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CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ 
“CASA DE ANTONIO DIAS DE LIMA” 

CNPJ 12.722.468/0001-79 
 
 
ATA DA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, 
ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA CINCO DE FEVEREIRO DE 
DOIS MIL E VINTE E UM. 
 
Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e um, às quinze horas e quinze 
minutos, na sala das Reuniões da Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé, Casa 
Antônio Dias de Lima, com as presenças de: JOSÉ SOARES DE BRITO FILHO – 
Presidente -; ANTONIO MARCOS LACERDA DA SILVA  – Primeiro Secretário -
; FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA – Segundo Secretário -; e demais 
vereadores: DAMIÃO DARLAN CATARINA DE SOUSA,  FRANCISCO 
BENIGNO BARROS, GILBERTO DA SILVA BRITO, MARCOS ANTONIO 
PINTO DE SOUSA, JOSÉ PÉRICLES MEDEIROS RAMALHO E ROSINALDO 
PAULINO DE FREITAS. Constatando a presença de todos os vereadores, o Sr. 
Presidente abriu os trabalhos da primeira  reunião do primeiro período legislativo da 
Décima Sétima Legislatura da Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé em nome de 
Deus e da democracia. Em seguida, o Sr. Presidente fez menção da abertura da 
legislatura e em seguida convidou para fazer parte da Mesa, o vice-Prefeito, Sr. Sabino 
Dias de Almeida Júnior,  e o Chefe de Gabinete, Antônio Dias de Lima Terceiro Neto, 
representantes do Prefeito Municipal, presentes na Casa para apresentar o plano de 
governo para os primeiro 100 dias de governo. Ato contínuo, o Sr. Presidente facultou 
a palavra ao vice-Prefeito para sua fala. Na Tribuna da Casa Antônio Dias de Lima, o 
Sr. Vice-Prefeito cumprimentou a todos os vereadores, ouvintes da Bonito FM e povo 
em geral. Justificou a falta do Sr. Prefeito, visto que o mesmo está em João Pessoa a 
serviço do município. Disse ainda que os poderes são independentes, porém 
harmônicos Disse que a gestão do Prefeito Ceninha Lucena cumprirá com os 
compromissos de campanha e o povo de Bonito terá atenção. Esclareceu que a gestão 
será compartilhada com o Legislativo. Os desafios serão grandes e muitos, mas não 
será motivo para Bonito não progredir. Concluiu. Em seguida, o Sr. Presidente 
convidou o Chefe de Gabinete para sua fala. Na Tribuna, o Sr. Terceiro Neto 
cumprimentou a todos e também justificou a falta do Sr. Prefeito, que está na capital 
em busca de convênios para o município. Relatou os trabalhos de cada secretaria nos 
primeiros 36 dias de governo, como também para os 100 primeiros dias de governo. 
Deixou claro que a transparência será marca registrada. Relatou que a cidade foi 
recebida cheia de lixo e mato, a frota do município na sua grande maioria sem 
condições de uso. A contabilidade constatou mais de um milhão de restos a pagar, 
como também o não pagamento dos servidores, correspondentes a dezembro. Neste 
viés de prestação de serviços, fez menção do que já foi feito nos primeiros 36 dias. 
Gratificações foram cortadas, reformas administrativas estão sendo feitas. Planos 
estratégicos estão sendo tratados e todos verão no PPA. Informou que cada secretário 
tem por obrigação de a cada 15 dias deve apresentar relatórios dos trabalhos feitos. 
Neste viés, leu os feitos de cada secretaria, nominando: Secretaria de Administração, 
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Secretaria de Finanças, Orçamento e Controle de Despesas, Secretaria de 
Transparência e Controle Interno, Secretaria da Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, 
Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Minerais, Secretaria 
do Trabalho e Ação Social, Secretaria do Serviços Públicos e do Desenvolvimento 
Setorial, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Transportes, 
