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ATA DA SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA DO PRIMEIRO PERÍODO 
LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, 
ESTADO DA PARAÍBA, REALIZADA NO DIA DOZE DE FEVEREIRO DE 
DOIS MIL E VINTE E UM. 
 
Aos doze 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 
(Nesta Reunião)  -; FRANCISCO RODRIGUES DA COSTA – Segundo Secretário 
-; e demais vereadores: Damião Darlan Catarina de Sousa, Francisco Benigno Barros,  
Gilberto da Silva Brito, Marcos Antônio Pinto de Sousa, José Péricles Medeiros 
Ramalho.  Constatando a presença de oito  vereadores,  o Sr. Presidente abriu os 
trabalhos da presente reunião em nome de Deus e da democracia. Em seguida foi feita 
a leitura da ata da reunião anterior e depois colocada em votação e aprovada por todos. 
Ato contínuo, o Sr. Presidente determinou a leitura do Expediente do Dia pelo então 
Primeiro Secretário, onde foi lido o seguinte: MATÉRIAS EM TRAMITAÇÃO: 
Decreto Legislativo nº 001/2021, propositura do vereador Francisco Rodrigues da 
Costa. Concede Título de Cidadão bonitense ao Sr. Paulo Clecimar de Alexandria. 
Requerimento nº 001/2021, do vereador Antônio Marcos Lacerda da Silva. Requer o 
encaminhamento de ofício ao Poder Executivo solicitando providências no sentido de 
melhorar as condições de tráfego na estrada vicinal, iniciando no sítio Tianos até o 
sítio Pereiros. Indicação nº 001/2021, do vereador José Péricles Medeiros Ramalho. 
Indica aos Poderes Legislativo e Executivo o empenho para reabertura do DETRAN. 
Indicação nº 002/2021, do vereador José Péricles Medeiros Ramalho. Indica a 
mudança do nome da Vila São Luis para VilaEx-Prefeito Adauto Luis de Oliveira. 
Indicação nº 003/2021, do vereador José Péricles Medeiros Ramalho. Indica a 
mudança do nome do Hospital Honorina Tavares para Dr. Antônio Pedro das Neves. 
Indicação nº 004/2021, do vereador José Péricles Medeiros Ramalho. Indica nome 
para a Rua projetada 01, localizada em frente a oficina do Sr. Vildomeire, que possa 
ser Rua Manoel Pedro das Neves, Sgto Nezito. Indicação nº 005/2021, do vereador 
Francisco Rodrigues da Costa. Indica ao chefe do Executivo que possa fazer o 
mapeamento das ruas de nossa cidade que não possuem nome para que possam ser 
nomeadas. Indicação nº 006/2021, do vereador Antônio Marcos Lacerda da Silva. 
Indica ao Prefeito Constitucional a disponibilização de no mínimo três horas de 
máquinas para corte de terra para os agricultores de nosso município. Indicação nº 
007/2021, do vereador Antônio Marcos Lacerda da Silva. Indica ao Chefe do 
Executivo Municipal a construção de saliência ou lombadas para a rua José Ferreira 
Caju, defronte ao Antigo depósito de construção Mesquita e de frente a Escola 
Estadual de 1º e 2º grau Joaquim Nabuco. Indicação nº 008/2021, do vereador 
Antônio Marcos Lacerda da Silva. Indica ao Prefeito Constitucional a disponibilização 
para o pequeno agricultor de semente selecionada. Indicação nº 009/2021, do 
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vereador Antonio Marcos Lacerda da Silva. Indica  a instituição da lei Criança Segura 
para as escola municipais e privadas do nosso município. Indicação nº 010/2021, do 
vereador Francisco Benigno Barros. Indica a implantação de 04 pontos de moto-táxi 
para nossa cidade.  Ato contínuo, o Sr. Presidente abriu espaço para as breves 
comunicações, usando o vereador Antônio Marcos que parabenizou o Presidente 
pelo início da gestão e também por já antecipado o pagamento de fevereiro para 
vereadores e funcionários. Parabenizou a Sra. Amanda pelos relevantes trabalhos na 
área de contabilidade. Também usou o espaço o vereador Francisco Benigno Barros 
