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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERIÓDO 
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ 
ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA SETE DE OUTUBRO DE 
DOIS MIL E ONZE. 
 
Aos sete dias do mês de outubro 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 – Presidente – José Carlos de Oliveira– Primeiro 
Secretário (nesta reunião) – Antônio Lucena Filho-Segundo Secretário (nesta reunião) 
- Antônio Dias Segundo Neto - Francisco Pereira da Silva – José Devânio Oliveira da 
Silva – José Soares de Brito Filho e Júlio Pereira de Sousa. Constatada a presença de 
sete vereadores e ausência de um vereador, Francisco Furtado Dias. 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 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 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. PROJETO DE LEI Nº 018/2011, DE 30 DE SETEMBRO DE 2011, 
Dispõe Sobre as Modificações nos Relatórios da LDO para o Exercício de 2012 e Dá 
Outras Providências. PROJETO DE LEI Nº 019/2011, DE 30 DE SETEMBRO DE 
2011. Dispõe Sobre as Modificações de Programas e Ações Governamentais do Plano 
Plurianual do Município de Bonito de Santa Fé, Para o Exercício de 2010 a 2013 e dá 
Outras Providências. PROJETO DE LEI Nº 020/2011, DE 30 DE SETEMBRO DE 
2011 Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Bonito de Santa Fé para o 
Exercício de 2012 e dá outras providências. PROJETO DE DECRETO 
LEGISLATIVO Nº. 002/2011, EM 13 DE SETEMBRO DE 2011. Concede título 
de cidadão honorário do Município de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba ao 
Excelentíssimo Sr. Dr. Bruno Romano de Amorim Gaudêncio e da outras 
providências. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/2011, EM 15 DE 
SETEMBRO DE 2011 Concede Título de cidadão honorário do Município de Bonito 
de Santa Fé, Estado da Paraíba, ao Reverendíssimo Padre Francisco Geraldo de Sousa, 
e da outras providências. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº. 005/2011,        
EM 07 DE OUTUBRO DE 2011. Concede título de cidadão honorário do Município 
de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, ao Excelentissimo e Reverendissimo Senhor 
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Bispo Diocesano Dom José Gonzales Alonso e da outras providências. PROJETO 
DE DECRETO LEGISLATIVO Nº. 006/2011, EM 07 DE OUTUBRO DE 2011. 
Concede título de cidadão honorário do Município de Bonito de Santa Fé, Estado da 
Paraíba, ao Empresário Ivan Elias, e da outras providências. PROJETO DE 
RESOLUÇÃO Nº 003/2011, DE 03 DE OUTUBRO DE 2011. Dispõe sobra a 
denominação do Auditório da Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé, Estado da 
Paraíba. INDICAÇÃO Nº 010/2011, DE 07 DE OUTUBRO DE 2011. Parlamentar: 
Antonio Dias Segundo Neto, do DEMOCRATAS – DEM, 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 Construção de uma PASSAGEM MOLHADA 
na localidade SOSSEGO, na via de interligação dessa área rural contemplada com a 
Cidade de Bonito de Santa Fé. INDICAÇÃO Nº 011/2011, DE 07 DE OUTUBRO 
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. 132, do Regimento Interno, vem com o devido respeito solicitar que 
após ouvido o Plenário seja encaminhado ao Excelentissimo Senhor Presidente do 
Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba a seguinte INDICAÇÃO: RENOVAÇÃO DE 
REINVIDICAÇÃO para criação do CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE 
PESSOAS NATURAIS, do Distrito de Viana no Município de Bonito de Santa Fé, 
Estado da Paraíba. REQUERIMENTO Nº 012/2011, DE 07 DE OUTUBRO DE 2011. 
