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 SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERIÓDO
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ
ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA DEZENOVE DE AGOSTO DE
DOIS MIL E ONZE.
Aos dezenove 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 de
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
Secretário 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 de ensino fundamental no âmbito do
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município 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.
PROJETO DE LEI Nº 011/2011, DE 15 DE JULHO DE 2011. Denomina
Conjunto Habitacional "José Héliton Ramalho", o conjunto de habitações populares,
do programa Minha Casa Minha Gente, situado na sede do Município de Bonito de
Santa Fé - PB, na localidade conhecida por "Arame", e dá outras providências.
PROJETO DE LEI Nº 012/2011, DE 15 DE ABRIL DE 2011. Dispõe sobre a
criação de Escolas de Ensino Fundamental no âmbito do Município de Bonito de Santa
Fé - PB. PROJETO DE LEI Nº 013/2011, DE 15 DE JULHO DE 2011.
Autoriza o Poder Executivo a alienar bens inservíveis integrantes do patrimônio
do Município. PROJETO DE LEI Nº 014/2011, DE 15 DE JULHO DE 2011.
Dá numeração às Ruas, conhecidas como projetadas, localizadas nos Bairros “Pousada
Alegre”, “Jardim das Neves”, “Alto Bonito”, “Bonito Velho”, “Menino Jefferson” e
“Loteamento Felicidade”, da cidade de Bonito de Santa Fé. PROJETO DE LEI Nº
014/2011, DE 15 DE JULHO DE 2011. Autoriza o Município de Bonito de Santa
Fé a constituir com outros Municípios do Alto Sertão Paraibano, o AME SAÚDE
Consórcio Intermunicipal de Saúde, ratifica o Protocolo de Intenções e dá outras
providências. REQUERIMENTO Nº 010/2011, DE 12 DE AGOSTO DE 2011.
Autor: Vereador FRANCISCO PEREIRA DA SILVA– DEM 25. A Excelentíssima
Senhora Prefeita Municipal, seja encaminhada a esta Egrégia Casa Legislativa Projeto
de Lei regulamentado a doação perpetua de um terreno localizado na Av. Áurea Dias
de Almeida, próximo ao Correio, conhecido como “Palhoça de Coco Paulino”, para
que passe ao domínio da viúva Maria Zelita Duarte Paulino, por se encontrar
conforme Escritura Pública de cópia anexa sob domínio Público Municipal. MOÇÃO
DE APLAUSO Nº 004/2011, DE 18 DE AGOSTO DE 2011. Parlamentar: Antonio
Dias Segundo Neto, – DEM, Ao Excelentíssimo Senhor JOÃO DE FREITAS NETO
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(JOÃO NETO), Digno Empresário, que no exercício do seu dever, tem se pautado por
investimentos capazes de asseverar a melhoria da qualidade de vida dos Bonitenses.
MOÇÃO DE PESAR Nº. 007/2011, DE 18 DE AGOSTO DE 2011. Parlamentar:
José Carlos de Oliveira, – PDT, As Famílias Ferreira, Morais e Ribeiro pelo
falecimento da Senhora MARIA IVANIR DE MORAIS, pelo falecimento
inesperadamente ocorrido. Que da decisão desta Casa se dê ciência a Família. Ato
contínuo, terminado a leitura do expediente do dia o Senhor Presidente facultou a
palavra ao vereador José Carlos de Oliveira, que cumprimentando os presentes e o
povo de Bonito, ouvinte da nova Bonito FM, reportou-se sobre a divulgação de uma
matéria pelo radar sertanejo, como também pela Bonito FM, frisando que o vereador
Zé Carlos denunciava a má administração do executivo local. Criticou Zé Carlos a
atitude do citado jornal dizendo que não teve contato com ninguém que pudesse expor
seu posicionamento sobre a administração municipal local, mas continua achando e
denunciando o governo municipal bonitense. Portanto critica a atitude do jornal em
dizer que sua pessoa marcou entrevista sem o mesmo ter marcado. Quanto aqueles que
dizem que oposição em Bonito está calada, contestou afirmando que a sua posição de
oposição ao governo municipal permanece a mesma desde o primeiro dia do seu
mandato, se outros colegas não pensam o mesmo, não tem nada ver com isso, porém
Zé Carlos é oposicionista. Neste instante o vereador Antônio Lucena Filho o aparteou
dizendo que também não tem espaço na imprensa falada para criticar o governo
municipal. Continuando disse Zé Carlos que a matéria executiva que trata da alienação
dos bens municipais, entre eles alguns carros velhos, disse que a prefeitura não podia
fazer isso, principalmente as duas camionetes, pois as mesmas não são do município.
