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 TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERIÓDO
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ
ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA TRÊS DE SETEMBRO DE
DOIS MIL E ONZE.
Aos três dias do mês de setembro de dois mil e onze, às oito horas e quinze minutos,
na sala das reuniões da Câmara Municipal Local, com as presenças de Antônio Lucena
Filho– Presidente (nesta reunião – Francisco Furtado Dias – Primeiro Secretário – José
Carlos de Oliveira – Segundo Secretário – José Soares de Brito Filho – Francisco
Pereira da Silva –. Constatada a presença de cinco vereadores e ausência de quatro
vereadores, com justificativa dos vereadores Antônio Dias Segundo Neto e Francisco
Carlos de Carvalho. 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 providências. Ato contínuo, terminado a
leitura do expediente do dia o Senhor Presidente facultou a palavra ao vereador José
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Carlos de Oliveira que depois dos cumprimentos reportou-se sobre uma nova fase do
legislativo municipal bonitense, uma vez que as reuniões por votação do plenário
ficaram alternadas entre os dias sexta e sábado. Hoje é o primeiro sábado de setembro
que a Câmara reúne-se e disse Zé Carlos no seu pronunciamento que os vereadores
deveriam cumprir o seu papel de legislador, uma vez que no diário oficial da Casa
existem matérias do ano de 2009 e até hoje está atropelada na pauta e não recebe as
devidas atenções. Neste instante o vereador Soares solicitou aparte e foi concedido.
Disse Soares que o colega Zé Carlos tem toda razão e que hoje a Câmara está sem
trabalhar por parte da maioria dos seus membros. Continuando, Zé Carlos mostrou que
as matérias que estão em análise nesta Casa continuam sendo desrespeitadas pelo
Executivo, quando por exemplo a matéria relacionada ao número de alunos nas salas
de aulas recebeu audiência pública e a Câmara ficou esperando resposta da Secretária
de Educação e a mesma baixou resolução, desrespeitando assim os trâmites legais
desta Casa. Reportou-se ainda Zé Carlos que o Poder Executivo vive governando de
forma ditatorial, pois foi determinado que ninguém pode falar do governo municipal
de forma livre, uma vez que a secretária de articulação determinou mudanças até nos
programas da Bonito FM. Ainda falou sobre as matérias de sua autoria que há meses
estão perambulando nesta Casa afirmando que hoje coloca as mesmas em votação, ou
para serem aprovadas ou derrotadas, mas não aceita que elas fiquem sendo publicadas
sem a devida atenção.Concluiu mostrando que no último dia 02 se o seu genitor
estivessem vivo fazia 72 anos. Ato contínuo, a palavra foi facultada ao vereador
Francisco Pereira da Silva, que prescindiu da mesma. Em seguida falou o vereador
Francisco Furtado Dias, que após os cumprimentos disse que via o pronunciamento do
colega Zé Carlos como forma de desabafo, mas vê que as falhas existem por partem de
ambos os lados: oposição e governo, pois todos estão acomodados, uma vez que em
relação as matérias que chegam aqui está faltando entendimento por parte do
Executivo com sua liderança. Disse Joelson que também não concorda com a forma
que está sendo apresentado o programa Sertão Verdade, pois o mesmo passa duas
horas apenas falando mal da prefeita, desrespeitando assim o contexto do programa
que é jornalístico. Afirmou que críticas devem ser feitas de forma construtivas e não
aceita que o desrespeito com esta Casa aconteça, mesmo sendo hoje situação. Assim
disse que secretário nenhum pode atropelar o trâmite legal nesta Casa. Aparteou o
colega Soares que disse que a política é cheia de habilidades e todos procuram os
benefícios. Continuando, disse o vereador orante, Joelson que procurará o líder da
prefeita para que o mesmo juntamente com os liderados para que haja entendimento
nas matérias que aqui chegam por parte do Executivo. Ainda aparteou o colega Zé
Carlos novamente, dizendo que não está equivocado em relação a formação de blocos
nessa Casa, apenas o bloco do entendimento se desentendeu e hoje a Câmara possui
três lideranças para o governo. Finalizando disse Joelson que aqueles que criticam a
sua pessoa nunca forma seus amigos. Concluiu. Falou ainda o vereador Antônio
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Lucena Filho, depois de passar os trabalhos para a primeira secretaria. Assim, após os
cumprimentos de praxe, disse Ceninha que realmente as matérias que esta Casa
aprova, se for de vereador de oposição, o Executivo não respeita e simplesmente
engaveta. Comunicou que o Executivo que aí está não vem contribuindo para o bem,
pois o colega Tita de Pirró que hoje luta pela casa do menor abandonado recebeu um
grande não da prefeita. Disse Ceninha que se a casa do menor funcionar com a ajuda
da sociedade a prefeita vai terminar dizendo que ela ajudou. Quanto as matérias que
estão atropeladas nesta Casa a culpa é dos vereadores que não dão valor ao papel que
assumiram com a sociedade, pois quando oferecem benefícios os legisladores mudam
de posição. Aparteou o colega Zé Carlos, dizendo que é coerente em buscar relatar
matérias que beneficiam o município. E pediu que os colegas de governo requeressem
a saída do balde do lixo dos pés da cruz em frente a Igreja Católica. Continuando o seu
pronunciamento, disse Antônio Lucena Filho, Ceninha, que o Executivo quer ser único
não respeitando a opinião daqueles que fazem o programa Sertão verdade. Neste
instante o vereador presidente, Francisco Furtado Dias, disse que o programa Sertão
Verdade está fugindo do seu papel de jornalismo. Continuando, disse Ceninha que
encerrava seu pronunciamento parabenizando o amigo Manoel Timóteo. Ato contínuo,
o Sr. Presidente colocou as matérias em votação: Projeto de Lei 016/2011, aprovado
por unanimidade, Projeto de Lei 011/2009 juntamente com Emenda nº001/2011 do
vereador Antônio Lucena Filho, reprovado por 4 (quatro) votos contra 2 (dois),
Projeto de Lei 004/2011, do vereador José Carlos de Oliveira, matéria aprovada por
unanimidade. Não havendo mais nada a ser debatido, foi comunicado que a próxima
reunião será na próxima sexta-feira. Ato contínuo o Senhor Presidente Antonio Lucena
Filho (nessa reunião) 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 03 de Setembro de 2011.
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