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ATA DA QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERIÓDO
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL
MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ
ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA VINTE E TRÊS DE
SETEMBRO DE DOIS MIL E ONZE.
Aos vinte e três dias do mês de setembro de dois mil e onze,, às dezessete horas e
quinze minutos,, na sala das reuniões da Câmara Municipal Local, com as presenças de
Francisco Carlos de Carvalho–
Carvalho Presidente – José Carlos de Oliveira – Primeiro
Secretário (nesta reunião) – Antônio Dias Segundo Neto – Segundo Secretário (nesta
reunião) – Francisco Pereira da Silva – José Devânio Oliveira da Silva –e Júlio
Pereira de Sousa. Constatada a presença de seis vereadores e ausência de três
vereadores, com justificativa dos vereadores
vereadores José Soares de Brito Filho e Antônio
Lucena Filho. O Senhor Presidente abriu os trabalhos da presente reunião em seguida
determinou ao Primeiro Secretário
Secretário a leitura do expediente do dia uma vez que
consultado o Plenário a leitura da Ata foi dispensada,
dispensada, constituído de:
de PROJETO DE
LEI MUNICIPAL Nº. 011/2009, De 12 de Agosto de 2009.
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
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.
ncias. 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
Reg
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
lativo por seus órgãos e Secretarias, especialmente Administração e Sindicato
dos Servidores que integra a lide como representante do Empregado. PROJETO DE
LEI Nº 017/2011, de 09 de Setembro de 2011. Autor: Vereador JOSÉ CARLOS DE
OLIVEIRA – PDT12. Adota um hino popular no município de Bonito de Santa Fé,
Estado da Paraíba, e toma outras providencias. REQUERIMENTO Nº 011/2011, DE
23 de Setembro de 2011. JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA – PDT,
PDT Vereador com
assento nesta Egrégia Casa Legislativa, e devidamente fundamentado
fundamentado no Art. 133, do
Regimento Interno desta Casa, em Pleno Vigor venho com o devido respeito
REQUERER de Vossa Excelência: A Ilustríssima Senhora DINORÁ RAMALHO
DE ALMEIDA, Digna Secretária Municipal de Planejamento, para esclarecer quanto
a funcionalidade
idade de Obras Públicas realizadas e em andamento, obras de infrainfra
estrutura e estruturantes, projetos em execução e/ou executados no âmbito do Poder
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Municipal, durante a gestão 2009/2011, inclusive, exibição de documentos de
licitações realizadas durantes estes dois anos, tendo como protagonista a sua Secretaria
e/ou estejam sob controle e ações da sua pasta. MOÇÃO DE APLAUSO Nº
006/2011, de 23 de Setembro de 2011. Parlamentar: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA,
do Partido Democrático Trabalhista –PDT12, 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: A Ilustre
Jovem EMANUELLY PAULINO SOARES,
SOARES, Profissional em Psicologia e Ativista
Nacional
nal de Saúde que tem assumido com grande entusiasmo os PROBLEMAS
NACIONAIS, especialmente na área de Saúde, onde atua, sendo perspicaz
incentivadora DEFESA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS, neste momento
em que tem REPERCUSSÃO GERAL as discussões e regulamentação
regulamentação da EMENDA
CONSTITUCIONAL Nº 29. MOÇÃO DE APLAUSO Nº 007/2011, de 23 de
Setembro de 2011. Parlamentar: JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA, do Partido
Democrático Trabalhista – PDT12, Vereador com assento nesta Egrégia Casa
Legislativa, com o mais amplo respaldo
respaldo no Art. 140, IV do Regimento Interno, vem
com o devido respeito apresentar a seguinte MOÇÃO DE APLAUSO: Ao
Excelentíssimo Senhor Dr.
