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ATA DA TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO 
PERIÓDO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE 
SANTA FÉ ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA VINTE E 
CINCO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E ONZE.  
 
Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro 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 – Antonio Lucena Filho – Júlio Pereira de Sousa – 
José Devânio O. da Silva – José Soares de Brito Filho – Francisco Pereira da Silva. 
Constatada a presença de 08(oito) vereadores, e a ausência justificada do vereador 
Antonio Dias Segundo Neto. 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. 002/2011, De 
17 de Fevereiro de 2011. DENOMINA JOAQUIM BARROS, RUA DA CIDADE E 
TOMA OUTRAS PROVIDENCIAS. PROJETO DE LEI MUNICIPAL Nº. 
003/2011, De 17 de Fevereiro de 2011. Denomina Lino Ferreira de Morais, Açude 
Público da base territorial do Município de Bonito De Santa Fé, Paraíba e Toma 
Outras Providencias. 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. INDICAÇÃO Nº 004/2011, de 17 de Fevereiro de 2011. Parlamentar: 
Antonio Lucena Filho, do Partido Trabalhista Brasileiro – PTB, Vereador com 
assento nesta Egrégia Casa Legislativa, com o mais amplo respaldo no Art. 129, do 
Regimento Interno, vem com o devido respeito solicitar que após ouvido o Plenário 
seja encaminhado a Excelentíssima Senhora Prefeita a seguinte INDICAÇÃO: Incluir 
no Plano de atividades administrativas a inclusão de Construção de uma PASSAGEM 
MOLHADA sob rio na localidade PAU DARCO, proximidades das propriedades dos 
Senhores CLÁUDIO TIMÓTEO DE ARRUDA e ASSIS DINIZ. Tendo por 
JUSTIFICATIVA:“Não há como assegurar o direito de ir vir ao homem, se lhe é 
tirado o caminho para fazer seu trajeto.” A conservação das vias é um dever do Poder 
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Público, cada dia se torna mais propicio oferecer melhoria e conservação das mesmas 
para que a cidadania possa passar, sem prejuízos dos seus direitos. 
De há muito, os homens e mulheres de todas as idades dessa região, sofrem os mais 
horrendos prejuízos de escoação da suas produções e até suas andanças necessárias ao 
cumprimento das obrigações domiciliares. INDICAÇÃO Nº 004/2011, de 17 de 
Fevereiro de 2011. Parlamentar: Antonio Lucena Filho, do Partido Trabalhista 
Brasileiro – PTB, Vereador com assento nesta Egrégia Casa Legislativa, com o mais 
amplo respaldo no Art. 129, do Regimento Interno, vem com o devido respeito 
solicitar que após ouvido o Plenário seja encaminhado a Excelentíssima Senhora 
Prefeita a seguinte INDICAÇÃO: Incluir no Plano de atividades administrativas a 
inclusão de Construção de uma PASSAGEM MOLHADA sob rio na localidade do 
sítio ARAME, proximidades da propriedade do Senhor PEDRO JÓRIO e do Senhor 
JOSÉ PEREIRA DA SILVA como é popularmente conhecido como Jotinha, pai do 
secretário de Finanças deste Município. Tendo por JUSTIFICATIVA: “Não há como 
assegurar o direito de ir vir ao homem, se lhe é tirado o caminho para fazer seu 

trajeto.” A conservação das vias é um dever do Poder Público, cada dia se torna mais 
propicio oferecer melhoria e conservação das mesmas para que a cidadania possa 
passar, sem prejuízos dos seus direitos. 