Acredita que este erro só foi cometido porque o executivo não sabia. Sobre o ônibus
velho, propôs uma recuperação no mesmo para torná-lo um museu da educação,
dizendo ser uma sugestão de professores que muito andaram no mesmo. Como relator
das matérias propôs a volta das mesmas ao executivo para correções de erros que estão
ferindo a intelectualidade dos parlamentares, quando certas matérias trazem criações
de coisas que já existem há muitas décadas. Concluiu dizendo não voltar atrás daquilo
que pensa e proporá a criação de um foro permanente dos servidores municipais para
debater a lei relacionada aos mesmos e que tenha a participação dos colegas
vereadores, pois vereador é para discutir as matérias e não para ficar desnorteando as
palavras dos colegas. Em seguida falou o vereador Antônio Dias Segundo Neto que
após os cumprimentos falou sobre a geração de empregos e renda dizendo que um
filho de Bonito, João Neto doou um terreno para a implantação de uma escola técnica
agrícola em nosso município, portanto disse ser uma atitude louvável e por isso pediu
a aprovação da moção de louvor ao mesmo. Disse que as promessas de campanha da
atual administração não estão sendo cumpridas, pois foi dito que nenhum filho de
Bonito precisaria ir mais embora para trabalhar fora. Hoje ver que até a presente data
nenhuma geração de emprego e renda foi trazido para nosso país. Aparteou o colega
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Zé Carlos que parabenizou o discurso do colega Segundo Neto. Continuando disse o
vereador que falava, Segundo Neto, que as promessas de campanha da prefeita Alderi
não forma cumpridas e isso é uma vergonha, portanto deixava seu repúdio. Citou
também o fato de muitos de nossos jovens estarem na prostituição e nas drogas, pois a
secretaria de esporte não tem incentivo por parte do executivo. Concluiu. Em seguida,
falou o vereador José Soares de Brito Filho, que prescindiu da palavra. Continuando
foi dado oportunidade ao vereador Francisco Pereira da Silva que seguiu o mesmo
exemplo do colega Soares. Ato contínuo, falou o vereador Júlio Pereira de Sousa, que
após os cumprimentos de praxe falou sobre a venda dos automóveis municipais,
frisando o caso do ônibus ser transformado em museu educacional, dizendo que não
concorda com tal atitude, pois a venda do mesmo é bem melhor, uma vez que arrecada
recursos para o município. Sobre a denominação do conjunto habitacional do governo
federal minha casa, minha vida, vê que o mesmo deve ser denominado José Héliton
Ramalho, uma homenagem ao amigo Barroso. Sobre as críticas que o colega Segundo
Neto fez a administração atual, disse que o mesmo esqueceu que durante quarenta anos
que certo grupo político ficou no poder e nada deixou de grande para nosso município.
Aparteou o colega Segundo Neto e disse que o povo sabe quem foi o grande
administrador de Bonito. Continuando, disse o colega Júlio, vereador orante, que o
grande administrador de Bonito foi Deus que fez o povo e deu coragem para mudar e
não vê mais os desmantelos do passado. Ainda falou em nome da prefeita, dizendo
que sobre o ‘Muro de Berlim” da Antolândia está prestes a ser resolvido, pois é um
desejo de todos daquela localidade. Comunicou que o município receberá muito
dinheiro para beneficiar os bonitenses, pois Alderi não desviará nenhum centavo do
dinheiro do povo. Disse ainda que enquanto criticam a prefeita, ela trabalha por Bonito
ao lado dos seus deputados e até um voto de aplauso Alderi recebeu na Assembléia
Legislativa. Concluiu dizendo que atual diretor da Rádio deve ter cuidado com
aqueles que usam os microfones da mesma, pois caso contrário fabricarão um novo
assassinato político em nosso município. Em seguida falou o vereador Francisco
furtado Dias, que depois dos cumprimentos de praxe, falou a problemática da área que
acumula água no bairro Jardim das Neves dizendo que a alternativa seria o
aterramento, pois só assim no período chuvoso não haverá mais acúmulo de água e
focos de doença. Disse Joelson que procurará alguém que entenda do problema
tecnicamente para resolver e o povo não mais sair prejudicado. Ainda falou sobre a
mudança das reuniões para o sábado, dizendo que é uma preocupação sua, pois não
pode perder aula e não quer faltar às reuniões, prejudicando assim as matérias
legislativas, assim propôs que as reuniões fossem alternadas, uma na sexta, outra no
sábado e assim sucessivamente. Concluiu. Ato contínuo, falou o vereador Antônio
Lucena Filho, que cumprimentado os presentes e ouvintes da Bonito FM e em seguida
comentou sobre a inércia da atual administração municipal no que tange as grandes
obras. Disse também que o executivo vive dizendo que fez e faz, mas o que até hoje
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chegou a Bonito como os ônibus e o SAMU são benefícios federais. Reportou-se sobre
suas matérias que requereu do executivo e disse que duas de suas indicações serão
respondidas, citando a recuperação do mercado do Viana e a construção de praças.