José Carlos de Oliveira - PDT, Vereador com assento nesta Egrégia Casa Legislativa, com o 
mais amplo respaldo no Art. 133, do Regimento Interno, vem com o devido respeito 
REQUERER, após ouvido o Plenário, seja Convocada SESSÃO SOLENE conjunta com a 
ACADEMIA DE CULTURA DATA DE CEDRO, para o dia 15 de Novembro de 2011 as 09 
h da manhã nesta casa Legislativa, por motivo da Celebração dos 73 anos de Independência 
Política de Bonito de Santa Fé, com programação especial para: 1 – Cumprir Ordem do Dia 
de Caráter Festivo; 2 – Fazer Entrega Solene de Títulos e Condecorações; 3 – Provocar Ato 
de Amor a Terra. MOÇÃO DE APLAUSO Nº 009/2011,  DE 07 DE OUTUBRO 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: Ao Governador RICARDO VIEIRA COUTINHO, que em 
cumprimento a palavra, deixa a população de Bonito de Santa Fé, plena em satisfação, com a 
reconstrução da Rodovia PB400 “Governador Ivan Bichara Sobreira, no trecho São José de 
Piranhas/Bonito/Conceição e faz neste momento a recuperação da malha São José 
Piranhas/Cajazeiras. Em seguida, o Sr. Presidente facultou a palavra ao vereador Júlio 
Pereira de Sousa que após os cumprimentos disse estar enfermo, mas mesmo assim 
não poderia deixar de parabenizar a prefeita da cidade pelo seu trabalho em nossa 
cidade. Frisou que a mesma está cuidando de seu filho que teve cirurgia na cabeça 
recentemente e mostrou que mesmo estando com aneurisma cerebral pode ser 
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aprovado em três vestibulares em universidades federais. Concluiu. Em seguida a 
palavra foi facultada ao vereador Antônio Dias Segundo Neto e o mesmo permutou 
com o colega Zé Carlos. Com a palavra o vereador Zé Carlos cumprimentou a todos os 
presentes, em especial seu neto Iago José, presente na casa. Continuando falou Zé 
Carlos sobre suas matérias que hoje apresenta no diário oficial do Poder Legislativo, 
citando alguns decretos legislativos, concedendo Título de Cidadão bonitense a 
algumas pessoas, citando o Decreto Legislativo 004/2011 que concede Título de 
Cidadão bonitense ao Reverendíssimo Padre Francisco Geraldo de Sousa, pelos 
trabalhos que o mesmo vem fazendo junto a paróquia local. Citou também o Decreto 
Legislativo ao Reverendíssimo Senhor Bispo Diocesano Dom José Gonzales Alonso e 
o Decreto legislativo 006/2011 concedendo Título de Cidadão bonitense ao empresário 
Ivan Elias. Ainda fez citação a outras matérias de sua autoria, mostrando assim para 
que veio, pois é vereador  representante do povo. Solicitou que a Câmara 
homenageasse o município pela passagem dos seus setenta e três anos e nessa reunião 
fosse feita a entrega dos títulos aprovados nesta Casa. Chamou atenção de todos para 
observarem o desrespeito do Executivo municipal contratando mais do que o legal. 
Com isso disso que o governo municipal não cumpre nem as leis, nem com as palavras 
ditas. Evocou as razões da justiça pública do município, do estado e TCE, como órgão 
fiscalizador, para apurarem os atos da administração pública local, visto que é fato 
para CPI, só não pede a instalação da mesma porque não passa pelo plenário, a não ser 
que os colegas do governo decidam também apurar esses fatos juntamente com a 
oposição. E como fiscais do povo, disse crer firmemente na presidência da Casa, como 
legalista que é, que o mesmo ajudasse a prefeita. Neste instante o presidente da Casa 
disse que o vereador Zé Carlos pedisse a prefeita no seu pronunciamento que a prefeita 
ouvisse-o. Continuando, o vereador Zé Carlos pediu a prefeita Alderi que ouvisse os 
conselhos jurídicos do vereador Francisco Carlos de Carvalho. Concluiu. Em seguida a 
palavra foi facultada ao vereador José Devânio Oliveira da Silva e o mesmo prescindiu 
da mesma, de igual forma fez o vereador Francisco Pereira da Silva e o Presidente dos 
trabalhos. Ato contínuo, usou a palavra o vereador José Soares de Brito Filho, que 
depois dos cumprimentos reportou-se sobre o último dia para filiação partidária que é 
hoje. E disse que de hoje a um ano alguns estarão chorando e outros estarão chorando 
e o povo é quem dá o ultimato final. Disse que hoje é um dia importante e é a luta dos 
políticos para representarem o povo. Neste instante o vereador Zé Carlos solicitou 
aparte e disse que na política estadual e quem sabe municipal, o povo ainda vai ver boi 
voar e sapo ficar belo. Continuando, disse Soares que estava grato pelo voto dos 
vereadores ao voto de aplauso a sua filha Emanuelly, em especial o colega Zé Carlos 
propositor da matéria. Ato contínuo, parabenizou sua filha Amanda pela passagem do 
seu aniversário. Concluiu. Em seguida falou o vereador Antônio Lucena Filho, que 
após os cumprimentos de praxe reportou-se sobre as contratações feitas pelo Poder 
Executivo, dizendo que a ilegalidade predomina nesse governo atual, principalmente 
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quando o município ao invés de nomear os concursados, contrata deliberadamente. 