Secretaria de Planejamento e Urbanismo, como também citou os feitos da Tesouraria, 
Procurador do Município e do Instituto de Previdência do Servidor Municipal 
Bonitense.  Concluiu. Ato contínuo, o Sr. Presidente comunicou que a Secretaria da 
Casa recebeu ofício da Bancada de Oposição com indicação do nome da liderança na 
pessoa do vereador MARCOS ANTONIO PINTO DE SOUSA E COMO VICE 
LÍDER O VEREADOR DAMIÃO DARLAN CATARINA DE SOUSA. Também 
comunicou que a Bancada de Situação enviou ofício indicando sua liderança na pessoa 
do vereador GILBERTO DA SILVA BRITO. Dando continuidade, o Sr. Presidente 
facultou a palavra pela ordem de sorteio ao vereador DAMIÃO DARLAN 
CATARINA DE SOUSA. Este, depois dos cumprimentos de praxe, agradeceu a base 
de sustentação de sua vida, Deus, sua família e aos amigos que se uniram ao seu 
projeto. Disse que o mandato do vereador Damião Darlan, será o mandato do povo. 
Reportou-se que começar uma legislatura é ver que a oposição tem um discurso, assim 
como também a situação, porém esses discursos mudam de acordo com o andar da 
política. Disse que nenhuma gestão será perfeita e que de acordo com o norte que a 
gestão caminha, o vereador Damião Darlan fará aquilo que for melhor para o povo. 
Mostrou que oposição e situação devem trabalhar para o povo. É certo que todo 
governo, governa com os seus, mas deve governar para todos. Falou que as 
necessidades básicas do povo devem ser sanadas. Pediu que o social fossem visto com 
olhos de carinho, tanto pelo governo, como pela oposição. Pediu que a secretaria de 
saúde voltasse a emitir os boletins sobre covid-19. Afirmou que nas próximas reuniões 
trará projetos para o bem da juventude de nossa cidade. Aparteando, o vereador 
Antonio Marcos parabenizou a fala do colega no que diz respeito sobre os jovens. 
Retomando, o vereador Damião Darlan disse que a transparência deve ser o norte da 
administração do Legislativo e do Executivo. Concluiu. Em seguida falou o vereador 
FRANCISCO BENIGNO BARROS. Depois dos cumprimentos, agradeceu a Deus 
por está na Casa do povo e disse está muito feliz por também está fazendo 31 anos que 
ingressou na PM/PB. Concordou com seu antecessor no que diz respeito a fala sobre 
os jovens. Agradeceu a população de Bonito por ter dado a sua pessoa o direito de 
representar o povo. Disse que será atuante e dentro desta determinação tem visitado 
todas as secretarias e visto que a administração está dizendo para que veio. Disse que 
visitou a Secretaria de Saúde e o Hospital e tem visto a diferença quando a população 
já busca seus remédios. Agradeceu a todos os secretários que visitou e viu o trabalho 
de cada um. Concluiu. Em seguida, falou o vereador FRANCISCO RODRIGUES 
DA COSTA. Parabenizou o chefe de gabinete pelo relatório dos 36 primeiros dias de 
governo. Frisou que a administração de Ceninha Lucena já mostra a diferença, 
principalmente no que diz respeito a limpeza das ruas. Neste viés, parabenizou o 
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secretário Joelson Furtado. Disse que não tem governo perfeito, mas tem governo 
melhor do que outro. Pediu aos colegas que nas próximas reuniões aprovassem as 
matérias que irá apresentar. Concluiu. Em seguida, o vice-presidente assumiu os 
trabalhos, pois chegou  o momento do vereador  JOSÉ SOARES DE BRITO 
FILHO usar a tribuna. De posse da palavra, cumprimentou os colegas e o povo em 
geral que acompanha pelas mídias sociais. Disse que a política harmônica deve 
prevalecer. Pediu que o Executivo quando um dia deixasse o município, deixasse 
zelado. Lamentou a falta de chuvas e isto já preocupa os agricultores. Concluiu. Em 
seguida, falou o vereador JOSÉ PÉRICLES MEDEIROS RAMALHO. Depois dos 
cumprimentos, em especial aos ouvintes da Bonito FM, rádio comunitária que ajudou 
