ESTADO DA PARAÍBA
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ATA DA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA DO SEGUNDO PERIÓDO
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ
ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA DOZE DE NOVEMBRO DE
DOIS MIL E ONZE.
Aos doze dias do mês de novembro de dois mil e onze, às oito 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, Júlio Pereira de Sousa. Constatando a
presença de todos 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.MOÇÃO DE APLAUSOS Nº
010/2011, do vereador José Carlos de Oliveira a atual Direção do Colégio Estadual de
Ensino Fundamental e Médio Monsenhor Morais pela realização do 6º Campeonato de
Futsal, moção extensiva aos professores Edilson Pereira da Silva, diretor, Francisco
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Djacir Moreira, coordenador dos jogos, Damião Darlan e Rosilene Alves
Ferreira.Terminada a leitura do expediente deu-se início o momento dos comunicados:
o vereador José Carlos de Oliveira comunicou que fosse incluído na Moção de nº 010
o nome do Sr. Edilson Pereira. Comunicou ainda que o Sr. Antônio Gladistone enviou
cópia autêntica para esta Casa Legislativa da canção Saudades de Bonito e assim
sendo fez conhecer a todos os vereadores. Ainda neste instante o Sr. Presidente
comunicou a todos os vereadores que no próximo dia quinze haverá reunião solene
para entrega de Títulos de Cidadão bonitense e Moção de Aplausos a homenageados
de nossa cidade. Levantando questão de ordem o vereador Zé Carlos fez conhecer a
presidência da Casa o encaminhamento de renovação de bloco na Casa, intitulado de
Bloco Renovando as Esperanças. Em seguida foi facultada a palavra ao vereador José
Carlos de Oliveira, que após os cumprimentos disse que gostaria de em 2012 ver a
Câmara de Bonito trabalhando nas reuniões das Comissões Permanentes, pois para
aqueles que irão concorrer o pleito eleitoral no próximo ano, o povo precisa ver a ação
parlamentar dos vereadores. Continuando, disse Zé Carlos que o trabalho prestado ao
povo é pré-requisito para reeleições futuras, uma vez que cada parlamentar será
avaliado pelo povo e só os verdadeiros vereadores retornarão, pois trabalham para a
coletividade. Em seguida disse que hoje pode passar as mãos de todos os colegas a
autografia do hino popular Saudades de Bonito, cumprindo assim a solicitação feita
em plenário em reuniões passadas, hino este que tem como autor o conterrâneo
Antônio Galdistone. Sobre as matérias que tratam dos Títulos de Cidadania, disse que
as pessoas homenageadas verdadeiramente merecem as comendas, pois têm mostrado
trabalho a sociedade bonitense. Comunicou que recebia os colegas Soares e Chico de
Lê novamente na bancada de oposição nesta Casa, retomando assim a liderança de
oposição na Casa o vereador José Soares de Brito Filho. Aparteando, o vereador
Segundo Neto, parabenizou a atitude dos colegas. Retomando, disse Zé Carlos que a
oposição que agora se coloca novamente é maioria no Poder Legislativo e a luta se
enverederá na luta de renovação do Executivo nas eleições de 2012, pois o Executivo
que aí está até agora não disse para que veio. Disse que o povo de Bonito espera a
renovação que tanto Alderi prometeu e até a presente data não cumpriu, assim disse
que deve existir a alternância de poder, pois só assim o povo saberá julgar.