Portanto, disse que é uma felicidade ter pelos menos duas indicações respondidas. Não
pode dizer a mesma coisa da recuperação da rua do mercado em nossa cidade, da
construção de um novo cemitério, de um matadouro municipal. Falou sobre a busca de
cursos profissionalizantes para o município, dizendo que só os cursos não resolvem o
problema, precisa-se de incentivo para que os que venham a fazer tais cursos possam
desenvolver suas atividades. Sobre o esporte de Bonito, disse que é uma área que está
esquecida, necessitando de atenção por parte do executivo, citando o exemplo da
criação dos jogos escolares na semana do dia da cidade. Concluiu pedindo o apoio de
todos para a Casa do menor Abandonado, uma iniciativa de um Conselheiro Tutelar de
nossa cidade. Neste instante foi comunicado pelo presidente da Casa que a Câmara já
fez doações de alguns móveis para a citada casa. Em seguida foi facultada a palavra ao
vereador Van do Viana, que prescindiu da mesma. Ato contínuo o Sr. Presidente
determinou a leitura das matérias aptas para votação. O vereador José Carlos de
Oliveira assim o fez por está de posse dos pareceres das Comissões Permanentes.
Assim sendo, o vereador Zé Carlos chamou atenção dos membros da Comissão de
justiça e Redação ao parecer da citada comissão ao projeto de lei 011/2011 que foi
aprovado em plenário. Portanto o projeto de lei 011/2011, foi aprovado por
unanimidade. Projeto de lei 012/2011, do Poder Executivo a comissão de justiça e
redação propôs revisão de texto, uma vez que a mesma cria o que já existe. Portanto a
matéria sai da pauta. Projeto de Lei 013/2011, do poder Executivo que trata da
alienação de bens do município. Recebendo parecer conjunto das comissões de justiça
e redação e finanças e orçamento que traz relatório propondo a retirada da matéria da
pauta para que o executivo possa refazer a mesma, já que os bens propostos a vendas
não são do município. Portanto a matéria foi retirada de pauta. Projeto de Lei
014/2011, do Poder Executivo municipal recebeu parecer da comissão de justiça e
redação propondo a retirada da pauta, já que o projeto denomina ruas que já possuem
nomes. O plenário acompanhou o relatório da comissão em tela sobre o projeto de lei
014/2011. Requerimento que trata da alteração das reuniões legislativas para o sábado.
Havendo acordo entre as bancadas foi decidido alternância de dias, ficando a partir do
mês de setembro a primeira no sábado, a segunda na sexta e assim sucessivamente.
Portanto a matéria foi aprovada. Sobre a matéria do vereador Francisco Pereira da
Silva, Requerimento 010/2011 sobre a doação perpétua do terreno da palhoça de Coco
Paulino à viúva do mesmo, a matéria depois de muito debate, foi aprovada e teve voto
contrário do vereador Júlio Pereira de Sousa. Moção de pesar a família Morais, foi
aprovada por unanimidade. Moção de Aplauso ao empresário João Neto, aprovada por
unanimidade. 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
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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 19 de Agosto de 2011.

Francisco Carlos de Carvalho
Presidente
Francisco Furtado Dias
Primeiro Secretário

José Carlos de Oliveira
Segundo Secretário
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