos jurídicos dos quais a presidência desta
casa está impedido. Portanto quando quiser fazer citações da administração passada do
legislativo cite nomes. Continuando, disse Chico Pereira que contratou um assessor
jurídico para esta Casa sim, mas não comprou quatro mil de material que não
apareceram, não locou carro que nunca chegou, não contratou tesoureiro e pagou a
menor e que se for o caso faz a denúncia direto no Ministério Público, não busca ajuda
de CPI, porque não adianta. Portanto, disse ser melhor encerrar sua fala por aqui.
Concluiu. Em seguida falou o vereador Francisco Pereira da Silva que depois dos
cumprimentos reportou-se sobre a reforma do mercado do Distrito de Viana dizendo
que a prefeita tem se empenhado neste sentido. Parabenizou o secretário de agricultura
pelo trabalho prestado a nossa sociedade agrária, principalmente pelo curso apicultura
que fará o nosso município destacar-se na produção de mel. Comunicou que participou
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de uma reunião no sindicato dos trabalhadores rurais, juntamente com os presidentes
das comunidades sobre o seguro safra 2011. Concluiu dizendo que é agricultor
vereador e sempre estará do lado da maioria, que é de agricultores. Aparteou o colega
Zé Carlos dizendo associar-se ao colega Chico de Lê no seu pronunciamento no que
concerne ao trabalho do secretário de agricultura. Finalizando disse, Chico de Lê que
em reunião com a secretaria de saúde pode perceber o empenho do executivo em
melhorar os atendimentos de saúde de nossa cidade. Em seguida, falou o vereador
Julio Pereira de Sousa, que cumprimentando os presentes parabenizou o diretor da
Bonito FM por estar trabalhando sem dois pesos e sem duas medidas. Acredita que o
mesmo trabalhará nesse sentido. Sobre o abastecimento de água do Sítio Areias, disse
que é de responsabilidade do governo do estado e não do município, mas mesmo assim
a prefeita Alderi empenha-se no concerto do motor. Sobre comentários postados em
sites da Web, envolvendo a sua pessoa e outro colega desta casa, disse deixar seu
repúdio, pois só pode ato de pessoas desqualificadas e sem moral e acima de tudo que
possui muita inveja das ações parlamentares dos colegas envolvidos. Aparteando o
vereador Zé Carlos disse que concordava literalmente com o repúdio do colega Júlio e
tem certeza que todos os parlamentares desta Casa pensam o mesmo. Continuando,
disse Júlio Pereira que não poderia esperar outra resposta de Zé Carlos a não ser esta
que ele deixou claro. Disse ainda que procurará a presidência da AVASP para que
aquela entidade tome as providências cabíveis, pois como vereador é membro da
mesma. Sobre a recuperação da PB-400 disse que o atual governo do estado está de
parabéns por está aplicando os recursos deixados pelo ex-governador Maranhão. Sobre
o Código de Postura disse que o mesmo pode ser mudado e que a Câmara trabalhará
para isto. Sobre o aterramento do açude que divide o Jardim das Neves disse ser um
problema que deve ser resolvido, pois a saúde daquela comunidade fica
comprometida. Sobre o secretário da agricultura disse que agradecia a Deus pelo
trabalho que o mesmo vem fazendo junto a sua pasta. Concluiu. Finalizando com os
pronunciamentos falou o vereador Francisco Carlos de Carvalho, que depois de
cumprimentar os presentes reportou-se sobre uma resolução de sua autoria pedindo a
mudança do dia das reuniões ordinárias uma vez que está cursando direito e não pode
perder aula às sextas-feiras. Pediu aos colegas que entendessem, pois tem o sonho de
uma dia estar ao lado dos atuais colegas vereadores advogados. Parabenizou todos os
pais pela passagem do dia 14. Parabenizou a chefe do Detran pelo trabalho prestado a
esta cidade. Pediu que enviasse voto de aplausos ao chefe do Detran estadual pelo
trabalho que se está sendo feito neste município. Falou ainda sobre o campo de futebol
de nossa cidade, frisando que o atual já não atende mais os requisitos da modernidade,
pois nem estacionamento possui. Portanto sugeriu que o executivo fizesse o
loteamento do atual campo e com o dinheiro da venda podia-se comprar um terreno
para a construção de um novo para os jovens bonitenses usarem o esporte como manda
o figurino. Concluiu. Ainda falou o vereador Antônio Dias Segundo Neto que ao
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cumprimentar os presentes e ouvintes da Bonito FM,apenas reportou-se sobre o papel
do vereador que é importante e que a Câmara de Bonito é exemplo nos trabalhos
legislativos. Concluiu. Ato contínuo, o Sr. Presidente colocou as matérias em votação:
moções de pesar números 004, 005 e 006/2011, aprovadas por unanimidade. Sobre a
Resolução que trata da mudança no dia das reuniões, ficará para ser votada na próxima
reunião. Ato contínuo o Senhor Presidente Francisco Carlos de Carvalho disse que
nada tendo mais a deliberar, determinou a lavratura da presente ata e 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 12 de Agosto de 2011.

Francisco Carlos de Carvalho
Presidente
Francisco Furtado Dias
Primeiro Secretário

José Carlos de Oliveira
Segundo Secretário
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