Aparteando, disse o vereador Segundo Neto que o Executivo não tem pulso para gerir
nosso município, por isso a oposição busca a mudança. Concluiu Zé Carlos dizendo
que as esperanças se renovam e povo será beneficiado com a oposição fortalecida em
Bonito de Santa Fé. Em seguida falou o vereador Francisco Furtado Dias que depois
dos cumprimentos rotineiros disse que nesta manhã estava na tribuna da Casa para
debater os problemas do município. Iniciou parabenizando a nossa cidade pela
passagem dos 73 anos de emancipação política que Bonito comemorará no próximo
dia quinze. Parabenizou o órgão/empresa que ora recupera as estradas na Paraíba onde
já foi construído quebra-molas nas entradas e saídas de nossa cidade. Discutiu a
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problemática dos ônibus escolares dizendo os poderes devem buscar informações
sobre a legalização dos citados ônibus para transportes dos estudantes para fora do
município. Aparteando, disse Zé Carlos que o Programa Caminho da Escola é federal
e os transportes escolares que o município recebeu é para os alunos da zona rural para
a zona urbana. Continuando, disse o vereador Joelson que o problema deve ser
discutido para no próximo ano os alunos secundaristas e universitários não se
prejudicarem, pois não vê como correto o que ora os município brasileiros vêm
fazendo. Aparteando, o vereador Antônio Lucena Filho disse que o mais óbvio a ser
feito é ler a determinação federal e cumprir. Continuando reportou-se ainda o vereador
Joelson sobre a abertura da rua João Belarmino Duarte dizendo que o Executivo já se
posicionou a respeito e logo estará resolvido para as pessoas trafegarem livremente.
Requereu a Secretaria de Obras e Serviços Públicos para um multirão de limpezas em
nossos bairros, como uma conscientização para que a população não jogue lixo nas
margens da PB-400, principalmente na saída pra a cidade de Conceição. Concluiu. Em
seguida falou o vereador Francisco Carlos de Carvalho que para isto deixa a direção
dos trabalhos a cargo do vereador Antônio Lucena Filho. Cumprimentando os
presentes, disse o vereador Chico Pereira que quando o vereador Segundo Neto coloca
para a população bonitense que a prefeita de Bonito não tem competência para
administrar nosso município, fez um questionamento para os bonitenses perguntando
porque em 73 anos de administração, mais precisamente nos últimos 43 anos o cidadão
pai do vereador Segundo Neto que administrou Bonito de Santa Fé não fez nada por
Bonito. Aparte do vereador Segundo Neto, que afirmou que quem construiu essa
cidade foi seu pai. Continuando, disse o vereador Chico Pereira que o conceito de
grande obra defendido por sua pessoa não se relaciona a edifício, mas sim a
renegociação de dívidas que o município tinha em torno de mais de cinco milhões,
realização de concurso público. Aparte do vereador Segundo Neto que afirmou que
mesmo tendo realizado concurso público, contratou mais de cinqüenta garis, quando
deveria chamar os classificados e os cinco milhões que não estavam nos cofres da
prefeitura não foi para compra de casas nem de carros para beneficiados do poder.
Continuando, disse Chico Pereira que outra grande obra do governo Alderi é o
pagamento do piso nacional aos professores e como fiscal do povo o vereador
Segundo Neto deveria formular denúncias junto ao Ministério Público, já que está
dizendo que o dinheiro público está sendo mal usando. Sobre o nepotismo que tanto se
fala que a prefeita comete, explicou que este só acontece do primeiro escalão para o
segundo e não do Executivo para o primeiro escalão. Aparteando o vereador Zé Carlos
disse que o nepotismo ora debatido não é somente o aspecto da legalidade, é também a
forma de o Executivo ter criticado o que outros fizeram e hoje estão fazendo pior do
que os antepassados. Sobre os débitos que o município possuía desafia a atual gestão
para provar se este débito realmente foi usurpado. Continuando, o vereador Chico
Pereira
disse que não afirmou que os prefeitos anteriores apropriaram-se
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indevidamente do dinheiro público, apenas afirmou que por conta do débito o
município estava inadiplente e não conseguia recursos federais para melhorar a
qualidade de vida dos bonitenses. Sobre os ônibus disse que sobre o legal e o justo, sua
pessoa fica com o justo. É ilegal os estudantes serem transportados para Cajazeiras nos
ônibus escolares, porém se deixar de transportar os mesmos serão prejudicados. Sobre
a Rádio Comunitária disse que ela está funcionando de modo destoante com a
legalidade que a disciplina, pois está tomando partido, coisa que não deveria, já que é
um meio tão grandioso para o bem de todos, sobrepondo-se a globo, band, entre
outras, uma vez que ela é nossa. Mas o que se percebe é que a Rádio Comunitária não
faz a cobertura de eventos importantes da nossa sociedade se não houver o pagamento.