Disse o vereador Antônio Lucena Filho que o orçamento 2012 terá muito dinheiro, só 
não se sabe se realmente será aplicado. Neste instante o vereador Júlio Pereira de 
Sousa solicitou aparte e disse que o governo Alderi existe falhas, porém a prefeita 
colocou o município em dia para receber as verbas do governo federal. Continuando o 
vereador Antônio Lucena Filho disse que um erro não justifica outro. O vereador Zé 
Carlos aparteou o vereador orante e disse que em outros tempos Bonito não vivia o 
programa Caminho da Escola. O vereador Júlio insistiu no aparte e disse que se a 
prefeitura estivesse em débito com a união os ônibus não chegariam. Concluindo o 
vereador Antônio Lucena Filho, disse ainda que o cartório do Viana é uma 
reivindicação que ainda está engavetada. Também solicitou da bancada de governo 
que reivindicasse do Executivo a recuperação da rua do mercado e do matadouro 
público. Concluiu. Em seguida falou o vereador Antônio Dias Segundo Neto que após 
os cumprimentos  reportou-se sobre as contratações que o Executivo vem fazendo, 
dizendo ser uma vergonha o que está acontecendo em nosso município, pois até aqui o 
governo municipal não disse para que veio nem sabe se vai ficar. O vereador Antônio 
Lucena Filho aparteou e disse que as denúncias que os vereadores estão fazendo não é 
para prejudicar ninguém, apenas estão mostrando a lei. Continuando disse Antônio 
Dias Segundo Neto que não é os vereadores que estão dizendo que a prefeita deve 
demitir os contratados e sim os desembargadores do Tribunal de Justiça. Aparteando o 
vereador Zé Carlos disse que tem pena do preço que este governo pagará, pois a lei 
encurtou. Continuando, o vereador Segundo Neto citou que no dia sete de outubro de 
2012 alguns vereadores estarão chorando e outros sorrindo, portanto pediu aos 
eleitores bonitenses que saibam escolher e tenham cuidado com as promessas. O 
vereador Júlio Pereira aparteou e disse que não é favor de Alderi está contratando 
deliberadamente, mas os mesmos estão contratados a bem do serviço público. Portanto 
está solidário com todos os contratados. (ver este caso) Finalizando, o vereador que 
estava de posse da palavra convidou as crianças bonitenses para as festividades 
alusivas ao dia da criança que será realizado na Escola Monsenhor Morais, um 
presente da Rádio Bonito FM.Concluiu. Ato contínuo, o Sr. Presidente determinou ao 
Primeiro Secretário que fizesse a leitura das matérias aptas a votarem nesta reunião. O 
Sr. Primeiro Secretário atendendo a determinação presidencial assim fez: Projeto de 
Decreto Legislativo 002/2011, do parlamentar José Devânio Oliveira da Silva, 
aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo 003/2011, do parlamentar 
Francisco Pereira da Silva, aprovado por unanimidade e subscrito por todos os 
vereadores. Projeto de Decreto Legislativo 004/2011, do parlamentar José Carlos de 
Oliveira, aprovado por unanimidade e subscrito por todos os vereadores. Projeto de 
Decreto Legislativo 005/2011, do parlamentar José Carlos de Oliveira, aprovado por 
unanimidade. Projeto de Decreto Legislativo 006/2011, do parlamentar José Carlos de 
Oliveira, aprovado por unanimidade. Projeto de lei 017/2011, do parlamentar José 
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Carlos de Oliveira, após discussão das lideranças de bancadas, foi proposto ao autor do 
mesmo que deixasse a citada matéria ainda em tramitação por mais uma semana para 
ser apresentado em plenário a letra do hino popular que o projeto faz referência. 
Indicação 010/2011, do parlamentar Antônio Dias segundo neto, aprovada por 
unanimidade. Indicação 011/2011, do parlamentar José Carlos de Oliveira, aprovada 
por unanimidade. Requerimento 012/2011, do parlamentar José Carlos de oliveira, 
aprovado por unanimidade. Moção de Aplauso 009/2011, do parlamentar José Carlos 
de Oliveira, aprovada por unanimidade com subscrição dos vereadores Antônio Dias 
Segundo Neto e Antônio Lucena Filho. Projeto de Resolução 003/2011, do 
parlamentar Francisco Carlos de Carvalho, subscrito por todos os vereadores, mas o 
autor pediu que a matéria fosse retirada da pauta desta reunião para que em outro 
momento o autor fizesse justificativa da mesma. Terminada a pauta do dia, o Sr. 
Presidente encaminhou a Presidência da Comissão de Finanças e Orçamento os 
projetos de lei 018, 019 e 020/2011 para dentro do prazo de dez dias receberem 
emendas aos mesmos e imediatamente emitir pareceres para serem apreciados no 
plenário da Casa. 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 07 de Outubro de 2011. 
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