que solidarizou-se com o radialista DJ Carlos pelas críticas que o mesmo vem 
sofrendo nas redes sociais. O vereador José Péricles também usou o pequeno 
expediente e aproveitou para solidarizar-se também com o radialista DJ Carlos. O 
vereador Francisco Rodrigues da Costa, Ribeiro, usou o pequeno expediente para 
agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Disse que esteve na Vila São Luis 
durante a semana e ouviu as reivindicações da comunidade. Disse que a secretária de 
saúde já se disponibilizou para uma reunião com a comunidade citada. Dando 
continuidade, o Sr. Presidente comunicou que chegara o momento da palavra livre. 
Neste viés, antes de facultar a palavra, o Sr. Presidente agradeceu ao colega Antônio 
Marcos pelas referências feitas a sua filha Amanda, mestre em contabilidade pública. 
Ato contínuo, facultou a palavra ao vereador Gilberto da Silva Brito. Depois dos 
cumprimentos de costume, agradeceu a Deus pelas chuvas que estão caindo. 
Parabenizou o Prefeito Ceninha Lucena pelo empenho em viajar em busca de recursos 
para nosso povo. Comunicou que o secretário de agricultura, o secretário de 
planejamento e a de cultura visitaram o Distrito de Viana e viram os problemas para 
serem resolvido. Neste viés, citou a estrutura da quadra de esportes que precisa ser 
reparada, como também o problema do lixo que será resolvido. Aparteando, o 
vereador Francisco Rodrigues da Costa disse que a população ver a luta dos 
secretários. Parabenizou o secretário de obras pelo cuidado com a limpeza da cidade. 
Retomando, o vereador Gilberto Brito comunicou ao colega Darlan que os testes de 
covid estavam suspensos, mas já voltaram e os boletins já voltaram a ser publicados. 
Parabenizou os trabalhos da secretaria de saúde por cumprir a determinação da lei na 
vacinação. Concluiu. Em seguida, falou o vereador Marcos Antônio Pinto de Sousa. 
Após os cumprimentos de costume, agradeceu a Deus por está vivo e poder trabalhar 
para o povo. Usou os microfones da Casa do Povo para parabenizar o Presidente da 
Casa e família. Disse que a responsabilidade da filha do Presidente nos trabalhos 
contábeis e pelo empenho em ajudar aos vereadores com a ministração de um curso, 
conforme ela mesma frisou, para os próximos meses para todos os vereadores. 
Explicou a toda população que o ex-Prefeito Chico Pereira deixou dinheiro em caixa 
sim. Neste viés, citou o que o ex gestou deixou em cada conta do município, 
totalizando mais de três milhões. Disse que está com os extratos do Banco do Brasil 
em mãos  e se os colegas desejarem, disponibilizará. Afirmou que os erros devem ser 
mostrados, mas os acertos também. Disse que o jogo deve ser limpo, falando a verdade 
para a população. Disse que cobrará do atual prefeito e sobre a população da Piedade, 
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disse que soube do líder do prefeito que a ambulância daquela comunidade em breve 
voltará. Aparteando, o vereador Francisco Rodrigues da Costa, Ribeiro, indagou o 
porque de ter ficado mais de três milhões e AA folha de dezembro não foi paga. Disse 
que gostaria de saber se esse dinheiro estava retido. Retomando, o vereador Marcos 
Antônio Pinto de Sousa afirmou que não era dinheiro retido. O vereador Péricles 
solicitou aparte e disse que é impossível de justificar o injustificável. Retomando, o 
vereador Marcos Antônio concluiu citando a falta de limpeza do posto de saúde do 
Jardim das Neves e criticando o número de familiares que o prefeito tem colocado na 
administração. Em seguida, o Sr. Presidente solicitou o vice para assumir os 
trabalhos, pois já chegara sua vez na tribuna. Após os cumprimentos de costume, 
