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 OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERIÓDO
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ
ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA QUATRO DE NOVEMBRO
DE DOIS MIL E ONZE.
Aos quatro dias do mês de novembro 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 – Francisco Furtado Dias - Primeiro
Secretário –José Carlos de Oliveira- Segundo Secretário -, e os demais vereadores
Antônio Dias Segundo Neto, Antônio Lucena Filho, Francisco Pereira da Silva, José
Devânio Oliveira da Silva, José Soares de Brito Filho. Ausência do vereador Júlio
Pereira de Sousa. Constatando quorum legal o Sr. Presidente abriu os trabalhos da
presente reunião e após consultar o plenário foi dispensada a leitura da ata da reunião
anterior. Ato contínuo, o Sr. Primeiro Secretário recebeu determinação presidencial
para leitura do Expediente do Dia, 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. PROJETO DE
LEI Nº 017/2011, DE 09 DE SETEMBRO DE 2011. 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. PROJETO DE LEI Nº 021/2011, DE 14 DE OUTUBRO DE
2011. Denomina de Hilda de Sá Ramalho, conjunto habitacional, no Distrito de Viana
e toma outras providências. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº
007/2011, EM 20 DE OUTUBRO DE 2011. Concede Título de cidadã honorária do
Município de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, a técnica de enfermagem, Maria
Ilma Jerônimo de Lima, e da outras providências. PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO Nº 008/2011, EM 20 DE OUTUBRO DE 2011. Concede Título de
cidadão honorário do Município de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, Ao
Empresário Francisco Morais De Sousa, 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. Em seguida foi facultada a palavra ao vereador José Soares de Brito Filho que
depois dos cumprimentos reportou-se sobre sua participação em reuniões na cidade de
Cajazeiras sobre serviço de vigilância sanitária e ainda neste final de período
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apresentará projeto de lei para que o nosso município também faça parte de benefícios
para o seu desenvolvimento. Também falou sobre a polêmica do aterro sanitário
frisando ter sido uma fase de organização do município que terá de se adequar as
mudanças. Mostrou a importância da EMATER no município e lembrou aos
agropecuaristas a campanha de vacinação dizendo que quem não tiver rebanho
vacinado não poderá fazer parte de nenhum programa do governo. Deixou sua
preocupação com o êxodo rural, conseqüência da falta de políticas públicas para o
homem do campo. O vereador Chico de Lê solicitou aparte e parabenizou a
comunidade do Cedro pela organização de suas reivindicações. Em seguida o vereador
Segundo Neto também fez de igual forma parabenizando a comunidade do Sítio
Cedro. Continuando, disse Soares que estava de parabéns o Grupo Sula pelos seus dez
anos de comércio em nossa cidade. Concluiu. Em seguida falou o vereador Francisco
Pereira da Silva que depois dos cumprimentos rotineiros reportou-se sobre a
importância do grupo Sula e convidou a população para participar das comemorações
com João Dino. Reportou-se também sobre o problema das ruas João Pedro das Neves
e José Tomaz, citando especificamente o caso da moradora Lúcia Paulino que fez
reivindicações durante toda a semana para resolver o problema. Parabenizou a
comunidade do Cedro pelas reivindicações e também a prefeita do município em
atender o pedido dos moradores do Sítio Cedro em retirar a construção do aterro
sanitário daquela localidade. Concluiu. Em seguida falou o vereador Francisco Furtado
Dias, que depois dos cumprimentos esclareceu ao povo de Bonito, especialmente do
Sítio Cedro, que quando sua pessoa disse que estavam fazendo política com o caso do
aterro sanitário não se referiu a nenhum parlamentar. Disse que a população do Cedro
esteve o tempo todo organizada, só errou em não querer discutir com quem realmente
entende do assunto. Esclareceu que o caso do lixo em todo o planeta é algo que vai ser
discutido constantemente, pois a população vai aprender a fazer a coleta seletiva e os
gestores que virão devem cuidar deste fato com muito cuidado. Neste instante o
vereador Zé Carlos aparteou o vereador orante e disse que houve uma discussão boa
com os poderes Executivo e Legislativo e a população. Deixou seu protesto em saber
que alguém do Executivo taxou o legislativo de moleques. Continuando, disse o
vereador Francisco Furtado Dias, também deixou seu protesto contra a atitude do
assessor do Executivo em desfazer o trabalho que o Legislativo fez em relação ao
aterro sanitário do Sítio Cedro. Disse que as pessoas que ligam para o programa Sertão
Verdade devem fazer críticas construtivas e não críticas infundadas. O vereador
Segundo Neto aparteou e disse que a secretaria de esportes do nosso município não