a fundar.  Falou sobre sua luta para implantação da TV Santa Fé. Disse que tanto 
Legislativo como Executivo devem buscar fazer com que Bonito não se apague, mas 
volte a brilhar. Disse que lutará pelo esporte de Bonito. Neste momento o vereador 
Péricles foi aparteado por alguns colegas que corroboraram com a fala do mesmo no 
que diz respeito sobre o futebol para Bonito. O vereador Francisco Benigno Barros o 
aparteou para parabenizar a secretária de Saúde pelo rigor em seguir a determinação 
do ministério da Saúde na vacinação. Concluiu o vereador Péricles. Em seguida falou 
o vereador GILBERTO DA SILVA BRITO. Este, após os cumprimentos, agradeceu 
a Deus pela oportunidade. Disse que para administrar uma cidade é necessário 
comunicação e isto a gestão do atual prefeito terá. Disse que a preocupação de 
Gilberto Brito é com o povo e aquilo que não souber, irá aprender. Perguntou de quem 
foi a ideologia de deixar as secretarias bagunçadas e não facilitar a transmissão de 
governo. Disse ser uma tristeza ainda existir pessoas assim. Lamentou o mau uso nos 
37 veículos do município por parte da gestão passada, pois não houve manutenção nos 
mesmos. Disse que todo prefeito deve ter secretários técnicos e também populares, 
pois assim o povo sairá ganhando. Neste viés, disse que a gestão do prefeito Ceninha 
Lucena está acertando. Concluiu.  Em seguida falou o vereador ROSINALDO 
PAULINO DE FREITAS. Depois dos cumprimentos agradeceu a Deus por mais uma 
oportunidade de está na tribuna desta Casa. Disse torcer para dar tudo certo no 
governo de Ceninha. Frisou que se a frota está acabada, foi porque a gestão passada 
usou em prol do povo. Pediu a Deus chuva para que os agricultores possam fazer suas 
plantas. Disse que tudo que o prefeito enviar para a Câmara que for para o bem de 
Bonito, terá o apoio do vereador Dal do Viana. Concluiu. Em seguida falou o 
vereador MARCOS ANTONIO PINTO DE SOUSA. Após os cumprimentos de 
costume, parabenizou o vereador Péricles na luta pela TV Santa Fé. Citou que todo 
governo antecessor ao atual teve seus pontos fortes e fracos. Disse que as máquinas 
quebradas são porque foram usadas. Sobre o esporte de Bonito, disse que a gestão 
passada conseguiu algumas emendas, assim, pediu que o atual governo buscasse a 
execução. Fez menção aos feitos da gestão passada e pediu que tudo que ficou licitado 
fosse aplicado. Lamentou o fato da atual gestão ter retirado do sítio Piedade a 
ambulância só porque o motorista não votou no atual prefeito. Disse que falhas 
houveram e haverão. No entanto, pede a Deus que dê a atual gestão condições de 
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cumprir o que dizem fazer pela população. Aparteando, o vereador Péricles disse que o 
colega Marcos de Purica é leal a amizade com ex prefeito, no entanto não dar para 
defender o indefensável, pois apenas um veículo está com o licenciamento em dia. 
Retomou o discurso o vereador Marcos Antonio e concluiu. Em seguida falou o 
vereador ANTONIO MARCOS LACERDA DA SILVA. Este depois dos 
cumprimentos, agradeceu a Deus pela recondução a Câmara mais uma vez. 
Parabenizou o vice-prefeito e o chefe de gabinete por está na abertura dos trabalhos 
apresentando as metas para os primeiros 100 dias de governo. Criticou o não 
pagamento do mês de dezembro e nem o terço de férias por parte do atual prefeito. 
Disse que até hoje o município já arrecadou mais de dois milhões e o dinheiro dava 
para pagar. Criticou o valor de uma consultoria jurídica no valor de 72 mil reais. 
Parabenizou o contrato com a Ascamar, como também com o contador Marcos de 
Sousa. Mostrou que o atual prefeito cobrou de forma indevida os 14% para o IPASB, 
cobrança que só deveria acontecer após 90 dias. Defendeu o secretário de saúde da 