agradeceu a Deus pela vida. Disse que o vereador é pára-choque da política, pois todas 
as cobranças são para o vereador. Disse que o importante na política é fazer o que 
puder e cada um dormir com a consciência tranqüila. Disse que jamais destratará 
nenhum colega, seja de oposição ou situação. Afirmou que o importante é contribuir 
com o povo. Pediu que o Prefeito agilizasse a volta da ambulância do Sítio Piedade, 
pois a comunidade é carente. Concluiu. Retomando os trabalhos, o Sr. Presidente, 
facultou a palavra ao vereador Francisco Benigno Barros. Depois dos cumprimentos 
de costume frisou sobre as finanças da prefeitura no mês de dezembro afirmando que 
apenas mais de cinqüenta mil poderia ser movimentado. O restante de recursos das 
secretarias não poderia ser movimentado. Disse que os fornecedores da prefeitura 
estão cobrando para receber, mas o atual Prefeito está pedindo paciência a todos. 
Afirmou que todo gestor deixa projetos para serem concluídos pelo sucessor. Afirmou 
que o dinheiro para a construção da praça da rua Batista Leite ainda esta na Caixa 
Econômica e só será liberado com a licitação pronta. Disse que a gestão de ceninha 
está trabalhando para organizar o município. Afirmou que Ceninha está se organizando 
para ver se paga o mês de dezembro antes dos 100 dias de governo. Explicou uma 
tabela sobre os recursos do mês de janeiro de forma que o povo entendesse. Sobre a 
problemática do posto de saúde do Jardim das Neves, disse que tão logo termine a 
cadastramento dos funcionários, poderá haver contratos. Convidou todos os colegas 
para visitarem as secretarias para ver o trabalho de cada secretário. Concluiu. Em 
seguida falou o vereador Damião Darlan Catarina de Sousa. Este, depois dos 
cumprimentos de costume, pediu aos meios de comunicação que dessem voz ao povo, 
pois deve haver abertura para o contraditório. Pediu que os sindicatos do município 
não fossem pelegos, que vestissem a camisa dos sindicalizados. Afirmou que 
defenderá o povo. Mostrou sua preocupação com o enfrentamento com a pandemia. 
Neste viés e sendo mais didático, disse está preocupado com a nova variante. Disse 
não entender o porquê de nossos boletins estão zerados, assim, pediu que houvessem 
testes, começando pelos garis, classe vulnerável. Disse que saúde é melhor prevenir do 
que remediar. Aparteando, o vereador Francisco Benigno Barros disse que os 
municípios não possuem autonomia para testarem todas as pessoas, pois segue-se um 
protocolo. Retomando, o vereador Darlan ainda disse que testar ainda é a melhor 
forma de barrar. E sobre as recomendações da Secretaria de Saúde do Estado, nada 
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impede que os municípios possuam planos de ação. Sobre a medida provisória que foi 
reprovada na gestão passada, no que diz respeito as gratificações para o pessoal da 
saúde, pediu ao líder do Prefeito que reivindicasse junto ao prefeito a volta da 
gratificação para o pessoal de enfrentamento ao COVID. Sobre o pagamento do mês 
de dezembro, a dívida não é do ex-gestor, é do município. Pediu aos secretários que 
tratassem as pessoas que o procuram de forma humilde, pois quem paga o salário dos 
secretários é o povo. Concluiu. Em seguida falou o vereador José Péricles Medeiros 
Ramalho, que depois dos cumprimentos disse que está na Câmara para defender o 
povo.  Reportou-se sobre as perdas de Bonito, citando a perda da transposição do Rio 
São Francisco que não beneficiou nosso município. Lamentou a situação da estação de 
tratamento de esgoto sanitário de nosso município que foi construída poluindo o Rio 
Piranhas e também o açude de Engenheiro Ávidos. Pediu a secretaria responsável que 