disse até agora para que veio. Continuando, apelou o vereador orante sobre os quebramolas nas saídas para Conceição e Cajazeiras para que a população não venha a perder
suas vidas. O vereador Soares ainda o aparteou e disse que aqueles que usam os
microfones da Bonito FM o façam de maneira responsável. Continuando o vereador
que usava a palavra concluiu sua fala dizendo que as críticas devem acontecer, pois
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elas ajudam a administração melhorar. Em seguida falou o vereador José Carlos de
Oliveira que ao cumprimentar todos os colegas, funcionários e povo de Bonito
presente na Casa e através da Bonito FM, reportou-se sobre a assessoria do Executivo
ou a líder que não pode-se defender o indefensável. Disse que o Poder Executivo
precisa fazer o trabalho correto. Quanto a problemática do campo o Executivo deve
com urgência resolver, pois é prioridade. Sobre as enchentes da rua João Pedro das
Neves e José Tomaz disse que as intervenções que ora estão fazendo nas citadas ruas
estão erradas e que o Executivo tem que resolver. Disse ainda que o que o Legislativo
pode fazer é reivindicar e indicar, mas o Legislativo não lida com os recursos
financeiros do município. Disse ainda que a sociedade tem que ter cuidado com o que
diz. Criticou a democracia que não possui imprensa livre. Disse que um cemitério
novo deve ser construído em Bonito, pois é urgência. Comunicou a todos os ouvintes
um comentário sobre o radialista Sandro Lima feito por um tenente Ezequiel. Pediu a
Mesa da Casa o encaminhamento de solicitação ao comando Geral da Polícia Militar
sobre a existência ou não deste tenente pertencente ao Batalhão da cidade de Patos,
uma vez que o mesmo fez comentários sobre o radialista Sandro Lima no site
WWW.bonitofest.com. Comunicou a todos os ouvintes a demissão do Sr. Bruno
Gaudêncio Rolim que recebeu título de cidadão bonitense, lamentando assim que
nossa cidade perde um grande homem que buscava recursos para nossa cidade.
Concluiu. Em seguida falou o vereador Francisco Carlos de Carvalho, que depois dos
cumprimentos reportou-se sobre a primeira conferência de Transparência na Gestão
Pública, tendo como participantes o Sr. Avenzuar Arruda, Oto Caju, Maria do Socorro
Pires e Chico Pereira. Percebeu que o público participante foi pequeno, porém seleto.
Disse que a atual gestão fez esta conferência para ensinar ao povo como fiscalizar,
coisa que nenhuma outra gestão fez. Disse estar surpreso em saber que aqueles que o
chamavam de comunista, hoje estão também falando, reivindicando. Pediu ao povo de
Bonito que não esquecessem dos mentirosos, daqueles que mudam de posição. Disse
que os parlamentares não esquecessem de que Alderi não pode resolver tudo, mas
Alderi pode ouvir todos e discutir com todos e deixar transparente os seus feitos. Sobre
o aterro sanitário disse que só discutiu quando ouviu os técnicos que cientificamente
entendem do assunto e por este motivo não compareceu a reunião feita na sexta-feira.
Falou ainda sobre a democracia com imprensa livre irresponsável, isso é política de
molecagem e atenta contra a verdadeira democracia, pois liberdade tem o limite.
Concluiu. Em seguida falou o vereador Antônio Lucena Filho, que depois dos
cumprimentos falou sobre o mesmo assunto já debatido por alguns colegas em relação
ao Aterro Sanitário, frisando porque não foi feito antes uma análise sobre o aterro e
pediu que fosse feito um estudo sobre o novo cemitério que será construído. Falou
também que gestões anteriores não fizeram obras estruturantes, mas a atual gestão
deve fazê-las. Sobre a Rádio Comunitária Bonito FM, frisou sobre a mesma está
incomodando pessoas e disse que a imprensa é livre e tem todo direito de comunicar a
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notícia como ela é de fato, pediu desculpa ao presidente da Casa pelo seu atraso na
reunião de hoje e disse que o papel do vereador é participar de todas as discussões que
beneficiam o povo. Concluiu. Ainda falou o vereador Antônio Dias Segundo Neto que
depois dos cumprimentos reportou-se sobre as chuvas que tem caído no alto sertão
paraibano dizendo que sempre serão bem vindas. Comunicou que um agricultor de
nosso município já começou a mostrar as situações das estradas do nosso município.
Fez reclamação sobre a rua do mercado que está com o calçamento acabado e até a
presente data nenhuma pedra foi removida. Sobre a conferência organizada pelo
município disse que teve a chance de participar, mas concorda que a transparência
deve acontecer em qualquer governo. Ato contínuo, o Sr. Presidente declarou apenas a
abertura da reunião declaratória por falta de quorum qualificado para deliberação
normal. Nada mais havendo a ser debatido nesta ocasião o Sr. Presidente encerrou os
trabalhos e determinou a lavratura da presente ata. Sala das reuniões da Câmara
Municipal de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, em quinze de outubro de dois mil
e onze.
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