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ATA DE REUNIÃO ORDINÁRIA DE ELEIÇÃO PARA RENOVAÇÃO 
DA MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE 
SANTA FÉ, PARAÍBA, PARA O BIÊNIO 2011/2012 REALIZADA NO 
DIA PRIMEIRO DE JANEIRO DE DOIS MIL E ONZE.  
 
Ao primeiro dia do mês de janeiro de dois mil e onze, às dezessete horas, na sala das 
reuniões da Câmara Municipal Local, com as presenças de José Soares de Brito Filho 
– Presidente – José Carlos de Oliveira – Primeiro Secretário – Antonio Lucena Filho – 
Segundo Secretário - Francisco Pereira da Silva – Francisco Carlos de Carvalho - 
Francisco Furtado Dias – José Devânio O. da Silva - Júlio Pereira de Sousa - Antonio 
Dias Segundo Neto. Constatada a presença de todos os vereadores, o Senhor 
Presidente abriu os trabalhos da presente reunião em seguida determinou ao Primeiro 
Secretario a leitura do expediente do dia, constituído de: relatório da primeira 
secretaria da Casa com Parecer favorável a Eleição para renovação da Mesa diretora 
da Casa Biênio 2011/2012, apresentando as seguintes chapas: PRESIDENTE: 
Francisco Carlos de Carvalho - VICE-PRESIDENTE: Antonio Lucena Filho - 1º 
SECRETÁRIO: Francisco Furtado Dias - 2º SECRETÁRIO: José Carlos de Oliveira - 
e a segunda nos nomes dos vereadores: PRESIDENTE: José Soares de Brito Filho - 
VICE-PRESIDENTE: José Devânio O. da Silva - 1º SECRETÁRIO: Francisco Pereira 
da Silva - 2º SECRETÁRIO: Júlio Pereira de Sousa. Terminada a leitura do expediente 
o Senhor Presidente comunicou a todos os registros das chapas na secretaria da Casa 
feito em tempo legal e em seguida fez a apresentação da Cédula Eleitoral Oficial, 
confeccionada em papel branco com timbre oficial da Câmara constando na mesma 
chapa 1 com a seguinte composição: PRESIDENTE: José Soares de Brito Filho - 
VICE-PRESIDENTE: José Devânio O. da Silva - 1º SECRETÁRIO: Francisco Pereira 
da Silva - 2º SECRETÁRIO: Júlio Pereira de Sousa e chapa 2 com a seguinte 
composição: PRESIDENTE: Francisco Carlos de Carvalho - VICE-PRESIDENTE: 
Antonio Lucena Filho - 1º SECRETÁRIO: Francisco Furtado Dias - 2º 
SECRETÁRIO: José Carlos de Oliveira. Dando continuidade o Senhor Presidente 
convidou o ex-vereador Luiz Freitas Neto para fazer parte da Mesa junto à comissão 
receptora e apuradora de votos, conforme determinação regimental e determinou ao 
Primeiro Secretário que fizesse a chamada nominal por ordem alfabética dos 
vereadores aptos a votar, para que os mesmos votassem e depositassem a cédula na 
urna, mostrando a existencia de nove cédulas, nove votantes. Terminada a votação a 
mesa apuradora constatou o seguinte resultado cinco (05) votos para a Chapa dois 
(02), o que a determinou vitória em seu favor, três (03) votos em favor da chapa um 
(01) e um (01) voto anunciado como branco. O membro da Comissão e Candidato 
Vereador José Soares de Brito Filho, pediu verificação de votos, por ter sido 
anunciado por quatro (04) Vereadores, depósito de voto em seu favor, compareceu a 
mesa apuradora o Vereador VAN DO VIANA que conhecendo o seu voto disse ter se 
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enganado e votado no anverso da chapa, o  que propiciou a reavaliação dos votos pela 
mesa receptora e junta apuradora, vez que o Vereador afirmou intenção de votar na 
Chapa um (01), e seu voto terminou sendo admitido por dois (02) a um (01) na junta 
apuradora, sendo contrário o voto do membro Luiz Freitas Neto que optou pela 
anulação. Assim, se determinou como resultado final o seguinte cinco (05) votos 
favoráveis a Chapa 02 tendo como Presidente eleito o Vereador Francisco Carlos de 
Carvalho e quatro (04) outros votos em favor da Chapa um (01) que teve como 
candidato a Presidente o Vereador José Soares de Brito Filho. Ato contínuo, o 
Primeiro Secretário fez a leitura da nova composição da Mesa Diretora da Câmara 
Municipal para o Biênio 2011/2012, PRESIDENTE: Francisco Carlos de Carvalho - 
VICE-PRESIDENTE: Antonio Lucena Filho - 1º SECRETÁRIO: Francisco Furtado 
Dias - 2º SECRETÁRIO: José Carlos de Oliveira. Em seguida foi facultada a palavra 
ao vereador Francisco Carlos de Carvalho que depois dos cumprimentos, agradeceu 
ao voto dos colegas frisando que a democracia mais uma vez prevaleceu e que as 
mudanças também vão prevalecer na Câmara como estão prevalecendo no município, 
pois desde 1978 é um lutador incansável pelos direitos dos mais oprimidos e humildes. 