Dr VALBERTO COSME DE LIRA,, Digo Promotor Público,
integrante da Procuradoria Geral do Estado, junto a CURADORIA DO CIDADÃO,
que na sua grandeza de Espírito fez a Sociedade local, ao lado da artífice de um ato de
responsabilidade social invejável, Psicóloga EMANUELLY PAULINO BRITO, com
apoio desta Câmara e da Prefeitura, participe direta da luta pela consolidação da
Emenda Constitucional
itucional 29, com vistas a melhoria do Sistema Único de Saúde – SUS,
no Brasil, por meio de Audiência Pública no dia 20 de Setembro. MOÇÃO DE
APLAUSO Nº 008/2011, de 23 de Setembro de 2011. Parlamentar: JOSÉ CARLOS
DE OLIVEIRA, do Partido Democrático Trabalhista
Trab
– PDT12, 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: A Ilustre Advogado ROMULO RHEMO PALITOT BRAGA,
BRAGA homem de
luta e sucesso no Campo Profissional do Direito, que neste momento integra a LISTA
TRÍPLICE para composição do rol de Juízes Substitutos do
do TER/PB, sendo uma honra
para Bonito de Santa Fé, poder o alcançar com vitória nesta luta de alto vulto. Ato
Contínuo, o Sr. Presidente facultou a palavra ao vereador Francisco Pereira da Silva
que prescindiu da mesma, já que o primeiro a ser sorteado foi o presidente que também
prescindiu. Em seguida falou o vereador José Carlos de Oliveira que depois dos
cumprimentos
imentos de praxe reportou-se
reportou se sobre o requerimento do colega Chico de Lê que
após aprovado por esta casa e encaminhado ao Executivo recebeu daquele
daq
poder
parecer jurídico com negativa ao pedido. Portanto, disse Zé Carlos que o Poder
Legislativo fez o que deveria
veria ser feito e o Executivo que tem o poder de decidir, optou
pelo não atendimento ao solicitado justiçando legalmente sua decisão. Continuando
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disse Zé Carlos que o povo de Viana estava de parabéns pela festa do seu padroeiro.
Quanto a praça construída naquela localidade disse que a mesma é muito bonita,
porém algumas razões históricas devem ser esclarecidas como por exemplo a ave
colocada na praça indica que Viana chama-se
chama se Viana por causa daquela ave, mas não é
verdade, o nome do Distrito é uma homenagem
homenagem a um senhor que iniciou o povoamento
em tempos atrás. Reportou-se
Reportou se também a comunidade das populares que neste final de
semana realiza suas festividades religiosas homenageando seu padroeiro, São Miguel
Arcanjo. Ainda falou sobre a reunião que aconteceu nesta
nesta casa com o pessoal da
saúde, parabenizando a psicóloga Emanuelly Paulino Soares pelo empenho em
melhorar a qualidade da saúde não só em nosso município, mas no país, pois a mesma
vem buscando o apoio das autoridades competentes para a aprovação da Emenda
Eme
Constitucional 29 e nesta Casa foi muito bem debatido e a nossa participação pode ser
acompanhada por todo o país. Ainda comunicou que o seu pedido de diminuição de
alunos em sala de aula já é lei em nosso município e com isso pode mostrar que seu
mandato
ato sempre foi em procurar o melhor para os bonitenses. Comunicou também sua
saída da política, pois não se candidatará mais, mas continuará defendendo outras
causas para a sociedade de Bonito. Concluiu parabenizando o governo do Estado pela
reta final da recuperação da PB-400
PB 400 e sua sogra pela passagem do seu aniversário. Ato
contínuo, falou o vereador Júlio Pereira de Sousa, que ao cumprimentar os presentes
deixou seus protestos de repúdio pelas transferências dos militares Sargentos João
Pedro das Neves Neto
eto e Domingos Sávio Feitosa. Assim sendo, solicitou o
encaminhamento de votos de repúdio ao Governador do Estado, Comandante Geral da
Polícia Militar na Paraíba, Comandante do 6º Batalhão, sediado em Cajazeiras, como
também solicitação de explicações do motivo
motivo das transferências, pois em pleno século
vinte e um as perseguições ainda estão em alta. Mostrou que os comandantes militares
de João Pedro e Sávio Feitosa devem explicações a sociedade bonitense, pois deveria
abrir sindicância para apurar as condutas
condutas dos policiais citados, uma vez que o