Sobre o programa Sertão Verdade, disse não concordar com a forma que o mesmo é
organizado, pois as críticas recebidas são somadas a deboches e isso não é coerência.
Concorda que as críticas devem serem feitas de modo a engrandecer a administração, e
que a voz do crítico só tem eco se tiver amparo moral, pois não é qualquer pessoa que
pode fazer críticas. Concluiu. Ainda falou o vereador Júlio Pereira de Sousa, que
depois dos cumprimentos reportou-se sobre as críticas feitas por alguns colegas ao
Executivo, assim esclarecendo-as disse que a mentira tem pernas curtas, pois Alderi
veio para mudar e estar mudando de forma cristalina ofuscando até os olhos dos
ignorantes. Portanto as mentiras ditas sobre a prefeita ela prova com trabalho prestado
ao povo, por isso ela ficará no poder até dois mil dezesseis, pois ela cuida do destino
da prefeitura de Bonito de forma honesta. Ainda na sua fala citou os benefícios que a
gestão Alderi Caju trouxe e esta trazendo para os bonitenses: Fundamental II para o
Distrito de Viana, luta para a implantação da creche no Viana, entre outras e a maior
obra que Alderi trouxe para nós é a sua lisura em conduzir o dinheiro público. Sobre as
compras de carros citados pelo vereador Segundo Neto, afirmou Júlio Pereira que as
pessoas que hoje estão de carros novos não foi usado nenhum centavo do dinheiro
público. O presidente solicitou aparte e disse que o carro que hoje possui foi presente
de seu filho. Continuando, disse Júlio Pereira que a atual administração não comete
crime em colocar no seu primeiro escalão seus parentes, ela apenas buscou pessoas
qualificadas, pois gosta de seriedade. O vereador Zé Carlos aparteando, disse que a
nobre prefeita tem sido muito agraciada no pário federal com recursos para o nosso
município. Sobre essas verbas, anunciou uma delas, para construção de casas que o
governo federal já liberou setenta por cento de um valor de mais de seiscentos mil e
desafia qualquer um para pesquisar se nas casas que foram começadas já foram usados
esses recursos. De igual forma citou outras verbas liberadas e gostaria de saber onde
está o dinheiro. Continuando, disse o vereador Júlio Pereira que o aparte do colega Zé
Carlos acabou de provar que Alderi luta por Bonito, pois nossa cidade não recebia
verbas federais e agora tem recebido muitas e como disse o colega o dinheiro está na
conta. É a prova de que Alderi não usa o dinheiro público. Aparteando, disse Zé Carlos
que o dinheiro foi repassado para a conta e quer saber se existe setenta por cento de
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aplicação como já foi publicado. E sabe muito bem que Alderi não possui índole para
mexer nos cofres públicos. Só não concorda que a administração está as mil
maravilhas. Continuando, o vereador Júlio Pereira disse que erros acontecem em,
qualquer administração, pois é feita pelo humano e concorda com o colega Zé Carlos,
quando quer saber se existe 70% de aplicação dos recursos federais nas construções de
casas. Disse também que o legislativo deve fiscalizar se a expressão do colega
Segundo Neto de que existe compra de carros e construção de casas no município com
dinheiro público. Explicou sua emenda ao Orçamento do Município e parabenizou os
agraciados com o Título de Cidadão, os quais receberão no próximo dia quinze.