Hoje disse ser um dia especial na sua vida, pois esta tendo a oportunidade de mostrar 
ao povo de Bonito que será um administrador coerente e legalista, Concluiu afirmando 
que Bonito tem um novo jeito de ser administrado e a Câmara seguira a mesma linha. 
Em seguida falou o vereador José Carlos de Oliveira que ao cumprimentar aos 
presentes, reportou-se que prostou-se com coerência em mais uma eleição para 
presidente dizendo que não haverá mais de votar em ninguém nesta Casa, nem mesmo 
em sua pessoa, pois não será mais candidato a vereador. Esta experiência levara com 
tristeza, porém a convivência com os colegas será de amizade. Concluiu. Em seguida 
falou o vereador Francisco Furtado Dias que cumprimentado todos desejou um Feliz 
2011 e disse que nesta eleição para presidente permaneceu fiel ao seu grupo, portanto 
parabeniza o presidente Francisco Carlos de Carvalho por ter sido eleito. Em seguida 
falou o vereador José Soares de Brito Filho que depois dos cumprimentos reportou-se 
a eleição presidencial que acaba de perder, frisando que mais uma vez ver o desenrolar 
da política que ora traz alegria ora traz desilusão. Reportou-se sobre os dois anos que 
foi presidente da Casa dizendo que esta deixando toda a previdência em dias e as 
contas quitadas. Agradeceu os votos dos colegas e desejou uma boa administração ao 
novo presidente. Concluiu. Ato contínuo falou o vereador José Devânio Oliveira da 
Silva que depois dos cumprimentos, agradeceu ao colega Soares pela atenção recebida 
durante os dois anos que foi presidente nesta Casa. Acredita que o novo presidente 
eleito trabalhara em harmonia e coerência, pois moralização é lema do vereador 
“Chico Pereira”. Falou ainda o vereador Antonio Lucena Filho que ao cumprimentar 
os presentes parabeniza o novo presidente da Casa e os colegas que votaram no mesmo 
cumprindo assim a palavra empenhada há dois anos atrás. Espera do novo presidente 
uma administração com moralidade já que isto é uma característica sua. Concluiu.  Em 
seguida falou o vereador Antonio Dias Segundo Neto que cumprimentou a todos 
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desejando um 2011 de muita paz para todos e disse que seu voto foi com coerência 
elegendo assim o vereador Francisco Carlos de Carvalho. Concluiu. O vereador 
Francisco Furtado Dias que estava presidindo a reunião após a saída do vereador José 
Soares de Brito Filho, convidou o vereador Antonio dias Segundo Neto para presidir a 
Mesa e dar posse a nova Mesa Diretora da Casa. Convocou o presidente, vice-
presidente, 1º secretário e 2º secretário para seus devidos lugares onde leu o juramento 
o Senhor Francisco Carlos de Carvalho. Em seguida foi declarada empossada a nova 
Mesa Diretora para o Biênio 2011/2012. Ato contínuo o Senhor Francisco Carlos de 
Carvalho, agora como presidente, agradeceu a todos nada tendo mais a deliberar o 
Presidente, 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 01 de janeiro de 
2011. 
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