oficializasse o governo do Estado para que a Cadeia e o Detran voltasse para Bonito. 
Aparteando, o vereador Darlan disse que a segurança pública em Bonito tem sofrido 
com o fechamento da Cadeia. Ainda aparteando, o vereador Francisco Benigno Barros 
disse que o vereador Péricles é um fiscal do povo. Retomando, o vereador Péricles 
ainda citou o caso do matadouro público de nossa cidade que foi fechado porque a 
prefeita da época não cumpriu as exigências feita pelos órgãos competentes. Concluiu 
parabenizando o início do governo Ceninha Lucena. Em seguida falou o vereador 
Antônio Marcos Lacerda da Silva, que após os cumprimentos reportou-se sobre os 
recursos do município frisando que a planilha distribuída pelo colega Francisco 
Benigno Barros mostra os valores recebidos pelo município no mês de janeiro. Neste 
viés, sugeriu que o Prefeito pague o mês de dezembro a todos os aposentados e ativos 
do município. Frisou que está faltando boa vontade para o pagamento. Lamentou o 
fato de dois colegas terem criticado o ex-vereador Pedro Paulo pelo simples fato de um 
comentário nas redes sociais. Neste viés, pediu que as picuinhas devem ser deixadas 
de lado. Parabenizou a indicação do colega Péricles pedindo a volta do DETRAN. 
Disse ser muito pertinente, no entanto disse achar que o DETRAN não virá, pois hoje 
tudo é virtual. Disse que a perda da cadeia foi um grande prejuízo para Bonito. Citou o 
caso da cessão de funcionários  do município de Bonito para Monte Horebe, dizendo 
ser legal, porém imoral, pois o ônus é para a prefeitura de Bonito. Falou sobre suas 
indicações, justificando cada uma. Aplaudiu o secretário Joelson pela belo trabalho 
que vem fazendo. Parabenizou a redução na folha de pagamento e pediu cautela na 
publicação de tantas portarias. Concluiu. O vereador Francisco Benigno Barros 
solicitou direito de resposta e disse que a planilha que distribuiu com os colegas, foi 
emitida pelo secretário de finanças. Em seguida falou o vereador Francisco 
Rodrigues da Costa. Depois dos cumprimentos, frisou sobre o prazo de cem dias 
solicitado pelo prefeito e disse que Ceninha está formando caixa para pagar tudo 
dentro dos meses trabalhados. Disse que se o prefeito não cumprir a lei depois dos cem 
dias solicitados, como vereador, também irá cobrar, uma vez que não será vereador 
para cobrir erros. Quanto as sementes para os agricultores e máquinas para corte de 
terra dos agricultores, disse que o Prefeito prometeu na campanha. No entanto, não foi 
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promessa já para 2021, mas quando tudo estiver organizado, tem certeza que o prefeito 
cumprirá com as promessas de campanha. Afirmou que os contratos só acontecerão 
após o cadastramento, pois a casa ficará organizada. Sobre a gratificação para os 
profissionais da saúde, disse que lutará para que Ceninha apresente projeto de lei sobre 
as gratificações. Aparteando, o vereador Francisco Benigno Barros disse que o prefeito 
já está organizando a matéria para ser enviada para a Câmara. Retomando, o vereador 
Francisco Rodrigues Costa, Ribeiro, disse que Ceninha Lucena contratará somente no 
momento certo. Ainda falou sobre os testes do COVID, frisando que o Hospital já 
disponibilizou uma ala para este trabalho. Concluiu. 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 doze de fevereiro  de dois mil e vinte e um. 
  
 

José Soares de Brito Filho 
Presidente 
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Segundo Secretário 

 
 

 
Rua José Arruda de Sousa, s/n. Centro, Bonito de Santa Fé, PB - CEP 58960-000 – Fone (83) 3490-1251, 99942.9735 – e-mail:contato@cmbsf.pb.gov.br 

 

mailto:cmbsf@pb.gov.br