De há muito, os homens e mulheres de todas as idades dessa região, sofrem os mais 
horrendos prejuízos de escoação da suas produções e até suas andanças necessárias ao 
cumprimento das obrigações domiciliares. MOÇÃO DE APLAUSO Nº. 001/2011, de 
24 de fevereiro de 2011. Parlamentar: José Carlos de Oliveira, do Partido 
Democrático Trabalhista – PDT, Vereador com assento nesta Egrégia Casa 
Legislativa, com o mais amplo respaldo no Art. 140, IV do Regimento Interno, vem 
com o devido respeito apresentar a seguinte MOÇÃO DE APLAUSO: Ao 
Reverendíssimo Padre FRANCISCO GERALDO DE SOUSA, Administrador 
Paroquial desta Paróquia de Santo Antonio de Bonito, por seu emprego nas 
celebrações dos 90 (noventa anos) da Criação da Paróquia, criada por Decreto de 19 de 
Dezembro de 1920. Tendo por JUSTIFICATIVA: Em Plenário A religiosidade desta 
região, nasce a sombra do catolicismo com as relicárias caminhadas cristãs dos anos de 
1850, quando nasce Bonito, seu surgimento também se enquadra na visão da 
participação de dois filhos da área na Guerra do Paraguai. A dedicação desse 
Sacerdote, imprime em nós a certeza da captura de muitos valores históricos regionais, 
desde a hecatombe de Santa Fé, até a consumação do Paroquiato local, que passa pelas 
lutas pela Independência Política local. Reconheça-se que este grande Profeta dos dias 
atuais, entre nós, tem determinado a comunidade católica ressurgir das cinzas e tornar 
nosso povo mais fervoroso e file ao Deus da vida. ATO Nº. 002/2011, de 18 de 
Fevereiro de 2011. A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
BONITO DE SANTA FÉ, ESTADO DA PARAÍBA, na forma do Diploma 
Regimental competente, Considerando, os Manifestos e Indicações dos membros do 
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Plenário da Casa, Considerando, as indicações dos nomes dos Líderes; R e s o l v e: I – 
Constituir a Comissão Permanente de Constituição, Legislação, Justiça e Redação -
CLJR, de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira -CPFOF, e de Serviços 
Públicos - CPSP,  pelo critério da proporcionalidade que garante participação das 
Bancadas segundo a ordem das suas formações: 1 – Bloco do ENTENDIMENTO; 2 – 
Bloco “OPOSIÇÃO DE VERDADE” I – Nomear os membros da Comissão 
Permanente de Constituição, Legislação, Justiça e Redação -CLJR,  pelo critério da 
proporcionalidade que garante participação das Bancadas segundo a ordem das suas 
formações: TITULARES: a) Vereador: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA –PDT12; b) 
Vereador: JULIO PEREIRA DE SOUSA –PMDB15; c) Vereador: JOSÉ SOARES DE 
BRITO FILHO –DEM25. SUPLENTES: a) Vereador: ANTONIO LUCENA FILHO –
PTB14; b) Vereador: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA –DEM25; c) Vereador: 
JOSÉ DEVÂNIO OLIVEIRA DA SILVA–PTB14. II – Constituir a Comissão 
Permanente de Finanças, Orçamentos e Fiscalização Financeira -CPFOF, pelo 
critério da proporcionalidade que garante participação das Bancadas segundo a ordem 
das suas formações: TITULARES: a) Vereador: JOSÉ DEVÂNIO OLIVEIRA DA 
SILVA–PTB14; b) Vereador: ANTONIO DIAS SEGUNDO NETO–DEM25; c) 
Vereador: ANTONIO LUCENA FILHO –PTB14; SUPLENTES: a) Vereador: JOSÉ 
SOARES DE BRITO FILHO –DEM25; b) Vereador: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA 
–PDT12; c) Vereador: FRANCISCO PEREIRA DA SILVA –DEM25. III – Constituir 
a Comissão Permanente de Serviços Públicos - CPSP, pelo critério da 
proporcionalidade que garante participação das Bancadas segundo a ordem das suas 
formações: TITULARES: a) Vereador: ANTONIO LUCENA FILHO –PTB14TB14; 
b) Vereador: JULIO PEREIRA DE SOUSA–PMDB15; c) Vereador: FRANCISCO 
PEREIRA DA SILVA –DEM25. SUPLENTES: a) Vereador: JOSÉ CARLOS DE 
OLIVEIRA –PDT12; b) Vereador: JOSÉ SOARES DE BRITO FILHO–DEM25; c) 
Vereador: JOSÉ DEVÂNIO OLIVEIRA DA SILVA–PTB14. Mesa Diretora da 
Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, em 18 de Fevereiro de 
2011. Ato contínuo, a palavra foi facultada ao vereador José Carlos de Oliveira que 
permutou com o vereador Francisco Furtado Dias que depois de cumprimentar a 
todos e a Secretária de Administração Maria do Socorro, parabenizou o Senhor José 
Feitosa de Moura, Presidente do Sindicato dos Trabalhadores, pelo seu trabalho e 
retorno a presidência do mesmo através de uma votação expressiva, falou da 
importância do Coral João Paulo II mostrando que o município pode e deve ajudar a 
este órgão que tanto importância a cultura bonitense. Informou a formação de um 
Bloco Parlamentar composto por sua pessoa e o Presidente da Casa intitulado de Bloco 
da Transparência. Reportou-se sobre a construção de uma academia pública em nossa 
cidade, já que é um benefício para a população bonitense, frisando que na próxima 
reunião apresentará requerimento neste sentido. Concluiu mostrando o trabalho do ex-
deputado Jeová Vieira Campos que como advogado tem empenhado seu esforço em 
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prol dos trabalhadores municipais que receberão benefícios ganhos a partir do próximo 
mês. Em seguida falou o vereador José Carlos de Oliveira que cumprimentando os 
presentes, em especial o secretário Luiz Fernando e a secretária Maria do Socorro.Fez 
menção a importância do Coral João Paulo II que ora vem lutando pela sua 
sobrevivência. Disse Zé Carlos, que existe uma lei municipal desde 2010 de número 
585 que dar poderes a Prefeita para aplicar recursos ao Coral como apoio cultural. 
Assim sendo, solicitou que a mesma fosse cumprida. Reportou-se sobre a questão da 
merenda escolar que será comprada uma porcentagem dentro do município, disse que 
o ideal era fazer um cadastro prévio dos agricultores pronascianos para assim ajudar 
nosso município. Ainda falou Zé Carlos sobre o grande problema das nossas estradas, 
mais precisamente a PB-400, espaço que liga Cajazeiras a Conceição, dizendo que 
encaminhou pessoalmente matéria a Secretaria de Infra-Estrutura do Estado 
solicitando a solução do problema, como também requereu a estadualização da estrada 
que liga Bonito a Serra Grande. Também oficializou as autoridades competentes 
estaduais sobre a criação do Cartório de Registro Civil no distrito de Viana, mostrando 
assim que a Câmara trabalha e a sociedade precisa ver isto, pois o dever do vereador é 
trabalhar em prol do povo. Em aparte, o vereador Soares disse que realmente o papel 
do vereador é lutar pelo povo. Retomando seu discurso, disse Zé Carlos que lutando 
pelo povo, agora solicita dos colegas e da sociedade bonitense uma ajuda para a 
cirurgia do funcionário público municipal Cleverlândio. Chamou atenção da secretaria 
de Educação para a discussão do piso salarial dos professores, frisando que a matéria 
deveria já estar nesta casa, pois desde janeiro já é válido em todo território nacional. 
Ainda falou sobre a situação do cemitério de Bonito de Santa Fé, dizendo que chegou 
a hora de se tomar providências, pois através de uma ação civil pública requererá 
providências. Solicitou da Secretária de Administração e do Presidente da Casa que 
buscassem discutir o problema em audiência pública. Concluiu seu pronunciamento 
frisando que Bonito de Santa Fé não deixar de ter pelo menos um dia de carnaval. 
Continuando as falações, foi facultada a palavra ao vereador Francisco Pereira da 
Silva, que passou seu tempo ao vereador Júlio Pereira de Sousa que cumprimentando 
os presentes, disse que estava na tribuna da casa para cumprir seu papel de vereador 
que luta em prol do povo. Requereu do presidente o encaminhamento de ofício aos 
diretores de DER, regionais de Cajazeiras e Itaporanga, solicitando dos mesmos 
providências com a PB-400, pois está necessitada de recuperação e recapeamento. 