Regimento Interno da Polícia Militar reza esta determinação. Aparte do vereador
Segundo Neto que deixou seu posicionamento de repúdio, mas cobrou do colega Júlio
que ele também deveria repudiar as transferências do governo
governo Maranhão. Aparte do
vereador Francisco Carlos de Carvalho, que expôs seu posicionamento dizendo que os
problemas de cidadãos com policial militar devem ser tratados com eles e não
envolver a política neste sentido. Mas com relação a transferência do policias citados
disse subscrevia-se
se ao repudio do colega Julio. Neste instante também acompanharem
o repudio os vereadores José Devânio (Van do Viana) e Francisco Pereira da Silva
(Chico de Lê). Continuando, disse o vereador Júlio Pereira de Sousa disse que as
transferências acontecidas no governo Maranhão aconteceram por motivos de
denúncias. Quanto a transferência do agente civil José Péricles Medeiros Ramalho
disse também que foi uma aberração, pois este agente descobriu juntamente como
Sargento João Pedro
edro que os bandidos estavam pretendendo assaltar o Banco do Brasil
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de nossa cidade, como também os assassinos do bonitense Barroso. Aparte do colega
Zé Carlos, que disse que gostaria de concordar com o repúdio, porém solicitou da
presidência da Casa o encaminhamento
encaminhamento de ofício ao comandante do 6º Batalhão
pedindo explicações sobre os fatos. Disse estar surpreso por saber que a polícia militar
agora tem adivinhão e gostaria de dizer que outros crimes deveriam ter sidos
desvendados e não foram, acha isso muito
muito estranho. Concorda com o colega Júlio por
estarmos em pleno século vinte e um e a política ainda manda nos funcionários para os
transferir. Pediu que o colega Júlio retirasse o pedido de repúdio para entender
primeiro os motivos. Continuando disse Júlio Pereira que não retiraria o repúdio por
saber da conduta dos policiais que foram transferidos que por exemplo o Sargento
João Pedro sempre resolveu as coisas através do diálogo e não através do poder de
polícia que o mesmo tinha. Concluiu dizendo que a PMPB
PMPB deve ser respeitada,
respeitada por
isso ratificava seu repúdio. Ato contínuo, falou o vereador José Devânio Oliveira da
Silva que após os cumprimentos fez seus agradecimentos a todos que direto ou
indiretamente auxiliaram na realização das festividades do padroeiro
padroeir do Distrito de
Viana, frisando que mais de três mil pessoas participaram da festa. Mostrou que todos
que ali estiveram brincaram na paz. Falou sobre a homenagem ao seu cunhado
Roclécio Leite de Arruda, o qual teve seu nome gravado na placa de inauguração da
praça daquele Distrito. Comunicou que no próximo domingo acontecerá no Sítio
Cachoeirinha reunião de renovação da presidência da associação daquele localidade e
comunicou que em breve aquele povo receberá abastecimento de água. Aparte do
vereador Chico de Lê, que associava-se
associava se ao pronunciamento do seu colega Van do
Viana parabenizando assim o povo do Viana. Continuando, encerrou o vereador Van
do Viana, agradecendo mais uma vez a todos que se empenharam para a execução da
praça do Viana. Ato contínuo, o Sr. Presidente colocou as matérias em votação:
Moção de Aplauso 006/2011 a jovem Emauelly Paulino Soares, aprovado por
unanimidade. Moção de Aplauso 007/2011 ao Sr. Valberto Cosme de Lira, aprovado
por unanimidade. Moção de Aplauso 008/2011, ao advogado Rômulo
ômulo Rhemo Palitot
Braga, aprovado por unanimidade. Continuando, o vereador Zé Carlos solicitou da
presidência da Casa a convocação da secretária de planejamento Dinora Ramalho
Almeida a esta casa. Ato contínuo o Senhor Presidente Francisco Carlos de Carvalho
Carv
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
nio Dias de Lima, Paço da Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé, Estado da
Paraíba, em 23 de Setembro de 2011.
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Francisco Carlos de Carvalho
Presidente
José Carlos de Oliveira
Primeiro Secretário

Antonio Dias Segundo Neto
Segundo Secretário
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