gestão passada, frisando que o mesmo deixou o Hospital equipado. Neste viés, pediu 
que isto não fosse emitido. Sobre as máquinas que o município deixou sucateadas, 
mostrou que não foi por incompetência. Teve-se uma crise por trás de tudo isto. 
Desejou que a atual gestão realmente fizesse Bonito brilhar. Aparteando, o vereador 
Francisco Rodrigues da Costa disse que as máquinas trabalharam em período eleitoral 
e a serviço do vereador Antonio Marcos. Retomando, o vereador Antônio Marcos 
disse que o colega Francisco Rodrigues da Costa comete equívoco quando fala assim. 
Disse que a oposição estará atenta e que o atual gestor não governe olhando para o 
retrovisor. Busque acertar, pois a oposição estará vigilante. Aparteando, falou o 
vereador Gilberto da Silva Brito que mostrou insuficiência de saldo para pagar o mês 
de dezembro. O vereador Antonio Marcos pediu que o colega olhasse o site do Banco 
do Brasil que está disponível para todos perceberem o valor que os cofres públicos 
receberam até hoje. Também aparteando, o vereador Damião Darlan pediu que os 
Sindicatos do Município trabalhassem em prol dos sindicalizados. Retomando, o 
vereador Antônio Marcos disse que aguardará os primeiros 100 dias de gestão para 
começar a observar o governo mais de perto. Concluiu.  Ato contínuo, o Sr. Presidente 
comunicou que recebeu ofício das duas bancadas, onde foi indicado as lideranças. A 
Bancada de Governo, intitulada “NOVOS RUMOS”, indicou o vereador GILBERTO 
DA SILVA BRITO como líder da mesma; a Bancada de Oposição, intitulada 
“OPOSIÇÃO COM TRANSPARÊNCIA”, indicou como líder o vereador MARCOS 
ANTONIO PINTO DE SOUSA e como vice-líder, o vereador DAMIÃO DARLAN 
CATARINA DE SOUSA. Dando continuidade, o Sr. Presidente ainda comunicou que 
chegara o momento da formação das comissões e pediu aos líderes que indicasse os 
nomes dos vereadores. Após alguns minutos de conversas entre os líderes das 
bancadas e seus liderados e entre as bancadas, foi acordado que a Bancada de 
Governo, com direito a três comissões, abriria mão de uma e cedia para a oposição. 
Portanto, cada bancada ficou com duas comissões. Neste viés, as bancadas já 
acordaram em encaminhar os nomes de cada membro com sua respectiva função. 
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Assim, as comissões ficaram compostas: COMISSÃO PERMANENTE DE 
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO: PRESIDENTE: José Péricles 
Medeiros Ramalho; RELATOR; Francisco Benigno Barros; MEMBRO: Antônio 
Marcos Lacerda da Silva. SUPLENTES: Francisco Rodrigues da Costa e Marcos 
Antônio Pinto de Sousa. COMISSÃO PERMANENTE DE FINANÇAS E 
ORÇAMENTO: PRESIDENTE: Francisco Rodrigues da Costa; RELATOR: 
Gilberto da Silva Brito; MEMBRO: Marcos Antônio Pinto de Sousa; SUPLENTES: 
José Péricles Medeiros Ramalho e Antônio Marcos Lacerda da Silva. COMISSÃO 
PERMANENTE DE OBRAS E SERVIÇOS: PRESIDENTE: Antônio Marcos 
Lacerda da Silva; RELATOR: Marcos Antônio Pinto de Sousa; MEMBRO: 
Francisco Benigno Barros. SUPLENTES: Gilberto da Silva Brito e Damião Darlan 
Catarina de Sousa. COMISSÃO PERMANENTE DE PLANEJAMENTO, 
DESENVOLVIMENTO CULTURAL E ORDEM SOCIAL: PRESIDENTE: 
Damião Darlan Catarina de Sousa; RELATOR: Antonio Marcos Lacerda da Silva; 
MEMBRO: Gilberto da Silva Brito. SUPLENTES: Francisco Benigno Barros e 
Rosinaldo Paulino de Freitas. Não havendo nada mais a ser debatido, o Sr. Presidente 
encerrou os trabalhos da presente reunião e determinou a lavratura desta ata. Sala das 
Reuniões da Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, em cinco de 
fevereiro de dois mil e vinte e um. 
 
 
  

 
José Soares de Brito Filho 

Presidente 
 
 

Antonio Marcos Lacerda da Silva 
Primeiro Secretário 

 
 

Francisco Rodrigues da Costa  
Segundo Secretário 
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