Concluiu. Em seguida falou o vereador José Soares de Brito Filho, que depois de
cumprimentar todos os presentes e ouvintes da Bonito FM reportou-se sobre o final do
período legislativo que está chegando e neste momento anuncia que, agora como líder
da oposição, retomando a bancada que iniciou essa gestão agora sente-se novamente
em casa. Explicou os motivos que levaram sua pessoa a acompanhar a prefeita
municipal nas eleições estaduais, frisando que em momento algum mudou de partido e
que durante o tempo que deu sustentação a prefeita ninguém precisa se preocupar
porque Soares possui ética na política, apenas está com o coração ferido, por isso está
de volta a sua bancada de oposição a prefeita. Disse que como líder de oposição terá o
prazer de encaminhar o voto de sua bancada as matérias que tramitam nesta casa de
forma coerente, sem prejudicar a população, pois o homem público precisa trabalhar
em prol do povo. Aparteando o vereador Joelson disse que as palavras de Soares não
condizem com certos momentos que o mesmo viveu enquanto situação, pois o
vereador Soares disse que não precisava do apoio de João Neto, uma vez que ele tinha
dinheiro e era para o povo usufruir e Alderi não precisava desse apoio. Continuando
disse Soares em momento nenhum fez pronunciamento referente a João Neto e o apoio
do colega Joelson não é bem vindo em nenhum lugar, pois quem Joelson apóia perde,
foi assim com Maranhão, Mazinho Rocha e faz medo até Alderi perder. Portanto as
palavras que ora Joelson pronuncia não palavras ferinas e este não é o discurso que
deve ser feito nesta tribuna. Como vereador não usa a tribuna de forma incoerente,
pois o povo sabe o comportamento de cada vereador. Aparteando o vereador Júlio
Pereira disse que em um momento que teve a oportunidade de conversar com o
falecido João Neto viu a seriedade do mesmo e sabe que Soares foi convidado pelo
mesmo. Continuando disse Soares que independentemente de posição política o
vereador Júlio Pereira é amigo e esse é o dever de todos os colegas assim se portarem.
Aparteando o vereador Zé Carlos disse que o discurso dos parlamentares devem ser
coerentes para o povo ter em quem se espelharem. Finalizando disse Soares que sentese honrado em ser vereador por tantos mandatos. Ainda falou o vereador Antônio
Lucena Filho que depois dos cumprimentos disse que as discussões dos parlamentares
devem ser apontadas para o bem da população e não para a desconstrução política de
cada um. Sobre a coerência, transparência e firmeza que tanto foi falado vê que são
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adjetivos que precisam fazer parte das características políticas de cada um de nós.
Sobre o que é legal e o que é justo, disse não ser justo o primeiro escalão da prefeita
ser formado só por familiares da mesma. Aparteando o vereador Segundo Neto disse
que o nepotismo discutido é porque Alderi sempre criticou os seus antecessores e hoje
faz pior. O vereador Júlio aparteando o vereador Antônio Lucena disse que o governo
Alderi continua sendo exemplo. Continuando o vereador orante disse que o governo
Alderi não condiz com tudo que ela pregou em campanha, pois de acordo com o que
foi ouvido esperava-se que a mesma fizesse um governo exemplo, no entanto isso não
aconteceu, seu governo não foi o divisor de águas que tanto frisaram. Finalizando
disse subscrever-se a moção de aplausos ao colégio Monsenhor Morais em nossa
cidade. Em seguida sugeriu moção de aplausos ao Sr. Valdomiro Tavares (Bil Lucena)
pelos serviços prestados a nossa cidade e todos os colegas subscreveram-se. Em
seguida o Sr. Presidente determinou a leitura das matérias que serão apreciadas nesta
reunião: Projeto de Lei nº 17/2011, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei nº
021/2011, aprovado por unanimidade, com exclusão do artigo segundo. Projeto de
Decreto Legislativo nº 007/2011, aprovado por unanimidade. Projeto de Decreto
Legislativo nº 008/2011, aprovado por unanimidade. Projeto de Resolução nº
003/2011, aprovada por unanimidade. Moção de aplausos 010/2011, aprovada por
unanimidade. Moção de Aplausos 011/2011, aprovada por unanimidade, com
subscrição unânime. Ato contínuo o Sr. Presidente comunicou a todos que no próximo
dia quinze haverá reunião solene para entrega de títulos de cidadãos bonitenses e
moções de aplausos a pessoas trabalharam pelo bem do povo bonitense, portanto todos
os vereadores estão convocados, juntamente com a sociedade em geral. Não havendo
mais o que se debater nesta reunião, o Sr. Presidente declarou encerrados os trabalhos
e determinou a lavratura da presente ata. Sala das Reuniões da Câmara Municipal de
Bonito de Santa Fé, em doze de novembro de dois mil e onze.

Francisco Carlos de Carvalho
Presidente

Francisco Furtado Dias
Primeiro Secretário

José Carlos de Oliveira
Segundo Secretário
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