Deixou sua insatisfação com a saúde de Bonito dizendo que este problema precisa ser 
resolvido o mais rápido possível, pois o Executivo afirmou que dinheiro tem, não tem 
é médico para vir para cá. Em aparte, o vereador Zé Carlos disse que a solução seria 
uma chamada pública para os médicos do estado, já que o dinheiro existe em Bonito 
para pagar os trabalhos dos mesmos. Continuando, disse o vereador orante que em 
conversa com a prefeita percebeu a preocupação da mesma para até aumentar o salário 
do médico e os mesmos não possuem o desejo de estarem aqui. Continuando, disse o 
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parlamentar Júlio Pereira de Sousa que o Coral João Paulo II necessita de apoio 
cultural, pois o mesmo não pode parar seus trabalhos. Como líder da prefeita, afirmou 
que a mesma está empenhada em conseguir terreno para um novo cemitério em nosso 
município, uma vez que a mesma possui honra e dignidade para cumprir com a sua 
palavra. Concluiu. Ainda falou o parlamentar Francisco Carlos de Carvalho, 
presidente, que convidou o vice-presidente Antônio Lucena Filho para ocupar a 
cadeira de dirigente dos trabalhos. Com a palavra o vereador presidente Francisco 
Carlos de Carvalho cumprimentou todos os colegas, público presente e ouvintes da 
Bonito FM. Disse ser a primeira fez que ocupa a tribuna como presidente da Casa e 
desta feita aproveita para dizer para que veio, uma vez que chegou pelo voto da 
oposição. Portanto apresentou seu plano de governo tomando algumas providências: 
aumentou os salários dos servidores da Casa, discutiu o salário dos vereadores que sua 
intenção era aumentar para dois mil reais, mas a previdência social absorvia muito, e 
assim ficou decidido em mil e oitocentos. Apresentou também a criação da pasta da 
transparência disponível a todo e qualquer cidadão, pasta esta que possui cópias de 
todas as despesas da Casa. Informou também a pequena reforma no prédio para 
melhorar os trabalhos da Casa. Assim, disse que entrou na história do país para criticar 
a burguesia e hoje tem a oportunidade de administrar os recursos públicos da Câmara e 
fará com transparência e lisura, pois esta é a sua visão. Portanto, não pretende agir 
como a burguesia, mas sim sempre ficar do lado dos proletários. Sobre a saúde de 
Bonito disse que apresentaria uma sugestão: esta Casa convoca a secretária de saúde e 
ela apresentará os verdadeiros motivos da falta de médico e em seguida as 
providências serão tomadas. Comunicou a todos que recebeu a notícia de um resultado 
de uma pesquisa que o apontou como melhor vereador e o melhor advogado, mas isso 
não irá lhe envaidecer. Concluiu. Retomando os trabalhos o Senhor Presidente 
facultou a palavra ao vereador Antonio Lucena Filho que cumprimentando os 
presentes, falou sobre o papel do vereador que é trabalhar em prol do povo, assim 
disse que ouvindo o pronunciamento do parlamentar Soares percebeu a importância 
que os agricultores pronascianos terão em nosso município no fornecimento de 
merenda escolar. Falou sobre a situação da PB-400 frisando que é mais do que urgente 
a recuperação da mesma. Sobre a formação das Comissões disse o parlamentar orante 
que em momento nenhum não teve a intenção de excluir o colega Joelsom Furtado. 
Portanto, espera que tão longo a situação se resolva e o vereador Joelsom possa 
integrar as Comissões da Casa. Falou ainda sobre uma possível construção de uma 
academia em praça pública solicitada pela parlamentar Joelson frisando que é de suma 
importância, porém acha que em Bonito de Santa Fé é necessário primeiro fazer 
recuperação nas praças, no matadouro, construir um novo cemitério, que são coisas 
essenciais, depois os vereadores solicitam coisas mais evoluídas. Ainda falou de uma 
matéria sua de grande importância que é a sala da transparência para esta Casa 
Legislativa. Expôs sua moção de pesar a família Pires pelo falecimento de Antônio. 
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Concluiu. Em seguida, o Sr. Presidente determinou a leitura do expediente do dia para 
votação: Indicação Nº 004/2011, aprovada por unanimidade. Indicação Nº 005/2011, 
aprovada por unanimidade. Moção de Aplauso Nº 001/2011, 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 
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 25 de fevereiro de 2011. 
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